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HAKKI OCAKOcLU ---
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETt Türkiye için Hariç lçin 
Seneİik O 2900 
Al ···•·· · ····• 140 C' ••l; ~·~··~·~·ON ~50 2697 1650 

~~Tl ( S) KURUŞTUR 

Fransada 
Cümhuriyetin ue Cümhuriytt eserinin l>c~~isi, 1ebahlaTı çıkcıT ıiycııt gazetec:Ur 

seferberlik 

Türk - Rumen ticaret odası 
Bükre~ 16 (A.A) - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Ticaret ataşemizin teşebbüsü ile Bük
reşte bir Rumen - TÜRK ticaret odası ku
rulmuştur. Odanın gayesi iki memleket 
arasındaki ekonomik ve kültürel münase-
betlerin inkişafına hizmettir. -' 

YENi ASIR Matbaasında buı.lmqbr 

alametleri 
İSPANYA MESELESİ Avrupayı tekrar 
Frankoculara 30000 ltalya 15000 

karıştıracak mı? Almanya 
karar. vermiş 

............... 
asker göndermeğe 

it a--k'.'.-i__.k--..i --- ----~......;......;, 

11elediyecil~k 
konağında Blumun başkanlığinda 

komitesi toplandı 
1 ANKARADA Matinyon 

Milli müdafaa 
Pariste 

Amme hizmetlerini 
ldrecek ınüesseselere 
30hip olmakla 
ltliimkündür. 

Pirene hudutlarının · müda- Büyük kongreye hazır-
L_ Jlelediy ~k "d ~ b' e rcısımız M-n araya gı er-
~i ır Yazıcımıza yeni belediye büt
\'e b:trahnda bazı malumat vermiş 
Çı~tı"'Utçemizin bir buçuk r.1ilyona 

f aası meselesi görüşüldü lıklar yapılıyor 
Egede şarapçılığın başlıca bir 
mevzu olarak ele alınması ve şarap 

resminin kaldırılması isteniyor 
a!11n1• müjdelemiştir. 

tıurıd ed~ye vergi ve resimleri kanu
~1 a hı~ bir değişiklik yapılır.adan, 
t-kf Yenı vergiler ihdas c1unmadan · " " 
ttır\~ilen bu inkişaf, şüphe yok- '· 
trı~r 1' bütün hemşehrileri sevindir
tııag11~ Zira belediye gelirlerinin art-

1
. 

tcrıi~ e~ek şehir ihtiyaçlarının daha , , 
"c 1 n_ııkyasta karşılanması, imar 
'• d~~Yın işlerinin kuvvetlendirilme- M'll. "daf D l d' b' 1 
ı fl'lekr y d h ı ı mu aa nazırı a a ıe ır 
ıılld ır. ur umuzun er tara- l M'll. "daf z· · · t d a ~eh· · l . . l d . nutuk söy iyor ı ı mu aa mcc ısı ne rıyase e en 
~Cıinin 8~~şb~rır~. r~ u~ a ~~t~e= lstanbul 16 (Telgraf) - Nevyork B.Blum 
il l'laı~Lkhr a1

' a ır 1
k 'b~l ma 

1

1 ım radyosu bu sabah Jayam dikkat ha· sonra Matignon konağında başvekil 
•ııırq . una mu a ı asır arca • • h be I .. B Bl · · 1 d 1 
~~ra edilmiş şehirlerin, medeni bir 1 herler vermııtir1 •• Bula- a r;,,re gore ""' . .. ~~ . M urnun

1 
~yas.etı ~ ~ın ~ tbf! anan 

t\ı\ı e
1
Ye büründürülmesi her seyden ! ispanya meae esı te arebe vrAlınupayı ' · , ":- . , " ~ ~~ areşa1 Getaın1 er . 1anıd' ~ar •bY_e rek-

t htr d - 1 kanşbracaktır. Buna a p an- ...., l ısı genera ame en ı e ıger ırço 
ı_.ll~ :ralekmc.~z~ud uhr. .. b yanın Salamanka kuvvetlerini tak- General Gamelcn kumandanları bir araya toplıyan da-
~i" ern etımız e enuz e- 1~.·ı·k b" Alm • ah .. l idi .. d .... • b . • ·ıı· "d f k . . h . ı....-· .. Ctilik • · . . l l w 1 viye için 30.000 •"!• ı ır an 11y gom e gon erecegını, u va- ımı mı ı mu a aa omıtesı son arı-""4la. ışı yenı yenı an aşı maga .. ... • '-- d F d f b • h~.:ı· 1 · F · · tıı fl'lıştır c·· h · tin b d... kıtasını ispanyaya gondermege ka- zıyet acu-!ıım a ransa a ıe er a- c;-ı nuıse erın ·ransanm vazıyetı ve 
t libiıtı i~l· d umb~~ıyde belad~r lıgı 1 rar vermİ§ olmasıdır. lik alametleri belirdiğini bildiriyor. emniyeti üzerindeki muhtemel te-
-.qlltı :.- er en ırı e e ıye er 1 PARtSTEKI TOPLANTI . 1 . . .. d . . . K . ll tıudu Roma radyosu Almanyadan ma- sır ermı goz en geçırmıştır. omıte 

~İf ll kan~· bel d' l h k'kA ada ltalyanın da Frankoculara15000 Paris 16 (ö.R) - Dün öğleden - SONU OÇONCO SAHiFEDE -clerj . n e ıye ere a ı ı va- 1 -~-~ 
t~kttiknı hatırlatmıştır. Belediyelere . 

1 \1~ • su, havagazı, me='.Jaha, na- ş h d b f A • 

ltı~tir. ~taları !şle.~me haklarını ~·er- e za e aşı acıası 
~ h. 1edenı dunyada bunlar am- · 
"ııhı~~?l\eti olmak ve mühim gelir 
ç?ktarıgı l~şkil eylemek bakımından 
~ıfeJet'berı belediyelerin hakları, va-

13· 1 meyanındadır. 
Eyipteki şehitlikte dün büyük bir 

ihtifal yapıldı, çelenkler kondu tılı.ırı'::c gelir kaynağı mevzuubahs 
"l!~a ekseriya vergileri artırmak 
~k ~eni Yeni vergiler ihdas eyle- istanbul, 16 (Hususi Muhabirimizden) - lıtanbulun işgali· 
htt~il atıra gelir. Halbuki vasıtasız ni takip eden günlerde cereyan eden Şehzadeba•• faciasının 
q)k ie~ ne kadar hafif olursa olsun yıldön"ümü münasebetiyle, her sene olduğu gibi bugün vazife ha· 
"~ıtq Çın bir ağırlık teşkil eder. Bil- fında tehit dü,en kahramanların Eyüpteki mezarları batında bü
'1t~ltıdVerg.iler ise birçok ihtiyaçlar yük bir ihtifal yapılmıttır. Törene askeri kıt'alar, izciler, genç 
k:~ittı d hıssedilmeden ödenir. Ne- mektepliler ve keıif bir halk kitleıi ittirak etmİf, kahramanların 
lırılar evlet, en mühim gelir ye- mezarları çelenklerle süslenmittir. 

Ziraat kongresi hazırlıldan iler
lemiıtir. Ticaret odasmm kongre 
riyasetine göndereceği nporda 
her madde hakkında uzun uzadı· 
ya izahat vardır. Hazırlanmakta 

olan raporda bir zaman hrnirin 
§Al'ap ihracatında elde etliği dere
ce ile gerileme sebepleri çok va
zih bir tekilde izah ediJmİttİr.Oda, 
Şarap davaıınm bqlaca bir mev
zu olarak ele aJmmasım tavsiye 
etirıekte ve diitünülen tedbirleri 
ıöyle izah ebnektedir : 

1 - Merkezde daimi bir bağ
cılık ve fM8pçılık enstitüsü kurul
masL Mühim bai mmtakalanmız
da merkez enstitüsüne bağh istas
yonlar kunalup ttalyada yapaldafl 

Viycmcıdaki nümcıyi§lerden intibalar 

gı'bi iyi yemeklik ve f&raplık çe
titlerin ampeloğrafik evaaflarmı 

tesbit edecek teknisyenlerle bu is
tasyonları lruvvetlendinnek, bun
larm sistematik bir çalqma ile ha
zırlıyacakları raporları merkez 
enstitiilünde toplamak, üzüm ne
vilerhü ayırarak erginlerine göre, 
erken eren, geç eren neviler diye 
müfredath bir klisifikasyon yap
mak. 

2 - J\mpeloğrafi n istifade 
bakmımdan ameli ve nazari bü
yük önemi olan ilini bir selek. 
ıİyon incelemeleri her tarafta çok 
büyük diliatle yapılmalı, o kadar 
ki külleme ve peronospora gibi 
-SONU tKtNCt SAHiFEDE 

vardır 
~"kted?1 Vasıtasız vergilerle elde et- -=-=-= A --===-====~--d-=,.._====== B ı • _J t •k 
~qkır.h:rnirbelediyesidebunok- vusturya a er ınae şen '. tıı ~~~~et vermekle en doğru ve 

tı~hir b~·bir yol tutmuş bulunuyor. ------------

t~:~:;i1;i~:i.:!:t~::.:~~:;~ ı ı t·h ı · · başladı Hı.tler du··n Mu··nı·he do··ndu·· d· 
1
l\ be1 ? ı, havagazının, otobüs- n 1 ar ar serısı ,i't: lll.l ~ı~e tarafından işletilmesi-

İt~' k1.ı\1 a:ııyet hem belediye bütçe
~~tırı1 Vetlendirmekte, hem şehrin 
tc~Ctl ~r~ırınakta, hem de amme Mütevef la 
'lld~ e.7nın en eyi ve en emin bir 

~~~tl.l}ı &sına fırsat vermektedir. 
()_ ~t bc1ltı~ş ve kurulacak müesse
Ç1q d<th edıycnin itibarını da artırır. 

Dolfusun 
f t 

muavını Avusturyanın Nazileştirilmesi · ve cermenleşmesi • • • 
ışını 

tırıı " a. Reniş işler yapmak imkan
~ erır. 
~lf\ -

'- SoN ~ınan zaman belediye ve 
!:! lktNCI SAHiFEDE -
QAKK?OCAKOGLU 

11~; --
~eni t h ·k"'t ta a _ rı a 

ltı' t.rıhuı 1 
~dttı) ' 6 ( liu&usi muhabiri-

1~ ıı· - liataydan gelen ha-
dttil • ıç le h 
~ . dil'. M" 0 ia gider mahiyette 
~ ~lta h Usternlelsedler yeniden 
ltı...:i 'tutk llflaınl§lardır. Antakya-
... -~ halkının hlllneYİyatını 
~· "1akaad" ı 
111_ 

1 cıı.dd J ıy e, bir haftadan-
"41 il! erd -L 
~ "Ltri k e, lllwıalle eraların-
ll ll!tl,r dol llJnyonlar ve süngülü 

h 'lln ~hrıyorlar. 
qlı •eb(!b' 
'-rı -.ıc,l'İ . . 1 an1aıılan\am~tır .. 

ıll)or, 'Yirı letbi~ içi.-. yapı!dıjı 

~inbaşı Fey, eşi ye oğluylaj_nti
har etti. Bir ihtiyar prolesör 

de kızını ve kendisini zehirledi 

Rudolf Hese bırakmıştır. Memurlar tahlif 
Ba Y Beck ~1---st ___ a ___ n.....;;;b ___ u ___ l ___ m ____ a ___ c ___ l a---riiôiöiiiiiı---nd~a~ 

' 

ediliyor 

-0---

Viyanadan geçerk~n l(arşılaşılan şayanı 
· Viyana 16 (A.A) - Heimvehrin 
müessis ve şefi binbaşı Emil f ey, re-
fikası ve oğliyle beraber intihar et- • 
miştir. F ey ailesinin ne şerait tahtın-
da intih&r ettiği henüz malum de
ğildir. Bilinen birşcy varsa o da, üçü
nünde ruvelver kurşunlariyle ölmüş 
olarak bulunmuş olduklarıdır. 

Polisçe daha bu hususta birşey 
neşredilmcmiştir. Ye haber henüz 
umumiyetle şayi olmuş değildir . 

Liberal partinin eski ve mühim 
şahsiyetlerinden biri, petrol endüst
risi teşkilatı reisi Fredrik Reit Lin
ger'in intihar ettiği söylenmektedir. 

i nsburg üniversitesi profesörlerin
den altmış yaşında Güatav Bayerin 
evvela kızım, sonra da kendisini ze
hirlemiştir. 

teessüf hadiseler .•. 
' 

-; .. '·'=-~" ,. . .... . ~-' .· 
< . •t ';. 

Hitlerle görüştü .. 

Amerika 
--0-

. Avusturyanın Alman-
Alsancak takunmm cumartesi ve pa

zar günleri tstanbul stadında yapbğı iki 
maçta bazı müessif hadiseler cereyan et
tiğini haber verrnİf tik. Bu hadiseler, bili 
istisna lıtanbul gazetelerinin de İ§aret et
tikleri gibi ıırf hakemlerin idaresizlik

yaya ilhakını tanı
mıyacok mı? 

Berlin, 16 ( ö.R) - Şehir sabahtan ferinden ve tarafgirane hareketlerinden 
beri donablllllftır. Mutat olmayan bir he- doğmU§tur. 

yecan havası büküm sürmektedir. Çün- Nedense İzmir talmnlanndan aempati
ki Alman payitahtı Führerin gelifini da- lerini eıİrgeyen İstanbulun yili:de yüz 
kikadan dakikaya bekliyor. Gazeteler kulüpçü hakemleri son iki maçta hak11u:
bqmakalelerinde bay Mitlerin u za. lakta ileri gİtmiflerdir. 
manda yaratbfı eıer hakkında kasideler .lnrurli bir oyuncu favul yaptJiı için 

~ ~ 'f' ~ I n_eırediy~rlar. Diier ~an hicliaele- oyundan çakanlırken tstanbull~ oyuncu-
~, ; , ' rnı Berlin • Roma mihverinin ,..ıoıma:a lamı yalım cNuan dikkablen celbedil-
·' j bir mihver oldaiunu ispat ettilinl de il&- mİflİr. tzmir kalesine ofsayttan siren 

Binbll§ı Fey, Heimvehr teıkil4tı §d' n ediyorlar. pller, cliaJpline halel ....W eaditeüle p) 

kı11afeti11l• - SONU AL11NCI SAH1FEDE - - SONU 6 iNCi SAH1FEDE -
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r· .. ······y~~i-···A~"k~ti;i;············ı i,... Ş-E-H-iR--H-...-A_B_E_R_L ___ E_R_i~, 1 

~:ı!~~ecilik .. 

A N A L 1 K Amme hizmetlerını 

~ 1 " Fuar Kooperatiflerimiz :,::p:;~;;:J:eseıe,. 
5A k • • ? Münasebetile trenler. . --·~ 
•i.. ş a zarar verır mı . == I . k •f -BAŞTARAFitiNctsAHD'~a:. 

de ucuzluk ncır satış ooperatı Ll .. f' P" • • • idarei hususiyeler birçok de.~ ..-e-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fuar miiaaaebeti,.le IZmire ıelecekle- .... -

zı işlerin mali krediler ternınıdefsıil B. A. Keşfaf /got Diyor ki: 

Çocuksuz bir kadının 
aşkı noksan bir aşktır 

re geçen sene yapdan tenzilitm bu te- ı • t k • d•ı k tiyle taksitle yaptırılmasını ; 
=.d:Ve":'a:~y=t ~ erı a vıye e J ece eylemektedirler. Kredi ~erfekchW 

esseseler devlet kefaletı ~ ına _, 
leli alanlann lzmirde ugari iki gün kal- mahalli idarelerle büyük ışler '::.. 
mak mecburiyeti konduğu alakadar ma- Kooperatiflerin takviyesi için yeniden lindedir ve aiılapnalar yapmak üsere-lmağa asla yanaşmıyorlar. Sebebi~. 
kamlardan Fuar komitesine bildirilmit· dbirl ~• • · 1 • t ...-, tir. le er alınacaktır. Huen mcar aatq dir. yet açıktır. Sennayc emnıye. _, 

kooperatiflerinin 3300 ortağı vardll'. Bu Yat üzüm ihracata İfİ de bu malmıl mali kudreti zaif t~<ıekküllerle ıŞ , .. 
. --=-- cene 7700 ton incir yetiJtinniılerdir .• ıeneainde ciddi sarette ele almacaktır •• makta tehlike görür. Jitil'! 
J/kbahar koşuları Vziim kooperatiflerine batlı 4250 ortak Lonclraya yapdacak Yat üzüm ihracatı Ama kar§ısında çalışan. g ~ 

Bu anketinize hakkile cevap verebilmek için bir baba olmakla- Ukbahar at ~oıulan hanrlıklanna baş- 1 ta 12 b~ t~n üzüm teslim ebniştir .. He- liçin, geçen ıen~ ol~.u!" .. ııibi do~ va~ 1artıran .. kur.ulu müessesele~İ ~ 
ğım lazım gelirdi. Ben, yalnız göriif ve dütüniifüm itibarile ancak lanmıştır. Bu sendı..i koş~ ~q bafta 

1 
s~~ nebcesınd.e ka11Ja,Jacak ne.~ıceye y~lunun tercihı dutunülmektedar. Sela· ıt~~ekkulle ı~ yapmakta asla t 

bir fikir beyan edebiliyorum. ıde.am edecek ve J nisan taı.aınde baş- g?re .koope~atif ortaldanna temcttu tev- ıı_ık yol~dan orta Avrupa memleketle- P'OStermez. ..,. . ltJt 
Bir kadın anne olduğu günden itibaren en büyük bir mücade- layacaktır. ilk dört haftanın kofUİan ya.lzı edılccektı~. .. .. • . nne sevkiyat ya!dacaktır. B':1:nun. güz:l bir örnegını.so~ilıl" 

le yoluna atalmıt bulunur. Çünkü, yavrusuna tefkat ve kocaıma rq ve ıslah encümeninin. son baf!a ko-I • Koop':"8tif or.taklannın ~mn ıs~- Bu sene. henuz d.epoıu bulu~ıyan fotobusle.rı~ muba?'aası k~>:fıye ~ 
atk vermek kayguıiyle çırpınır. ~uları da muhasebei basusiye.~ır. Tah- la~ın di~er fekillerde de eritilmesı 1Çm l~ezlerde ~ooperatif de~olan !e~aa v_e 1 gö.~termıştı~ .. Şehır ~eclıs~,. 

0
-:; 

Geceleri göz kırpmadan yavrusunun gözlerine bakarak yazdığı süatı 9113 lirndır. yenı tedbırler almaktadır. 11\fa edilcccktar. KooperatifçilCT ıçm bar ( mubayaası ıçın beledıye reı.sı~e ~ 
güfteleri, gündüzleri kocasına bestelemeğe çahtır. D~ünün ki , --=-- B~ sene . m?.11~ miky~da ıar~p ve de b?"am hazırlanacaktır. . . . • raz akti sa!ahiye.tini verrnıştı. ~ 
bu anne yuvası için hazırladığı bu musikinin ahengini vermek için B. Sedat ~eksif edilmi} uzwn suyu ımal edılerek \ Uzum kurumu Prag sergasme IJtİrak diye, bedelı taksıtle ödenmek .-
ne tükenmez bir enerjiye muhtaçtır. Bir anne çocuğunu sevdiği Emlak banluu 1 . ub • ..d ...• •ihraç edilecektir. fzmir merkezi daha etmİftir. Serııi evvelki gün törenle açd· 1münakasa ilan etti. Bütün satıd!-HI' 
kadar kocasmı da sever. Nasıl ki, arılar meı;ailerinin mahsulleri- ha 5 d d"' ckı zınırl ~ t es~;u ~u ' timdiden el1C1 müessescl~le temas ba- 1 mıfbr. malar banka teminat mektubtı :':w 

eki d ld kla ı ı k l k d k k y e at un spres c s o.n n a- I ed' ter .,...-
ni, çiç er en a ı rı usare er e ortaya or ar, a m ve er e I rekct etmi§tir. B. Sedat lstnnbuldan An- c k h • diler. lk mübayaa bel ıye la 1" 
de hayatlanndaki noksanlığı, meydana getirdikleri çocuklariyle ,kuaya geçecek ve bankanın heyeti umu- ocu astanesı kasından tem in edilen mektuP 
tamamlarlar. Bir kanat bir kutun bütünlüğü ise, bir çocukta ana lmiye içtimama iştirak edecektir. t pıldı. Af;.,,. 
ve babanın tam birliğini temin eden bir varlıktır. --=-- Mevcut otobüsler gayri k~. 1 ~ 

Kadmlarda tefkat, atka daima galebe çalar. Çocuksuz bir ka- CumaovasınJa lünce yeniden on iki traınbu9fa' 
dının a,kında, daima bir noksanlık hasıl olur. Çünkü onda, mev- 15 B. 1 ·ral k. b. . c· alınması kararı alındı . Bu de~ 
cut olan tefkat hissi, istimal edilemediğinden bir buhran husule Yann, köyler bayramı ıerefine Cuma- 1 n 1 ) ırın 1 tıcı §İrket, belediyeye banka ~ke~--_w. 

• V b • d -..:ı._ b hah • · ovasında Görece ve Cumaovası mdd~- ~..J )eP"""' getirır. e u netice e, çi~iz ir çenan manzarasını venr. mektubuna lüzum görmeu1 '-

Zan etmem ki bir anne, çocuğu için kocasını ihmal etsin, veyahut ileri menfaatine pdılivan güreşleri ter- k •hal d•ı • t• belediyenin çalışma ve tediye~ 
kocuı için çocuğunu ağlatsın. Yalnız fUDU da kaydetmek isterim tip edilmİftir. Güreı programı zengindir. ısım 1 e e 1 mış ır günlüğünü kafi bir teminat t _., 
ki, maddi yoksuzluk en kuvvetli samimiyetleri bile çürütür. Yok- Cumaovall gençleri, pazar günü eylediklerini bildirdi. Muhakİ'8~ .Jr 

luk • • d w "ld" w • • w I d w b" · yapdacak KUbilay ihtilaline toplu ola- rk-n DP"" auz ıçın e çocugunun ezı ıgım, ag a ıgını .:ören ır anne, ın· rak : •• :-ı.- karar v--=-'erdir. . . . •. • • • yabancı şirket, bunu yapa .,.. ~ 
ce ruhunda, tefkat dolu kalbinde, aşka kartı belki bir kin duyar. o.ru,_., ..,. .. ~ B~ledrye ve muh~ bWU11ye büt- ra &bale edil~. Çocuk .baıtanesaun diyemiz hakkında bankataı:?~~ 
Çünkü ağlıyan yavru a•klarının mahsulüdür. Onu hayatın tüken- • --=-- çelerinden aynlan tahsisatla meydana bu sene ikmali mutuavverdD'. lrans almış, tediye düzgunl j,.ıl" 
mez ıztıraplarına hedef yapacakıarmdan kalpleri daima sızlar ve Irandan sebze ithali cetirilecek 0ıan çocuk 1ıutanesi infaatı- Çocuk wtanesi •dıbat veıwetinde ı kendi tecrübesiyle de anıaın1Ş 
qklarını bir ızhrap kurdu kemirir ve belki de öldürür. v h d -•-- dak" kıt'al ih- na bqlamnak iizttedir. Çocuk hastane- lıazlrlanan plan dairesinde, lzmirin eıı nuyordu. ..., 

an u ut mant~n ı ar • Bum . --.1- Beledi a_L!._ od "1-'- - 1 • d L!__! ı hed' P" Refah içinde yqayan ailelerin yavruları, onların biricik tesel- · · · d lrand b • 11 uıe cıv ... --. yece U1Daaa m em sag lK mueasese enn en uua ve Görüyoruz ki otobüs işi L~ 
liıi olur. Baba uzaklafhğı zaman, anne, yavrusunu göğsüne basa- tiyac~ ternın;~~ a b au_'thal~a edilen arsada İnfa edilecektir. belki de ilki olacaktr. Bu butaneye ,-al· ı iecliyemiz için karlı bir iş olınUf. ~ 

h 1 k l k h ya mu asır o uzere ıe ze ı ıne 1 lk:l·.1· •. • L--&-- • lS b' t • _L..!_d-•-! L--a-'-- d x.."1 htll' 
rak kocasını alır ar ve ona artı o an at ım çocuğunun er se- · · rild'"" h · • dek. lak d t ~ıye encumenı. naHaDemn m nız zmır fennn au uaHuar egu, •Y- ı belediyenin itibarını artırm•f• ' 
vimli hareketiyle tazeler, kuvvetlendirir. abilınd' ~le · ~gı fc rı..nuz 1 

a a ar ara l liral. ak kumau ihale ebnİftİr. ikinci lo- ni zamanda vilayetin her yerinden gele- -hri temiz bir nakil vasıtası,,. 
'" mıştar. · ibal • vil" bh • • '- ---'-'-- •--bal eda_!' • da ""' Çocuk bir yuvanın günetidir. A,ka aydınlık veren, yqayıtında •un inpabn esa, ayet ütçeaawı ua ç~ - ve t nen yap - hip kılmıştır. ~ 

ahengini temin eden en mutlu bir varlıktır. Anne olmak en mu- ~~~~ tasdikini müteakip, yani bazirandan son- cakbr. Amme hizmetiyle atak~ ,,,,. 
kaddea bir yerin ıahibi olmak demektir. Çünkü, bütün büvük LJ lk • k •• ' ş h • • A • • müesseselerin belediyelerın ~, 
adamları büyüten, hazırhyan anneler değil midir? na evı oşesı e rın ımarı ıcın geçmesinde büyük faydalar' ~ 

Bugün qkı terennüm edecek, fiirler, edipler, beatekirlar ve ~..za7ZD.%7"'../2ZJ7~ 9 Eski devirlerin kafalarıınaZ:8~ ~ 
ressamlar olmamıt olsaydı atkın büyüklüğünü ve kudretini hangi 1 _ 19 mart 1938 cumartesi günü leştirdiği miskin düşünceleri 91~ 
kaynaktan ilham alarak öğrenecektik. Şu halde, bir gUI ağacının akp.mı evimiz spor liolu geceıidit. Bu B J d• •ı E ) ""k b k mak lazımdır. Eskiden şiııle~ 
güneti çocuk iıe kökü de afkbr. Bir çiçek yeti,tirmek için dikti- gece de an yaımdan dört yqına kadar e e ıye 1 e m a 30 3SI araSJB- işletmek, elektrik, tramvay. 0-~ 
ğimiz fidanın eTTela köklenmesini bekleriz. güzel ve gürbüz çocuk seçimi milli la- d • b tı• b• ı ld su vesire işlerini idare etrnek

1 
~ 

Çift olarak ya,ayan kutlar bile, evvela bir yuva kurar ve za- yifetle, milli oyunlar, monoloğ, dans a ısa e 1 ır an aşmaya varı ı yabancıların bapracağı ıne5~ıe .a 
mania yumurta yapıp yavrularını yetittirir ve büyütür. Demek ki ve muhtelif eğlenceler yapılacaktır. Da- lır ve bunlar mutlaka iıntı~ 
bu kutları çift Yatamağa sevkeden, meydana gelecek yavruları- . ntiyeler tevzi edilmİftİr. lzmir tehrinin imar itlerini kolaylq- nin fekkini müteakip bankaca muamele- yabancılara verilirdi .. Hatta ıJ\~ 
nm sevriıidir. . 2.- Motör kunu için ye~en !'-~ıt 

1 
tırmak üzen belediye ile Emlak ve Ey- ferini ikmale çalqıyorlardı. en yakında~ alak.alı ol~n bu '-rt bil' 

Atkın ve ,efkatin birbirinden ayn olduğunu kabul edersek, ıtlel"I yapılacaktır. lsteklilenn Evumı:e tam ban.kası arasında güzel bir anlatma· Şehrin imanna hizmet edilmesi için, lerde beledıyelerın mutaleaııa 
hiç bir anne çocuğunun mevcudiyetile kocasının atkım çürütmez nıürKaatleri. !ya varıldığı ötrenilmiştir. Bu sayede, belediye birinci dereeede ipotek hakkı- alınmazdı. .. ~ 
ve öldürmez. Bilakis onun muhafazası için bütün kadmlık icap- • 3 _ Kub~ay ihtif~~e evimiz ko:mıe mevcut bazı zorluklar ortadan kalkacak na Emlak buıkaama terkedecek ve ken- !zmi~. belediyesi k~~~gu f~ 
larını iıtimil eder. Ualan ve yönkurul lfl.irak edecektir. 1 ve imu faaliyeti daha kolaylıkla inkiJaf di alacağına mukabil ikinci derecede ipo- cagı muesseselerle burun ~ 

A. KEŞŞAF IGOT 4 - Onlü Türk komutanı Atillinm imkinlanm kazanacaktır. tek kabul edeeektir. şehirlerine örnek olacak ;-'~ ~d' 

Yarın • • 
B. Şakir 
ceoabını 

Cçındoğanın büyük bir resmi nym batbakamımz ve 1 Belediye, ıimdiye kadar ntbğa uaa- Bu isabetli karar, tehir meclisin.in nİ· larında hakiki belediyecılı~ ~ 
k k aaylavunrz CeW Bayar taralmdan lzmi- b.rdan birinci det"eeede ipotek alıyordu. san toplantJSU1da meclise sevkedilecek- muna yer vererek meclenı bO~ 

O uyaca SlRlZ re ıöaclerilmİflir. Her ıün öğleden son-1Halbuki ayni unwıda inpat yapmak tir. Şehir mecliPnin, cidden mühim olan aramızda bu bakımdan açı~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ ı~~~~~~~ff~~~~~~~~~M~~k~~a~ 
Karfıyaka rJaparları uykuda yaralamışlar s - Evimiz salonunda ber hafta per- ıistiyenler evveli ~ arsalann bedelini ran ilk celselerde tetkik ve t.üdik ede- imkanlarına yaratmış olacakK~ 
ıc.p,.ab .......... t..Wit-• w. Baymcl.da bir biıdise olnuııtar. Ka-~ ~d G1~.~t yirmide bi-1ödemefe, ondan sonra belediye ipoteki- ceii m•ıılwkbktr. HAKKl O~ 

~· .. ı.a.mi ........ eebecl........ ..... ...... Cami maballetincle Ri:r:aam ya- ~-.. p 8f .... 7-&0.:. oyuma o~- A k d b .. .. k k A - a· 
~urlara. da tepniline te~e~büs. edil- nanda hizmet.kar Akgün ~~im°:!' dam· yurdd la;r;:e~i~~- oyuna ütun n ara a uuu ongre vusturYp 
nutlD'. Alakadar makam, ı~ı tetkik et- da uyku esnaımda tecavuze ugrıyarak t G af E . . ·-• d h baft 

• - vınuz _.onun a er a cu-

hidiJe eauwnda uyku halindeJ"di. Bu mart~ CUIMI saat on ucfte o ara 
---<>-- ,,,, 

ile ticaret muame 
mektedır. keserle bapndan yaralanmqtD'. Yaralı, . .. •. L _ ilk kull h 1 ki 

1 -=- iti yapanın Halil o~lu Melunet olduğujKaragôz 0.~a oynatdm~tadar. ye azır 1 ar yapı ıyor 
Suclü tevkif edildi anlatJmıttır . 7 - Mustahkem Mevkı bando tefi B. J d·yor 

.~ _ • • : Galibin idaresinde Halkevinde bando aerJam e ~ ~ 
Tirldüii tahkar madcleanden ıuçlu --=-- teıJW edamittir. Devamlı ve isteklilerin · BAŞTARAFI BtR~NCt SAHlFEDE -ı Şaraplık nevilerin ıeleluiyonuoa da Avusturya ile Türkıye pı:~ 

Bağdatlı Haaaam mulWcemesine d~ Bir kızı kaçırmıt kayıt için evimize müracaat.len. \ baıhca bağ haataLklanna kartı az çok önceden teabit edilen bütüa m•tekala· ki iktısadi münascbelte~e p~ 
ajırc:ıeada t.t'•mnq., IUçla la.aldand..m 

1 

Hart.derenin ,.akan m&halleıinde otu- 8 - 17 /3/938 perfembe günü saat mukavemeti olan nevileri seçip kükürt 1 ra pmil bir program ile dnun etmeli- si günü rastlanan mevzu d"!'lf~~ 
'deliller kuvvetli görüldüğünden mevku- ran l l yqlannda Seyhan isminde bir f 16 da köycüler komitesi. ve aaat on ye-: ve göatqandan tasamıf yoluyle maliyet 1 dir. Böyle bir programın yapılarak tat- geçiıtirilmiıtir. Alakadar .. ~~ 
fen muhakemesine devamına karar ve-

1 
kızcafm Kı1izmaalı MaRSUr kaçam.qbr, ldide kitapsaray ve yaymı lıı:omitderinia fiati iizeriacle biuedilir bir ekonomi ya- 1 bik aahUUU1 konması merkez emtitiiaün- dan elde ettiğimiz maluma~ 

r1lmit Ye teYkif edil•İftÜ'. aranmakbıdar. baftaldr: topl.nblan vardr. 1 pılmaaw miimlıtiio lulanalL c:e yapılmalıdr. merk.ez bankası AvUJtU'>:de11~ 
111 3 _ Sofralık ol.on ..,.aplıık nnileri ve takas muamelelerini esk•_.te ~ 

w 'b' b"r sur~ ; ~ 
olswı bunlann seleksiyon iflerinde kom- gu gı ı muntazam 1 tııtr'.w 

BUGÜN TAYYARE 
SiNEMASINDA 
' Güzel şarkılarımızla 

ı bezen mis 

~~ Türkçe Sö~lü 
U:-Jl!IM~;;.~ ALI BABA 

Hindistan da 
TORKÇE ŞARKILAR ... KIVRAK OYUN HAVALARI RA.KSEDEN YOZLERCE KIZ ... UÇAN HALILAR ... MUAZZAM 

FiL GOREŞLERI ...... HERKESiN SEVECEQI BOYOK FILtM ................. . 
TORKÇE ŞARKILAR : SAN' ATKAR CEVDET KOZAN iDARESiNDE MONTEHAP BlR SAZ HEYETi TARAFINDAN 

ÇAi.iNMiŞTiR... . .. AY R 1 C A: PARAMOUNT JOURNAL ........ . 
SEANSLAR : HER GON : 3 - 5 - 7 - 9.15 DE CUMARTESi, PAZAR 1 DE IUVE SEANSI VARDIR 

an ' . -. , . ..,,., . . . 

____ _....-----------

,._ b-X-1 -....1 _._ b. • L!..l:ı::: '---. etmektedir. Esasen AvuJ li,.,,;~ pe ... n -&çgana ... 11' lf ........ auınna ·ı oıı .,.-_M. 
ltdarlar. Türkiye nezdinde bir ını ~btJ ~~ 

4 Şar lıL: ·· .. ı..a .. da fazla bloke edilmif ma~h.ı : .. fetl~· ~ 
- ap uzunı ._..an vucu B . 'b l d k' 'h t tac .. 

~· ·ı · · · takal ta . u ıtı ar a ır ı ı raca .rltl 
g.aın meaı ıçın f'U'llP mm armı ym f k b" hl 'k b'I ınev .. 
d •- b takat d Zir t -'-~• t' en u a tr le ı e ı e .-il' e crea u mm ar a aa veame ı ,,..,-

tarafından ihtiyaca tekabül edecek 'VÜı· değBi~dihr. be .. .k. devleti11 , ~ = atte fidanlıklar yapdması ve buralarda k 
1ba k re go~c tıul~n klerİfl:, 

·-~=_,_..ı, kökl- d buklan ez n asınca u ubB··...ar 
yetir-o-~ u llf • uma çu - saplarının tevhidi mevzu ~ .... 
nm bağlara tevaii n bai mmtakalarm- A k . d' k dar bu ınua -"' 
da •Baicddc iıtıuyonlanna prap 'ıabo- . ncta hş~d~ .ı~e ha r hangi bir 

• . . rın ev ı ı ıçın e 
ratuvarlan ilave edılmesı. • t ) · d w "ldir caa yapı mış egı · 

S - Şarapçılık rmntakalannda prap 
mali içia yeniden teıia edilecek veya durmak. . • ~ 
geniflettirilecek bağların en iyi prap 1 8 _ Ş....p inhiııar r~ ~ 
veren üzüm nevilerinden tqkili ve ec-

1 
kaldmlma11. Şarap satlfl ~ ~ 

nebi praplık üzüm nevileri mcriııde kuyudatm see-best bir hale k . ~ 
teaü'beler yapılarak elde edilecek neti· 9 _ Selekaiyone ecta~.,,........ _, 

' ceye göre ecnebi taraplık üzüm nevile- kullaıulmua, ,....pıarın ....... , 
rİnİn memleketimixde tamimi. dan her beğcdak ülkelerİPd• ~ 

6 - Amerika çubıddariyle yeniden lidir. . ~ı.<flld #fi 
tesis olunacak bağlardan liakal bet se- 1 O - t.tikbal pr•~~ ~ 
ne verp alınmaması. falltörlerin tatbikine cloir" ~ ~ 

7 - Şarap mmtakalannda nümune mek, bu faktörlerin bul ~ ~ 
prapbaneleri vücada cetirttek ,_.pçı- ' ti ölçülü aniseptiklf:I' ~i -"" t' 
lara prap imalini öftetmek H" ..... 1etmek, ve yahut ta_ . -~ 
at kökJetinceye bclar prapçd.n .-eti üzerinde bulunan b~ ~ 
daimecle fenni miirakahe altenda w--1 ederek saf mavalarla 11 s 



Başvekil 

B. M. Meclisinde dünkü müzakereler 
Ziraat Vekaletinde 

baskanlık etti 
Ankara lG (Telefonla) - Başvekil B. 

Buhran ve 
• 

aıt kanun 
muvazene vergilerine 
meclise verilecektir 

Celal Bayar bugün Ziraat vekAletine ge
lerek bUyük ı..iraat kongresi hazırlıklan 
ile meşgul bulunmakta olan komisyon 
toplantısına riyaset etmi§tir. 

icra mütohassısı 
İstanbulda 

Jstnnbul l6 (Telefonla) - lcra işleri-
A k . • . . nın ıslfilıı jçin hükümeUmiz tarafından ~- n nra, 16 (A.A) - B. M. Meclışı Genemi Nacı EJdenız sözlerini biti- harp akademi ini mu,,affalcıyetlc itmam C )bedii I . li ütah B H 

uıııün R f C • b k 1 w d . k ·11 aı . . . b f . . d 1 . d f k . l d ı e en svıçre nı assıs . aru •- e et anıtezın aı an ıgın a nr en mı et n ecısının u ah etı csırge- e en er pıya e sını ıt a ann a geçen b .. h . . im' tir C .. .. 
>QPlanara'- l N . Eld . . . w• • •• • •W• • ·1~ d k . h" 1 . k . h" . d 1 A ugun şe rımıze gc 1§ • uma gunu auh ~ genera acı enızın ar- mıyecegını umıt ettıgını ı ave e ere rı- ızmet erı ıt a ızmetın en aayı ır. n- Ankara tı 'decektir 
}:" al encümeninin karar cetvelindeki yaset makamına tevdi ettiği kanuni tck-ıcak terfi için piyade sınıfında sicil müd- vy gı ,;trna Safiye Cclgüle ait kararın MiJlet lifin kabulünü rica etmiştir. deti olan bir sene jandarma 'ltajyer su- J • • 
.. ~~İli heyeti umumiyesinde müzakere- Re.is Refd Canıtcz general Naci EJ~ bayları il~ mühendis subayları altı ay a 1 m iZ 
•ili lltİyen takriri \'e buna ait encümen deniz tarafından yapılan kanuni teklifin bulunup muvnfık •icil almak meşruttur. k 
ltıazbatası okunmuştur. lait olduğu encümenlere tevdi edileceğini Mütehassı . tabip, haylar ve kimyager- An ara)'Q vardı 
l ~r~u~al encümeni bu mazbatasında I buna nazaran da müzakere mevzuu kal-l lerin hastan lnd,. hrkteriyoloiihanc ve Ankara 16 (Telefonla) - lz.mir valisi 
::01~1~ ışgali esnasında şehit olan albay madığını söyli) erek ruznamenin diğer serolojihanclerdcki ıhusas hizmetleri 'Fazlı Gillcçle belediye reisi B.Doktor 
t '~ı~ın eşi Lütfiyeye vatani hizmet maddelerine geçildiğini bildirmiştir. lkıt'a hizmetleri olarak kabul edilir. Sa- 1Ddıçct Uz şE;ırimiz.c gclmişlcrdir. Bu
~~:•ndcn b~ğla~ıp Lütfiyenin geçen• Bunun üzerine subaylar heyeti~e nayi, harbiye ve harita 11nıflarına men-l~da-hmiri alakadar eden işler ~ak.kında 
cf· · vefatı uzerıne kalan maaşın ken- mahsus terfi kanununun birinci madde- sup subaylar sınıflarına ait kadro dahi- 'l'kalctlerle temas ooecc}dcrdır 
,_ı;:~ tahsisi hakkında Safiye Celgül ta· sini değiştiren kanunun müzakeresine ge- linde mafcvklerden alacakları sicil Üze- F d . 
lertib·and vaki ~dileğe karıı vatani hizmet çilmiştir. Birinci müzakeresi yapılarak rine terfi ederler. Ancak birinci fıkrada ransa a 
• ın en baglanm~ olan mall}1ann ve- kab 1 -"' b '- ·· • • · •at •h·'- u euı.ıen u Kanuna gore : mezkur kıt a subaylarından gayrı mez-• <U1:uunda diğer aile efradına tahai- . . v • • • • 

il bir '- . . .. '~'-'f b I Hıç, hır subay mcmup oldugu sınıfı lc.Gr fıkradalcı emaalı nuıplilerden evvel Seferberlik 
alametleri 

;.1..,. .ıı:anun tesısıne muteva.ıuu u un- • •. • • •• • 
""-.Und .. l le b' lot asında rutbesıne aıt muddetın en az terfi edemezler. 

an encumence yapı aca ır mu- .. b ' . k d b•Jfül' h" dik 
•rrıcle b l d v ı_ d 1 _ k .d. 1 uçtc m a ar ı ızmet etme · çe Müzakerenin sonunda kürsü} e gc:~le.n u unma ıgını ıı;ay eyH:me te ı ı. . •• 
Ma~atanın okunmasını müteakip ge- J terfı edemez. Bu muddetler Kurmay au- Fuat Airalı büyüle Şefin nutkunda İ~· -BAŞTARAFI l !Net SAHiFEDE-

~•) Naci Eldeniz. kürsüye gelerek 1919 baylan için harpte haaıl olacak ihtiyaca rel buyurdukları ve hükümetinde prog- F ransanın emniyet ve selametini her 
~ ltmirin iıgali esnasında ıehit dü~en göre ba~buğlukça lüzumu kadar a:zalb- ramıncla temas eylediği vergi tenzilatın- cihet~e temin için alınması icap ede
~ıharp miralayı Süleyman Fethinin labilir. Asteğmen ve teğmen rütbesinde dan hayvanlar vergisi kısmına ait layiha- <:ek tedbirlerle meşgul olmuştur. Bu 
~~r":''"e• yadederek mumaileyhin feha- olan hııvacı aubaylann terfileri kıt' ala- nın B. M. Meclisine takdim edildi~jni 1 meyanda ispanya meselesi de tetkik 
l.ııtinı rnüteakip zevceıi Lüt!iyeye bağ- nnda yap~c~~ları. hiz~et mü~detlerinin söyliyerek demittir ki : olunmuştur. 

ıtııı olan kırk lira maa ın Lütfiyenin mecmuu bılful kıta hı.zmetlerınden aa- Buhran ve müvuen~ vergilerine ait Fakat verilen izahata göre, ecnebi 
l'ef•tı dolayıeiylc miralay Fethinin kü- yılır. Sınıfında kadro mucibince rütbe- kısım da bir kaç gQn içerisinde takdim kuvvetlerine - partiyi kaybetmiş ol~ 
~ hir memurdan dul kalan hem§iresi jsinin mukabili kıt'at bulunmıyan subay- edilecektir. Yüksek heyetin malumudur dukları bir sırada - imdat yetiştirmek 
d Ye Celgüle bağlanmnsını istemiş ve ların terfileri mafevklerinden alacakları ki hayvan vergisi kaydı Mart nihayetin- i~in kuvvete müracaat edilmesi asla 
~İttir ki : siciller üzerine yaplır. Harp alcademisi de ba~lar. Ve nisandan itibaren de mü- hatır ve hayale gelcmez.Sade<:eFran-

tıı Attuhal encumeni knnunlarımua u}- ve yüksek le\'azım mektebi tahsilinde bu- kellefler beyanname "·erirler. Onun için sa için Birene hudutlarındaki külli
tıı,~ dü§rncdiği için Safiye Celgüle ta- lunan subaylarla kurmay stajiyerleri ve kanunun bir An evvel memurlarımıza f yetli ltalynn veAlma n kıta la. nnın h_ u-

'llldan k" ·· · • 1 h 1 d 1 d I td va ı muracaat 'e arzuyu ıs at kurmay subaylarının akademiye ve yük- tebliğ edilmesi için ziraat, ma iye ve üt- unmasın an ve yer cşmesm en ı e-
'-l etrıerniştir. Bann karşınıza çıkmak ce- sek levazım mektebine gireceklerin de çe encümenlerine havale edilPn bu ka-

1

1 r~ s. cle.bi.lecek mahzurlar gözden gc· 
etini v S"l F h" h b 1 t l)ı eren u eyman et ı mer u- u mektebe girmezden evvel tahsil es- nunun acele olarak çıkmasını temin yo- çırı mış ır. 

~~\~~ hatırası ve ke~disinin. ç.ok se\•• nasında. ve tahsi.lden sonra m~mur edi- undıı bu Üç encümenin müşterek bir en- NEŞREDiLEN TEBUô 
dieiııe Yuk a~lnsını~. halı s~faletıdır. Ke~- leceklerı muhtelıf muharip kıta kom~- cümen halinde çalı,masını rica edeceğim. Böyle bir ihtimalin tahakkuku ha-
llı kırk lıra dcgıl 20 ]ıra kadar hır tanlıklarındi\ ve levazım sınıfı için kt a Maliye w·kilinin bu teklifi heyeti linde mesele bütünlüğü ile yeniden 
~•ı tahsis edilirse bu arzusu hasıl ola- sayılan yerlerdeki hizmetleri dahi esas umumiyece kabul edilmiş ve cuma gü- 1 miinakaşn mevkiinl' cı~mıcı olac'lk
~ "c ahir ömrünü iyi bir surette ge- sınıftan kıt'a hizmetlerinden sayılır. A- nü toplanmak üzere miizııkereyP nihayet tır. Esasen bu mesele hakkında neş-
~elctü. lelumum mua\'in sınıflar mensuplanndan verilmiştir. rolunan tebliğ şudur: Fransız meha-
~ fili, dost veya düşman, kimsenin bu

Amerika Cüınlıur • d 

PCl~I 

Gazetecilere, Avusturyayı müstakil 
hir devlet olarak tanıdığını söyledi 

nun ehemmiyetini gözden kaçırmı
yacağı kanaatindedirler. 

..o __ .......... ı ~uuu h. rp alı;em 1 

~ii;~~kar~rİa ·;ı~k~dar olarak C.G. T. 
( umumi mesai konfederasyonu ) 
mümeuileriyle devlet hizmetindeki 
ameleler federasyonunun delegeleri 
saat 1 7 de Matignon konağında B. 
Blumun riyaseti altında toplanmış
lardır.lçtimaa B.VincentAuriol, milli 
müdafaa nazın B.Daladier, bahriye 
nazın B.Canpinchi, hava nazırı B. 

A h "'d' l ' " b f · l AV d Guy Lachambre, mesai nazırı B. Se~VUSlUrya a lSe erı munase e ıy e rupa an rol ve bazı müsteşarlar iştirak etmiş-
4 h 'k ll kl • b l l lerdir. Hükümet erkanı tarafından merikaya mü im mı yasta a ın na ıne aş anmış ır sorulansuallerecevabenameleteşki-

1atının ddegeleri memleketin istiklal 
~llfington, 16 (A.A) _ Hull. Al- Rooscvelt Avusluryanın müstakil bir Alman sefirinin Hule müracaalinden ive hürriyetini müdafaa maksadiyle 
1\ Ya sefiri tarafından dün kendisine devlet knlmnktan çıktığına dair kendisi- sonra yapılan bu beya_:ıat ile. Almany~- mi.lli müdafaanı~ t~viyesi İçin sarf
~l'tısturyanın yeni kanunu esasisi hak- ne resmen mnlUmat verilmediğini ve nı nAVU!turyada yaptıt,"1 cebrı hareketın edılecek gayrete ışhrake hazır olduk
..ı. .. d• kararnamenin bir suretinin tevdi dün Çekoslovakya ile akdedilen ticaret Amerika hükümetince tanınmadığı ısrar 1 larını temin etmişlerdir. Bu hususta 
,'lilldiği • f k b 1 muahedesinin tatbikine dair imzaladığı edilmek istendiği zannedilmektedir. icap eden tedbirler bugün milli mü-~ nı teyit etmiş a ·at u mese c d 
b)ı. ~•nda fazla malumat vermek isteme- kararnamede Avusturynrun müstakil bir Van~İngton, 16 (AA) - Siyasi ma- dafaa nezareti tarafından tesbit e i-

'ttır. devlet olarak nazan itibare alınmış ol- hafiller Hulun Avrupa hadiseleri hak-,lecektir. B~ylece ~ş Aka~~nlarına a~-
C~ctccilerin bir sualine cevap veren duğunu ilave eylemiştir. kında Nasyonal Pres kulüpte yapacağı kın olarak sırf mıllı mudafaa fabrı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ beyanatı büyük blı alaka ile beklemek- kalannda hususi şartlar içinde ~lı-

Ede n mı. ll"ı hı· rı1· k hu·· ku·· - tedirler. Öğrenildiğine göre hariciye ne- şılacak, bununla beraber sosyal ka
. ik' ·· d b · d ·1 ~· nunlarla mfrııterek mukaveleler kad-zarelı ı gun en erı ra yo le ne D-y• :ıı k o·w 

redilecek olan bu nutkun metnini ha- ırosu haricine çıkılmıyaca tır: ıg~r • k k .. taraftan bütün mevcut makınelcnn met) Uraca mış.. zırlamakla me§iuldur. Nutuk Avrupa . "f d 1. k'ld k il I 
. . . . . . . d'l en ısti a e ı şe ı e u anı ması su-

vazıyetının ınkıplına gore tadı! e ı - • l h d" . . l t 

l ~ftdra, 16 (A.A) - Çe~berla~nın Alman hük!imeti il~. b~
ldıgı :müzakerelerin daha bıdayetınde akamete ugraması uzentk hazı mebuslar Edenin bütün partileri ihtiva eden bir milli bir

he hiikümeti kurmasının imkan dahilinde olduğunu sarahaten 
Yan etmektedirler. 
AYni mahafillere göre Roma ile yapılan müzakereler de mu

-.İffalcıyetsizlikle neticelendiği takdirde bu ihtimal bir hakikat 
0 acaktır. 
~Burada hakim olan kanaate göre timdi hükümetin letekkül 
• zı •eri kararlar ittihazına mani olmaktadır. Burada her keı 
:~~di Siviereda bulunan Baldvin ve Eden ile ııkı temasta olduğu 

0
Ylenen Çurçilin nutkunun tesiri altında bulunmaktadır. 

k d rctıy e arp en ustrısı rasyone eş-

me tc ır. kilat altına alınacaktır. Başvekil en-
Saliıhiycttar mahafillerde hasıl olan düstri patronlarından da ameleninki

kanaate göre Hul diktatörlükle anlaşmak ne muvazi bir gayret istiyecektir. 
istiyenlerle Hitlerin son hareketine kar• MOHIM GöROŞMELER 
§ı enerjik bir tarzı hareket ittihaz tail- Paris 16 ( ö.R) - Başvekil B. 
mcsini ve diplomatik teşebbüslerde bu- Blum yanında hariciye nazırı B.Paul 
lunnulmasını arzu edenler arasında mü· Boncour ve başvekalet işlerini bir
vazene temin etmei(e çalışacaktır. leştirmeğe memur B.Vincent Auriol 

Bareelon, 16 (A.A) - Milli müda· olduğu halde Sovyet Rusya sefirini 
fna nezareti bir nota ne§rederck Alman· l kabul etmi~. v.~ uz.~n m~ddet ~~iy:t 
ya tarafından son zamanlarda asilere !hakkında goruşmuşlerdır. lngılız hu
verilen malzemeyi tesbit etmektedir. No- kümeti bu görüşmenin esaslarından 
taya göre bu malzeme altmışı mütecaviz haberdar edilmiştir. . 

Ar k tayyare ve tayyare topundan ibarettir.. Paris 16 (ö.R) -.- Y ~ni ~rru~an 
.ı VQf İa Vekaletinde elektrik ŞİT e- Not da bu malzemenin bir Alman bölü· propaganda nezaretı eskı mıl 1 e .0 -

ğü :arafından kullanıldığı tasrih edil- nomi nezareti binasında yerleşm!ş
f İy le müzakereler Cereyan ediyor mektedir. Hava kuvvetlerinin oefi ge-,tir. Propaganda nazırı B.Frossard ın 

- neral Vcid isminde bir Almandır. Bu vazifesi başvekalet tarafmd~n. ob-
\te~~ .. tan~ul, 16 (Telefonla) - Şehrimiz elektrik .. tirke~i>:le Nafıa zatın muavinleri Nendorfer ve Etermen jektif bir şekilde tayin edilmıştır. ~? 
lı llaletı arasında müzakerelere devam etmek uzere ıkı murah· isimlerinde iki Alman binbaoısıdır. jv~zifenin ~~ ~.s~~lı .. kısmı.Fransız du-
tı~'d Anlcaraya gitmitlerdir. Murahhasların Ankaraya muvasali· Nevyork, 16 (A.A) - Avusturya 1 şunce ve kulturunun harıce yatl~;-

an •onra Nafıa vekaletinde ilk içtima yapılmı9tır. hadiseleri üzerine Avrupadan Amerika-ısıdır. Radyo yayım müessese en e 
't;,~ ----------- }a kaçan sermayeler Amerikan bank.ala- bu nezarete tabi olacaklardır. 

Cö~.."'7"..r..r~;ıa::a;;;ı77~...fllVO'U"77>.')'i9',.n'.JOl'V;ıoa::a rına Londradan Nevyorka 2 milyon 225 Londra 16 (A.A) - ispanya se-
lE:N ERiNi KORKUDAN ... DUDAKLARINI HAYRET- bin altı dolar nakline imkan vermiııtir .• faretinden bildirildiğine göre ispanya 

· · • KALBiNi DE HEYECANDAN SAKLAMAK · · · Amerika hukumetinin altın siyasetini de- hariciye nezaretine Almanyanın ls-
lSTERSEN .. · · ..... ğiştirdigınden beri ilk defadır ki Avru- panyaya yeniden müdahale ~tmeğe 

L A L E D E K J paclan bu derece mühim bir altın Ame- hazırlandığı h~kında pe~ sarih 1?.a-
r'kaya gelmektedir. lumat gelmiştır. Bu malumata gore 

V C A N A V A R L A R V A D I S I N I 
1 

Ban mali rnahafili bunun Amerikaya 30.000 Alman askeri dün Alman 
e b.., BE Y A Z M E L E K F I L M I N I daha mühim bir altın tehacümüne baı- vapurlariyle ispanyaya sevkcdilmiş-

~-....:~::.:.' NKU', .MIKtYt V. 1 • 

Valiler sınıfa 
H uc • indiriliyor 

Daliye Vekaleti ka
hazırlıyor nun • • 

pro1esı 

Ankara, 16 (Telefonla) - Dahiliye vekaleti vali, kaymakam 
ve polis müdürleri hakkında bir kanun layihası hazırlamaktadır. 
Bu layihada valiler dört sınıftan üç ıınıf a indirilmektedir. 

Bugün altmıt bir vilayetteki valiler, ıekiz bin, on bin, on iki 
bin bet yüz ve on bet bin kurut asli maaf almaktadırlar • 

Yeni projede bu esaı, on bin, on iki bin bet yüz ve on bet 
bin olarak tesbit edilmittir. Bu ıene bir k111m valiler üçüncü ıını· 
fa girecek ve gelecek seneden itibaren bütün dördüncü 11nıf va• 
liler üçüncü ıınıf üzerinden maat alacaklardır. 

Otuz liradan batlamakta olan mektupçu maatları da aynen 
~aymaka~l~r derecesine geçirilecek ve kırk, kırk be' ve elli bet 
laraya geçırılecektir. 

Istanbulda 
Nisan ortalarında göçmen işleri 
hakkında bir toplantı yapılacaktır 

lstanbul, 16 (Hususi muhabirimizden) - Bu ıene ana vatana 
nakledilecek göçmenler hakkında Sıhhat vekaletince tetkikler 
yapılmaktadır. Niaan ayı ortalarında tehrimizde Türkiye, Yu~ 
goalavya ve Romanya murahhaıları araaında yapılacak bir toP' 
lantıda göçmen itleri gözden geçirilecek ve kararlar alınacakbr. 

Hayvan vergilerinde 
T enzilô:t ıcın müzakereler oldu • 
Ankara, 16 (Telefonla) - Maliye vekilinin talebi üzerine b .... 

gün mecliste bütçe, maliye ve ziraat encümenlerinden mürekkep 
bir muhtelit encümen loplanmıttır. Bu toplantıda hayvanlar ver" 
giıinin tenzili etrafında tetkikler yapılmıttır. 

Altınlar Amerika ya naklediliyor 

Fransa hudutlarında 
1..a.l.1'1lıJa. i.. V QA Jıı 

lıtanbul 16 (Telefonla) - Radyoların verdikleri malumata 
göre, iki ~ilyon iki yüz yirmi bir bin dolar kıymetin~~ altın 
Amerika ya nakledilmittir. Belçika bankalarından da dun Lon
draya külliyetli mikdarda altın nakledilmitlir. 

Franıa hudutlarında da tahkimat ve tahtidat vardır .. 

Taarruza uğrarsa 
Sov yeller birlıği, Çek hudutlarını 
koruyacaktır, ancak bır şartı var 

Moskova, 16 (A.A) - Sovyetler birliğinin Çekoslovakya-Sov
yet yardım paktı mucibince hareket ederek Çekoslovakya taar
ruza uğradığı takdirde ona yardım edeceği ve ancak Fransanın 
böyle hareket eylemesi fart olduğu salahiyettar makamatça Röy. 
tere bildirilmittir. 

Mütterek bir hudut olmamasına göre bu yardımın nasıl yapı· 
labileceği ıualine de : 

-Bir koridor ihdası lazımdır, 
Cevabı verilmittir •... 

B. Hitler Berlinde 
Berlin, 16 ( ö.R) - Saat on yediyi be.f ~eçe F.~rer tayyare i~~ 

Berlinin Tempelhof hava limanına inmıttır. Hkonce maretal Go
ring kendisine tebrik ve bot geldi ıözleri ıöylemİf, sonra _:pro~
ganda nazırı B. Göbels söz al~ak_ Avusturyayı Al~anya. ıl~ hır· 
leftirdiği için bütün Alman mılletı na~ına teşekkur etmıttır .. 

Saat 17.:25 te Temjelhoftan otomobılle hareket eden bay Hıt· 
ler taıuölyelik binasına gitmit ve bütün yol esnaaında disiplinli 
halk yığınlarının sevinç ve heyecan tezahürleriyle kartılanmıttır. 

Alman kıt' aları 
Kendilerine 
ları hamilen 

gösteri.len mıntaka
işgal etmişlerdir 

Viyana, 16 (A.A) -Avusturya zenginlerinden Bosel üzeri~de 
bir milyon tilin para ve kıymetli eşya olduğu halde otomohılle 
kaçarken hudutta yakalanmıttır. • . 

B 1. 16 (AA) _ Alman kıt'atı Avusturyada kendılerıne 
er ın, • . y d" . k 1 d ·ı 

·· t ·ı k"l kA mı"len varmıdardır. e ıncı o or u ı e goı erı en mev ı ere a T • • • • 

dağ livası Gmüden mıntakasını işgal eylemıştır. Vıyanada hır 
fırka, Bedhalde de difier bir fırka bulunuyor. Onuncu fırka~ 

b .. "k b. k mı Ailen Hofendedir. 13 üncü kolordu da ki.mi· 
nın uyu ır ıs .. k"l · b"l" • 
l A t da bulunuyor. Fakat murettep mev ı erı ı ınmı-
en vuı urya T . p ·· d ti. 

B lazam kıt'at Bavyera, urıngen ve rusya an ge • 
yor. u mun 1· h'" k ' d 'lA l 
rilmittir. Bunlara Nuyonal Soaya ıst ucum ıt atı a ı ave o un· 

muttur- L-- . b 1 
Bundan batka Avusturyada 550 Alman ..... ., tayyareaı u un· 



SAYFA: 4 

Zir t kongresine hazırlıklar dolayıaiyle .... il .... iiD ... b8 ....... l... ı a ve 

lardan a b ir? ec ~ te Al anyanın Avusturyayı 

ilhakından doğan vaziyeti anlattı 
( • 

Bu neticenin bir zaruret olduğunu sözlerinde belirttı 
ı Ekimde nazara alınacak şartlar · ' 

Standarizasyon ~trafın~a, b~f• .. ~ü2ün;:;~v'!~.!~!p~!!:': 1 ....... ltalyan hududunda ...... l 
Ankartüla toplanacak olan Zir.aat kon~e~ı ~o 4~1f e.:utun e 1~ meselesi knbili münakaşa olmakla bera-

1 
: 

minin tahdidi etrafındaki diifüncel~kimıu bı_: m ,a e Bı e yha::ta her bu bir hakikattir ki .Makeaonya mu-, 15 mı·lyonluk bir A [manya yer- ~ 
k 8 tü .. tü cül' aTeuutda alcı a uyanu amıı ır. u u ' .. .. .. Un : 

tt . a yaz;ı n . er d 0 . A • "k Ta- hadili fazla yaprak dizerek tutunun k b . ~t 4 

bir çok '!'ek~p~ .~~aylız. 81.ahmey:.;;.c: biri te':k'tl: v:nteCTÜ• her yaprağını daha eyi kurutmıya mu- leştig., ini ileri süre.re izı mu e- ~ 
bako» flTketi macluru bay c ng u » a l b. .. dermif vaffak olmuştur Bu sık yapraklı kuru • -
benin mahsulü ol~aia ilk nmarda anlaıı an ır yazı gon • tütn dizilerinin balyalama zamanı gelin- hevyiç etmek istiyorlar. . ~ 
tir: Aynen nqredıyonn : ce bunları hafifçe içeriye doğru kıvırdı . 'J' . : 

Ankarada toplanacak ziraat kongresin- lalarda yetişen. tütünler en son ~la~ak ve eski usulde Izmir kalıbı balyasma pek . H lb k • it ı ! 
de Türk tütünlerinin. dikimi, satışı gibi satılırlar vc·tabıl ola~~ ta aşağı b~r ~t-ımil§abih bir balya viicuda getirdi, yalnız a u ı a ya : 
görUşüleCek sair alAkadar· mesailden le elden çıkarılır. Ekı~ler pe~ ey~~~~r- farkı şu oldu kl, bir sicimde fazla yap- • : 
bahseden 5 Mart tarihli yuınw bilyük 1er ki, alıcılarn umumıyetle ıstedigı .. o- rak bulunması dolııyısiyle bir balyada ! ...1 ! 
b. unı· ·yetıe okuauıc. kulu tütiln kır veya yakalarda yetişır.idaha az dw girdi ve daha hant basıldı. : vendı·sı·nin elli milyon, Almanyanın aa i 
ır memn · Milas M yl Akh' r vcl ' ı • Aı S 
Mezldlr makale mevı.uubahs ~sele ödemiş, Tire, ' ug a, ısa' ,Alıcı noktai nazarından bu mUkemme - : pek •arurf olarak seksen milyon nufıJStJ • 

hakkında senelerd~beri yazılanların en Kırkağaç gib.i ~erler~.e .. Makedonyada~ 1 dir, zira tütün son baharda yağmurl~r S M ! 
eyilerinden biridir. hicre~ eden çıftçıle·r·y~zunden .ve yahu_,başladıktan sonra balyalanır mubadıl- =· olacağı anı sükunetle bekliyor ı· 

Muhtelif mahsulfıtın tahdidi, mütead- kendi mevcut ahal~ kesreıu:d~n do 1 ler gelmden evvel bu ameliyat yazın ya- ! 
ait memleketlerde tecrübe edilmiştir. layı tütiln dikmek ıstiyenlcre. kafı gele-' pılırdı. Bu şekilde alıcı rutubeti yerinde : B .. Al n 
Bu hususa ait kavaninl ilk tatbika kal- cck eyi tarla bul~namıyor, eyı 1:1~la ~~ive iı:nalAta başladığı zaman yaprakların • ! : ugun man yanı 
kışanlardan biri Amerika Birleşik dev- lamıyan veya eyı tarla tu~~ ıç~· r Makedonya pastali gibi dizilmiş ve bal- B.B. Mussolini ve Kont Ciano 5 ~ 
!etidir. Bu tahditten başlıca maksat ge- sermayeye malik olmıyan ekı~ı, .:~ ışlıdr- 'yalanmış bulunmasından Izmir kalıbına R 16 (ö.R) - Saat 17 de bay : d d Bunlar ...latı 1 

1m d'W' t'T il aşağı olduğunu bıldıgı ha e d h oma, • On _Jevletle hudu u var ır. cıı gen senenin veya senelerin, satı ıyan ıgı u un n 1 k nazaran daha kolay açılır ve a a az za- Mussolini mebusan meclisinde Avustur~ : aı ' 
fazla istihsalatın yeni .sene mahsulatını~ lşehi~lcr.den. udza~ \car~~~ı~r a arama yiat verir bir balya teslim almış ~lur. ya meselesi hakkındaki mühim nutkunu : biri olan ltalyan hududunun el dokıı-
fiatlerine tesir etmesidir. Tahdide tabı mec u.rıyetın e ama 1 ~lunan 1701 Bizler mubadillerinki tarzında yap mış söylcmi~tir. Bunun metni ,udur : • d f J H•t[et : 
başlıca mahsuller, hububat, pirinç, ve Hnzıran 193o da .~~~u ... 

1 
cek bir standart modern balya taraftarıyız: _ cArkadaşlar, size bu saatte vahim nulmıyacak bır hu Uf O uUğUnU l i 

pamuk idi. Dikkat edilmelidir ki zikre- numaralı kanu~ tut~n. yetıştın e b'll j 4 - Tiilün yetiştirmek için ücretlı bir hadiseden, Avusturya ile Almanya- • • ! 
dilen mahsulAtm kafesi standnriı.e edil- mı~~~~nrı ~esbıt elmışlirw~e fakat .. _ amele tutan büyük zürra ile ~e~di ai~e- nın on nisanda plebisitle teyit edilecek SÖ y[emıştır •••••••••:•' 
miş ve fiatleri de dünya piyasalarının tabu munfent tar.ıaı.ara ~e~ıı anca,k. bu 'sinin sayile tütün yetiştiren kuçuk eıncı olan birleşme!Jİ emrivakünden b~sede- ........................... :· .. ~·~ ................ j ... ~·~ .. A. ........ :~: iatiklaJi & 
temevvUcatına tabi olınuFur. Ege tütün- yük sahalara şamıldır. Tutun nokta_ı na-' mesele~ne gelince atideki hususa na~ v• Avusturya meselesi dün başla-ıAVu5turya ekonomisinn ısli.hı ıçın ltal-r clta ya ıçın 1 vusturyA turyatıı•tııl 

.. da bu memnu mmtakalardakı tar- 1 • cegım. al 'd h l d b 1 d • len mevcut o muştur. vus tiii' 
leri davasına gelince, ckiCi geçen uç se- zarın n tak dikkaüniz.i celbederız. . . nıamıştır 18-48 te küçük Piemonte kr - ya mü a a e e u un u. . tl b . . d·k1 .• zanncf 
ne mahsulünü çok eyi satmıştır ve 1937 lalar kadnr fenalarına. da .. Eı~gebmınd clıa- ., Büyült zürra eyi bir mahsul eld~ et- lı:tı mua~am Avusturya imparatorl~ğu- DOLFUS ZAMANlNDA e~serıye e uFnuk ıstte ı he~;~ler A~ 

1_ d da nıstlanır işte mlişku at ura a r, . 1m 1 ahut ıs l mız zaman.. a a son . •.te' 
mahsulünün dikilıne zaınan1<1nn a, ge-- s.ın . k d t''t" dik' mek için ya sermayesı o a ı, ve y na meydan okuduğu zaman ba~ amışhr. . ıı11· Al il b' 1 anıcii p· 

madam ki Ege mmta asın a u un ı- . . d k b' . tt b"lWl . . __ ,1 h .. 1_.. tury ı ann manya e ır eıı··-
rek ekici ve gerekse tütün alıcılanrun . k' . . b'ld.kl _ kredi temın e ece ır vaı.ıye e ~ - Nihayet dünya harbinden beri yırmı se• c1933 te Almanyada nazuer Uii.U- d'kl • . . t t . ti , 

. ik ki ml kanunen serbeşıtır c ıcının ı ı e ı 1 d B ıf .. ,.-- .· a senenin . . k zd d . " I ,_ A • ı erını ışpa e mı§ r. '-"" 
ellerinde şa•ranı ehemmıyet m tar, es .. .. d·kit . 1 A • ma ı ır. u sın zurra eA:>Cı ıy nedir Bu mesele hızım arşımı a ır. mete yükselmege ha§ arKen vusturya T" - bA tb t d a"rülen tııV' ;, rl tarlalara tutün ı mesıne nası manı 1 .. .. f ti · . . t:' _ cı:::.cne ı ma ua ın a .o • 1 
tUtUn kalmamıştır yani vaziyet pek sağ- Eki . k _ f'tünlerin on iki ayını yalnız tutun ye ış rmeY.e , Bunun neticesi tabjat kuvvetlerırun da Dolfus hükümeti kuruldu. ı;.ııa.sı l° •tı. d fU cevabı veriıi' 1~ 
lam telAkld edilebllinirdi. 1936 mahsulü- oluna~. . ~ı :~c; lnşa~ı - u bu ge 'hasreder, halbuki mürderit küçük ekici !mukavemet kabul etmez kudretini andı- Avusturyanın müstakil ve Hıristiyan, fa· ve ızm ~ 'ı'arnın: b':'- had' ·d· Bir h'O: 
ne nazaran daha bUyilk bir sahaya di- yetiştin m~b~nfın t~~t'.'nl,o m~ ıgınt lmı amas: 1yetiştirdiğl muhtelif m~uller ~ra:syıcla ran fevkalade bir sür':-tle şu son günler- kat yine bir Alman devleti olduğunu bil- .- ~ zladru~ı ır ıae ı ~·siıC ~ 

h r;n sene gı ı ena u u erın sa ı t • .. .. .. <l B" ·'k .. a son d 1 ıld v· d se zarurı o ugu zaman onu -•& v kildiğl halde kuraklıktan, 1937 ma su- T- ek d b' f tl t 1 ı bır de tutunu var ır. u~u zurr 1 de tecelli etti. 1 ladise ancak a gın ve diren bir ana yasa yap ı. ıyana a h • . k 1 ındaw-
lünün mecmuu 1936 sene mahsulünden ve yah~t p . ub~ ı: ·ııa le saKı mas !baharda lüzum olan gqbreyi satın alır,lcahil olanları hayreto düşürdü. Bizim bu- nasyonal • sosyalist kuvvet aarbesiyle ~en vbe. l~ktta sılze u~ı .~ ma.ııahtır.> 

· . keyf:iyetı pek eyı• ır mısa o ur. an4n- j . · f'·a ı- · k . Ol B zınle ır ı te oması murecc .ıı. 
1 ·'h tl tütün ı...,..mını e ıcıy~ 9o· n-· .. k .. B d O" ltal n ve~ ..Af' Pek te fazla· ç\lt:tnıyacak. AlmanyaiJald d'ı,:. . . k' . .... ve kış aylarında dikefeğı ı ewrın apa-\ne kar"ı koymamız beklenemezdı. an DolCus öldürüldüğü zaman ben renner . ..ıııı 

vaziyet tabit olarak piyasaya tesir yapı- ar, nası a er nacaklar.mı hazırlamağa başlar. uy~ olacaktı. üzerine dört fırka gönderdim. Fakat bu un an sonra uçe Y~ • i}iğİ r. 
yor fakat gerek konsorsiomu ve gerek- ret~e~. . . 1) E ta- zürra zeredeceği taı;laları nadafla'}mış f d)ah 1916 de sosyal - demokrat bir ihtiyat tedbiri dejiildi. Bunun alın- milli birlik.1':1i arasın~akitalmuv.aZ cetJılt~ 

' . · U TutUn standarızasyonu. ge mın b' ıh bı,ıAat d'k'lmiş olan· ' ·. . A ı b' d ·ste ~terek Pıyemontenın 1 yan " J ~ se sair sigara imalcılan, vazıyetin m p- .. ·ı k . . li,.:~m ıvc ır sene evve u, • ı ı • • JPenner Avusturya ana yasasını tanzım mllSlnı hiç hır vusıurya , . ız en ı • • ' ' . • ' ıl • 'al eoıı ., .. 
. . , , , • • • .• '\ l ,.,. __ ...,.._, kasında Y!.uşp.r.ı ep ~u ' ıncır, . 'ılo.rdntu 'Jütü~JÜ~"lt.j~ rn ~ı;vaf* ... w. - -- --·--.ı· .. l.::ı • .-:.,.,-~ ~ ~ .... _ . --- ~!-: ı.:.: ,ı .. hunun idn tesek- nı, Narolı~ •. Romayı nııs ışıı ul Jtl 

k ak gel ı...tır 1937 senesi yonu hakkın~a bazı haberler duymak- , "d F "~i t:! ,, .,ı •:ı..· yanın ATmanyanm "Gır cuzu oldugunu kür etmcmı!ltır. , derhal plebıSJtlc halka buau kab 
sene pe y ınma m"1l- . • ô .• .. d k·' k ..., .. t.. t rını peşın o er. aK ı; eıucı ıse ço"t za- Al • _ı·w . ~ .n d . . '-i ' 
Eg . . uygun bır· tütün mahsulil se- tayız. numu~ ~ ı ·ongreue tu un şan- . i.H• b' I ı. B' .. ''ük· ... biltliriyor ve ona Avusturya - manya c1934 ile 1936 arasında Roma pro- .qıglnı natırıatmı§ ve emııtır... '-·"' e ıçın . · k f' ·. . ..... 1 . 'hti man Kını sermaye u a,maı.. uy zur- . :. . . . • 1· ıı~,..-nnsı· addedilem"'• 37 m'ıluon kilo tahmin darızasyonu ey ıyetı goruşu mesı ı - •- l l ı· ki 1 ·' 1 /'d 1 • c.ümhurıyetı adını verıyordu. Yetım~ bı- tokolu siyaseti takip edildi Bundan aon- ,dtalyan birliği 1859 ve 186 _..ıf, " ....... ,, . · .· . T • 1 t-· • lra w.ır a arını ayı· ye ış er v~ ı e en- . · . .. ıır-
edilen mahsulden nncak 25 milyonu ı.·a- malı vanttir. ohum se eA:>ıyonu. .ve zı,.- · d tiş\ ti • · t · ttik- tinci madde de Avusturya Almanya ıle ra gatp devletlerinin 1talyaya karıı mü- da halkın bu heyecanından tfogdl ~ttıtlo 

tt ·· b A il ·n· z· aat ve1tiı ru zamanın a ye qnes-\01 enun e b' l · Rr · ı· · d ··f 1 d ıtal.r- •-sat ile eyi cinslerin arasını teşkil ediyor. raa e munnve e usu erı 1 ır . - l diki · · · 1 · ·Mart 15 ır eşınce ayıştag mec ısın e nu usuy- naaebetlerini gerginleştinneleri ve Ital- Ve unutmama ı ır ki Prüsya ~ oı· 

12 milyonu da ya pek nc::ıg!ı ve yahut hiç Jetine terketmekle b~raber kabul ~ıl- ~n Masonra 1 mı ıçında atmdae esikını d b le mütetıasip olarak temsil edileceğini yayı boğmak için cezri tedbirlei tatbiki· 1866 senes.inde, ilk askert müttcf et" 
.....- l'd' k' .. t"l" k t 1 ı d ı.:c yıs arasın e r e er, u di1' ı11 

me ı u; ı ~n .. ı:yl u un ır ar '1 nr a 1 d d'kilm k din . . b'd açılı:~a ifade ediyordu. Şu halde gerek ne kalkışmalariyle Avrupanın aiyast va• du. Sadova muharebesi Vene !şe yaramıyacak cinsten idi. Tütün in
hisarlar idaresi ve tüti.in kumpanyaları 
ile bu 12 milyonun Uç milyon kilosu
nun içime hiç gelmiyeceğini tahmin edi
yorlar. 

1937 senesinin mahsulilniln yüzde on
dan ytızde 30 zu Amerika istihlakine el
verişli olmadığı umumiyeUe kabul edil
miştit": Bu aşağı kalite tütünler Ameri
kalılar tarafından katiyen istenilmez, zi-

· k k ı Ut" d'' Tü·ı·· k' · zarnan ar a ı e, en e ışın ı a-yetişcn o u u t un ur. un e ımı- ~ Viyanıı.da gerek Vaymar da iki devletin · t' d d • b'r d~i .. iklik oldu lesini halletti. 
. l b . . 1 1 h . d b' yelten, yüzde 90 nisbetinde eyi bir man- • . . . zıye ın e enn 1 - • ..,. • /\ 

nı ya nız u cıns tara ara ta sıs e e ı- · so:ıyal - demokrat nna yasaları ıkı dev- 75 MiLYONLUK AL.1.ANY r 
lı·r mı' 'niz? Ve ,,nhut kır taban tarlala;ı sul teinin eder. 'Fakfr ekici eline' eyi 'bir l ..,. b' I . . k. b' l 936 SENESiNDE · ıvı j1 · ,, . . .. • . eun ır eşmesını nıantı ı ır .zaruret o 11.- • • • • • Jı 
d qunlp.ra ithnl edebilir miyiz? Fikri- tarla geçmemcsınde? veya eyı ıtina ıle k .1• . 1 d' c936 ılk teşrınınde Roma - Berlın · il 0ıJll" 
~ t b l d .;., fT' .f ·· k tü ı yetiştirmemesi yüzünden ve yahut sair ra 

1 ı;ın etmış er ı. mihveri kuruldu. Alman devletinin can~ <Şimdi hududumuzda 75 fil ~ b~ 
rı:.121c.e'. 8• ankarlita ~·~"'ienl~~ udn ~~ b' - mahsullerinin ve meşgalesinin müsaade GOLONÇ BtR CEBlR lanması Avwıturyada Anşlus lehinde bir bir Almıınya yerleştiğini ileri süre l~ 
tun çnn,ın a esının ıs ;.uıın a ıç ır . . .. h . _ı_ • • lat , 
h' r kt I . . k tti tohum etmemesinden Cidelerini vakıt v~ ı.ama- cereyan yarahyordu. Biz huna muhale-ı zı mute eyyıç etm~ ıabyor · ftılf 
.~z~e .. ı yo ur. çıkmı ço seırlr r, nında tarlaya dikmemiş olur. Diğer işleri cAvusturyanın müstakil kalması Ver· ıfet etmedik. Bilakis Avusturyaya Al- S2 devlete karıı koymuş olan bu eıf>' 

tutunu rayıhası yo tur ve s yamaç ve . . s J h d 1 • f .. • . '· bir tJl ıı 
k 1 l• d · ••t" d .. d onun ilk bahar ve yaz :rpevsimlerinde 

1
11aY ve en ermen mua e e en tara ın- manya ile anlqmaınnı tavsiye ettik. Al- kolay kolay muteheyyıç olacll1'- _ . ...- v 

ya a tara ar a yetışen tu un e yuz e 1 1 İ d t h ·1 d'l · b' b · · 1 k d ğil' d' Ar_,'-- h · '-' os>- " ' 
5 d .. d 1·00 kad d h f 1 meşgul ~ttiğind~n tü,tüDJcrine layikiy e 1 an a mı e 1 mı;t ır mec urıyettır. manyaya muhalif siyaset takip edemiye· e et e ır. ıruw arı:n es • ·'"°P 
O en yuz e e ar a a aza ı , h ı . o- d b d dah .. 1.. b' b. 1 b' '- h ral .,_, mill . bl l~uı- _;ı, ı·a sigaralarımızın harmanına zarar ver- •w• . . d'k.l k ed' bakamamak i timali çoktur, kendi;;inin 1 unya a urı ap a ıu unç ır ce ır cek bir Alman devleti için bu biricik ır ço~ atı ar l&1 etı r t..aP"' 

randman verdigı ıçın ı 1 me t ır. 11 .. "1 · Ü z· A 1 • 
1 1 

n• >"',.,.., 
diğinden bu gibi tUtUnlere Amerikada .. .. .k. . ._ı.did' bakamaması, ve Ü~f!tle amele tedarik ııs goru memış r. ıra vusturyanın yoldu. tedır. ta ya o kadar az heyecA iil"' 

., 2 - Tutun di ·ımı zamanının ı.<Ul ı, . T . ... h' k"Miı . r . k' k d' . . 11' _:ı on ıı _iri" 
değerlerinin birkaç misli·rUsum vermege d . d f' tl l b f l · 'k edememesi yüzünden tütünıeriniri da a anca letler Cemiyetinden müsaade cltalyanın bu tavsiyesiyle temmuz nu,tırı; ı en ısının e ı Illl1Y_..,

1
tf O' 

aıma un ıya a satı an u aza mı :- ·1 1 ak . 'ki. . . malik olup ta Alman anın ı:ov- ıı. 
değmez. ta d k" ğ t"t" .. t . l d fazla bozulması muhtemeldir. ' a ar ıstı alını terkedebileceği tasrih l 936 Avusturya - Almanya anlqma.aı ya- Y ... .,1 1" 

r a ı ~ ı u unu amap:ıen ıuı e e e- d.l . . A h . 1 w• k k ·ı "f 1 caiı ıa>-Bu 'esbaba mebni başkaca karar ver- d ik k l E Her mıntakada ttütün inhisarlar v. e ! e ı mı~tı. vuıturya müstakil ayatına pıldı. Alman - Avusturya gergın igıne ra se sen mı yon nu usu o a ı1\ c 
. . . . . ezse cm tarını ço .aza tır .. ge mm- . .. _ . . ı . . . . .... ık· b k · Al cifti\ • 

meden Ege mahsulUnUn tahdıt ışıne bu k . . ki 15 "" kad .. tutun alıcıları tarafından tanınmış, bi- bır sosyal • demokrat devletı olarak l nıhayet vermek ıçın bu ılk tcşebbustu.. unetle e lemektcdır. maıırd ıt b 
w . .. . , . . . . . . ta ası ıçın e m mayısa ar mu- . . . •• . · 1 l d B .. . . . . . . . l I h d auntar " aşagı cıns tutün nisbetını ındirme.k ıçın d d'l lid' H a öd . M' rıneı sınıf tütyn ekıcüer vardır. baı a ı. una muvazı olarak ekonomık Fakat bunu yıne bır gergınlik devrı ta- dev et e u udu vardır. d r0l 

çare' ırramakla başlamalıdır. 1 51:~ e de' 
1
• m:b. 

1
::.t .. a~.t k cmış ti~ştie . ı- Her gelen sene bunların. yetiştirdiği ve sosyal güçlüklere dü~erek milletler ce- 1 kip etti. Fakat V enedikte 9 3 7 nisanın- olan ltalya hududunun el dokun u 110)~ 

öl) va ısı gı ı .. u unu er en ye ren . • . . 1 . ~ Hitlet Jr 
Okuyucularınızı alakadar edebilecek k 1 ·1· 1 · · d i h.ı.d ! tütün bila istisna piyasanın yüksek {iatı mıyetinın vahim vesayeti altına girdi. da şansölye Şuınig ile mülakatımda yacak bır hudut oldugunu .hl!" 

1 um u arazı ı yer er ıçın e azam " . . . .. . . ıııu.. ı' 
8§8ğıt1aki noktai nazarı dikkatinize arz-,],_ ~ l b"lir ile satıldığı görilltir. Bu zürra~ lier se- Şansolye Şaypel zamanında Avustur- Avusturya istiklali meselesinin başta mıştır. Ve hunu daha VersaY d~ b ~ 
ederiz· 'l ayıs250°6n 

1 
• I kan T" k t"t" ne eyi tülün yetiştirebilmeleri tam mev- ya böylece maddeten ve manen Millet- ! Avusturyalılara ait bir mesele olduğu- si yapıldığı zaman söylemi~. b~L 01ır' • • I' - numara ı un ur u u- 1 C 1 h d k ·ıaı• 

Aşağı kalite tUtUnlcr Amerikan tü- •• J!.ı. d v tıl b" "k b' siminden münasip tarlalara tütün dike- er emiyetine tlibi kaldı. nu bildirdim. Ve Roma - Berlin mihve- sıın ar .tara n an ona aqı CP ' , nilnun ıs anına ogru n mış uyu ır . 
tün kumpanyalarının geçen senenhı fiat-

1 
hatve idi. Cins itibariyle bir balyaya ne bilmesi para kudretinden, ve allcıyı 926 SENESiNDE rinin Italyan harici siyasetine esas oldu- kullanılmıştır. 

lerind~ az :farklı olarak eyi cins tütütr rkonaeağina tiair izahat vardır, ınaama- ·,memnun ~c~ek b~~.b~~y;ı y~p~ak me- ğunu wyledim. FAŞlST HUDUILARl 
lerin hepsini mlibayaa ettiklerini pek fih balyanın nasıl basılacağını bu kanun rakından ılen geldıgı şuphesızdir. « 1926 ilk teşrininde şansölye Şober ŞUŞNIG ORDU BOZANLIK EITl · biİtliP 
doğru olarak zikrcdiyorsun'uz ve en bü-

1 
tarif etmemektedir. Ekiciler tarafından Küçük ekici, meraklı büyük zi.irra j io bnşınlı gbçince Avusturyanın Alman • ' cBize gelince, faıist hudutları. uı:ı'~•' 

~k m.üşkülAtın ikinci ve ~ç~ncü cins tü-
1 
ihzar olunan Izmir kalıbı balya eski bir ~llıl t.Utün mahsulilne itina etse ~n de.vlet! olduğunu ilan etti ve ıu düsturu .. c 12. ıub~t~ Bervtesgadende iki va.n: hudut~arı muk~ddestir. Bun~.a~~fill ~ 

tunlerınde rastlandığını bildırlyorsunuz. 1 usuldür ve bir ekicinin satış için az para yüksek fıatle satmak hrsatını elde etme- vazettı : cAlmanyaya karşı hiç bir ~ey.> 5olyenın mülakatı Avusturya meselesım ıa edılmez. Mudafaa ol~~ J;.t1 
. Bir m~takanı.n tütilnünti bo~cak tri- 1

He tütilnU balya etmesidir. lzmirde se- d~ ~a~k~ .k:ndi ai~e e~radı y:ırd~mı -~le Bunu 'da Avusturya da bir ç~k · entrika ~bir u~aııma ile hal içi~ en. son teşebbüs- 'ıhadi~esi çı~ın~ !a~i~m dll§;a;rnıı~ ~ 
pıs ve saıre gı'bı v<.ıkua gelmesı muhte- neler evvel yapılan bu cins birinci kalıp:yeıştırdığı ıçın, mnlıyeti para ile ış gor· ve sefaletler takip etti. Yine Şoberle 929 tü. Yırmi ıubatta Hıtlerın, 24 şubatta otorıter reıımı bırbırınden yı i5tlı. 

d. · d 11: - 1 b 1 • • • • • •• 1 · · b k · · bundıın ı,ııt mel bir ftfet bertaraf, ikinci ve üçüncil ile Makedonyadan 1922 standarmdan üren zürra an ço aşagı o ur ve u da ~vusturyada ltalyan kontrol siyaseti Şuınıgın nutuklarıyle bu esas teyıt edıl· sanut erını ozma ıçın ç"" 

n~vi tUtü~ler .nere~en g:Jiyor? Ve neden sonra gelen muba~illerin tütün dikmiye yiizdcn icap. e~erse büy~ _zür~~n. ev- başfam.ıştır. ? 30 da şansölye Şoherin Ro-I di. Fa~at Şu~~i~ h'.ç ~azırlanmadan or-: etme~ i~tediler. Bu, :eni bi:ı~~: y•~t 
boylc aşagı hır kalite hasıl oluyor? Fik- başlamaları tiı.rihıne kadar, bu tarzda vel mahsulUnu seve ısc\'e ıstediği fidtle mada ımza ~ttiği . anlaıma bunun esası taya hır plebısıt fıkn çıkardı. 7 Martt& mak ıstıyen meslekçı sulhç.. ut'' 
ri~~e tütilnün ~ğı kalitede yeüştiril- kalıplanmada hiç bir değişiklik olm_amış- beğendi~· ~lıcıy~ satar. . oldu. ~uşnigin müşa:i~~eri~~~n -~irisi bu ple~i-lbir hesabı idi .. B.öylece dostlu~~,.rııtl,1; 
mcsının sebeplerı şunlardır: Itır. 1922 senesindenberi tütün fabrıkala-ı Bazı tutiln mübayaa eden kumpanya· cDünya ekonomik buhranı l930 da sıt hakkında du§undugumu bana aordugu ge vereceklerını umuyorlar'. . İfl re-1 

A) Başlıca dikı1diği tarlanın muvafık rına k11Iıp b~ly~ satışı durmU§ gıbi~ı-, la:ın büyük zürraın ve:a tütün alan bü- çıkınca ~vu:ıturya ekonomisi üzerinde vakit dedim ki. '. cÇ~~ ihtiyata~ bir .h~·ın~~ sebeb~ bizi~ ıiyıuetıi~; -
olmaması veya f buna mukabıl sıgara fabrikalarının- ın- 1 yuk kump:ınyalarla alakası olan zeva- ağır tesiri duyuldu. Kürtiyüs ve Şober re.ket. Bu plebısıt sam kendı ellennız mını '\'e zckiısını bılmemeler 

8 
lt#lf 

B) Tarlanın sürülmesi ve hazırlanması hisarlar ida}'esi dahil- yüzde 99 tonga ıtın tUtilnlerini tercihten almak .istedikle- erasında ibir Alman • Avusturya güm- arasında patlıyacak _bir .~o~ba olacak-1 cFakat binlerce Almııniıır :rdı'· jf~ 
için kafi ihtimam yapılmamış olması ve balyası istemekte musırdır. Alıcad2n alı- ri iddiııs1 vardır. Egede bUyllk mübayaa "k 'tt'h d k l • ıl~ F k. hr.> Bu kehanetle §tındı ıftıhar etmek nın ne yapacağını soruşturm~1 EW P. 
ya 1 nan 'kalıp tütünler yaprak yaprak ay- yapanlar evvela fabrikalarını memnun ruFrnnısaı vae ıÇmku al ve eskı yap 'h I af t~t. zevksizlik olur. şimdi hadiseler konuşmuşlard:· .... ıı-13~ 

• • • 1 e os ovıı yanın mu a e e ı- k. l'O•" 0 
C) Tütun dikme mevsiminde yani rılmak ve işletilmek suretiyle tonga ha- edecek cinste bir tütün almayı ~i.işUnür- 1 le karşılandı. Mesele U Ha e hakem fT AL y ANIN DURUMU mıınlar da ~imdi biliyorlar ı fır~tl'' 

Mnrt 15 ve Mayıs 6 ki Hidrelleze tcsa- tine tahvil edilerek fabrikaların istiycce- ler. Cins, kalite ve fiat müsavi olmak mnhkemesı· ·ıt' G" .. ky. tih d lin mihveri yalnız 11orrn•1 b""ıı Je . . . . . . '-· . . 1 . . . .. .. . . · j ne gı ı.> umru ıt a ının 'lı: ,.. j(İ 
dilf ed r - arasında dikılmek ıçın fıde- ,gı şekle konur. Bu amelıyatta yanı açılış- şartıylc alıcıların ekserısı küçuk ekıcıyı ,\,•ustu"""" · t•kl.l' I t l'f' . k~ l cBazı gazeteler ve diplomatlar ltal- müessir olııcak bir diploı:nalJ p .. 

• • 1 • • • • I . . .. .. . . . 1 ·..... ıs ı · u ıy e e ı ı ım ansız o - I . A ,,rtJ .. . , 
lenn vaktınde hazırlanmamış olınası, ta kırıkların azalmasının tcmın ıçın ekı- tercıh ederler, zırn onu tutun ışının te- dugvu kar~rı u" . t k d.ld' A t yanın niçin Avusturyanın istiklalini ko- gwildir O Alman tarihı ve l ;}ı"I ı~P . .. . . . I . , . .. r • • • • .... zenne er e ı ı. vus ur- I · w arıı ı,..-•· 11 ibıtaraf zevattan m~teşek~ıl b~r. k~mıs- 1 cı bal} asını .ne kadar eyı basarsa. tuccar rmelı telakkı cde~Ie_r. Ve fakat dıkka.~ız- yanın vaziyeti bir kat daha fenalaştı ve rumak istemediğini soruşturdular. Buna miistesna bir. santte de aııgl·ıı A~.~,e 
~ona yaptır~lac?,k .. bır t0et.kıkat, ıkincı ka-

1 
ederken o msb:tıe klirlı çı~ar. Pa~tall~r~ lıktan sermaye~zlık:en .ve yahut ıtı~ vereceğim cevap §Udur : cZirn Italya: etmiştir. Italya ve :"fmıım ·ııO" )'ııtil 1ı 

lıte ve aşagı tutunlerının onda dokuzu 1 nlışınış mubadıller mahullın eskı ekıcı- 1 etmemekten naşı aşagı hır mahsUl yeti.Ş· Avusturyanın istiklUlini nr. doğrudan yeni mÜ\•azenesi içın yan ) ıcetit1 . 
bu şerait altında yetişmiş tütünlerden 

1 

)erinden görerek yeşil yapraklannı si- tiren küçük ekicinin tütününde sırf kil- İ larında birinci cins tütiln satın alınakta- doğruya, ne bilva~ııta, ne şifahen, ne de 1 ceklerdir ve iki komşu ~eınl'\fiııe ısı' 
olduğu tesbit edilir. . . . .. .. cime dizme~e başladılar, fakat b~. dizi~e ç?~ ekicidir diye. almaları bek1enmc~iği 1 dırlar. N.eden .. nc~~a nşağ~. tüt~nler 10-30 tahriren asla garanti etmiş de~ildir. Za-1 iş birliği bütün meselclerın h

3 
,1 

1934 .. v~. 1935 se,nelen mısıllü tutun j 4.00 y~prak ıle kalmıyarak bunu uç n:ııs- gıbı. ~uı~panya ıl~ alakası vardır dıye kurıt§a bıle muşkulfıtla muştcr:ı bulurken ten Avusturyalılar da istiklallerini ko- kan verecektir.>. un uıuı:ı d' 
mnhsu~unun az olduğu. z:~nla~. t.~ban 1 line çıkardılnr. Bu~u her halde sicım- de eyı bır mahsulü redetmckte mantıki I a~d.ıkl~rı eyi. mahs_ullere 90-120 kuruş rumak için bizim yardımda bulunmamı-! B. Mussolini~ı~w ~utkua~;ı piiçe tfe ..,jııl 
ve ~agı tarlalarda yetiştinlen tutunle-

1 
den ve kargılardan ıdare etmek maksa- olamaz. 1 gıbı yuksek fıat venyorlar. Bu kısım alı- zı aramaktan hicap duymuşlardır. Bu kışlanmış, ve bıttıgı zam • . ,.c ~y. 

rin, rekoltenin noksanlığ mdnn eyi fiatle 1diyle yatılar ve tecrilbe ile de gördüler Bu son iki sene zarfında tütün inhi- cıların tütUn yetiştirme mevzu~ üzerin- da pek tabiidir. Zira yabancı yardımiyle lhil olduğu halde, bütün meelı"·ccııııl:ı 
atıldığı görülmüştür. Fakat dünya pi-jkl daha az miktarda dizilmiş yapraklar sarlar idaresi, yerli tiltün şirketi ve yerli 1 de fikirlerini memnuniyetle öğrenmek korunan bir istiklale hnkikt istiklal de-I faşist marşını söyliyerek he> 

vasalar1 normal olunca dalına asni!:ı tar- ~ibi bu fütünde kuruyabiliyor. •ii.rü.nler E2e mmtakasınm ekser kısım- istedik. ncmez. ı;töstermiılerdir. 
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B!.~!!!:!.Ş ... §.~.!!.~X.!.t:!..!.r:!. .... !.f. .... X..l! .. ~~ Son hafta 
Bizans asilzadeleri kurda benzerler 

piyasası geçen hafta.dan 

ialdıracak koyun bulamazlarsa birbirlerini 
.cabında aralarında birleşip arslana bile hücum 

daha durgun geçmiştir 
Yerler.. Cl..L.!-:- __ L,__ b .. _. ha ·ç1 • . . _Lted' Bu Ne..: K tal ~~ ticaret ve zmauc onaa ta- ca..,...ar n e qe gtntmemc-. ır. ... en 
ederler rafından eon ekonomi haftamıza tetkil itibarla muamellt yerli lhtiyaçlan kar- Tımalt mallar 20S4 

eden 9 ~ 1 S/J/9}8 tarihleri :~ind.: net- plamak için yapdmaktadar. ihtiyacın faz- Kaba mallar l 6SS 
redilmif olan gündelik borsa ubf ldt~ lalaiı takdirinde fiaderin terakkili ihti- Rüfüz 9 7 

az çok 
420 5l1 
290 4H 
265 JIO 

, k ..... oa, 16yliyeceii eöderi b- Vuil. anki bu aöz1erin tesiri al-,mift:m, eledi. fabl daha en-el efen- leri mubteviyabnın icmali neticelinde mali kuvvetlidir. Yekün 3806 
"1nda hir bre daha topWddan tında kalmq gibi zahiri bir dütünce 

1 
climi7.den bir vaadde bulunmalarına 1 mezkür müddet iç&nde bonada alınıp MISIR DARI Palamutların her nevine piyuada ta· 

OGnra: hali aldı. rica edeceğim. lsablmlf olan ticaret efJ'UUUR cins. milr.- lep varsa da bilhusa temiz mallar dalıa 
• - Haldanaz var Majeete •• Dedi.., Kumbaıoau söyletmek, onun ne - Anladun .• Onları ihbar ettiği- dar 'Ye 1uaftalık ugari ve azami fiatleri- Kiloau bet kuruştan 12 z çuval mal rağbetle aranap aatın alınmaktadır. Pi-
ıizaa. temi anya ÜDlf hqan bir nMhadla komploya ihanet ettijini nizi gizli tutmamı iatiyonunuz. ı nin berveçhi ati tekilde hulunduiu öğ- utılmqtu. Piyuada mal mevcudu az yua sağlam, ıdecdar iftihalıdll'. 
~ 11.i idi. Bir çok icraat ~apbmz.. keneli ağzından öğrenmek iatiyordu. _ HaJU' .• Bir kene bu ,olda adt- renilmittir. · olduğundan fiatlerde terakki meyli ıö- ÇEKtROEK.SlZ OZOM 
~ llluyaffak oldunuz. Şimdi yeni Batım kaldırdı. mum attakc:lan IOlll'a haber verdiği- 1 S.tdan eıyanın : rülmiiftür. Piyua sağlamdır. Son ekonomi haftası içinde tdırimia 
• UQdelenmle ele mUYaffak olaca- _ Kumbaroa, c1ec1· açık kon _ mi İdet" baainler İlter bilme5inler e- Cinai mikdan Ar. çok F A.SUL YA ticıuet Ye uhire bonua tarafmdan net-
ıttılzı umuyonma. Fakat öyle an . a,. • Uf& • • 1 çuval redilmiı olan gündelik sat11 bültenleri 
~-- L..! bu H--..1-le e· lun, buraya, benun yanuna bir mak- bemmiyeü yok. M h b wd 5216 5 00 6 6 1 uh . .. b d _::_..l-1!L 
._.7Ul"Um 1U mua1UC , IZUta udla ld. . Bu lr ad b. h . b' . u · ug ay · · Son hafta aatıfl olan 11 çuva aıra m tevıyatma gore ona a 5uuu-
~:, ~=üi~.:,a;:: taraf~~.,::· amm:.·4~~=jda; karfısı:Ucı!'~;!:m an~~~~~ ~~:elif arpa 1 o:! !:~~ Z5 !:~~ 25 ;:~a~~:~::::7.:::~~ ~e~::r~'oı:~:;: ~~~:r:~~::•l:ıtfi:~;:riç:~ı'!::: üzüm-

:-'e J'aptwğına mücadele kadar ko- kendmaz~ m~~~ gibı aa bqL .~ yardün iıtiyecebiniz. Mısır dan 122 S.00 5.00 le istekli alıcdar vana da fiatlerde teref- Tarihi çuval az: çok 
.ay olnuyM:akbr. r~e .taki~ ~ ~L~~=tte ~- -Dütmanlanm olmkadard kuvvet- Fasulya 116 7.875 8.00 fü meyilleri görülmemektedir. Bu iti- 9 - 3. 938 572 9.50 16.00 

!u~aail, kurnaz bir tebessümle sor- ı::':kıanız. ~:"m~ ne İ.: ==~::=~Lr: an ıizin ~:~~:e 3!~ '~:~~ '~:~~ ~:~~a piyasaya durgun nar.ariyle bakdı- !~::: ::: ~!~ !~:~~ ::::!' 
- Buna neden hükmediyor su- tiyecekainiz. - Peki ... O halde ne İ&tiyonu- Susam 9 2 15 · 75 16.00 BöROLCE ı 2 • 3 - 9 38 176 11. 7S 14.SO 

-? Eski bq't'ekil, Vasilin bu ~~ nuz? M. Pamuk (bal 1622 29.00 41.00 l.f • .J ~ 9.J8 634 ı 1.00 14.00 
- Şund.n hfils11ııeıliyorum ki 8i- açak konupc:ağwanı, fikrini bu - Sadakatimin mükafatını. Palamut (kcn. 3806 265 527 Piyasada az mal vardar. Ve menim IS.} - 938 44S 6.50 IJ.SO 

""- ha8' ne lmdar koyun gibi ise çabuk ~yaca.gını umm~lfb. Kumbaroa bu sözleri, alacağı müı- M. Çek. üzüm 2465 8.50 16.00 dolayısiyle talep fazlaca olduğundan fi. YekUıı 2465 
Bizanıta uılzadeler 0 niıbette Bu aozler kartıamda baraz pşala- bet cevabın emniyeti içir.de ıöyle-'. Haftal~ bona utıtlannı bu •uı-etle 

1 
atler beyaz mallıu için 1 Z.S ve bragöc twbu haftalık ubf yekU..U ile benbeı; 

~ .... • dı. . . mitfo ıcmal ettikten aonra mezkur qyanın ne-1 nevi için de sekiz kunqta istikrar arzet- son rekoltenin idrakinc:lea ,. ....,_ laaf-
- Alaletlü Kuma.rot cenapları Fakat kenclım çabul: topladı. Vaail ermedi vi üzerinden •tat mikdar ve fiatlerini mektedir. •asa sonuna kadar bonada ZJIUZ çu-
~luia de Bianflll uil Lir aile- - Haldamz 'f'al'.. Dedi. Sizinle Od c:e~apind~ b" . w b . k geçen hafta Ye geçen aenenin bu hafta- NOHUT val üzüm satıldığa anlatdmakta Ye 936 
• · -•- k ak d w b. L---k t anan ıç e ar apgı ... yu ara · l •- r t k v d ed' · ine lllenlup olduklannı Ye bir za- r.çm onl14m en ogru il' nan: e • L!_ ""dd d •-- sıy e mu~ayese ı o ara aşa.gıya ere •· rekoltesioden geçen ıcmenin bu tarihine 

P k ~li b'lir · · ki burad 1 uu mu et o_,b. h f · · · 1 · ~ bu _.lelcetin idaresini e a ı IUll.Z a par ıy~ • .. .. yor ve son a taya aıt pıyasa vazıyet e- Son uta~nın }61 Çuval olup bu mik- kadar borsada .atdmıt olan QekirdeLü( 
elinde tuttuklannı unutuyorlar ga- ikbal baumağına çakan her k~ Sonra birden Kumbarosun onun- ri hakkmda alakadarlarından edindi~ri- darın da 6 . 'j - 7 kurut araanda fiatlerle üzt.im mikdarı 41891 5 çuval olanık lle-
lila.. etrafında iki halka peyda olur. Ban de d~u: • .. • . 

1 
miz malümatc da münhasıran arzeyliyo- 1 aataldığt ve geçen hafta 146 çuval ma· saplanmakta bulunmUfNI'. 

k.nl..-, .. ince ihtardan irkil- dalmYUl;lar halkası, di~eri düıman- Gözlerinı uzerme dikerek sordu: nıL lm 6. 5 kuruı ür.erinden muamele gördü- Umumi vaziyet noktuandan pq. ... 
Qaedi. Bilim ~ diredi ve cesa- lar, rakipls halkuı •• Ben ı~ düt: - Bu ~ükif~t ne olabilir? 1 BUCOA\' K-ü ve geçen senenin bu haftaaanda bor- durgundur .. Mevcut üzüm ~oklan ~ 
retJI ele.,.... etti. manlannmn etrafuuzda çeYll'diklerı - Eakı mevkiun •• Bunu vaed et-

1 
sada nohut üzerine muamele yapdmadı- 60 - 70 bın çuval raddelerinde taluaİq 

- U.....,..... .. Ben de on- halrac:len Lahaetmeğe, lrurcllann an- tiğiniz inda Iİze bütün düpnanlan- Borsa neşriyatına nazaran son hafta ğı anla1tlmıttır. edilmektedir. Ozüm kunuau mübayaa~ 
~ olduimna .. ~ ediyonun •• : lana hücum __için ~lan tuzağı nlZt bir arada teslim ed~ilirim. On- içinde borsada 5 - 6 kur"' aras.ında w sa-ı ihracatçıların nohut mübaya.uana gi- lı:esmiı gibidW. ~~ idareei iee idi 
~de lcoyım deiilim. ...... gibi Mher vermege geld~. • dan sonra da en sadak bar adamanız tılmış o!an ~ 2 16 çuv~l mu.ht~lıf b~gda- rişmesi fıatlerin te.-effüüne 11ebep olarak mallardan ~er gün mubayaahna denm 
........._. - Teteld<ür ederlnl ve bılbaıaa olurum. ym neva, mıkdar ve fıatlerı foyledır : telakki ediliyor. Mübayaatm devamt ha- eylemektedır. 

t'&nldl ~ içinde ya .. maia zekinaza takdir ederim. _ Eski mevkiiniz. Yani bafyekil Nevi Çuval az çok linde piyuada yeni yübdmeler ba..I UMUMi PIY ASA VAZiYETi 
~Sis ........... Binntt.a ..ı- Çünkü anlanan pençesi altmcla ôlmak istiyorsunuz. ı Yumuşalı: mallar 3789 5.675 5.81 ZS olacağı kanaati vardı.-. Son hafta piyasw geçea haftaki pi-

~ 1m,._ ~ umn bütün lmnllann ----•-----~· eY- E et. V . B' .. Se(t malla.- 1309 5.00 6.00 SUSAM yaud&I\ daha dur-·• --:.h. P.&a· Li.lı• • ~uu - y • e SIZ IZaDlln mus- ,._ •_,..-r-_,w . 
~ ·~ ......... O• M ~ nldea ketfeclerek dojnı yolu her t.1Q1 ve tek inaparatoru olduiunaz Mah!ut mallsr 120 ) . l 2S 5· 125 Susam itleri timdilik durgun gitmek- mut itleri müstesna sair naendcli ticari.o 

b.li .-LT?Fdn .............. Bi- kesten önce anlam&f bulunuyorıu- zaman 1 Yek un 5 216 tedirl Alıcılar 1). 7) lr.unqta urar et- ye itle rinde iftibuazlak vardv. Vui,e-
......... •aiads wcelr Wi mik- naz.. K...:.b.ro.un blJi Ol' göz- Un fabıikacdara elindeki stokların mektc ve .atıcdar iae bu fiati müsait te- tin bu teldi hqüa için aıeYSime adedi!• 
clarda t.,w ••h sr idi kwdl. l.u - Majeste .. Küıtahlığunı affedi- leri lef ordu. pl'PIJ ' ı hayli az:almıı bulunduiuna mebni satıt-1 lilli etmemektedirltt. Son hafta içiade mektedir. • 
~ ftliJıelle ........ d dl.. .. niz .. Fakat bndiaiıse fazla llÜYeni- a aaçay • • akbnna lar milı:dar itibariyle faz:lalaımağa yüz: 9Z çuval susamın IS.7S. 16 kurut üze- ABDI SOICULLU 
E.Yet.. Bl. lamhrs. Ve yaı-ak M-in yonunuz D-:- bah--..1ec-crim Nazaıbnna Vasilin dud tutmut ise de fiatlerde fimdililt yeni bir . d I .. d .. w .. 1 I ... . 
L_ • -r- · uen- aeu - dikm. . ı .. . . rın en muame e gor ugu an a11 mı ..... r. 
~--- Mfif kurdları aftmaak kurdlar arkalanrtda kendileri l{ibi ıü- tflt. ~ . .. , tereffu beklcnmemektedır. Pıyasaya PAMUK ~ ~ 
lltir--. rülen:e kurdu diledikleri istinunele • Oman~ ~cak b~. aoz. müetelar gözüyle balulıyor. 'ılB O R S ~' 

- Anlaı• Ko--1___;- ele- saldıracak kuYYettedirler. EğeT öyle bır n.ad bu hanı Bızansbya. ıçinde-j ARPA So hafta · · dek. b · unı ..... - • - • 
• • F-- ki büt.. d" .. lerini ..1.--- döl:t" n ıçm ı or.a neırıya n 
~ .... .,. .... timdi bana olmasa idi .izi 't'aktinde haberdar et- ~n UfUOce ~ 1 

• u-ı hül&.saamdan borsada aahldığı anlqdan OZOM 
~ ~ ıi~ '-fli,......F.laıt ilen mekliğimia cleieri kalmazda. recekti. Son haftaya ait borsa Defriyatından j 1622 balya muhtelif pamuğun nevi ve 84 Alyoti bira. 
""''ll'U deiilim. -Olabilir. Şündi söyleyiniz.Kim- • Vasi~ i.e. onunla, fare ~le oym~~ yalntz 15 /}/9 }6 tarihine ait bülteninde fiatleri ataiıda göaterilmittir. 84 M. ;. Tannto 

- Y..-,orMBııas Majeete .. Aç lerdir bunlar! bir kedi gihı oynuyor, eski bafvekilin kilosu J.8125 kuruttan l 0) tondan iba- Nevi Balya az çok 21 Patenoa. 
~ ,.._ ... p,i ta.da dell-. Kumbarôs, Bizanslı teJtanalİ ilelbu keskin ihtaraaı kar,ıaında mai- ret bir ntışa tesadüf edilmiştir. Akala birinci mal 100 41 .00 .fl.00 17 P. Pllci 
~ ......... Hele .. eçWr.. cilüm.ecli. nn" bir zeYk duyuyordu. j Son ili hafta arpa fiatleri araand•ıYerli birinci mal 103 JZ.75 }7.50 f 1 A. H. Nulı 
'-•td Wr a.iru ... oluna.. - Buraya eauen bunun için gel- -BiTMEDi- 1.değitikJil olmamaltla beraber arpa pİya- 1 YCl'li ikinci mal M 2'J.00 29.001 8 Ş. Riu halef. 
~------------------------------------------ .... geçen haftaJ'a ndbetle biraz daha Yekün 1622 7 K. Tanec r•.....__,..,1111 •• , ... .,,.,_ •• .,.,.,,,, ... _._,,,,,,': :' ..... ,, • .,,, .. ,,,. •• ,,.,,,,,..,,,,.,.,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.' gevtdt telakki edilmittir. Alıcıların mü-1 ttbu sahflardan J'erli birinci mal ola- 6 Vitel . Ko~ Al A K ..,. f_ • : : T A K s 1 bayaatta gösterdikleri istisna fiatlec üz:e- rak 8!5 balyaa vadeli ss} bal,... .... ZJ8 y elWn 

' 'J. y ~ • 1. QRSl S E rinde müe.W olmaktadır. Bu. itibarla fi·lıı:ar olarak uhlnut fiader hazırlar iç;. ZJ81ZZ 

11.ZS 
iZ. ..... 
I0.7S 
IZ.50 
14.7S 
14.7S 
tO.SO 

u. 
IJ.SO 
14.SO 
10.7.S, 
17. 
14.7S1 

16. 
10.50 

~ =i ~ B A s M AN E atler~ ~Ü .•Yİ~~ mulıafaza J2.7S. 14.S ndeliler için H. H.ZS !J8}60 

TELEFON E edem8,.ı~~ı tahmın edıltyor. kurut görülmüttür. Çel±•±• ..... ..ta filılleli : 
:; ~ ~ .J7.5 kuruftaa söriile. utıt l.et b.lya- No. 7 11. 

3 4 S 6 
TELEF Q N dan ibaret ve eski~ satıı olduğundan No. 9 11.SO 

Sen hafta içinde bonada kilcnu 4. 'j piyasa,.a daltil delildir. No. 9 I !. • • • • 3 3 5 3 kunıttaa 46 çUYal bakla utddağı aala- PALAMUr No. I O I J. 
11lmıftır. Ceçen hafta bonacla balda ize- Net. 11 1 S.Sa 

Lo ' e e e e rine hiç bW muamele olmatNf Ye ıeçe• Son hafta içinde bonada satıldıiın1 ZAHtRE KS • UCUZ • SERi 1 aenenin b. haftumda yine 4.S lt.,..ttan yukanya ituetlediğiaüz 1806 kental pa- Z6S5 çunl buğcla, S.SO 
O.. I' • L...!.- .rl-..1!!- • • L-...1.- GECE - EMRl~ .ZE - ı 1 } çunl balda muaıneleai ,.apddlğı gö- lamutua nevi itmuiylo mikclar 'Ye fiat. 200 çuYal arpa 
-...ı W eece n IWWW -mme --w.. GONDOZ • . ··lmüttür - len.in ~_.aiti old--:ıı:.. 1.... l614 kental P.a....t 190 

2 ••••• .... ••••• ... •• ......................... •••••••••.. -.cc••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••.:1ru • • ... ftll ...-ette -.• 1a11 • • 

6.H. 
4. 

sıs. 

JJ. "'z ı Stok kal11UU1ttt gihi oldujuadaa tl.ra- mttttr : l SO balya P.....k JZ. 7S 

,.İİıİİİiii:İİİİİİİİmmmmi:İİİİİiiİİİr=m~---;;:ıw:;::-:-m:::=:=-.iiznm=m~f0JHamam~-==~aah:h~ibin~·~i~n~a:r~:~k~se~;~İn:7~ine;jl:_:-Nuıl olacak. Basbayağı... !sefalet içinde y~ .. namu- Odada bir kütüphancei varauı ..• 
Hr ~LK MASALLAR/ payan olmaz... Evvela kazam g&terirain, sonra o sumla ölmek daha eyidir.. Undan pzelce kiı..plann aralarına 

it. - Aman efendim •. Büyük lütuf kızım senden ister. Hamamcanan evinin üıt katında ietif eder. Ceplerine de altın dolclu-
cttiniz. Şöyle ettiniz .. Böyle ettiniz Hamamcı önce kazmı süıleyip harap bir oda varını,. Bu odaya kim- rarak eobia çakar. Biraz haya 81-

E 1 Z 
diye Hint padiplunm oğlu un et- püsleyip ddikanlmm karflllna çı- se girmezmiı. malt için kırda dolaprken uaikt.aa 

VVe aman tiği delikanlının· etrafında pervane karar. Hamamcı: kırk develi bir k&r'V'an görür. 
gibi döner ve onu o gece evine davet Ertesi günü delikanlı Hamamcı- - Babamdan kalan ev olmasa Karvan yanma yaklailnca IOIW': 

eder. dan ltanna ister. Artık hamamcımn çoktan satardım der ve bu sebeple - Nereden aeli,.onuauz. Nereye 

1 d Gece mükellef bir ziyafet verir .• ve kızan acvincini görmeli.. bu evden çıkmazmıf.. gidiyorsunuz. Yükünüz nedir> 

Ç ı• O e Ertesi ve daha ertesi günleri de ba- Tabii derhal razı olurlar. Mükem- Oğlan ertesi günü kimseye gö- Kirvanca: 
rakmaz. Buradan teşrif cdinciyc ka- mel bir düğün yaparak delikanlıyı rünmeden eline bir İp alarak yukarı - Hindiıtandan ııeliyoruz. Yi-

Yazan: METiN ORBAY dar bende hanenize miaafar olunuz. gerdeğe korlar. kata, bu odaya girer. Bir sandalyeye kümüz ipekli kumatlar. lll'lllÖ hav-
LI • p d h 1 Der... Aradan günler .. Aylar geçer .• De- çıkarak ipi tavandaki bir halkaya lular ve aairedir, aatmağa, mifteri 
ı-JJnt a ı•şa JDJD og"' U Bizim delikanL burada bir hafta .,. fikanla hamacadan ilk aldığı pa- bağlar. aramaia gidiyoruz. 

on gün kalır. Ara sara sok.ağa çıkar raları harcar. Nihayet paralar suyu Maksadı kendini asmak ve kur- - Yükünüzün hep.inin kıymeti 
- ve dolaşar. Bu arada eline bir lira ve- tüketir. Bir müddet padiph babama tulmakhr. ne kadardar. 

_ 3 _ rerek hamamcıya gönderdiği adamı yazdım. Para gönderecek gibi söz- Acaba halka sağlam mı diye ipi - lki yüz albn. 
- ~ . . . . · . . bulur. Ona bu sefer bir avuç altm ve- lerle oyalar. Fakat zaman geçer ve iki eli ile tutarak kuvvetlice bir çe- - Ben aizc dört yüz albn vmece-

klu. Faka" ~~·~az.. Bir .!:yd ... lfen kabul edcnenaz hem mınnettar rir ve der ki: para da gelmeyince hamamcı da kazı ker. ceğim. Bana Ntar ~~·~az. 
" b..l\u t '-. el~en. ~·~. ~- bcrakmıf ~~~~u:r.: he?' de kusuru- - Hamam sahihine söyle. Ne du- da: Ve çeker çekmez de esasen ha- - Parua ile deiıl mı. neden 1at-
~.. ~fi edenz. Şimdı hütun muza af ettıgmu:c emtn oluruz. ruyorsun de. .• Hazır Hint padiphı- - Bu ne biçim Hint p.lditahmm rapça olan tavanm halkab kısmı ko- mayalım. 
~~ileri çağırttım, en mü- Hamamcanm bu teklifi ka"'1smda nm oğlu ayağma kadar gclmiı. Se- oğlu böyle .. Muhakkak hu itin al- puverir. - Fakat bir şartla .. Şehirde falan 
!8İrai iaterelbı~ini g~rdiler. ~an- delikanlı: nin de bir kızan var. Bu kızı ona ver- bnda bir bit yeniği var. Açılan delikten büyük bir pngır- yccde, filin numarala eve gidecclt-
~li~hız ~yemnaz .•. ~ılcr. - Zarar yok. Der. Üzülmeyiniz. menin bir kolayım bul. Diyerek oğlandan yüz çevirirler ve ta ile san altınlar dökülür. O kadar siniz. . . 
~. ~ elbiee~~~ binn.ı be - Vakıa cebimde daha fazla para var- Bir avuç altm alan adam heman kendi aralannda: ki oğlan yerde diz boyu alhn içinde . -. - Hmt padıphmm oğlu burada 
tanı. ~iarn aalubi elan.de bir kese dı ama .. Ne ehemmiyeti var .. Bunu hamama kopr.. .. -. Hele bir kaç gün daha .~bre- kalar. w •• •• ı~ıf. ~· ona bu mallan hediye 
- 1' . · da almazdım. fakat burada yabancı Hamam sahibine delikanlman soy- delam. Ondan sonra bu sersenyı ka- Meger hamamcımn baham butun gonderdı. 
ra~ cı,."-1 dedi. elbiaclerinizde pa- bir memleketteyim. Hindiıtanda ba- ledlği gabi ve bire bin katarak bal- pt dıpn ederiz. servetini oraya eaklamıı imit ve bu- Diyecdtıiniz. 
~ OQ "~rdt. Ne kadardar söyler- bama yazıp ta para getirtmesi uzun landıra ballandıra anlabr. Derler. Meğer oğlan bunu duy- nu haber veremeden ölmüt- Karvana bu teklifi kabul eder ..• 
lleQ .: tazmin ederiz. sürer. Onun için verdiğiniz parayı Hamama: muf.. Kendi kendine: Delikanlı kümeye haber verme - K.arlc. devesinin bapna seçerek doi· 
~~cu bilmedijim için emin olun istemeye istemeye kabul - Kmmı naal teklif edeyim. - Eyvah. Der. Kepaze olduk git- den albnları bir çuvala koyarak bo- ruca tirif edilen hamamcımn eYİne 

-va altın aetiıdim.Lit· edironım. Der. ti. Tebar tokaia atılmak ve yinıe ym bndi ca ..... odaya tapı. lider Ye UixJI çalar. 
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Macar hapis~nelerinde 
~~~---~-~-

M ah k fı m la r hürriyetlerin-
de o mahrum olduklarının 
farkında bile değillerdir 

Macar hapisanelerinde insan 
kendini mahkumlar arasında 
değil, normal bir hayat yaşayan 

amele arasında zanneder 

Yugoslav Meclisinde 

Bir saylav yeni kom
şusunu selômladı 

Belgrad, 16 (ö.R) - Skopçinada bütçe müzakereleri müna
sebetiyle söz alan hatipler, Avusturya itleri hakkında hararetli 
münakatalarda bulundular. 

Bir saylav bu münasebetle demiıttir ki : 
- «Şu anda Avusturya diye bir devlet kalmamıttır. Yugoslav

yanın bugünkü komşuları büyük Almanya ve büyük ltalyadır ... 
Almanya hududumuza dost olarak gelmittir. Kendilerini aelam
lamalıyız.» 

Bütçe heyeti umumiyesi 92 muhalif reye karşı 196 reyle ka
bul edilmistir. . 
Sovyetler tehlike karsısında Cek-, ' 

lere yardım edecektir 
Paris, 16 (A.A) - Pol Bonkur bu sabah Sovyet sefiri B. Suri

çi kabul etmiştir. Sovyet eefirinin Moskova hükümeti tarafından 
Prag hükümetine verilmit olan teminat. tekrar etmİf olduğu muh
temel görülmektedir. 

Çekoslovakyaya kartı bir taarruz vukuunda Sovyet Rusya der
hal bu memleketin imdadına kotacaktır. 

Prag, 16 (A.A) - Alman Sudet partisi azasından Frank dün 
parlamentoda beyanatta bulunarak ezcüınle demi,tir ki : 

Çekoslovakyadaki Alman ekalliyeti namına 18/2/937 tarihli 
itilaftan memnun olmadığımızı resmen beyan ederim. Bundan 
sonra kültürel hürriyetlerimide bile ikll•adi ve içtimai teminatı
mız için daha büyük bir tiddetle mücadele etmekliğimiz lazım 
gelecektir. 

' 

lstanbul maclarında 
' 

Polonya 
Klering of isi mü
messili lzmirde 

-<r-

Bugün Türkofis mıi" 

dürlüğünde bir top· 
lantı yapılacak 

Polonya - Türkiye ticari münasebet• 
lerinde son zamanlarda rastlanan sevin• 
dirici inkişafın daha müshet neticelerde 
toplanması için, iki tarafça yapılan te• 
şebbüsler sıklaştırılmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere Polonya 
klearing enstitüsü Türkiye mümessili 
8. Romuo Ruczynski Ankaradan şehri• 
mfae gelmiş ve Ti.irkofisle temaslarına 
başlamıştır. 

Türkiye - Polonya ticari münasebet• 
leri üzerinde etütler yapmak düşüncesi· 
le b:mire gelen B. Romuo], Türkofis di· 
rektörü bay Cemal Ziya ile uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. 

Polonya pazarının Türk ma1larma ge
niş mikyasta açılması i.iı:erinde imkanlar 
araştırılmış, buna karıJılık olarak ta Po• 
lonya emtiasının memleketimizde tanıt• 
brılması sö:ı: gelişi edilmiştir. Polonyanın 

Polonya emtiasını tanıtmak üzere 938 
fuanna iştiraki işi de görüşü]müştür. 

Bugün saat onda Türkofis müdürünÜl\ 
başkanlığında B. Romuolün de iştira• 
kiyle ihracat tüccarları toplanarak Tür• 
kiye ~ Polonya ticaretinin inkişafı etTa• 
fında konuşacaklardır. 

.Çeklerle 
Macar hapi•hanelerinde tetkik- Bol ve nefis .. Hele hastanede has- tı, elektrikli buz dolapları. 

leT yapan Franıtz muharriri Hen- talarm gıdaları hakikaten enfes .. Ge- Her çeşit işe ait ayrı ve hususi a-
ry Maleric diyor ki : niş ve büyÜk bir katolik kilisası,cid- tölyeler •. 

Karşılaşılan şayanı 
teessüf hidiseler ... Yeni anlaşma 

« Maaristanda mahkfun olan diyet ve basitliği içinde bir protestan Bunların içinde en mükemmeli - BAŞTARAFI 1-1NCI SAHıFEDE - lanna icabet etmeleri kuvvetle muhte- ·Müzakerelerinden 
mücrimleri gördüm. Onle.nn tam ae-.,mabedi ve dıvarlan çıplak ufak bir matbaa kısmıdır. sayllml§br. meldir. 
kiz yüz danesi ile tem~!a geldim. Ha- sinagog... Vacs hapisanesi matbaasında iki Asıl esef edilecek nokta, 1atanbulun fzmir mmtaka.ııı, ı.tanbulda Fenerbah- Önce tüccarın miifa· 
yatlarını mümkün olduğu ka<lar ne Büyük kütüphanesinin raflan tık- modern rotatif makjnesi, beş büyük 1 maalesef beceriksiz hakemlerinin ihdas çe ve Güneıle yap.lan iki maçta kufıla-
dii§ündüklerini öğrendim. Günde- lım tıklım camekanlarında Macarca, düz makine, linotipler, entertipler, !ettiği münakatalarm, lstanbul stadında 1.ıan, ıayanı teeuüf hadiselerin tahk~ la~sı alınıyor 
lik hayat tar:ılanna vakıf oldum. Bi-1 Almanca, Fransızca eserler, klasik- sayısız hurufat kasaları, teclid maki- maç seyreden bazı ıeyirc.iJeri bmirli baflamııtır. Yapdacak tahldkabn netice. . ---o--
naenaleyh bu satırları yazarken bi- ler var. neleri keskiler var. 1 oyuncular aleyhine yüksek sesle. bakare- 1; bir raporla umwni nıerkne bildirile- Tilllkiye • Çekoslovakya ticaret anla§"' 
Jerek, görerek ve anhyarak yazıyo- Macarları çok seven F ransua Ku- 80 Mahkum burada günde on sa-' te sevketmesidir. eektir. ' masının müddeti yakında mün.kazl ola--
rum. • . p~nin seferlerini de Macarlar çok se- at çahş~r. j 1stanbulda, fzmir takunla.rmm ekseri- Haber aJdığunıza göre, AJaanc:ak ta- cağı için,~. memleket milmessilleri ıı.r~-

Macar hapiahanelerınde ya.şayan vıyorlar. Hapısane matbaası, adliye neza-
1 
ya lmrııJaıtıklan bu vaziyetler üzerine, lmnı haıkaptanlığı da, lstanbulda Günq sında ye~ bır ticaret anlaşması akdi mu· 

in.u.nlar,, serbe.t hayatta Yft!ayan- Yemekhane, sinema salonu, me- retinin bütün matbaa işlerini yapar. Ah.ancak ve Oçokun mÜftereken tstan- maçında tehaddüs eden hadiseyi telııraf- zakerelerıne başlanmak üzeredir. Çe-
lar gmi biret" «İnsan» dırlar. Onlar, rasim salonu, dershaneleri hepsi ge- Ayrıca da hariçten sipariş kabul bulda yapılacak maçlara qtirakten sarfı la Türk spor kurumu baıkanlığına bil- ~~slo~~a pazarı, çeşitli TUrk ınal1arı 
insanlığın hududu haricine a.tılıru.t . niş, bol ziyalı ve tertemiz. eder. 1 nazar etmeleri ve yalnız Ankara temu- dirnütfu. ıçm b~yük bir ~zar ol~uğu gibi, çeşitli 
«bahtsızlar» değillerdir. Bir anın §BŞ_I cTecrid odaları> bom bos .• Çün- Vacs ceza evinin hastanesi, sular- , sanayı maddelerıne sahip olan ÇekosJo .. 

kınlık, delilik veya sapbnlığmdan ö- :kü buralara girecek kadar akılsızlık yumlu balkonları. ameliyat 11alonla- ,, Kadın kocasına vak.ya ~çin de Türk ınarşesi büyük bir 
türü bir müddet için hürriyetlerini edecek ve hapisanecleki disiplini ve rı, rontken daireleri, asansorları, o- ehemmıyet taşımaktadır. 
kaybeden onlara burada temiz ve' tath iş ahengini bozacak akılsızlar \kuma ve oyun salonları ile hakiki Bu itibarla sııglam esaslara müsteDit 
namuslu bir hayat y~amanın zevki, 1 yok. bir sanatoryum gibidir. • t t b d ticaret mübadelelerinin daha geniş bir 
normal bir hay&tın bü&.ün iyilikleri inzibat komitesinin toplandığı sa- Hapisanenin büyük (Ser) inde ) aa e mec ur ur inkişafa mazhar olması meselesı, yeni 
qılanmalrtadır. 1 Ionun da epeydenberi kul1amlmadığı 1 turfanda meyveler ve nadide çiçek- ,, m~erelerin ru~unu teşkil edecektir· 

Doğrusunu söylemek lazımsa hen . belli. ler yetiştirilir. Sebze bahçesi en bii.. Ve iki memleket i.ktısadiı makamları bu 
Macar hapisanelerinde mahlrumları Mahkumların çiçek tarhlanile süs- yük ihtimama mazhardır. Yeni Fransız kanununda d~cenin isabetinde jttifak etmişler· 
görmedim, kendi aahalannda müta-

1
Iedikleri geniş avlulardan geçtim. Hapisanenin iki çifliği var, çift- böyle bir mad'Je yok dir. . . . . 

bassıs olarak çah§&l ve düzgün bir Beyaz boyalı dıvarlar üzerinde likte en cins hayvanlar yetişmekte . . . . uı Şehrimiz ihracat evleri mümessil· 
aheiıkle yapyan ameleler gördüm. hep ayni döviz var: ve yetiştirilmektedir. ! Par~ 15 ıncı belediye dairesind: ge- karşı alınmış tedbirlerdir. leri dün sabah Türkofis müdil.rlUğiinde * « Tek vicdan, tek kanun, tek va- İşte bu muhit içinde mahkumlar 1 çen ~ ~eni cı:ıedeni kanun> ahkaı_m- Fransada yüzlerce senedenberi kadı- B. C~ Z~yanın başkanlığında topla· 

Budapeştenin bir saat uzağında tan ve tek allah .• :P mahkum olduklarım unutarak ve lna. gore ı]k nikah kıyılmıştır. Belediye nm erkekle hukuki müsavatını istiyen narak, Türkiye • Çekoslovakya ticari 
ve ( Vacs) adında bir kasaba var. Elektrik]i çamasırhanenin yanıba- zoraki değil, tabii bir gülüş dudakla- r.~ısi ~sulden °~.duğu ~ere mevk.iinin feminist hareketlerinin ilk muvaffakıye- münasebetleri hakkında mi.italealarını 

Tuna üzerinde olan bu kasabanın şında banyo ve duş dairesi ... Biraz rmdan eksik olmadan normal bir ha- rutbesı b~~u~ uç ren~lı kordonu takın- ti bu kanunda görülmektedir. bildirmişlerdir. Yeniden yapılacak mil· 
nüfusu 14 bindir. Damları düz veya ötesinde elektrikli fırm ... tleride mez- yat yaşayorlar. ~§ 213 uncil ı:ıadde~ yeni me~ Burada kaydedilmesi icap eden nokta nasebetJer hakkında fikir teatisinde bu· 
tnk avlı, avuç içi gibi düz bir kasaba. baha .. Ve her tarafta kalorifer tesisa- - BiTMEDi - bilhassa şu kelimelermı tebarüz ettıre- Napolyon kanuniyle Fransız kadınları- lnnmll§tur. 

Kasabaya giderken 30 metre yü- rek oknm~ştu_r. . . . . . nın hukukunun pek ziyade tahdit edil- ---

sekliğinde bir c:zafer abidesi:ı> görü- Berıı·n _Je ı ·k v d 1 c:Ko~a ailenın reısıdır, ıkamet mahalli- miş olmasıdır. Büyük Napolyon kanunu Telgrafla öpüciik 
lüyor. a ~ şen l ar ır . ni tayın eder. Karı kocasiyle birlikte medenisine esas olarak Roma hukukunu 

Bu abide, (Mari Terez) in buraya yaşama~ mecb~riyetindedir. Koca da almıştı. MaJO.m olduğu üzere Roma ka- göndermek yasak 
fen tarihinde yaptığı bir ziyaretin ha- lkarıya ıkametgah. ~rmeğe borçl~dur.> nunu kadını chafif cins telllii etmekte Canınız .sıktlıyor mu, biraz gUJınek 
hrasını taşır. -BAŞT ARA.Fi 1 lNCI SAHiFEDE- &iyasi muvaffakıyetlerini tebrik ettiği Bazı hususatta bırlikte yaşamak ile ay- olduğu için pek ehemmiyetsiz şah.si hak- istiyor musunuz, her hangi bir Amerika 

işte Vacs hapishanesi bu zafer 8.- MONIHE AVDET bildirilmektedir. nı mahalde oturmak arasında bir fark larım tanımakta ve umumi hayattan büs- gazetesini alınız, sizi güldilrecek bir şeY 
bidesinin yanındadır. BEK VIYANADA ıgasteren bu maddesinde «karı kocasına bütün mahrum etmektedir. bulursunuz. Bu gazetelerde öyle gariP. 

Hapisaneyi, direktörü ve baş gar- Viyana, 16 ( ö.R) - B. Hitler Vi- VllJlOva, 16 ( ö.R) - Hudut bidi- 1 ita~t~ borçludur. Keza ikameti tasvip Şim<liye kadar bir Fransız kadını pa- öyle tuhaf şeyler yar ki ... işte bir tanesi: 
diyanın rehberliği ile gezdim. :vanadan Münibe hareket etmi,tir. Bu- seai dolayuiyle Litvanya .hiikümetine ettı~ ~er ye.rde on~ takip etmek mec- saport çıkartmak için kocasının tahrirl Yeni dünya aşık1arı büyük bir derd~ 

Direktör hukuk doktoru ve eski gün öğleden sonra Berlinde bekleıurıek- gönderilecek notanm resmi metni hazır. ! burıyetindedır> denilmekte idi müsaadesini almağa mecbur olduğu gibi düşmüşler: Telgrafla öpücük göndermeYı 
rorgu haki:nlerinden Şüzlerdi. tedir. 8. Bitle~ ~ünibte mua~~i.. ~~Y lanma~br: ~ugün ge~eııi beklenen 1 Fransız aile hayatınm eski şidde~ kocasının muvafaktini almadan bankada hükümet ya~ak etmiş!.. • 
. Çok nazik ve kültürlü bir adam. ~udolf Hesle iki saat ka~ go~Uf~~: ~; Bekin qtirak edeceli namlar. mec:-lkanun1a:ı 19 uncu asrın ~nlar~.dan~n ~endi namına hesap açamaz. Hatt.A çocu- Telgr~a ôpilcükten bir şey ~~-a 

Esasen bütün Macar hapisaneleri- tur. Avusturyanın naziJeıtirilmesı 11mı mmde kararlaftınla~. B. Bekin Vı- 1 sa~ı~aga başlamışt1. G~deligın, uc- gunu mektebe bile kaydettiremezdi! dınız degıl mi? İhtimal csize bin opücuk 
nin direktörleri meslckden ve çekir .. 1 ona bırakacağı tahmin ediliyor. yanadan geçerken . B. H1tleJ'le aıörüım~ :retin, ıratlal'ın azalması bırçok sebepler- Binaenaleyh bu muvaffakıyetlerinden gönderiyorum, sevgilim! .. > cliye yazılıP 
.ıekten yeti~me mütahassıs adliyeci' Atail Avusturyada, bilhas. sa Yahudi- olacağı tahmin edilmektedir. •ıden dola:ı ı>ara kıym. etinin sukutu orta dolayı Fransız feministlerinin r.aferlerini telgrafhaneye verilen bir Jdğıt pat'Ç. ası 
ve cezacılardır. Ve hepsi de hakika- ler, sosyalistler ve eski vilayet valileri AMERIKANJN VAZtYETI sınıf evli kadınlarını çalışıp kocalarına kutlamak haklarını kabul etmelidir. Bu zannediyor, ve bunda ne gibi bir malız~ 
·len birer salon adamı kadar kibar in.: 1 Ye yüksek memurlan arasında bir çok Va§İngton, 16 ( ö.R) - B. Roo.eırelt •yardım etmeğe mecbur etmişti. muvaffakıyetlerini bastilin zaptiyle mü- olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat bu dil" 
aanlardır. · tevkifat yapıJnuttır. Fakat bir talmn ci- Çekoslovakya ile ticaret muahedetinin 1 Bu sebepten dolayı Fransada karı ko- savi tutuyorlar. şündüğünüz gibi, değil. BalonJz nası.l, /ı.._" ' • 

lht
. I bu 1 . el k" . nayetler yapıldığJ tekzip edilmektedir. tatbiki hakkında bir kararname imza et· ı ca arasında pek çok geçimsizlik hfıdisesi Fakat güzel cinsin vesayetten kurtul- merikada sevdalılar, telgraflarına ııevgı-
ıma ceza ev erın e ı ınsan- . b .. • · ü B . . . •. . d b' de Ik d t h f k · MEMURLARIN TAHUFt nıİftİr. Bu muahede bet nnan 1938 tari- aşgosı.ermış · u vazıyetı göz ontin e masında çok tevessüüne karşı muhale- lilerinin ismini adresini yazarlar, ır 

·~ veüh~~ amb.e ,. avil?8d1 es ırl en luvve- . Viyana, 16 ( ö.R) - Zabit n aı_- binde tatbik · mevkime gireeek olup Çe- tutan kanunu vazedenler medeni kanunu {etler de başlaın~ değildir. Muhafa- busenin İıdedhu ilftve ederlermiş· 'fel· 
tın m un ır am ı e on ar o sa ge- • • 1 . 1 d ~· tirm ~ 214 215 · . .:ı.:ıeı 1 __ 1_ tara· k lkerlerden sonra Avusturyada hiunet go- koslovakya Tuna dev etlen arasında ter-ı egış ege ve mcı mauu ere "41Aarlığm kalesi bulunan Ayanda radi- grafı götüren müvezzi gönderen 
re y.. h . . . ba"'tan ~ 1 ren memurlann da Rayba ve Fiihrere sa- cibli tarifeden istifadeye devam edecek- kadının yeni haklarını açıkça tasrihe lü- kal mebusanın kararlarına karşı daha fından, yani onun hesa·bına kadUU veya 

acs apısanesına y aşagı d-'·- •. b . • ti d A 1 ·· d"1 hndid b'" "k · · la hiı.ınetiJ'le d. 1UU11t yenum aılaınqbr. Yahudı me· tir. Bu memleke er arasm a vusturya- zum gor u er ve: ş en uyu ıtircız r, muhalefetler kızı kucaklar, öpermiş ... Bu 
'Jez~mb' hn be . murlar tabii olarak sadakat yemini ver- nm da ismi zikredilmektedir. 1 «Evli kadın medeni haklarını tamaıni-:- görülmektedir. mukabil de posta idaresinden bir dolar 

. çH_ ır tara 1 •. nd.~n esırgeme: meğe kabal edilmemektedirler. Bunlar Buna nazaran Amerika hiikümeti A· ]e icra edebilir> dediler. Bunun delalet Filhakika yeni kanunu medeni müza- alırmış. Ne Ma! Hem bir öpücük, be~ 
dıler. er tarafını gordum. Her şeyı • d'd -~1. ı . d ı dil . b"'" .. a-•·!iJ h. d ı ı u-:gıv. • koc af katin l" k ı . da k 'dd ıı· ·t· zl d b. d ı P .. ·ı . için bw 

1 ı B 
. . b d ıım ı en VE::ue erm en az e mq sayı- vusturyayı ıua musuuu ır ev et te- e.... mana asının muv a e u- ere erı sırasın ço şı e ı ı ıra ar e ır o ar... osta muvezzı erı 

an attı ar. u zıyaretım en e unu· 1 1 .,,,_,_. k d. z· A 1 l d k t' tl 1 din] di bilh ~ ai1 h "k b' 'd ,. J • . l b ak 11or ar. m&111 etme te ır. ıra vunuryanm ar- zum o ma an arısının ıc-are e meşgu en ve assa ~ .... ansız e ayatı, yu ır varı at... . 
tulmaz hatıra ar "\e tesır er ır tı. YENt KOMŞULAR a.I_ b" Alman il" • ld v 1 1 b'l V• •• • 't d tahsil ed bil b vı • d ğil' l.. l F k d '" vezzı}er, . . d' k d' UK tt v ayeti o ugu hak.km- o a ı eceg:ı, unıversı e e e e- ag arının gevşemesı e , .._uvvet en- a at, son zamanlar a mu _ 

Şımdı ken 1 en_ ıme s.oru_y~rum: Viyana, 16 ( ö.R) - Bugünkü batma- da Almanya sefiri tarafından hariciye 1 ceği, imtihanda bulunacağı, dava ikame dirilmesi lbun olduğu hakkında uzun grev yapmışlar, iicretin artır:ılınası ta 
-. - Ben, bir h~pısaneyı ~· zı!aret 

1 
kalesinde «Rayhsposb gazetesi ıunlan nezaretine yapılan tebliğe rağmen Avus- jl edebileceği varis olacağıdır. Tabii bu ye- uzun nutuklar söylendi. lehinde bulunmuşlardır. Bunlar: eis 

tttım. Yoksa s~kın fakat faal bı~ ha-
1 
ya:zıyor : «Alman Ray hı (Devleti) hu- turya admm kararnameden kaldınlma- ni kanun ile aile bağlarında bir gevşek- Feministlerin bu galebesi vesilesiyle - Kadın genç ve güzel olursa barı 

yat yaşı yan bu amele karargahını gün ü~ yeni komıtu ile hemhudut olmuı- ması Rayb tarafından yaratılan fiili vazi-1 lik husule gelecektir. Fakat bu kayıtlar yeni kanun hakkında neler düşündük- yok. Bir dolar kafi .. Uıkin 35 den ~uk. e 
mı? - /tur. Runlar da Macaıütan, Yugoslavya yetin birlqik devletler hükümeti tara· ka:ı:ı koca hayatının daha hoş. görünmesi- leri bazı şahsiyetlerden sorulmuştu. Ye- olunca, kadın, daha yaşlı ve çirkin 

15 

Tem iz, aydınlık ve geniş koğuşlar. ve ltalyadır. Almanya bu üç devlelle bü- fından taıdik edi1mit olmadığou göste- 1 ne ve doğum miktarının azaltılmasına ni kanunun mazbata muharriri mebus 10 dolar isteriz. 
K,?ğuş de~il, yatakhanel:r. Her ~ah- 1 yük C:ostluk halindedir. Bu sebeple bu riyor. 1 Delatr yeni kanunun çocuk1an daha eyi Diyorlar, hakları yok ınu? .. ----
kumun bır k~ryolası, bır yatagı ve 

1 
yeni komıuluklar sulh imk.Bnlannı sağ- Vqington, 16 (A.A) - Reisicüm- resmen tebliğinden sonra yapılmış ol- himaye etü~i kanaatinde olduğu ceva- . .. n ]cadı# 

baş ucunda hır dolabı var. Dolapta L:unlaştırmaktadır. bur RU%Velt Çekoslovakya ile akdedilen 1 muma rağmen AVU$turyanm listede ten- bını vermişür. cKanunun yardımıyle oncede }<~ 
temiz ça~aşırlar, kitaplar ve hapi-1 Roma, 16 (ö.R) - B. Muuolini bu- ticaret muahedesini ilan ederken ( 47 ) ızilittan İltifade edecek devletler ara- Fransanın meşhur kadın avukatların- mn kocasına itaat etmesine sebep ~:11a. 
e~neye gırmeden evvelki hayata ait gün öğleden sonra mebusan meclisinde memleketin istifade edeceği tenzilatlı smda gözükmesi Amerikanın Avwıtur-1 dan Mari Veren «şimdilik bize v~rilen tur. Itaat kendi kendiliğinde~. ~: 5ur~ 
hatıralar saklı... . . ~iya~i btr nutuk ıöyliyec:ektir. gÜmriİk tarifesinden Almanyanın hariç 1 yayw Almanyadan ayn olarak telilcki et- bu haklar ile iktifa edelim. Zamanla ka- gelir. Eskidenberi kadının hüku }<s.tl 

Mutfak, en güze] otelin en büyük MACARJSTAN - ALMANYA bıraloJdıinn tasrih eylemİ§tir. jmekte devam edeceji ve yeni YUiyeti nunun daha nyade tadili milmkün ola- düğü karı koca mevcuttuı-. l{~n.UJl teyit 
v~ tem~ mutfağını ~skandıracak Roma, 16 (ö.R) - ·Macar büküme-. Reiıicümbunın beyanab bugÜn ,.ani resmen tanımıyacaiı suretinde teflİr edil- caktır.> demiştir. . kocanın b~birine rapt~e~ıni 
hır §Ckılde ..• Yemeklerınden yedim. tinin bav Bitlere bir teı.raf l'Öndererek ATIJStmyanın Almanya ile Lirlettiiininlmektedir. Maruf romancı Marsel Prevo d.apl: eder. Ve çok haklıdır> deın~til'· 



ANKARA RADYOSU enı e 
Öğle neşriyatı: •••••••••-•••-•••-• 
12,30 Muhtelif plak neşriyatı. 12,50 ~Yazan : Mlfel Zevako 

Plak: Türk musikisi ve halk şarkıları. ,. -•••••-•••••••••••••ıtl 
13,15 Dahili ve haricl haberler. - 95 -

Esrarını Marlen Dietrich 
Anlatıyor 

Akşam neşriyatı: Favsta heman yerinden Iırlayarak iç koşup iki hayvan çıkarınız. Birisine ken. 
18,30 Plakla dans musikisi. 19,15 Türk bahçeye bakan pençereye koştu. diniz atlayınız."Ost tarafı bana aittir. ya),. 

musikisi ve halk şarkıları (Makbule Ça- Kapı indirilen tekmelere dayanama- ruz kılmç kullanacağım diye benim ba
kar ve arkadaşları). 20 Saat ayan ve Dl1§ bir süril asker içeri dalmışlardı. rekAtınu karıFırmaymız. BiltUn kuvvet 
arapça neşriyat. 20,15 Plakla Çardaş Bunlara Larşan kumanda ediyordu. ve maharetinlzl arkamdan aynlmama!• 
Furstin opereti. 21 Konferans: Selim Larşan bağırdı: sarfediniz. 

Röportajı yapan 
Paul Bringe 

Sırrı Tarcan. 21,15 Stüdyo .salon orkes- - Konak aransın! içinde kadın erkek Pardayan bu tllimab verdikten sonra 
trası. 22 Ajans haberleri. kim varsa tevkif olunsun! belindeki kayışı, başındaki ppkayı dU· 

ISTANBUL RADYOSU Favsta Pardayana döndü: Şövalye bir zelterek kapıya doğru yürüdü. Merdiven 
_ 11 _ heykel gibi yerinden kımıldanmamıştı .. bqını gözden geçirdi. Samanlıktan on 

Öğle neşriyatı: Yalnu: iki ayak aşağıda bulunan kumandan La.r-
KUÇUKLERE DiKKAT ka kadmlarmı kazdırarak lwdu:lmUf, bii- Ayağiyle yere vurdu. Bat döncliiriicli bir 12,30 Plakla Türle musikisi. 12,50 Ha- - Konak işgal olundu değil mi? diye şanı görUnce bağırdı. 

Bir dn Jeni bir ,.ddm ortaya ablcb.. din Amerika ~eklerini tebfttle sara- parfüm kokusu nqretti. Çok uzak biri vadis. ':3,os. PWda. Türk musikisi. 13,30 30rdu. - Hey bana bakın mö!Yö! lspanyo1 
~ .lean ParkerclL Çok .Wcli. Ş.... llllfbr. herec:litenin mucizeli teairİJ'le bir fobar- Muhtelif plik neşrıyatı. - Evet. musunuz nesiniz bilmiyorum. Yoksa bu 
:11111e ınHeamerel•, ı-Jild- tstip olun- Apartmanın möbleleri hep beyaz .. yen lehçesiyle fransmca bir prkı IÖyle- Akşam ne§l'iyatı: - Size dememiJ mi idim. şehir dilşman eline mi geçti? Burada ne 
~ H. ı&n kmdiaini daman ,emel• Ka,nddu piyanosu da beyaz ... Duvar- di. 17 Inkılip tarihi dersleri: 'Oniversite- Favsta daha fazla Pardayana yakla- ifiniz var? Bir eşkiya çetesi gibi evlerin 
"--..ıt edm arbdatl- ......_,ord& Bir lar Ye tavanlar h~p a)'llL. Bacağını kaldll'l)'or. den naklen: Y. Hikmet Bayur. 18,30 §arak onun iki elini ·yak.ş.1adı, atqli bir kapılarını kırmağı size kim öğretti! Bu 
'-ıt. aonra, Mia P..._.. memap olda- Mae Vest girdi. Ve topuğunu pkırdatıyorsun. Çocuk tiyatrosu (Dostlarımız). 19,15 lisanla yalvarmağa koyuldu: talimatı kimden aldınız? 
h &r.._ pntelerde tö7'• bir illa net- ~ .... iman bu derece Mae y alna bu son parçayı habrlı,.onan... Spor müsahab.eleri: ~cf Şefik. 19,55 - Biraz evvel öhnek istiyordum. Fa- Larşan cevap verdi: 
htti : Vat ol•ma• Koyu ma'Yi benivan içinde Bu· kadan da yeter sanll'llll. Apartmam 'Borsa haberl:.rı. 20 Nı_h~l.ve arkadaşları kat şimdi yaşamak istiyorum. Pardayan - Kraldan. .. Kral namma geliyorum. 
. •MI......_ aacmk oe .... Jllllllda· ı Çll'ÇIPl.aktır. Yürürken mfitemadiyen be- gezdim.Burada herıey ayni usliabe uydu- tarafından Turk musıkisı ve hallt .şar- beni kurtarınız. - O zaman 1§ değişir. ~ral namına 
il.t. 0.-.. Wrate ~ . .,. .-ler lini oynatıyor. Beyaz ell•ini rehavetle ndmut .. Beyaz satenden, beyaz lakeden tıkılan. 20,30 Hava r<-poru. 20,33 Ömer - Ben .sağ oldukça size kimsenin eli geliyorsunuz öyle mi! 
.... rWderi n tehlikeleri sa.ılı iDe .ı.1 dolu bir jestle uzattı. Talana kirpikleri- yapilrnıt mobleler üzerinde açık mavi ve 1 Riza tarafından arapça söylev. 20,45 Bi- dokunamaz. - Evet mösyö. Burada kral aleyhine 
~.» ! nin menelqe ren1ıincleki sözleri üzerin- penbe kmdelilarla aiislenmit IAJUIZ yas-'' men. Ş.e~ ve arkada~ları tarafından Türk Bu teminat Favstayı hem .sevindinnlJ, suikasd hazırlıyan, kralı öldUrmek Utl-

0.. Mlcis J'Af.· Bir kürek mabkimu 
1 
de titrettiklerini sördüm. Mae Vest el- tıklan var.. musıkisı ~e halk §Clrkıları (saat ayan) hem de yine ümitsizliğe dilşUrmilştil.Zi- yenlerie birleıen bir kadml tevkif ede. 

"9a. .• 88tla ı.a etrafında cereyan eden 'leri kalçalarında mütebessim bir kaç sa- Bu lcun kad harikalı • • 21,15 Radıfe ve arkadaşları tarafından ra Şövalye bu teminatı gayet aoğuk bir ceğiz. O kadının icra vuıtası olmak it-
en L:.. bir P1' anlamayan bahtla' niye önümde durdu. Beyaz perdenin ° . bmınl d O L ~ ~B. tini) ı Türk musikisi ve halk şarkıları. 21,50 tavırla dudaklarından salıvermişti. Par- hanımdan kurtulmak istiyorsanız kılın-

U"!i 1 yapan fey lfle un ar ır. uaıa ır e- 1 • h b l . Pi"k •. ı. •• 
Parker .W• ıfiDe terkedildi. • Lady Lou' su olan Mae Vest ıörünmek ik A rik b :ıd 1--'- ı Or.cestra. 22,45 A1ans a er erı. 23 a - dayan kadına sordu· cınız.ın tesı..unını talep ediy9nım. Size 

~-: 1 ı me anın en meı ur yu m o • ._. l 
1 1 1 23 

· 
"'1111 ••fW.J J-ie hiçbir erkek da- Ye beni hayal sukutuna uğratmamak için d d' Bilh k -~ . 1 a so o ar, opera ve operet parça an. , - Ata bin~ilir misiniz' Kral adına kılıncınızı teslim etmenizi "'""" - ı ta evam e ıyor. assa en ço SU"en· • 
··..: elllııi.ord& N:L---a ...lacb. Retit ol- büyük bir gayret sarfettiği belli idi. Bu • t kil d k --''d' 120 Son haberler. - Hazırım emrediyorum .._._ ' ~- • nı q e en se saf-'C"ı ır onun . .. . · · 
~ lçla cl.laa çok aman lizımdL Vç salon bir panayır barakan, ben bir pal- Amerika! G Garb tellek Avrupa ıstasyonlanndan bu gun dın.- -'Hayvanları nerede bulabilirim. - Pek t\11 ... Bende size çekilip gitme. 

~ l.ekl~ ona una söründü. Der-: yaçonun sözlerine kapdarak içeri giren .. 
1 

!1...--~· 
1 

reMarta 1 . onun e7:.-'-ol'!I: ı lenebilecek seçme proğram: - Bahçenin sol köşeıindeki ahırlarda nizi emrediyorum. Ve bu emri kendi na· 
(llllQ _._-" b' .. · · · · ib' il · · dikk tue cazwesıy e, enm m ana m SENFONILER w 1 · d" h nla h k t h "'•llGllCIL 1 1r mUJten ınuşun g ı ro ennı at- ___ :ı_ "b • • ___ y L- eger enınl§ ort ayva are e e a- mıma veriyorum. 

h1t W ..1:;r._ IUl&I& cazı esıne, ~tta oungun ua• b" b D -'- krala ı.._ 
L ~....... WB ....... senç le yapıyordu. Mavi ipek geceliği o ka- ki saf bak' ibe. k • . zır ır ara a var. - emeA. wıt isyan ediyor-
:"' lllti.t, Anla P ... bndi iami etrafın- 'ı dar açıktı ki memelerine kadar bütün h r vle lırl ~zıd s~ b~ı • nıçın 13,15 Roma kısa dalgası: Senfonik Filhakika Favsta sabahleyin erkenden sunuz? 
-- • assa.s o sun .• ç enn en .. er ıranın ser- k 20 55 B''k . 5 .. nf 'k k ,.,.._. Defl'IPta aldandı. San'at br· 1 omuzlan meydanda idi. YuYarlak kalça- .. . . . . 1 onser. • u reş. ~ onı onser Giz.le beraber hareketi kararlaştırdığı Kumandan Larşan askerlerine ilerl 
"-'--•~ L_I...!_ __ ! guzqtle dolu hır bayab bır mazısı olan (B r d kil) . . ~ . . . 
._,..... ~ HoDyYOOCI ~ larau göstermeğe ehemmiyet veriyordu. b ·nsanı Midi V tin 1 nl d er ın en na · ıçın at ve arabaları da hazırıatmıştı. Her emnnı verdi Pardayan ise askerlere ken· 
~ senç im tipinin timsali oldajunu 

1 
Uzun boylu değildir. Oldulı:Ça yağlıdır K~o~dikeı: me h:ne ~~.:m:n ~ HAFIF KONSERLER ihtimale karşı da tehlikeH seyahatlerde dinizi koruyunuz ihtarını yaptıktan son· 

lc-,tarafa yaymak fikrine kapddı. Bu fakat vücudunda tatdaczık bir tenasüp • f" k 1 Y k aklan ' g taşıdığı sivari elbisesini giymiş kılıncını ra sahanlıkta gözüne ilişen kanepeyi ku1 
• r-t.. .___1.ı.. 1 Dlf otr ıap a ar l&fıyan Uf ta- ..., . . 

~•orada kaldı.~ ba,,.._ upn-,nrdır. Edindi~.m ilk intibam kafi oldu- ba · al k ki 1 d d lak b 710 Berlin kısa dalgası· Hafif konser kuşanmıştı. ou elbıse ona pek z.ıyade ya- vetll kollarlyle yakalayıp askerlerin üze. .,. __ • _ •• • ne ı er e er e ansc en çıp e- • · • . . 
t ~dı.ı... biiyük sanı söderildi. fana diifününce beni bir kanapcde otur- vl .. ti kad 1 b 1 (815 devamı) 9 30 Paris kolonyal: Plak kl§tığı gibı kılıncını da Hanrinin ve Gı- rıne fırlattı. 
'11.ıt __ .,. 'LL _L... . med' H: ... kim lya.z ve sag am vucu u m an un a- l • · ' k d m1 3 -:....: dah .. kul La 

.. - _. nma çeva ı. ~ • ı maia davet etti ve yıuumda o~du. Dün ~ tercih ediyorlar. O kadınlar ki kendi- (10,15 - 10,45 - 11,30 - 13 keza). 12 Ber- 2.in en vya .U: a. a anDWlll a ı~ - r~ ~e~ye ç~~lm~ dıvara yapış. 
........ ........._ ldrletmek ona 8fk bana gösterilen ve her kesin elden ele 1 . k f t t _ ... hak -&' • f lin kısa dalgası· Konser saati 1215 Ro- lanmagı bılirdi. Pardayan ahıra gıtmek mıştı. Gilrilltil kesılince muhahzlardan 
~ &...--•- --~ !!...ıı. ...:...!..•..1=· enne a a u uyor ve s"""' areuenne I · · . ' . . . . . . . b · · .. · · 
~ ~mma www sua~etemecu. vabti bir zevkle gezdirdiği fotoğrafı dü- icabında yumruk ve tokatla mukabelesi- ma kısa dalgası: Hafif musikı konserı. ıçın gızlı bır merdıven ulunup pulun- bınnln .kafasının patlaml§ ve dGrdilnün 

...... 
Papmilml~,ap.Wpro- -=-ın.orum. Bu fot0ıc.....ı 1911 de kocası . b'I' 1 Ma V t t h 1 • ıl3 Berlin kısa dalgası· Hafif musiki (14 madığını sorunca hayır cevabını aldı. de muhtelif yerlerinden yaralanmış ol--~ I . . ---'edil..ııtlo.L ,_._,, • .... nı ı ıyor ar. e es a§ra sa ne erı- · • . . ı. • • • w •• • • • • .. • 

"- 'lal' için h90 para .,... mgm- ile birlikte -1---tı. O tarihte muhakkak · k-•! id' ..1_L_ -•· bö' 15 devamı) 1310 Bükre~· Marek Veber Larşanın askerlerı bilyilk cır ihtiyatla dugu gorUldU. Favsta garıp hır gulilm-
ı-.a _.__ --L.'ld' I -.uu&&Uf nın nuıçes ır ve QlllUl çua zıunan y- · • ıs• w • • • 

,....._ f~ ~ ı. Sene er-iki Mae Vat yİrmİyİ seçkindi. Yakından 1 kal cak•· .. J b • • d' ki !orkestrasının plakları. 14,15 Paris ko- konagı araştmnağa başlamışlardi. önce seme ıle bu sahneyı seyrediyordu. Ku· 
tt .&-t. p ' fot.-%.-11-- ...:. • .-.eı . ' ~ a '"'"' ıte unun ıçın D" san- ı . k l d ~· "k" hi d .. d' b ğ ... ...._. .-• .,. ... _, •-· erm,L_ı_.__ ı d·x... f'•l.•t b t .. ha ket· d' Ahi~'- · ti . lonval· Konser nakli 15 keza 17 30 Ber- zemın atını aramış ar, ora a oır ı ı z- man an mutema ıyen a ırıyordu: "' ...ıı..;_n:ı.. l -1llllca ı~ç o ma "5"• .....,. ayre sor re sız ı~. ilA cemıye erı " · · · • 
..._,.:;.m••1•nııa liibmJanm, •-- edil---•-. __ _.__ •--'d ~ L! ___ ..ıili· il . d 1 d h ilin kısa dalgası· Kolonya şrammel orkes- metçi kadınla bir kaç uşak yakalamış- - Alçak hE1rifler! ileri! Yoksa şimdi 

_n...L..1r· ~ -- genç ... ıgı ~ yor- onun ro enn en, tavır ann an eyecan- - · . . .. 
.... ip. pp,Jan ....... - O .ı- c::ı--= cild' d ha f b' l v 1.. .. • ltrası 17 45 Berlin kısa dalgaşı- Popüler lardı. Bunlar arasında Mırtış ıle Leada bagırsaklannızı deleceğim. 
~ IOlı ai. ,_. ,....___. m e pyanı ıre ır anmaga uzum gormıyor. · • · .. . . • 
,.__ ~ pldl- ~ 41111 oym- tazelik vardır. Kısa elleri J»ir .seaç kızın _ Ç~erine kadar kapalı kadife konser (18,50 devamı). 18,15 Varşova: vardı. Yakalananlar dışarı gonderilıyor- Muhafızlar yemden korkunç bağırış-
.t. ,.... olcla. Sosa oadaa da bdol- eDetiai aııd- 1 . l • t L~~ı . 1 tKar.ı.şık musiki. 20 Llypı.jg· Konser. 20 du. Sıra üst kata gelrİıIŞ\l. Larşan başta malarla ileriye a\ıldl)ar. Bu defa Parda-" c._ o 1-1-- LL-- ..J_ ] --.. -·• rop arıy e, esrarengız eu.:_... .. erıy e-er- ' v 

A...i.~ eli~ _._ ııM ya~anan n___ ı---'- fil · d b-L--tt' k ki ... b tan .ı.;;.,~ 1 v.:.. LL. Bükrcs· Şu'-ert Şuman Brahrns. 20,30 oldugu halde askerl~ yavaş yavaş mer· yan ıSahanlikta duran insan boyundaki 
-~ .__ &-..1.........1.ek hir f U&1U& ge eçca nun en ıuqc ı : e o-ımı:zı aı Çu.cuı7or ar, fteVUVT• ,.. 'ı' • • 
lGııll.....:.. • ...... ..,ı .--- . . .°" 

1 
_ Filwqnln ilmi cEVeıy Ladys is • yun ,bQ saf km değil.. Roma, Bari: Karışık plak musikisi. 21 divenlerden yukarı çıkıyorlardı. Bu sı- mermer heykeli kucaklıyarak ilerleyen-

d.-~ le --..U. Blliin ba itler ııçm-!Holida• la--'- y · (H ·· t til A ik .. ·· ahı~•- · t Varsova· Klasik musiki 21 Llypzig·Kc- rada pardayan Favstaya dönerek dedi lerin ilzerine fırlattı. Bu defa Larşan da 
, .. L__ • • ,, • o Qlll.. anı er 1ı1111 a • mer an sansoru ve a& cenııye - ~ · . · .. .. · . .. . 

)...._ bir bdm angrenaılardan sap dır" ) Bu film" g" k · · B d iki 1 · bö' 1 d" ·· .. la rısık musiki. 22 Belgrad· Buyuk radyo kı: yere duşmilştil. Muhafızlar çil yavru.su 
~- • • • • 1 .. ı orece sanız. mı a en y e uşunuyor r. :. · . . . . . . w • 

ti~ Çlianqtır. Hıç bir ahlak cemıye- rolüm var. Birinde Mae Vesti,nı ve san- Mae Vest kapıya kadar bana refakat orkestrası.22 Irlandadan naklcdilecE;k - Madam! benı takıp edınız! :s.:n .şu gıbı dagıld~ar. Sağ kalanlar merdıvenin 
&.....~kup bir 1411 ,apauyor, yapmayı ıınun .. DiğerinCle 1900 ıenesinde bir etti. Gözlerinde «Kifi derecede kendi- fAvrupa konserini şu postalard4n din- asker taslaklarının arasından kendımıze alt basamagında 1oplanmışlardı. Parda· 
~or. • müzikhalin Fransız yıldızı Fifiyim ve es- mi tanıttım mı 7• Demek istiyen bir hal I:yin~: Milano, Torino, Stokholm, Peşte, bir yol açaca~ım. Kati:e~ arkamı bırak- yan bağırdı: 
~ l'eportajmma eaa•....ı. belki Holly- ~Bu l'olümde korse ıiyab İpek ço- vardL Kalçalarını biraz daha oynatb. Viya~, V.ıı~ova> 23,15 ~elgrad: ?I~ mayınız.Zenun katına ınınce doğru ahıra 
~-:'Tep daha sade olarak raplar beyaz dantelden eteklik tafıyaca- Gözlerini kırptı. Fakat bir teY beni ulu- konsen, 2:va P~şte: Eski Macar musı

-BITMEDI-

nedm lberet old~ an- tun. Teksaaın ·Kov Boyslannİ bile bu I y~rdu. Bu jestlerin her birö:'de bir cebir k.isi (Fusz, M~r: ~zabados). 23,40 Layp
Hansl lnaclretle kendi teteb- filimde utam:lır:ıcağım. Franaaca prlu bir zorlama hissediyordum: Bir dakika z.ıg: Gece musıkıst. 

etrafmda c:ihmun en d_. all- IÖylİJ'eceğim. Annemin aoyu Fransu:dır. tavrını teikec:ierek tabiilefll'İfti. Kendisi- OPERALAR, OPERETLER 
~dırdıldanm, PrütaDianin de Banu belki bilmezsiniz. ne bakmadıiunı zannettiii bir zamaDda 

sibl riyazi ve ticari bir tekilde Ayağa kalktt. Bir dant adam attL .. onu bu tabii haliyle yakaladım. 14,40 Roma kısa dalgası: Llrik opera 

---~~~---------------------------~m~k~i.l~Romakıu~~:Ll~1
1 

.. hhm "bir bclm abndallua kar-..... operalardan bir perde. 21,35 Viyana: Leo 1 
"-Ü)eti .....&&ıı. aeait m•amaha· Fall'in şarkılarından (operetlerden). 22 

....... Ba lradmm ada Mae Vesttir. lıııo.J ~ Roma, Bari : Biıet'nin cCarmen> ope-

"'-~ yr.mN ŞAHStYE11 :ı: :::c:J -.... 

-:..?!'-·- ;çın cleWetime ....... • - it E- :: -.uainiz o herkesi kabul ec1 .. , eli- ,,,.,, .ıttfJlfA -=== 
' Mae Veatin nefl'İyat tefi Ceno- ~ ........... ~ 

doiınut. Şatotiyeri ve Somda u- ::a ti' ~ ~ 
J'apmqbr. Kravat la§unu. Kra. ~ :~ ._, 

korkar. Beyu ipek sömleiinin =:a ..- --' ~ 

,~,:ı:;,:.=w:-:: ~~ ZUND~app Vl~ 
;:- Coırıe on, Mae bizi bekU,.or, dedi. M _. 4 

:-r-.e V eat HoUyvoocl içinde ot.... bi-
Ndız aa;dabilir. Çallfbia atiidyo 

ll..1. ~ bir evde oturuyor. 
-~ Jllk Vat boluör, aDDelİ iae 

Enualinden her huıuıta yük~k motoıiklettir. 
lzmir ve civan Genel Acentaıı : BAY KALOMENI 

Büyük Kardiçal~ han No. 42 
idL Bet :yapnda iken Nev· 

~~oldyn mektebine airmifti. Ora- ---~~i.'2!!!'!!!1~1!m!!IE9 ___________ !1!111311-• 

_.__.tertip ediyor Ye öiıetuwule

~ediyordu. Bütün hayatmda ma-
S etsiz oynadı. Ve lark yapnda te
~ "-i olarak töllnt kmnmca tim-

~'°"· o,.......p cesaret edemi~ ~.ntmcl* çocalılar arumda tertip 
' I=' .,.,_.._. dini maullann J')ldm 
-- k...ıı lllr.t uiaeleri tem.sil ederken onla
~,.. ~ bir ~ veriyordu ki 
~~ ...... faflJ'GI', bein di ban
~~ diİfÜJ'orlarda. San'at bap
.._ ~ ~ büyük b~ •barla ve ~
~tl\ilc ~lfbr. Sirklerde eksantrik 
~ bit ebnİf, yİrmİ yqmda evlen
~ turne uirunda kocuandan •Y· 
~ .;. ~bulak Ppmlf ve nihayet 
~ :!: ko.medyen olmuttur. Tq
'-.~ tiyatro kumpanyalarmda 
~o a OYIWnlfbr. Zekidir. Bir 

~ 'hanut ve buna bizzat O)'ftllllllf· 

~ ~lerinden biri Mae Ves
~ ~ kapdarak ona )vlgünkü f(ib-

~ _ı.c_ . etmek fırsatını vennİftİr .• 
lıl...~ filıninde belini kırarak yiirü
,~ .öa ...... bir fa-

...... aelderiy)e bitin Ameli-

Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulihcbr .. 
Sağlam, haaaas, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markaaına 
dikkat. .• 

Sabt yeri : Sulub an cirin HOSNO öZöDEMIŞLI. •• 
1-2& 

rast. 
ODA MUSIKISI 

16,30 Paris kolonyal: Oda musikisi 
konseri. 

RESiTALLER 

17,15 RQma kısa dalgası: Halk şarkı
ları. 18,15 Milano, Torino: Şarkılı kon
ser. 19,15 Bclgrad: Halk şarkıları. 20 
Peşte: Macar şarkıları. 20,35 Bilkreş: 
Fransız havalan. 21,05 Viyana: Eski Vi
yana §arkıları cBrüderlein Fein>. 22,30 
Berlin kısa dalgası: Aşk şar~ıları. 23,14 
V~va: Italyan p.rkıları. 

DANS MUSiKiSi 

9,4.5 Berlin kışa dalgası (Bütün dün
ya danslarından). 18,05 ~ükreş (18,15 
keza). 23 Viyana: (23,20 devamı). 

Kadınlar cenneti 
Bir seyyah; Arnavutlukla Yugoslav., 

ya arasındaki daiların eteğinde bir (Ka
dınlar cenneti) bulmuştur. 

(Gallşnik) denilen bu köyün kadınları 
senenin on bir ayını yalnız geçiriyorlar
mış. Duvarcı, terzi, dülğer, ve taşçı olan 
kocaları çalışmak, para kazanmak için 
uzak yerlere gidiyorlarml§. 

Erkekler yabancı memleketlerde para 
toplamağa çalı~ırlten köyde kalan kadın
lar tarlaları ekiyorlar, çift silrilyorlar, 
kumaş dokuyorlar, çocuklarına bakıyor
larm~ ... 

Erkekler her sene temmuz ayında dö
nüyorlarmıf. Ve o gün bütün köy halkı 
§enlikler yapıyormUf. Yeni evlenip gi
denler dönilfte yalnız kansını değil, bir 
de küçük bebek .buluyorianmf. Bu köy
de, eenen•n mm aylarında, her sUa dört 
bea çocuk cltmıva ~rmua.~ 

Türkiye~ 

Kızılay Kurumu 

Böbrek·, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı. en iyi ~e 

şifalı maden suyudur 

.Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

lzmi; eczaneai TELEFON 2067 • lzmir kiremit Fabrikası Türk Ano-
nim şirketinden: 

26 mart 938 cumarteai günü saat onda Şirket merkezinde •ta· 
ğıdaki ruznameyi müzakere ve intaç etmek üzere senelik hiaae
darlar toplantısının yapılmaıı kararlattınlmıttır. 

Şirket bi11edarlannın malik oldükları bi11e senetlerini toplan
bdan bir hafta evvel Şirket Kaaaaına vermeleri ve duhuliye kartı 
almaları toplantı saatinde asaleten veya vekaleten hazır bulun· 
malan rica ve ilin olunur. 

Ruzname 
1 - Mecliai idare ve Mürakip raporlarının okunması. 
2 - Bli.nçonun tetkik ve kabuliyle Meclisi idarenin ibrası. 
3 - Mirakip seçilmeai ve ücretinin taymi •• 

840 (514) 



SAH1FE 8 
c 

ZAYi 
Belediyeden 15 lira liğım reımine 

ait 20-5-933 tarih ve 98074 sayılı 
makbuzumu zayi ettim. Keyfiyetini 
Han ederim. 

SEY1T 
834 (513) 

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 
Şehir meclisinin Nisan toplantıla

nna 1-4-938 Cuma günü bqlanaca.
ğından aıağıda yazılı ruznamede 
gösterilen işleri müzakere etmek üz
re aayın azanın o gün saat 16.30 da 
belediyeye gelmeleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Geçmiş zabıt hulasası. 
2 - Belediyenin 1938 yıh ihzari 

bütçeleri. 
3 - Encü~enlerdeki işler. 
4 - Riyaset makamından yeni

den verilecek i ler. 
841 (515) 

,. 

SOdOn kayma~ını 

tamamen çıkarır 

K~lay işler. 

Yapıhşı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

Karşıyata~a 
Umum satış yeri : istanbul, Tahtakale Caddesi 51 Numarah 

mm~!!Jlm~~~ (Poker tıraş bıçakları deposudur) 

DOKTOR 

Raif Akdeniz 
Doğum ve kadın haıta1ıkları 

mütahaasısı 
KARŞIYAKA: 

Banka caddesi No. 31 
Ha.ata kabul saati : Her gün 

Saat 9 dan 12 ye, 2 den 8 ze 
kadar 

1-13 
• « sa+ 'ff* ', 

Pariı fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 
Memleket hasta11csı dış tabıbı 

Muzaffer Erotru l 
M 

Vl· 

::e:: &C$ - & ~,.. .. ' 

lZMtR MEMLEKET HASTA
NESI DAHlU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal ar~m 
Bu kerrc muayenehanesini 

ikinci Beyler soknğında 25 nu
maraya naklcylcmiştir. 

ET\~I1~EGFON : 3956 ,I 
öztepe Tramvay caddesi 

No. 1O18 TELEF01 25 45 

ele Kemal Çetinda~ 
Hastalarını her gün sabah Sat1la k ha ne 

saat dokuzdan başhyarak ikiçeşmelikte Kalafat rna-

Beylcr - Numan zade S. 21 hailesi Cingöz sokağında iki 
numaralı muayenehanelerinde hane olmağa elverişli içinde 
kabul ederler. kuyu ve kump:mya suyu bu-

T elefon : 3921 lunan 13 num:ırnlı hane ~ce-
li l!iiil!IEZl::Zl~B' le satılıktır. 

tZMtR tKiNCt tCRA MEMUR-' Taliplerin gazetemiz mü-
LU~UNDAN: ı rettiplerindcn B. l~eraoğuza 

müracr.atleri. 
Mehmet Şevketin Emlak ve Ey- :ç:- t;c"!:=~~~.....,...--

tam ba.nk~ından ödü~ç aldığı pa~~: I tZMIR iKiNO iCRA MEMUR-
yn ~u.kı:hil. bankaya ~potek eyledıgı LUGUNDAN: 1 
lzmır ıkincı Mahmudıyc mahallesi . . A 

H l
'l ~ k ~ lO 

12 
d Safiyemn Emtnft ve Evtam b:m-

a ı nga &<> agı , numara a ve k cı· 00· ~ 1 • ~ • k ı 55 d asın n unç a 1·gı paı aya mu a-
l a a 7 parsel sayılı 80, 50 M.M. ı.·11 banl~aya 1• .... t ı_ • l d'-· 1 · d 1 d ·•~ k d 'b l u ·" p .... e;,o; ey e ırrı zmır e 

ın a ve lKı .ısım an ı aret o up 1 O K ı ~ l 
numaralı kısmı kapıdan girilin.:e ga- a~§ıyaı!ada !3aha:-:ye mahallesinin 
yet küçük bir avlu hala ve mutfak Me.dep ~ok:g:nd:ı cedit 9 Ne. lu ha-ı 

tf v •• t'" d t k neye harıecn altı aya!: taı: mcrdiven-
ve mu agın us un e araca arsısın- J 1 1 
daki be§ basamak merdi~·enle ~ çıkı- 1 ': .yu,{arı dul :r ' e l~o!dan ayn gi-
larak binaya girildikte bir sofa ve bir rılın~e bir sofa üç oda mevcuttl!r. ! 
oda mevcut olduğu görüldü. Avluda Aşagı k~tın ayrı knp:sından girilince 
bir' dut ve bir erik ağacı ve Halkapı- b~ ~don ve bir ocb ve bir mutfak ve 
nar suyu vardır. Bodrumu kiler hiz-' halası meYcuttu!'. Arka tarafta bir 
metini görmekte ve hava gazı lesi- b:ıhçe v.e icinde bir z~yti:?' bir nar b. r 
sah varsa da kullanılmamaktadır. 12 m:mdalına ve mul-.telıf agaç mevcut
numaralı ev küçük bir avlu · olda lu!'. Evde tulumba suyu vardır.2500 
hala karşıda önü koridor şeklinde lira kıymetinde olan bu evin geçen 
küçük &<>fa arka tarafta kücük bir sene yapılan sntıı:ıı 22130 sayılı kanu
mutfak ve bir oHa ve bunla

0

nn üs- na göre geri bıraklldığı halde birinci 
tünde bir taraçadan ibaret bodrum 

1 
taksit borcu ödenmcd;ğinden bu hü

ve bahçede bir asma vardır. Heyeti küm ortadan kalkarak evin yeniden 
umumiyesi bin dört yüz lira değerin- mülkiyeti açık artırma suretiyle \'e 
de olan evlerin mülkiyeti açık artır- ' 844 numare.lı Eml~k ve Evtam ban
ma suretiyle ve 844 numaralı Em-

1 kası knnunu mucibince bir defayn 
Jak ve Eytam bankası kanunu mu-

1 
mahsus olmak şnrtiyle artırması 18-

c.ibince bir defaya mahsus olmak §ar-
1
4-938 Pazartesi günü saat 14.30 da 

lı~l~. artı.-ması 1~-4-93~ ~a~~tesi , icra dairemiz içinde yapılmak üzere 
gunu saat 14 le ıcra daıremız ıçındc bir ay müddetle satılığa konuldu. 
yapılmak üzere bir ay müddetle sa-1 Bu rt 1 · · d b 
tılığa konuldu. 1 d 1· h a ırml a ne ıcesın e satış e-

B 
. . 1 e ı er ne o ursa olsun borcun öden-

u artırma netıcesınde salı§ bede- mesı· ta ın· 2280 ı k 
1
. l l .. . r ı numara ı anunun 
ı ne o ursa o sun borcun ödenmesı . . •w. • 

tarihi 2280 numaralı kanunun meri- 1 m~nye.te gırdıgı t~ten sonr~ya 
yele girdiği tarihten sonraya müsa-1 musadıf olması hascbıyle kıy~.etın.e 
dif olması hasebiyle kıymetine ba- ' ba~lmıy~rak en çok artıranın uzerı
kılrmyarak en çok aı1ıranın üzerine 1 ne ihalesı :apılacaktır. Satı~ 844 nu
ihalesi yapılacaktır.Satl§ 844 numa- maralıEmlak ve eytam bankası ka
ralı Emlak ve Eytam bankası kanu-1 nunu hükümlerine göre ye.pılacnğm
nu hükümlerine göre yapılacağından dan ikinci artırma yoktur.Satı§ peşin ı 
ikinci artırma yoktur. Satış pe§İn pa- parn ile olup müşteriden yalmz yüz
ra ile olup mü.,teriden yalnız yüzde 1 de iki buçuk deUnliye masrafı alınır. 
il:i buçuk delrliye masrafı alınır. 1 İpotek sahibi alacaklılarla diğer 

ipotek sahibi e.lacaklılarla diğer clakadarlnrın ve irtifak hakkı sahip
nlükadarlann ve irtifak hakkı sahip- terinin gayri menkul üzerindeki hnk
lerinb gayri menkul üzerindeki hak- larını hususiyle faiz ve masrafa dair 
larını hususiyle faiz ve masrafa dair olen iddialannı İ§bu ilan tarihinden 
o!an iddialarını işbu ilan tarihinden 1 itibaren yirmi giin içinde evrakı 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 1 müsbiteleriyle birlikte memuriyeti
müsbiteleriyle birlikte memuriyeti- mize bi'dirmeleri icao eder. 
mize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilince 

Aksi halde haklan tapu sicilince malum olmadıkça paylaşmadan ha
malum olmadıkça paylaşmadan ha- lriç kalırlar. 7-4-938 tarihinden itiba
riç !'alırlar. Talip ol nle.rın yüzde ren §artname her kese açıktır. Talip 
yedı buçuk teminat ab:ası veya mil- olanların yüzde yedi buçuk teminat 
li bir banka itibar mektubu ve 38- akçası ve ya milli bir banka itibar 
3482 dosya numarasiyle İzmir ikinci melttubu ve 38-3370 dosya numilra· 
icra memurluğuna müracaatları ilin siyle tzmir 2 inci icra memurluğuna 
olunur. müracaatları ilan olunur. 215 

-843 (517) . - 844 (616) 

R'Y.n Akhisar Tütüncüler Bankası~ 

.. 

Sernıa yesi l,000,000 Türk lirası 

Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzmlr, Kırkajaç 

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

ile iştigale başlamıştır 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
__ .-......_ Emtea üzerine komisyonla alım satım it1lerine ta

\'assut eder. 
Prensibi emniyet, sürat ve müşterilerinin menfaa

tini korumaktır. 
Adrt::s: Gı:zi Bulvarı - Telefon: 2333 

(415) 
CZ77JJ'1.77Z7J7.7Y.Z/7.Z/.7JZZ777..77JZ.7Jr7.ZZL7J7J17-7.7J../..7Z7.LZZZZZJ 

Bornova Ziraat el( tehi müdür Ü· 
ğünden: 

Cinsi Adet 

Yerli siyah vidalı iskarpin 85 - 90 Çift 

Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

5 00 
Yedi lacivert elbise 85 - 90 Takım 20 00 
Yerli lacivert mektep kas-

Teminat 
Lira K. 

33 75 
135 00 

keti 85 • 90Adet 2 00 13 50 
1 - Mektebimiz talebeleri için yukarıda cinsleri yazılı elbiıe ve 

i&karpin 13/3/938 tarihinden itibaren açık eksiltmeye konulmut 
olup 28/3/938 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat on -bet 
bucukta mektepte eksiltmesi yapılacaktır. Taliplerin teminatlarını 
malsnndığına teslim ve mukabilin-de alacakları makbuzla eksiltme 
gi:nü l:omisyona müracaatleri. 

2 - Bu işe nit şartnameler her gün mektep müdürlüğünde görü 
lebilir. 13-17-22-27 800 ( 464) 
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Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
V~rll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

DegErmen, Geyk ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup ınalları Avrupanın 
mensucatına fatktir. 

r e)ef 011 TO. 221 Ve 3097 
adresi : Bn y rak Jzınir 

• a o 

No. 9260 No. 9360 
DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli ve 

üç yüz metre mesafeyi tamamen aydınlabr. Ayarlıdır. 
Bu fener ucuz olması itibariyle çok satılmakta ve takdir edil

mckedir. Geceyi adeta gündüz yapan bu fenerlerden çok istifa. 
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir mahlUku diri diri tutmak mümkündilr. 
Çünkü ziya.si gözdeki buıayı kamaotınr, tavıiye ederiz. 

• c --·· : 

---

• 

insan vUcudu diş· 
lerc muhtaçtır.Diş
lerimizin de Rad· 
yoline ihtiyacı oldu· 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal· 
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında ditleri temiz .. 
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyona· 
nız sabah, öğle ve aktam RADYOLIN kullana· 
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DIŞLERJNJtl 
FIRÇALAYINIZ. www= ~ 

mE:r.im:ımclc:zll-~l!ilEt!!!lll~DZ:zmrzmmc:m!m~~~~~ 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

CZ-Q.7.ZT.LZZ; 1 
B h 'k. t 1' ·· t · · T" k' · ki l • • p~ u er ı ı o e ın mus ecırı ur ıyenın en es ole cısı.. ~ge 

öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütu0 

halkına kendisini ıevdirmittir. b11' 
Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı 

!urlar. 
Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur' tar· 
Istanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşur 

.-.-;;;;;;;;;;; ___________________________ ~~ ' 
:.zl".fLZZarz; 

Müslümanların 13 Anası 
Yazan: TOK DiL ribi 

Gazetemizde alaka ile takip edilmit olan bu meraklı t&rritİ 
roman 21 Mart 938 Pazartesi 8iinünden itibaren '!1u;: ııet' 
Tokdil tarafından tam olarak, forma forma kitap halın tdııgıı· 
re batlanacaktır. Romanın ne derece meraklı ve güzel 

0 

nu gazetemizde takip edenler bilirler. "''i)'e 
Herkese; beher forması bet kuruf olan bu ronıanı t• 

ederiz. 
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TURAN rabrikalan mamu!Atıdar. Aynı zamanda Turan 
la•alet aabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gOıellik krem
lerini kullanım&. Her yerde •ablmaktadır. Yalmı toptan sa-
btlar için lanlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
teh"k Nef'i Akyazıla ye j. C. Hemaiye müracaat ediniı. 

Posta Kut. aa• Telefon 34&5 

MEYVA TUZU 

~ laoı mey•• tuzudur. lnkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
•racigerd'a a;lileYellit rabatıııhkları tinler. Haımı kolaylaıtmr. 

........, ln2ifiz Kanıuk eczanesi 8eyo2lu - lstanbul 

EYLUL 
Baharat Deposu 

._:.:nn mütterilerinden l'Öl'düiü çok değerli ilgi üzerine çefİl· 
~ ~A:1rtnlf Ye bütün hekimlik Ye kimya aleminde iyi tana(
)-....., A~. ECZA DEPOSU müıtahzeratından; çocuk ve ihti· 
"-'a mız ıçın öZLO UNLAR, ,eker hataları için GLöTEN 
lif k ekmeği ve aairesi .. Methur LiMON ÇiÇEKLERi ve mubte
çttitr:1'ulu koloayalar ile esam, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
tıt-. ko tuvalet Cf J&aı, ÇiL iUÇLARINl. lıtanbul fiati üzerine a&• 

~ YnlUftur. • 

1>,1t:~:in ~fitli dit fırçaları, dit macunları, garantili döYiilmüf, 
#\Jtl'~rnıt. baharat, yeni mahsul ıhlamur, aalep .• 

elbıs .. boyaları ve dah!l pek çok çeıitler. 
TELEFON:38q 

-f'.\\ -

Flatı her kHe,e efveriill' 
f 

BGıük radyolaren evsaf 
, ' Ye kudretina. · 

Lüks s6steri,ıl 
bir radro 

• j - -.... ' 

~ ÜRAVEUREK·SPARTON 
... ALIMl'Z 38 MODELi .. 

SATJŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Ka1'lliçalı Han) 

,.. .•. . . . 
#< • -

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde ıablmaktad1r. 

Adres: Kestane pazara Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPİNYAN Telefon : 3937 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddeai 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en İnce ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal eczaneai 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuı. kokuculuk 
alemini şaşırtmıı bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

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

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVR_!)~IN Soğuk algınlığmın fena akıbetler doğurmaıüıa 
mana olmakla beraber bütün ıatırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir 

il'- -;;;;frııl-'• OUON7. /111u:~ 

Sağltk, Güzellik, elyafı tamamiyle huıuıi mahiyette olan 

BRONZ 
DIŞ FIRÇALARI iLE KORUNUR. 

Doktorunuzdan ve kullananlardan malumat alrnı.z. 

~ b> 
'Wlı* iri 

Olivi Ve Şiire. 
LıMtrET 

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

BİRiNCİ KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL. 2443 ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. 
Lllerman Lioes Ltd. BREMEN 

LONDRA HA'ITI DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE 
POLO vapuru şubat ortasında Lond-( HAMBURG, A. G. 

ra, Hull ve Anverst.en gelip yUk çıkara- HERAKLEA vapuru limanımızda olup 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull Anvers ve Hnmburg limanlarından yUk 
için yUk &lacaktır. çıkaracaktır. 

ClTY OF OXFORD vapuru mart ip- ANDROS vapuru 15 martta bekl• 
üdasmda Londra, Hull ve Anversten niyor. Rotterdam, Hamburg vo Bremeıı 
gelip yU.k çıkaracak ve ayni zamanda için yUk alacaktır. 
Londra ve Hull içln yUk alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT. 

LtVERPOOL HA'I'l'l HAMBURG 
GLüCKSBURG vapuru halen Umanı• 

MARD1N1AN vapuru 5 .şubatta Ll- mızda olup Rotterdam, Hamburg ve Bre
verpool ve Svanseadan gelip yUk çıka· men için yük alacaktır. 
racak. NORBURG vapuru 23 martta bekle-

MARD1NtAN vapuru 20 şubatta ge- niyor. Rotterd m, Hamburg ve Breme11 
lip Llverpool ve Glasgov için yUk ala- için yUk alacaktır. 

cak. ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
LESBtAN vapuru ~ubat ortasında Ll- ESPAGNE vapuru 15 martta beklenl· 

verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- yor. Anvers için yük alacaktır. 
racak. DEN NORSKE MIDDELHA VSIJNJB 

DEUTSCH LEV ANTE - L1N1E O S L O 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg BAGHDAD motöril 15 martta bekle-

Bremcn ve Anversten gelip yUk çıka- niyor. tskenderiye, Dieppe ve Norvet 
racak. umum limanlnrına yUk alacaktır. 

Tarih ve navlunlnrdaki değişiklikler- SERViCE MAR1T1ME ROUMAIN 
den acenta mesuliyet kabul etmez.. B U C A R E S T 

DUROSTOR vapuru 6 nisanda bekle
niyor. Köstence, Sulina, Galatz ve Ga-

F ra tel 1 i S per c o ~:ca~~ması Tuna limanlan içln y{lk 

Vapur acentası sTE ~o=E ==E 
ROY AL NEERLANDES SZEGET motörü 15 martta beklenl· 

KUMPANYASI yor. Budapcşte, Viyana ve Bratislava 
HERCULFS vapuru 20 martta bek- ve Linz limanlan içln yük alacaktır. 

lenmekte olup Burgas, Vama ve Kös- JOHNSTON V ARREN LINES 
lence limanlarına hareket edecektir. LIVERPOOL 
HERMF.s vapuru 21 martta gelip Rot- . A VIEMORE vapuru 27 martta bekle-

terdam Hamburg için yUk alacaktır. ruyor. Burgas, Varna, Köslence ve Ga· 
GANYMEDES vapuru 31 martta bek- latz için yük alacaktır. 

lenmekte olup Burgas, Vama ve Kös- IlAndaki hareket tarihleriyle nav· 
tence limanları için yUk alacaktır. lunlardakl değişikliklerden acenta me-

SVENSKA ORIENT LINIEN suliyct kabul etmez. 
GUNBORG vapuru 17 martta gelip Daha fazla tafsillt almak l,Çln Blrln· 

Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig el Kordonda V. F. Henry Van Der Zet 
Danimark ve Baltık limanları için .. k ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra· 
alacaktır. yu caat edilmesi rica olunur. 

ISA vapuru 30 martta beklenmekte TELEFON No. 2007/2008 

olup Rotterdam, Hamburg, Gdynia, tl!!l!ll!~!!!!!!!!!l'9111!1!!11111111"8!!!!!11!!!1B!!!I .. ~ 

Danttlg, Danimark ve Baltık limanları 
için yilk alacaktır. 

SERV1CE MARrrtME ROUMAtN 
ALBA JUL YA vapuru 14 martta 

gelip Malta, Marsilya limanları için yilk 
alacaktır. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
SUÇEA VA vapuru 9 nisanda bek- HELENIC UNF.S L m. 

lenmekte olup Malta ve Marsilya li- BELCION vapuru 22/25 mart ara· 

manian için yilk alacaktır. ınnda beklenilmektedir.Rottcrdam Ham• 
ilandaki hareket tarihleriyle navlun- b A ı· ı · · .. ,_ 1 urg ve nvers aman an açın yu11;. a a· 

lardakl değişikliklerden acenta mesuli- kt ca ır. 

yet kabul etmez. Daha fazla tafsillt için CERMANIA vapuru ı /3 n&.an ara-
FRATELLI SPERCO vapur ncentalığı- d beki il '- ed ' sın a en me11;.t ır. 

na müracaat edilmesi rica olunur. Rotterdam. Hamburg ve Anven li· 
TELEFON : 4111 4142 2663 4221 1 • • .. ._ 1 __ L man an ıçın yu .. a accvotır. 

EJWUAl!02!ZMUZZ'ZY'~ PHELPS UNE 

G 
n H t' 1 

Pbelp. Broa Co. ine. Ney • yon 

Oz e imi 
HEIMGAR vapuru 17 ile 20 nıarl , :ı: ~:=~ktedir. Ve Nevyoda 

.. Gerek vapurların muvasallt talrhleıi, 

MiT AT QREL gerek vapur isimleri ve navlunlan hak-

Adres - Beyler Numan zade 
IObiı Ahenk matbaa11 yanın
da. Numara: 23 

kında acenta bir taahlıUt altına girmez. 
Daha fazla tafsi.lAt alnı.ak için Blrincl 
Kordonda 166 numarada (UYDAL) 
umuml deniz acentalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. Muayene saatleri : 10-12, 

15,30 - 17. Telefon: 3434 
..,lmZIBlill/fdilmaıll!lll .......... TELEFON : 3171 - 4072 

TOPR HSUL Ç 
HER NEVi 

Kimyevi Gübreler 
RUS GOBRELERt UMUM ACENTESi 

S. Akımsar ve C. A. ikizler 

• 

TiCARETHANE.SiNDEN, EN UCUZ FlA TLERLE 
TEDARiK EDtLEBIUR. 

GAZI BULVARI, 18, IZMIR 
ı - ıs 

Noneçyaaın baliı Morina bahkyajıdır. iki 
defa aüzülmiiftür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 

• . . . 
• . . . 
• • • . . 
• . . . • • • • . . • . , .......•.....••....•.••••••.•••••...••...•.•..•...................... 



SAYFA : lU 

ispanyada harp 
acınacak bir Cümhuriyetçilerin 

Almanların Aragonda 

vaziyeti kötüdür 
vaziyete düştükleri, İtalyan 

ilerledikleri bildiriliyor ... 
ve 

---~--------------~-;;...;,,- .;...;;,;;;----------....;,;,~;;;;:;..;.--------;;;;;;;,;------~ 
CümhuriyetÇi lspan a Fransadan Filistin de 

ımdabulu " erıyar s ı •stemİŞ Saffed yolun~aki 
tayyarelerı de mas 

S.ağcenah Fransız gazetelerine göre Fr~nsa bir yardım için geç kalındığı 
cevabını vermiş .• lspanyol sefaretinin resmi tebliği ise lspanyolların 

Aragonda kahramanca dayandıklarını bildiriyor 
Roma, 16 ( ö.R) - Gazeteler ıu ha

berleri nqretmektedirler : öfrenildiğine 
ıöre cümh~etçi lspanyol b&Jvekili B. 
Negrin bir kaç Kibıden beri Fransada 
bulunmakta olup Fransız hükümet er
kiniyle bir çok mülakatlarda bulunımq
tur. Harbiye nuın bay Prieto ve reisi
cümhur 8. Azana siJ>i §&hsiyetler de bu 
.abalı TuJuza tayyare ile ge~lerdir ... 
Faşist mahafilinde bu tah!iyetlerin İs
panyadan kaçtıklan bildiriliyor. B. Neg
rin yamı Barae1ooa harelset edecektir. 
(Bütün bu haberlerin uydurms olduğu 

ispanya aefarethanesinin bir tebliğinde 
biJdirilmektedir.) 

YARDIM MI 1STEM1Ş ? 

Roma, 16 (ö.R) - Pariste çıkan 

F qist .Jour» gazetesi ve sağ cenahtan 
diğer bazı gazeteler tarafından bildiril
diğine göre Pariste bulwıan İspanyol 

baJvekili B. Negrin naayonalistlerin Ak
denize doğnı ileri hareketini durdurmak 
üzere Fransanın bir kaç hrka askerle 
yardunda bulunmumı bafvekil bay Le
on Blamdan rica etmiştir. Zira bu ileri 
hareketi Valanaiya iJe Barselonu birbi
rinden ayırmak tehdidinde bulunmakta
du. Cümhımyctçi 

Fransa hariciye nazın bay Paul Bon- melde olup Cürnhuriyct ordusu asilerin lunmu;tur : m:tlıiyeUcdi:-. I3un er milli müdnfaa na-
1 

COW' cevap olarak bay Negrine artık Arııcon cephesindeki taarruz.lanna kalı- cTahmin ettifriniz cibi eske .. i r:ıcse;e r.n tnrnfo:dan teferrü:ıtiyle tetkik edi-
pek seç kalındığını ve timdi Fransanın ramıınca mukavemette devam etmekte- ~)isi i,g8I etmiştir. Müstacelen alına- lecek ve ec!ı?cck na:ı:.ırlar meclHnde da- 1 

vuruşmalar 

çarpışmaya lngiJiı; 
iştirak etmiştir 

lıir teY yapamıyacağuu aöylemİf. dirler. cnk ehemmiyetli tedbirler hal,kmdll ka- ha maddi clar.:ık gözden ge;inlecektir. 
Yine f&Jİsl kayrulklanndan verilen ha- Barselon, 16 (ö.R) - Başvekalet rarJar venlmiştir. Bu tedbirl:?r bütün Diuer taraftan nu11i müd faa nnzırma Kudüste her gün görülen arbcdclc:rden biri • •e' 

berlere söre vaziyet Barselonda saat-, binasında öğleye kadar devam eden bir enerjilerden azami istifade edilmesini, orduda silah altına ıı.lınmıf olan sınılla- t Kudüs 15 (Ö.R) - Saffed ile Ark ara- yakınında bir köye girerek halktan ye~ .. 
ten saate vehamet ICesbediyonnuı. Fran- ltab!nc meclisi olmUftur. Meclisten Çl· cephenin sağl ınlığım iade etmeği, ar-

1 
ra tekabül eden bahriye sını.flarmı da ' smda askeri kuvvetlerle Suriyeden gelen cck ve elbise tedarik etmiştir. Polis JcliY • 

sız komünist mebusları, Sovyet Rusya luı.rl:c.-ı maari.ı: nazın "D beyanatta bu- ka serv" 1 • • • t" t · d ı "l"ı.. it ı k }'' • t" ·ı · tir" 3 talt111C ~ 15 ermın ın wmunı emın ~ece c :ıt wı n mn e ma • sn amye ı ve!'ı mı; · bir çete arasında müsademeler olmuştur. lülerden altı kişiyi tedhişçilere Y 
aefui de B. Negrinle birlikte Fransız bü- ---------------------...--------------- ' ı· J{ıl-• . d ek ._ 

1 
Ingı'Jiz hl"yareleri bu müı;ademeye bom- etmekle suçlu olarak tevkif etmiş ır. bı"• 

kümetinı tazyik e er Fransanm upım- J . 

yada cümburiyetçiler lehinde müdahale- 1 • • q balar ntarak iştirak etmiştir. Te!hi<;çiler- düs - Heborn yolunda bir polis otorı;tl' 
mu temine çalıım~lar. Fakat B. Blum s f' den otuz kişi ölmüş, bir çokları yaralı line vukubulan taarruzdan sonra f!e 

artık harekete ge_çmek için pek geç ka- $ d~miişt:.ir.. Ingilizlcrden bir ölü, birkaç divanı harbmda Cenindeki müsade:~ 
lmdağı mülahazasiyle bu tetebbüslere yaralı vardır. ]eroe ele geçen tedhişçilerden biriı\İ1• 
menfi cevap vermİf. . . . .. 1·· }(etl 

B 
•• •• Memleketin muhtelif köşclCJ'inde mü- idamına karar venlmış1ır. Bu koY u. tl 

Propaganda kaynaklarının çok ihtiyat • ıı• d .:..ıı:ı. 
ile telikküi lazım gelen bu hnberleri ha- ttıı'" U gaze ı sade.meler eksik dei;.rildir. Lidda - Hayfa disinin tesadüfen o civarda bulun uı:;~_... 

ricinde Pariste dün toplanan milli mü- ' ', yolunda sabotajcılar bir askeri terizinayı ve müsadcm.eyc iştirak eden çete diJ.o 
dalaa komitesinin Avusturya meselesin- • • 

1
yoldan çıkarmışlardır. Firarilerden Ab- fından silah kullanmağa mecbur ~rıdı' 

den baıka İspanya i§iyle de mqgu) ol- a ) eş yor : daUa Assidin başkanlığında olan bir çe- eliğini söylemiştir. Cenin müsadClJlesı tl6 

duğu muhakkaktır. Fakat bunların neti- I te Samari dağında faaliyette bulunmuş- yakalanan diğer yirmi altı kişinin tf1 

celeri ideolojik bakundan değil, kpan- Paris lG (ö.R) - Yeni kabine bu- tur. Sekiz kişilik başka bir çete Kudüs hakemeleri dnhn bitmemiştir. 
yadaki hadiselerde görülen inkişafın gün saat 17 de ilk içtimaın.ı yapacaktır. 
Fnuwz emniyet -.e selameti üzerinde Mntignon bnşvekaJet konağında B.Blu
muhtemel akai tesirleri bakımından göz- mun riyaseti altında topl.macr.ık olan bu 
den geçirilmiJtir. meclise bütün nazır ve mUstcsnrlar iş-

BiR RJVA YET tirrık edeceklerdir. Bu celsede- hüküme
tin parlamento huzurunda o~uyacnğı 

Roma, IG ( ö.R) _ Bnzı Fransız ma- program beyannamesinin c asları tayin 
hafilinde söylendiğine göre haıvekil B. edilecek \'C bu program yarın sabah Elize 
Leon Blum Tulıa hava üssüne memup snrayındn cümhur reisi B Lebrünün ri
baz1 Fransız havn filolanru Barselon bü- yaseti altında toplanacak nazırlar mcc
kümetinin emri altına koymağa karar lisi tarafından tasvip olunacaktır. 

Veldın protestosu 

lntih bata boykotaj 
vennİf ve Tuluz askeri makamatma bu Hükümctin mecliste programını oku- yapmayı 
mahiyette emirler sönderilmİ§. masmı müteakip umumi bir münakaşa Kahire, 16 (ö.R) 

FECi VAZIYET ibaş1ıyaeağı tahmin ediliyor. Meğer ki Vefd partisi ıcçen 
başvekil bütün istizahlarm talikini talep pazar sunu Nahas 

Paria, lG (ö.R) _İspanyadan ıe- etsin. Çiinkil şimdiden birçok istizah pqanın b&Jkanlı-
len haberler CümhuriyetçiJcrin acınacak takrirleri verilmiştir. tında bir toplantı 
bir vaziyete düıtüklcrini östermektedir. Paris 16 (ö.R) - Fransada bütün par- yaparak intihabat-
Kuvvetli ttalyan ve Al~ kuvvetleri tileri t.emsil edecek bir milli birlik hü- ta ittihaz edeceği 
Arngon cephesinde teraLkilerine devam kümet te§kili lehinde gaıetekrde bir it- vaziyeti ıöriifmüı-
ederek denize doğru ilerlemektedirler. tifak göze çarpmaktadır. Sosyalist par- tür. 

1apanyol cephesinin tam merkezinde tisinin gazetesi cPopulaire> de B.Sevrac B.Heryo bir toplantıdan ç.l~arkcn Parti bükümet- ., .. .,,_. 

yapılan bu ileri hareketi neticelenine şöyle. ya~yor:. .. . 1 rar keşfetmesi icnp eder. Vahim bir sa- etsinler. Fakat mucizeli bir değnekle çe girifilen faaliye
cepheyi ikiye ayırarak Valansiya ile '1:ıç şuphesız ko:lerde ve ~~rler~e I atte milli birliğimizi kurarak ancak sü- 1 yarntılmış gibi birden vücut bulacak de- tin partinin muka
Barsclon arasında irtibah kesecdıı: mabi- fabrıkalarda ve magazalarda butun mıl- j ktınet devrelerine yakışan ihtilafları ter- 1 rin ıslahat tasavvur edilmez, derin in- bil faaliyetini im
yettedir. Nasyonalist kaynaklarından se- Jet~ kaygı. içindedir. Vnkıfı h_ayat ~a~ Jketmemiz sulhun esas şartıdır.> 1 kılfıplar muazzam bir sebat ve sabır gay- kamız IWmakta ol
len haberler ileri hareketinin hızlı oldu- lılıgı ve ış kaynaklarının kifayetsızlığı cGörülüyor ki Blum tarafından, ken- reli isterlf'r. Böylece manevi ve ekono- doğunu mü~bede 
ğunu bildirmektedirler.. üzülecek şeylerdir. Fransız işçilerine en- disi için diğerlerinden daha müşkül olan mik sahada Frans~a istikrar saati ge- etmiş ve daha ccz-

SON TEBUcLER dişe veren hallerdir, Bununla beraber şartlar içinde ortaya atılan fikir yolunu lecek ve totaliter ruhu"bertaraf edecek- ri tedbirlere baf
bu santlerde herşeyden evvel düşündük- gübnekte ve ciddi bir muhalefete tesa- tir. Biz şimdi milletin daimi menfaatleri- vurmadan önce hü-

düşünmiyorlat 

Pnris, 16 (Ö.R) _ ispanya sefaret- leri bu değildir. Sulhtur. Sulhun muha- düf etmemektedir. Şu halde geçen defa ni vikaye etmekle en asil demokratik lcümetin ınyri kn
lıanezi fU teblifi ncıret~tir : «İspanya faza ve korunmasıdır. 20 sene evvelki oyunda cmaklon> vardı demektir. Ve temayiillere cevap vermiş oluyoruz.> nuni ve müstebida
cümhuriyetinin mkeri ve siyasi vaziyeti dehşetlerin bertaraf edilmesi zarureti- madam ki cmaldon> Yarmış oyun, cMil- Roma 1G (Ö.R) - Paristen bildirili- ne teli.klii etti~i ha
hakkmda bir çok hayali uydımna ha- dir. Bütün memleket, azami bir gayret 1i birlik> oyununu yeni baştan başlan- yor: Blum kabinesinin şimdiki şekli aley- reketini majeste kral 
herler qae edilmiJ ve bunlar bllZI gaze- sarfiyle, bu neticenin istihsalini istiyor. malıdır.> hinde açılan taarruz devam etmektedir. Fanık nezdinde 
tcler ve ajanslar tarafından da kabul Fakat Fransa sulh isti) orsa da bunu şc- Sağ cenahtan cFigaro> g:ızetesi de şu Ayan azalnrı Blum kabinesinin çok geç- protesto etmcie ka-
olunmuştur. Bunlara göre tspanyol cüm- ~e! içinde ister. Bu sebepledir ki milli fikirdedir: cMilli birlik fikri karşılıklı meden düşeec~ini gizlemiyorlar. Bütün rar vermiftir. Vefd • . Muhammet Mahmut Paşfs1 
huriyct bükümeti mütareke talebinde bu- ıttifnkını tekrar bulmak arzusundadır. gayret ve fcdnkarlıkları ister. Bunu in- mahfillerde bir milli birlik hükümeti- protesto mektubuna mtihabatm serbest- BAŞVEKiLiN GEZ #" 
luıunUJ veya Barselon ıehrinde anarşist- cöyle görülüyor ki, B.Blum tarafından kar edecek tek Fransız yoxtur. nin teşkili ısrarla istenmektedir. Bazı ga- Ç~ yapılmadığını tevsik edecek fotoğr.r- B~vckil Muhammet Mahmul :.sıı # 
lerin sebep oldUkl:ın karqıklıkla.r çık- ortaya atılan bu fikir yürümektedir. Zi- Nihayet cHonınıa Libre> güç şartların zeteler az miktarda siyasi şahsiyetlerin Iar ve vesaiki İIİ}lirecektir. intihabata yukan Mısırda intihap ge~ d~e 1til" 
IDJf·· Bu haberler resmen en kat'i tekil-Ira cOeuvre> gazetesi bile şunları yazı- enerjik adamlar istediğini hatırlatıyor: yaıunda birçok teknisyenleri ihtiva ede- boykotaj yapJması fikrine gelince Vefd 

1
1 mqtir. Ba§vekil her uğradıgı fC! 0~ 

de tekzip edilir. Cümhuriyet arazisinde t yor: cAvnıpanın tekrar emniyet bul- Öyle ndnmlnr ki her mesuliyeti kabul et- cek bir kabine ~ hususunda neşl- liderleri böyle bir ıeyin uli mevzuuba- kümetin proınmu haldund• 
en tam bir nizam ve asayq hüküm aür- ! mnsı iı;:in bizde ve knrnr'brımızda istik- .sinler ve millete bekled..iil birli!i temin yat yapmaktadırlar. his olmadJjmı söylemektedirler. l aöylemittir. 
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