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ı lıntiy:ı.z sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
ı .Başmuharrir ve ~umt neşriyat ruüC.ilrü: 

.--- HAKKI OCAKO(;LU ----
'.,,._ A B O N E Ş E R A 1 T 1 
. tıEV AM MüDDETt Türkiye için Hariç ıçın 

1
. ~~nelik............ 1400 2900 
- tı aylık ............... 750 1650 

il~ TELEFON: 2697 . - -- -- - - --

• 
Cümhuriyetın ve Cümhuriytt eıeriniıı bekçiri, •alıahlan çıkar ıiyaoi gazetedir 

B. Konseyinin kararı 
ve ltalya 

Roma, 28 (ö.R) - Balkan Antantı konseyi· I 
nin Ankara içtimaı neticesinde neşredilen teb
liğde Italyan imparatorluğunun tasdikine karar 
verilmiş olması memnuniyetle kaydedilmekte 
ve bu kararın Avrupada normal münasebetler 

! . ksfsine hizmet edeceği kaydolunmaktadır . 

YENi ASIR Mathauında baaılmlfbr "---.....,..-.:..F2tA~T~l~(~S~)~K~U~R~U~ŞTU~R~~~~ 

Konseyi'1 resmi tebliği l1eşredildis 
Cemiyetlerimiz 

MQQ/esef müsbet faa
ı · 1Yet sahalarından 

Antantı her zamandan sağlam olduğuna, Habeş ilhakını 
~~~~~~~~~~~~--~ ~~.;;..~~~~~~--~~~~~ 
Balkan 

tanımağa, F ranko nezdine ajanlar göndermeğe karar verdi 
~~~~~---~~~~~~~ 

Balkan gazetecilerine 

Atatürk 
uzaktadırlar 

Akdeniz politikasında da tam bir 
fikir mutabakatı biisıl olmuştur 

Bir Beyanat 
lütfettiler 

--0---

"Bekledlğlmlz parl.ık 

gUnler bizlerden r1ahl 

uzak dej)lldlr,, ·~ -·~---- .. --

Dost devlet delegeleri Bll§bakan bay Celal Bayann nezdinde .. 

TÜRK - YUNAN İŞBİRLİGİ 

Büyük proje Ankarada 
dün parafe edildi 

Ankara, 28 (Hususi) - Türk • Yu-ııek müdafaa ihtiyaçlarına uyan bir ıe· 
nan it birliğinin genqletilmesini istihdaf 1 ~~e takviyesi için devletin tek&life zam 
eden munzam proje bugiin saat altıda l ıbtıyacını duymaksızın bütün bu qleri 
Yunan Bat vekili B. Metaksaala Harici·! bafaracağını söylemittir. 
ye Vekili B. Tevfik Rüttü Aras arasın· 

d~. par~fe edilm~tir. Yeni anlllJmanm Süve ys üzerinclı 
muddeb on senedır. , e 

Belgrad, 28 (ö.R) - Vreme gaze· -<>--

/tal yanın hicbir fena ı.,.i Ankara muhabirine Türkiye Bat· 
vekili Bay Cel&I Bayann bq senelik &1· 

keri programı hakkındaki beyanatını 

J 

niyeti yokmuş 
Londra, 28 (ö.R) - Kahireden 

c Times> gazetesinin muhabiri bildi
riyor : Italya sefiri Süveyş kanalı 
hakkında ltalyaya atfedilen niyetle
rin aslı ve esası olmadığını Mısır 
~ükümetine resmen bildirmİA_tir. 

RESMi TEBLlôlN METNi 
Ankara, 27 (A.A) - Reisi· 

cümhur Atatürk Yunan başvekili 
ekselans Metaksas, Yugoslavya baş
vekili ekselans Stoyadino iç ve Ro
manya hariciye müsteşarı orta elçi 
Ekselans Komnen ile diğer Balkan 
murahhasları erkanını bugün Çan• 
kayadaki köşklerinde çaya davet 
buyurmuşlardır. 

Bu çayda 8. M. Meclisi ba§kanl, 
Başvekil, bütün vekiller, Balkan an
tantı devletleri orta elçileri, lamel 
lnönü, Balkan ve Türk gazetecileri 
hazır bulunmuşlardır. 

- SONU 3 ONCV SAHiFEDE -

lngilte..e Avam kamarasının gece görünÜ§Ü 
-------------- Londm, 28 (A.A) - Muazzam bir Cumartesi giinü yapdan arAftırmalara 

YENİ 
ANKF. 
TiMlZ 

bombr.<du:ı:m tayyareti iki giindenberi yüz tayyare qtirak elmİJtİr. Bu al'Aflır• 

euarengiz bir tclmn ıerait dahilinde or· malara dün de devam edilmİftir. Cong• 
ta~ kaybolmuıtur. Tayyarenin içinde hlom açıklannda bir takım enku mii· 
!;ulwunakta olan ilç kitinin telef olduk· fAhede edilmit olduğuna dair bir haber 
larmdan korkulmaktadır. - SONU 8 INCI SAHiFEDE -

Mİ!.Li KÜME MAÇLARI 
ff 

Uçak hükmen galip 
G. Saray 1 - Harbiye O 

Ankara, 28 (Telefonla) - Galata· 1 tatanbul, 28 (Telefonla) - Fener• 
saray takımı ikinci maçını Ankara ata· lıabçenin, Oçok • Fenerbabçe maçının 
dmda Harbiye takımiyle yapb. Stadyum Fener •tadmda yapılmasmm kabul ediJ. 
çok kalabalıktı. Maç esnasında misafir meyqinden dolayı pazar giinii Oçokun 
Yugoslav, Yunan ve Rumen nazırlan, karıısma takımını çıkuma)'lfı lstanbulda 
dahiliye vekilinin refakatinde ıtada gel· hayretle karfdandı. 

A k diler. Binlerce halk ayakta misafir na· Bu Yazİyet karııamda Oçok bükmen 
Ş Q zarar zırlara derin bir aayp eseri ıı:»tererek plip sayılarak üç puvan kazandı. Bil-

i I • • ? alkıtladılar. haua bu bar ek etin misafir bir takıma 
y erır mı . Oyun batmdan sonuna kadar büyük kartı yapdma11 lstanbul mmtakasmı mü· 

YOKSA D h b k bir heyecan içinde d.vam etti. tik dev· teesıir etti. 
a a Ü YÜ rede, aarfedilen ııayretlere rağmen iki ta· Bu vaziyet karıısmda milli kümede 

aşklara yol mu acar? ral ta ııol çıkaramadılar. ikinci devre· pluman maçlan talimatnamesi mucibin-
' nin sonlarına doğru, 32 nci dakikada ce F enerbahçe 250 lira para cezası ve• 

Bir kaç gUne kad2Jr bu Galatasaray takımı yeııine ııoliinii kay· recektir. 

yeni anketimizin cevap· detti. Bundan ıoııra oarfeclilen brtılıklı Ankara, 27 (A.A) - Elen baıve
larını anket eUh.ınları· ııayret!er ııemere vermedi. Bu ıuretle Ca· kili Ekselinı Metaksaa ile Yugoıla..ya 
mızda netr.!__b~tlı1oruı ~~ı ı. C!_ıalip ıelcli. - SONU ALTINCI SAHiFEDE _ 
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Eskiden Alman hapisane-
leri nasıldı, şimdi nasıldır? 
Fakir suçlu ile zengin suçlu arasında far!~ vardır. Alman 

ceza kanunu zengin hırsıza fakir hırsızdan 
daha çok ceza 

1 

verır 

ANKARA RADYOSU: 

öğle neşriyatı: 
• 

Saat tz.30 da muhtelif pli..lı: neşriyatı 

12.50 de Plik: Türk musikisi. ve halk 
şarkıları, 13.15 te dahili ve harici haber
ler. 

Alqam neşriyatı: 

Saat 18.30 da karışık p!B.k neşriyatı, 
18.S!i te lngilizce ders: (Azime ipek), 
19 15 te Türlı: musikisi ve hallı: şarkıları 
Makbule Çakar ve arkadaşları), 20.00 
de saat ayarı ve arapça neşriyat, 21.15t.e 
'3ksofon solo: Niha.t &.engin: Piyanoda 
Marsel Bi, 21.00 de konferans: Cemili 
Arıtman (köy kalkınmasında hayvan 
yetiştiriciliği),21.15te p!Ak dans musikisi 
22.00 de ajans haberleri, 22.15 te yarın
ki program. 

ISTANBUL RADYOSU: 

Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da plakla tiirk musikisi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plikla türk 
mu.sıkisi , 13.30 da muhtelif plak n~şri-
yatı. 

Akşam neşriyatı: 

cı. 

Sansimeon faciası 

T ayyarecinin idaresizli
ğinden mi çıkmıştır? 

Lady Pluwt 

Saat 18.30 da plakla dans musikisi, 
1'.00 da konfe~ans: Ali Kiimi Akyüz 

~ kantn gazeteler çarı unvantnL taşıyan 
(çocuk terbiyesi), 19.30 da Beyoglu M W R H t' ı·k'- · d 1 

çal1Ş1Uış ise de hıı şüpheye hak verdi
recek hiç bir emar<ı elde edilmemiştir .. 
Fdciadan bir muciu eseri olarak kur
tul"n Yame.3 Lavram ile Sir Valter 

Ha!kevi gösteril kolu tarafından bir tem-
"''· W.55 te borsa haberleri, 20.00 de Mu
z.affrr Güler ve arkadaı;Lırı tarafmdan 
tic '< m•.ı.slkı:i ve halk ~kıları, 20.30 da 
h;ıva nporu, 20.J3 te ömer Riza t.arafın
' n arap;a söylev, 20.45 te Vedia Riza 
v' arkadaşları tarafın lan türk musikisi 
v' halk şarkıları (saat ayarı), 21.15 te 
Mustafa ve arkadaşları tarafından ti.irk 

. . . musikioi ve halk şarkıları, 21.SO de or-
Alma" lıapı.slıa,.~lermdcn ,.!;;, ll<Msı kestra, 22.45 te ajans haberleri, 23.00 

Cezdiiim birçok memleket hapi'- Hür, namuslu, ç:.lış!cn köyiiile~, Alman C'!U. kanunu falrir hın:za t> plakla sololar, opera ve operet parça-
haneleri içinde en «samimi» olanını İfçiler açlıktan, ifai:ilikten lavranır- v~receği cezailım daha ağırını içtimai !arı, 23.20 de son haberler ve ertesi gil
Alman hapishaneleri olarak gördüm. lar. Hırsa!M, bti&er, yol kesenler mevki sahibi ve zen~ hınııza ver- nün programı. 

Ve şuna emin oldum ki Alman hapUbacc!erde mü~emmel ve rııh~.t mektedir. Çiinl.ii b"rincia:ıtin. ~y~e BU AKŞAM AVRUPA iSTASYON-
hapishaneleri Almanlar için yÜz la- bir ba,-.:t ~ vorlıı·ı:iı. il:; ır:indc bir böyle bir mazereti var. Fal;at ıkin=ı- LARINDAN DiNLENEBiLECEK 
zartacak. birer zulum yeri değil, yüz öğün ycmclı: hu.:=ı ır.ın l'.!l:lİz h fü "nin bu mıı.ztteti clmadı!.-tan ~ SEÇME PROGRA!\1 
ağartacalc birer cıalA!u evleridir. kaııısmda ve bapahıuıed.e katille·/ ve fazla olıı.rak ta i;indc cemiyete SENFONiLER: 

Alman hapishanelerinde insanı günde iki öğün ve mülccmme!, sıcak 

1 

karp, mev:"<ii b&lrunıru:iaP, minevi 20.55 Brüno. Senfonik komer (S<hu-
karplıyan tüyler ürpertici manzara- yeme!< yiyoı!.crdı. Binlerce, yüz bin- bk v~.zifosi, b.ir mesuliyeli, var. t•te h~rl). . 
Iar değil, bcldcnmcdilı:: «sürpriz• ler- lercc ifsizler yabcak yer bulann.y:p lr..ı mi.nevi vazife ve rne:m~iyc~~~ !.:u- HAFiF KONSERLER: 
vardır. bldınmlanla sabahı ederlerken he- ıı:.ı:r o:-•.:n fokirin sut:u.na benzer ~!.1- 7.10 Bertin kısa d,,!gası, karışık mu-

Gaelı: Seriinin ıMoabitıt bapG- piabaııedekiler kaba c15!eciklerde mı- çu .,_ (esbabı mü,~) olmakta- sikili program (8.15 devamı) 9.30 askeri 
han 'ıwle, gerek Brandd>cqun pi mıpl uyuyorlardı. dır. . bando, 9.30 Pari.s kolonyal, Plak: (10.15 
Ultra - modem muazzam ve dünya- Bunun neticeU neye yol açtı !Mii- Bınıde.n b1~ka haı>•• ceu.ları muh- ·k~T.a. 10.45 keza. 11.30 keza. 13 keza. 
nm - müL .. ı ceza CTinde, ge- yar muaunm:? Namuahı insanları in- telif derecelere ayrıldığı halde ölüm 13 Bertin k..a dalgası. Hafif konser (U. 
rek Manheim'cle, ister Vm-teoberg san gibi yapmak icin suç "!emeğe ceza:ı te!r bir nokta üzerinde toplan- 15 devamı), 13.15 BUkreş: Plik musikisi 
ı..dmtv hapiahane•i .de hep aynı ye hapishaneleri doldunnağa... mışhr. (14.30 devamı), 14.15 Pari.s kolonyal: 
ıia._.i, •P' di•qdini, ay.u aLWci Bir lunozLI< y~ ...... cmar-t atdam mahkıimlan h!'P birb: . e • • 5 ıi -
nizamı. g&ılüm. (Nuyonal _Su.ya- iflmıelc, günler-....e aç kııhp ısbrap ~z;rl~ ve bu cezanın tatbikın gası .. Hallı: konseri, (18.50 devamı) . 18. 
lizm) in ı:e.iri bmalanla l;endini g&- içinde in'emelden dah:ı kolay ve ra- ast.._ ımti~-.: olmez.:.• 15 Biıkreş radyo orkestrası. 18.30 Peşte 
teriyor. Eyiyi lditıiden ayırmak ve hata kavuşmak için en emin yoldu. Bu • c!ü•t>.1r bugun Alınanyada Çigan orkestrası. 18.35 Viyana. Gra>:: 
kötüler anamda cemiyete yıınyabi- Bu yii7.den umumi bir ahi.al: sukutu umumıdır. .. .. Konser saati. 19.10 Prag; Karışık konser, 
lrcdderi k'\ wk .. Bu gibiler için ui- bafgc;.te!UÜ§ti. C:za müddetlerini M!!rhamet arlık yoktur. Ve ol~?' 19.15 Berlirt kısa dalgası. Yeni musiki 
npnek b. · • t haoi.sbar.•' d hhli ceza.>ı, bu cezaya çarpılanlar ıçın poptırisi. 20.10 Bükreş: Kilise musiki.>i. 

t..&- ~'---- l..piJ.ane'---"---'- •-t e~~~1_'.;_ •11 ,_.__;·~1_'.'.'1 bur yel hem [rat'i hem de birdir. Eslri<k;-ı Al- 2010 Viyana. Halk mu.ikisi plll.kları. 
'fU' ....__,. --·-- ııennae ,._ - e....,..ın l~ mıc=t ~.,...-::.r aya L l"f '--"-··'- 1 " " bile edilen ""' müaavata da:ranan dönmek I ani 8 :lan baş' m:ınve.•"n munte ı yerıer rnıe mut- 20.35 Bukreş: Agır koro havaları. 21.25 

ydoieaak sistemin. ruhu budur. . ~ ~tiil u. . un b • ;a te•;f ~elci.fd,, idam usu!fori var&.. Viyana. Graz: Hubay'ın eserlerinden 

B• Alman b dedi ki· nıce d h-'-' er, '",~n .> oguc~~ Bir lanftıı. giyotin., id.,m, başka konser, 21.45 Berlin kı,a da!ga.sı: Muhte-
D' cezııcısı ana • «ŞUW'un " """ varn KO>.y .. ı veya ..er ıı· < d - • ;·- b" __ .]_ . . ·-·· 

B • • Jca bedi) '- h · b" h " b , • l '-·-· 1 ~ b . ..,_, ıı anı3.o:ı, :.ııger ll" yeıue lif mı\letlcnn duguıı haval:m. - wm y ece" zamanı- ı arıgı r ıut.ı:. .ı;c ' es>" e ·~:3- lı 1 • 
mız yoktur. Bugünkü Alman ceza haned~:ı r+· , -,· [ r, c=iyet ici::ıcl ·· L••t•• 

0 
•. 1;,_ maL'--.-·'·~- 1°1~E5 RBALAı· l!k. OP<lFRI ETLFB·R.= .. k •• • tab" • b" ·· t • 1 ı--'" u ~<• ııKucnı-. . , er ın 1>a ı gası. uyu ope-

re1onı, ır caızııe,tam ır musava fır'•tı.lıy.arla- '• ı_c • b ı· ; • ı .• -.. •~. · 1. ı 1r M n- . k 1 1· K r. lill4 r:n .. ;ı . li~ ~ m ıı.u; ... r. r t .. on.:.: r , . ., x- o.::-ı::; o ony . c: !J-

esasına ist~~t eder. -~~~la bera- r····· . ·.• '\ i • .. r;"• ._in.!cın , .•• rjy-;f .,n, d:r::."•c,r.:hn ve ..... mli "" f') •. 17.~1 !foskon, 
ber ve bu musavat re1unı ıçınde (her e:ı f -·• i c'~ ı. bu ·, h ıs - c:' +-ili!i .-,.,.ı., "y '• d ~ t" iz ve (U•"'n d ~ )" Op. pLycsim nakil. 20. 
kese değerine göre muamele) pren- n"''er ·•· i c!. a! 1-. ~- 1: c::!ci devir- e._1.~ e:-ı":ı b ,...·;rr:ıe':'iedir. 15 Bnl~Lıva: Oper ı muu!ü.i. 
a~i de yer alır. ~J'.İlerle eyiyiz. Kö- !eri,, :ıci'-'!iycli ..-~ h .,,· . ,., . cc·· İ S!>n an ~...-..~ "drui.! Alrn;ın:ı; ODA MUSIKISI: 
tu1ere kllrp da eyılık yapın yız. l::l!..··r·'.·. ş;~ i r ::ıi re!" . Yeni b.-, c· ;~tbr Kayanı ı!itd::ıt SU?'e~te ani- 13.45 Berlııı kısa dalg:ısı. OJ.ı mu,i-

Kanunlarla, nizamlıırla, hCkimler- p:t~-ıe re;iı:-j \ '".r. ı m~. Bilhasoıa s:ın sene!eri ı t5t - kııl ko ri, 15.15 kez;ı 17.40 prag. Yaylı 
le, haoiıhaneterin ve.zife!cri nedir? &t.ınlı:rı s:>y'"~::-. A!.:ırn c~-:ı··:;ı- tiıti!-!crrnde 1 u az>. :ı l:eyfiyeti kuartet konseri, B.Hi Bl.lkreş, Bcethove
Kötü~ cezalandırmak. ~eğil mi'~:· n'!' ~'1 v~. ~yu'.:ı l.ıugiın 1 fo:.-ı:l" j d. ha b:ı.riz bir ~kilde göa- nin eserlerind<ıı tı iy koıısor. ~1.21 Vi-
ltte bız de bu yoldan gidıyor ve !<0-ı teiC hır ce:o::ı ı·epmı vY;..r. Ye bu re- ter ektedır. yana: Siliving kuarteti. 
tüleri layık oldukları tekilde cezabn- jim her yerde, Ler l •.piehanede ay- . Hap"shane:C. reiimiade e:ı mü- RESIT.\IL .R: 
dırıyaruz. Yersiz merhamete yer ver- nıdır. B<r lrerre ceza l;a;ıunumın hiın esas ta ttdisiplin, fakat ııert bir 10.30 B ,•rlin kı ,falgası .. Halk şar
miyonız.. Lüzumsuz tazyik te yaıt- mulde'ccind:: bir hayli c!eği-i!<lik ya- di&iı>lin»dir. Muhafaza t~:nı·tt tak- kılorı, 17.30 S.rlin kısa dalgası. Güzel 
mıyoruz. Her §eyden evvel düşün- pılımştır. lı;leneit suça v:= iş!iyenin vive edilmiştir. Firar imkii.rlan or- •e,lilerin şarlnları, 23.20 Prag : Piyano 
düğümüz teY memleketin, Alman- vaziyetine e'ke cezıılar konulmuı- ta:lan ka!dmlmtf ve hapislıaneıkn konseri (Mozart). 
yanm fayduadlt". tur. b.çan!ann sayu:ı yok ılenecek kadar DANS MUSIK!Sl: 

Eski dcYirlerin fena neticeler ve- Meseli iki hıratzlık suçlıuu var. azafmı;tu. 23.20 Brüııo. 24.05 Peşte. 
raı ziaflarmdan çoll çektik Hitlerin Bunlann biri fakir bir adam, diicci öyle olur olınaz veaile!ttle mah
iktidar meykiine celdiği svadaki Al- orta: halli veya zengin, bir mevki aa- l<Umlar affedilmemelwıdir. 
manyayı bic göz önüne getiriniz. hibidir. -BITMEDI-

AMERIKADAKI SU BASKINI 

30 bin işi yersiz kaldı 
Hastaneler yıldızlarla dolu. Soygun-

üZOM 
316 t Inhisar idaresi 
216 M. j. Taranlo 

5 j . Taranw Ma. 
5.17 !. 

236ı28 

236765 • 

10.50 
11.!iO 
13.!iO 

Çekirdek.il~ iızwıı oı la fiatleri : 

12.25 
13.62 
U.50 

No. 7 11.SO 
No. 7 12.00 
No. 9 12.SO 

cular şehri yağma ediyorlar ~:: ZAHlt 
13.:;G 
16. 

r. . . ears ın ma t dılCS&n c er-

tip edılcn bir eğlencede (ngiliz ari.>tok- Lavraruın ifadesi karanın molörde bat 
rasi.iliı.in maruf simalarından Lord Plun- gö3tercn ant bir arwtdan ileri geldiğini 
ket ile Lady Plunket ve oğulları Patrick teyit <!d.ecek mahiyettedir. Londra v• 
Plunketin gece vakti yapılan bir tayya- D bl 1 . . de Ln ·· 

da ·-.L. b" kaz.a k b ıı en sosyete erıru r teessure so-ce seyranın muı.nış ır ya ur an 
gittilderl yazılmıştı. Bu flcianın tay- kan bu filcia lrurbanlaruıın ayrı ayn 9"" 

yare}oi idare eden tayyarecinin bir ida- kilmiş resimleriyle Kalifomia seyahati 
reslzlik eseri olduğu iddia edilmiştir.. esnasında plajda. alınmış bir resimlerini 
Arıu!rikan zabıtası bu iddiayı teırsike dercediyoruz. 

Nev york şehri 

Kadınlar hapishanelerile 
iftihar etmektedir 

Hollyvood, 5 (P. S) - Kaillomiyal YILDIZLAR MAHALLESiNDE ıre boru:edıler. Dort gundı.ir evime gire- 2(~ çuval Buğday 5.875 
ma.ltamları su baskıouıın ilk feci blan- mıyoıuın. Her taraf terkedılmiJ ve dev- 18 çuval Boriilce 12.50 
çosunu neşrediyorlar. Bıı blanço hı.i- Yıldızlar mahallesı ful!i sular aliın- 1 rilmq olomobiller!e doludur. Bır ÇQk 123 çunl Nohut 6.50 Nevyork kadınlar lıapWıane.siyle ifli-ı zıınıun.a kanidırler. 
viyetlcri ıesbit ~ 105 olü, ve 200 dadır. Eroest Li.ı.biçin evinin iıst lcatuıa yıld.alar hastalanmışlardır. Hollyvood 757 kental Palamut 310 510. har edebilir. Burası bir hapishane ol- Bu çifte gayeye erişmek için her fC! 
kayıptır. Facianın hakild blaııço.sunu kadar su çı1r:ıruştır. Nan Greyin evi de hastaneleri aktörlerle doludur. 213 Balya Pamuk 29 U. maktan riyade Grcenviç Avenüde müş- nazar. dikkale alınmıştır. BiJ1a1llll ~u-
yapmak bugüıı içi.ıı imlclnsmiır. Los öyle .. Şarl Greyin yükselt bir tepede Evi su akınları ile yıkılın y<ldız Leo terileri hürriyeUerinden malınım edil- tün daireleri bol bir aydınl<k iç~:'1"·· 
Anocles ve· Hollyvoodıı basan sula.rın oLın evine bir şey olmamıştır. Şarl Carillo diyor iri : ıinsanlann mallarına hırsızlar, soygun- nı.iş i.ıısanlarla dolu bir palas, bir istira- MahkUınlarL din yolııyle ıslAh ıçuı d~ 
ita bdı-

1 
saha :!2!i kilometredir. Grey, bütün dünyayı dolaştığını ve böy- - Sula.ra ltapılm.ış giden ve boğulmak 

1 
cular ilfüşmüşlerdır. Los Aııceles sokak- hat yuvası sayılabilir. Takriben 700 ka- ibadet yerleri yapdnııştır. Her ınahldl0 ~ b"g . . . el . ita le bir faciaya hiç bir tarafta rastlamadı- üzere olaıl bir adamı tıpkı filunlerde .larındakl dükkanlara taarruz eden, sa- dar cani ve fahişe !<adın burada Y'4ı- ma ayrılan oda ferab.lıdır. ~n.to~u ~I 

ın irişi yersıt, m cesu: lmıştır. ğım .oöylemqtir. görüldüğü gibi ve kemenl atarak kur- ' hipsiz mağazaları soynağa hlkıpnlar yorlar. Bu modem hapishanenin yapıcı- t.'mnıl.i.r. Kliişemiroe gi>rdijğuo<ı< :.t-
Sulana )'&iı;tıtı blııalarıa enk;Hlannı Herbert Marpl. diy<K ki : tardun. 1 halduııda palı. sda. tedbirler alınlfbr... lan malılulm!arı konfurlu bir hayat kad- bu ınahkUm kadınlar hücreleri hab 

feınizlemek lçi.ıı ÜÇ ay !hun gelmekt~ - E...ıınia etnfınılald bütilıl yollar SOYGUNCULAR.. ı Bu emir ölü veya dJ.ıi soygwıculann tWl.I içiııde yaşatarak. &ihlıatll ve nizam- tc en muht*m bir otelin odalanJll an· 
diı:. ld<letll ohntılar hallnde akan nehlde- Su ı.attınındın canlaruıı kurtaran mutlaka rablanm•larıııı lmicdir. !ı bir ı...,..tua fqdalacını ı:östemıelı: 111.- dırıdar. 
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M mukablllnde bOvOk bır- tGb PER: 
LOOENT dıf macunu elabfllrıınlı~ 

PERLOOENT fenni bu• tarzda hazırfan
mı,; iri. idareli ve çok hot fezzete malik 
olub,\ nefesi aerlnletlr ve dişleri mo~ 
kemmel ,ıur_elte temizler. ·-·-

TURAN .rabrikalara mamulltıdu. Aynı zanıanda 1 uran 
tayafet ıabanJarmı. traş ubunu ve kremi ile gllzeJJik krem
lerini kullanınız. Her yerde tablmaktadır. Yalnız toptan sa
hılar için lzmlrde Gaıı:i Bulvarında 25 numarada umum acen .. 
lelik Nef'i Akyaıı:ılı ve j. C. Hemıiye müracaat edinir. 

Posta Kut. 224 Telefon 3485 

MEYVA TUZU 

lQ hoı mey•a tuzudur. lnkıbaıı def eder. Mide, bajuaak, 
~•racigerden ~ütnellit rebataııbkfen ~nler. Haımı kolaylıtbrır, 

lnsriliz Kan%uk eczanesi Beyoa-lu - lıtanbul 

1"1111----- U qpw HE* H *• 
BRISTOL 

Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

~tltlıer iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki oielclal BA 
~llt LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ea 
O:~• kendisini sevdirmittir. 

t...:ı_; lerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu 
il" 
ı:0k hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 

nbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

~M~·oı... · v ş.. s.oEUTScuE LEv'AN 
v ıvı e ure. 

- -· • LıMI t!1 TE - LINIE 
9 Vapur acentası G. m. b. H. 

BfRINCl KORDON REES HAMBURG 

Fiatı her keseye efveritNJ 
Büyilk radyoların · evsaf~ 

· ve kudretinae · 
Lüks s6steri,ıl 

bir radyo 

SPARTO~ 
' 38MODELlr 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karliçalı Han) 

Her işte kullanılan· 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

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

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

.... :. ;-',~.~ .... J.c .• • 1 • • ~ ~ • .. 

-

\ 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale ağrılariyle üşütmek
ten mütevellit bütiln ıstıraplan dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

ICABINDA GONDE OÇ KAŞE ALINABILIR. 
bim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız .. 

Fenni gözlük için -

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cim Te çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parf e sif erik, ıilenderik, dubl fuyayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve aellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

lstanbul defterdarlığından: 
Ketif bedeli 22959 yirmi iki bin dokuz yh elli dokuz lira 25 

kuruttan ibaret bulunan Sultanabmette Atmeydanında kain umu 
mi Hapiıbane binasının yıkılma İf i kapalı zarf uıuliyle ekıiltme
ye konulmuftur. isteklilerin Te ketif ve f&rlnameaini görmek lıti· 
yenlerin teklif mektuplariyie bu ite benzer en az onbet bin liralık 
it yaptıklarına dair Nafıa vekiletinden alacakları vesika ile Ti
caret odaıı Tetikuını Te 1722 liradan ibaret mUYakkat teminat
lannı 14/3/9"&8 pazartesi aaat 14 e kadar Milli Emlak mi
dUrliffııde toplanan komiıyon bafkanlaiına teTdileri •e ıaaat on 
bette ele zarflar açılırken buır buhmmalan. M. c1023• 

. 
' 

BiNASI TEL. 2443 ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
LIJerman Lines Ltc1. BREMEN 

LONDRA. HATI'I DEUTSCHE LEV ANTE - L1NIE 
POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- HERAKLEA vapuru limammızda olup 
cak ve ayni zamandn Londra ve Hull Anvers ve Hamburg limanlarından yük 
için yük alacaktır. çıkaracaktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- ANDROS vapuru 15 martta bekle-
tidasmda Londra, Hull ve Anversten niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 
gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda için yilk alacaktır. 
Londra ve Hull için yük alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT. 

L1VERPOOL HA'ITI HAMBURG 
MARDtNlAN vapuru 5 şubatta Li- GLOCKSBURG vapuru halen limanı· 

verpool ve Svanseadan gelip yilk çıka- mızdn olup Rotterdam, Hambur.g ve Bre-

racak. men için yük alacaktır. 
MARD1NlAN vapuru 20 şubatta ge- NORBURG vapuru 23 martta bekle-

lip Llverpool ve Glasgov için yük ala- niyor. Rottcrdam, Hamburg ve Bremen 

cak. için ylik alacaktır. 
LF.sBtAN vapuru şubat ortasında Li- ARMEMENT DEPPE • ANVERS 

verpool ve Svanseadan gelip yUk çıka-
racak. 

DEUTSCH LEV ANTE - LtNlE 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ESPAGNE vapuru 15 martta bekleni
yor. Anvers için yUk alacaktır. 

DEN NORSKE MtDDELHA VSL1NJB 
OSLO 

BAGHDAD motörii 15 martta bekle
niyor. 1skendcriye, Dieppe ve Norveg 
umum limanlarına yük alacaktır. 

SERVlCE MARtTlME ROUMAlN 
BUCAREST 

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

latz aktarması Tuna limanları için yUk 
alacaktır. ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 5 martta gelip Bur STE ROY ALE HONGROISE 

gas, Va.ma ve Köstence limanlarına ha- DANUBE MARmME 
reket edecektir. SZEGET motörü 15 ınarlta beklenl· 

MARS vapuru 7 martta beklenmekte yor. Buda~te, Viyana ve Bratıslavı 
olup Rotterdam, Amsterdam ve Ham- ve Linz limanları için yUk alacaktır. 
burg limanları için yllk alacaktır. JOHNSTON VARREN LINES 

TRITON vapuru 17 martta beklen LIVERPOOL 

mekte olup yUkUnU tahliyeden sonra A VIEMORE vapuru 27 martta bekl• 
Burga.s, Vama ve Köstence limanları nlyor. Burgas, Varna, Köstence ve Ga .. 
için yUk alır. latz için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN TI!ndakl hareket tarihlerlyle nav .. 
GUNBORG vapuru 14 martta gelip lunlardaki değlşikli1derden acenta m• 

Rottcrdarn, Hamburg, Gdynia, Dantzig suliyet katiul etmez. 
Danimark ve Baltık limanları için yük Daha Cazla tafslllt almak için Bfrln. 
alacaktır. el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

JSA vapuru 30 martta beklenmekte ve Co. n. v. Vapur acentalığma mUra· 
olup Rolterdam, Hamburg, Gdynia, caat edilmesi rica olunur. 

Dantzig, Danimark ve Baltık limanları TELEFON No. 200'1/!008 
için yük alacaktır. f!!!f!!!.-:::rı>+-nıws:::sw!!3111'lXQIW!!!kl'elC ... lll'!!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!mP 

SERVtCE MARtT1ME ROUMAtN ''Un dal,, umumi 
ALBA JULIA vapuru 11 martta belc-

le~ekte olup Malta, Cenova ve MnrSil- deniz acenteliği 
ya limanları için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA s. A. Ltd. 
LECHIST AN motöril 15 martta bek

lenmekte olup Anvers, Gdynla ve Dan
zig limanları için yük alacaktır. 

IlAndaki ha~ket tarihleriyle navlun
lardakl değişikliklerden acenta mesuli-

HFJJ.ENIE UNES LTD. 
GRIGORYOS C. II vapuru halen U .. 

manda olup Rotterdam, Hamburg, An.
vers için yük almaktadır. 

yet kabul etmez. Daha fazla taEsilAt için BELGION vapuru 20 • 22 mart ara· 
FRATELLl SPERCO vapur acentalığı- sında beklenmektedir. Rotterdam, "Ham-
na milrncaat edilmesi rica olunur. burg, Anvers için yUk alacaktır. 

TELEFON : 4111 4142 2663 4221 

IZMIR MEMLEKET HASTA
NESi DAHiLi HASTALIK

LAR MOT AHASSlSI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Bu kerre muayenehanesini 

ikinci Beyler sokağında 25 nu
maraya nakleylemiştir. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1O18 TELEFON 2545 

,. 
, ,-
••M1119 

· Er.EKTRIK ., , 
MOTORLERI 

Sanayide Siemenı Motör ve 
malzemeaini kullanan rahat eder 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları deposu 
Pe,temalcılar 77 /79 

Telefon ı 3332 

PHELPSUNE 
Phelpı Bros Co. ine. Nev - Y ork 
HEIMGOR vapuru 17 ile 20 mart 

arasında beklenmektedir. Ve Nevyork 
için mal alacaktır. 

Gerek vapurların muvasalat talrhlcrl, 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak

kında acenta bir taahhilt altına girmez. 

Daha fazla tafsilat almak için acentanın 
Kordon-laki merkezine mUracaat. 

Acele 
Sat1lık hane 

fkiçetmelikte Kalafat ma
balleıi Cingöz aokaiında iki 
hane olmaia el-..eritli içinde 
kuyu ve kumpanya ıuyu bu
lunan 13 numarah hane ace
le sahlıkbr. 

Taliplerin gazetemiz mü
rettiplerinden 8. Karaoiuza 
müracaatleri. 

.. Yurt Şarapları 1 
Her nevi prap&.nnı ze.k aabiW 

muhterem miifterilerine takdim 
ec1 ... 

Yapanı yeri: Yol bedesten Kü
çük Hamam tobk Nu. 3 

Sat1t yeri: Yol bed~era aizmda 
tüdlınc6 Bar Etem Rahi. 

1 - l3 ( 162) 
... 4 

IZMIR SICUJ TiCARET ME
MURLUOUNDAN : 

Binyamin Tori ticaret unvaıı.iy
le lzmirde Sulu ban cinnncla 17 
numarada tuhafiye üzerine ticaret 
yapan Binyamin T ovinin ifbu tica
ret un•aru ticaret bnunu hüldhnle
rine g&e IİcİIİn 221 t numaruma 
kayat ve t..al edildiii ilin Olunur. 

782 (451) 



SA:YPA :2 YF..NIASIR 1 MMtT SAIJ 1938 ,. :. EE!2!E _=r.sı: ... & • - au .. - ..... = au:aa_==z o 

TABiAT LEVHALARI: 

Gelin olanııyan iz mir 
Yağmurun, tabiat dolayısiyle hayat için olan lüzum ve önemi 

herke.in kabul ettiği bariz bir hakikattir. 
Kar için d"l böyle veya buna benzer bir mütalaa beyan etmek 

mümkün değil midir?.. öyle tahmin ediyorum ki karın da yağ. 
mur kadar hayat verici bir haaaaıı vardır. lnıan ııhhatine olan 
faydası karın en birinci busuıiyeti ve kıymetli vasfıdır. Bu vasfı 
ondan batka nefainde toplayan bir tabiat hadisesi, bir tabiat eseri 
yoktur. 

Uyutuk vücutlara hayat veren g'ÜnCften aldığı ıtıkları binbir 
renkle aüaleyen ve genç yüzleri parlatan ancak kardır. 

Karın yaiıtını ve kar yağdıkdan sonraki manzarayı seyretmek 
içe kasvet değil f&taret verir. 

Ben karın yağışından aldığım zevki gelinlilt elbiseleri giydiri
len bir kızı seyrederken aldığım zevkle bir tutarım. Ve kar yağ
dıktan sonraki tabiata da yine gelinlik elbiseaile kartımda duran 
bir taze gibi ıeverim. Beyaz tümseklere gelinin taçlı başı, karlı 
ağaçlara onun eldivenli elleri, genit vadilere uzun etekleri demek 
mümkün değil midir? •• 

lzmiri, deniziyle, yetil yamaçlariyle iri yeşil gözlü bir kadına 
benziyen güzel lzmiri de böyle gelinlik tuvaletiyle görmeği çok 
isterdim. 

Geçen kıt lzmirde bilmem kaç dakika süren tuhaf tekilli bir 
kar yağmıftı. O esnada oturduğum pastahanenin büyük camla
rından gözümü ayırmadan kann devam etmesini beklemiftİm. 
Ne yazık ki intizarım bota çıkmıfb. 

Hiç unutmayorum: O gün sıkıla, sıkıla atağı ya doğru inen kar 
danelerinde geldiği yeri yadırgayan bir aceminin hali vardı. Ve 
galiba çok utanmıt olacakta ki hemen ortalıkdan kayboldu. 

iki gün evvelce sabahleyin mutad saatte kalktım. lzmir evle
rinin yegane husuaiyetini tetkil eden ( pencere pancurlarını ) 
açarken etraf daki tepeleri yeni bir elbise giymİf buldum. 
Açık mavi ıemanın altın günefİ yine her günkü gibi muhite gÜ· 

lüyor, etrafı nurlandırıyordu. Soğuğa rağmen kamatan gözlerim
le lzmirin karlı halini - velevki bu kadar olsun - seyretmekden 
kendimi alamadım. 

Yılan hiç bir ayında baharı ekailc olmıyan lzmirin bu hali neye 
benziyordu biliyor musunuz? .. 

Beyaz yaf1Dakh, yqil baama entari giyinmif, parlak yetil göz.'.' 
lil, güler yüzlü bir genç kıza ... 

Cemiyetlerimiz 

Maalesef müsbet f aa.

1 liyet sahalarından 
uzaktadırlar 

ŞAKIR CANDOôAN 

Deniz; müstesarı 
~ 

B. Sadullah 
ve Akay müdürü 

Şehrimizde 

~ $EHiR HABERLERi ~ 
Benim 
Görüşlerim .. · 

!tl'ZZJ~ 

Dedi kodu 
lktısad 

Vekaletinde bir 
meşher 

fkbsat vekaletinden Türkofise ge
len bir mektupta, ikhsat vekabtinin 
toplantı sa1onunda mahsullerimizin 
bir meşherinin vücuda getirileceği 
bildirilmiştir. Burada Ege mıntakası 
mahsulleri ayrı bir köşede teşhir 
edilecektir. Bu meşhere gönderile
cek ihraç mahsulleri, ticaret tiplerine 
uygun nümunelerden ibaret ola
caktır. 

*Türkiye - Estonya ticaret mu
ahedesiyle memleketimize bin ton 
sellolez ithali Vekiller hey~tince ka
rarlaıfmıştır. 

--=--
Para cezai aı·H 

Gümrükle hükümet konağı ara
sında dün sabah belediye memurla
rı yerlere tükürenleri yakalamak 
için seferber edilmiştir. Bu işte yir
mi iki memur kullanılmıştır. Yerle
re tükürdükleri görülen 4 7 kişiden 
birer lira para cezası alınmıştır. 

--=--
Kızılay 

Mahallesinde 

ıiltürparkta -o-- · Jeıı· 
Bir talebem fJar, iyi bir ~ıleli ıJe 

dfr. Kültürlü bir kız, terb•Ycalır 
ittr.e bir çocuklar doğru•U·· 114' 

Tenı·s kortları ve Patı·naJ· ı;.:ı;,.:'i.::;r:i:~;;;;..t;,.;~ 
üzerinde büyük' bir heıJnleı 

1 • 1 k ifo uğraşmasmdan hoşlan'!U:~etıı 

Yer eri Yapı aca ti~ Bütün meziyetlerini hiç~~ 'bit 
~ yerlerde rüründüren buyuk sıı· 

1 ku•uru var: Dedi-koducu~cır· eJİ· 
. . . · nun kötülüğünü zararını bıle"'._/:O' 
ıçın hır kapalı pavyon yapılmakta- ği kavrayamadığı için «.Ded~ ·ği Belediye encümeni, dünkü top

lantısında riyaset tarafından hazırla
nan 938 yılı bütçesini tetkike baş
lamıştır. Bütçe nisan toplanhsına 
kadar tekemmül ettirilecek ve ni
sanda şehir meclisinde görüşülecek-
tir. 

Belediye bütçesinde bu sene bir 
varidat fazlalığı göze çarpmaktadır. 
Tahsilat 937 yılı içinde gayet müsa
it bir şekilde inkişaf etmiştir. 

FUAR lŞLERl 

Mevcut fuar planiyle bu sene 
Kültürparkta başarılacak müessese
ler etrafındaki çalışmalara hummali 
bir şekilde devam edilmektedir. Atlı 
spor lculübü, Kültürparkta Geyik 
pavyonunun arkasında geniş bir 
yere nakledilecektir. Burada atlar 

dır. lstiyenler bu hayvanları kjralı- d~culuk» huyur.dcı çok ileri gıttı 
yarak Kültürpnrk civarında atlı ge· l l 
• •1 L'J , zaman ar o uyor. oldrl· 

zmtı er yapacaıç, ar<.ıtr. lk' ·· .. · d böyle 
K .. 1 .. k . ı gun once•ı e ::.nrıaı 

u turpar ·ta tenıs sporunun yer· U k .. lı d • duydttr I . . . .. . k d za muşa e eane, ka• 
eşmes~ Tn,k uçd~enısT o~tu i(eyl a- işittiğine aymak bir talebe ~atı• 
na getırı ~de t~kmır. 1 die'!11 ıs. ol rt akrı daşı hakkında, talebe arkadaı_ıet 
mayıs ayın a ı a e mış o aca - b · k I verdi, "' 

A . . l . d l ;~ ı uzun ır on erans 
tır. ynca patına1 yer erı e yapı a- h • d .. l d' 
caktır. us·~ ,'oY.,e ;· . .. "l rek Jittle· 

939 yılı İzmir fuarı planı da şim- d' oyı. enkıkenderı ,_ uzu elan toJebe' 
d"d h 1 ~ b la ım, na ın ili ROnuşu ıJ"f11• 

ı Ke~l -~zır aknmag2a00 aş nlmıştır .• 1· yi bilmeden, !anımadan ~d··. ıı rJe 
u turpar ta ame e gece ı H d k .. "ld.. 'çlen itrt .. d"' 1.. 1 ... ha l em e ço uzu um, ı gun uz L' ça ışmaga ş amıştır. h il d d "" 

B'lh . faal' . h . ayı an ım ogrusu .. 
ı assa teşcır ıyetıne e emmı-

yet verildiği için, teşcir işlerinin bu 
sene tamamlanması muhtemeldir. 

Paraşut kulesinin asansörü de ta
mamlanmıştır. Paraşutla atlamalara 
başlanmıştır. 

Evde dedi-kodıı .. 
Sokakta dedikodu. 
Tramvayda dedi-kodu. 
Mektepte dedi-kodu. ;ıeJiA 
Bu, cemiye!lik bir yıkım,, 0 •• 

1
ye-

Karşıvaka Halkevinde Öğretmenler yardım bir zaaltır. Bir işin lçyerinı, ~""'' 
.., rini, ruhunu bilen, bilmiyetıı el 
konferans sandığı dığı veya tanımadığı için L'1.tt-

Büyük lzmir seylabında evleri yı- .. .., . . . d ..,- bah•inde ağıza alınmıyacDl'ı _,.,. 
kılan Ve açıkta kalan halka bir yar- Karşıyaka Halkevinde çartamba Ogretmenler ıçın hır yardam san ıgı l b'l .., L "mlelet" ~ 

.... ı..ftA t 20 30 da b Hak 'hd ed'ld '"' . h be . 'k B ya e ı e aıgmıyaca1ı cu 
dlm Olmak U"zere Kızılay cemiyeti, gunu a~mı saa . ay - ı as ı ıgını a r vermııtı . u I J k. • 

k B h t fı da (v tand l · · 'd d _,_ f-~' h . . ın an çe ınmıyor. ue-Kahramanlarda bir Kızılay mahalle- ı a a ara n n a aş at ışt ı are e ec~ aaı eyet rıyasetı- V k l bunu tflP" 

d · ı_ arasında sevişmenin sırlan) mevzuu ne Kültür direktörü B. Ali Riza, b' de 0 
.. ~ yav!uau a11:-ittJJefı 

si tesis etmiQ ve bura a yetmış ıır;a- .. l ki Kı 
1
. . d" k .. .. ın e ogrenmıyor, ma u ... 

1
:. ~ ~ üzerinde bir konferans verilecektir. t u h w 

dar ev inşa ettirmişti. aza 1 a~ınaAI z ıskesıkyİr baır~ ... or de öğrenmiyor, evinde, mıı 1 ,rı· 
Arsaları belediyeden temin edi- --=- bay ~baeşıt,lb sha~caG.?k u ul şof('et- kulaktan kulağa tevdi *!clilett_:ı,pl' 

len bu evler, o zaman evleri yıkılan Çocuk yuvasını menı Y ra ım 0 yaya ve ar- · ı· ·ı-J l l 1 b't ıJe h111 
k T .. k b' ı·w. k l ha .. w ya gız ı ı uue er e ea ı 

fakir halka verilmiş, ancak tapusu- r . şıya. ab usr d kır ıgı 'lmo ~ ?- şogret4 •ına malediyor. .. 
nu aldıktan sonra beş sene müddet- feTflŞ menı ay a 1 seçı ıştır. •• ıale-
le satmamaları şart koşulmuştu. Belediye reisi dün sabah Karş'iya- --=-- Dera aonrcuı vakf.ind~ ~~ile af' 

lktısat Vekaleti deniz müsteşarı B. Sa- Yapılan tahkikatta bu evlerin sa· kaya giderek Çocuk yuvasını teftiş Beş yıllık mektep beyle yalnız kaldım. Kenclı!l. /,D' 
--o-- dullnh ve Akay vaourları müdürü B. Ce- lıip .. leri tarafından başkal.a~ına satıl- e.tmiştir. Çocuk yuva~ı, muhit~n ih- lıadaı. m. uam. elea.i eU1i!'" içı~""İ" 

,_ BAŞTARAFI 1-tNCt SAHiFEDE - mil Akay dün ı~hrimize gelmişlerdir. dıgı ve satış ınuamelelerının noter tıyacına cevap veremıyecek hır va- pro~·ramı na, lılur~erıme nnandığını tafll·· 
şeyden evvel çalışmalarına muhitle- Denizbank umum müdürü B. Yusuf Zi· senediyle yapıldığı anlaşılmıştır. Bul ziyete gelmiş ve ~a~ğa iki çocuk ya- Kültür hakanlığı, 5 yıllık. bir mektep ederim. Kendi.ine: B""' 
rini inandırmak mevkiindedirler. ya Öniş dün B. BB. Sadullah ve Cemille evleri satın alanlardan bazıları Kı- tırılması zaruretı hasıl olmuştur. ihtiyacı programı hazırlamutadır. Pro· _ «Yavrum. dedim • .... bif 

Bunun için de kendilerine mem- lzmir liman işleri hakkında görüşmeler- zılay cemiy~t~ne ~aş v~r~rak tap~ • --=- gram 938 - 939 den yılından itibaren «ukala» J_eme_..uen '°!!a kolifğiıt'' 
feketin düşüncelerine uygun bir ça- de hulunmll§tUr. muamelclerının ıkmalım temennıl Nakıl vasıtalarında tatbik mevkiine konulacaktır. Kültür bn· huyunu, bır zaalını go•terece 
lı§ma tarzı bulmalan icap eder. Dün sabah evvelil liman işletmesine etmiflerdir. Bütün vilayetin motörlü nakil kanlı..: programın ilk yılının tatbikini te· Dedi-koduyu anlatacağım.». flf 

Ya devlete bat vurarak hayır ce- ait gümrük anbarlımndaki teşkilat teftiş Kızılay cemiyeti tapu muamelele- vasıtalarmin kontrolüne devam edil- min için 1938 finnıu yıla bütçesine kafi • «De~i-kodu, çolı iğren~ b~' td' 
miyetlerini faal bir vaziyette bulun- edilmiş. sonra limanda bir gezinti yapıl· rini tamamlıyacak, ancak beş seneyi kt d" Fazla yolcu almak mene- miktarda tahsisat koymuş bulunmakta- dır. Bır yalanlar, uydar~al ı:Jlll' 
duracak tahsili kolay, bilvasıta yar- mıştu. doldurmadan satıA yapanlara ve bu me e ır. h "ll 'Jır. JJ • 

1 k Y dilmiştir. Yük ve yolcu pavyonla .. rı dır. ----- ayyu er manzumeııall• ,·,letı''' <Iım kaynaklan temin etmeliler ve T craanede boyanan ve noksan arı i • evleri satın alanlara bu evlerin ta- k yalandan yapılır hay .. Je' 
1 d'I k" N c d h · d ayrılmı§tıı. Yolcu pavyonuyle yu - • . • _. ' bı'r •'-" 

yahut bir defaya mahsus olmak üze- mn e 
1 
en es ·

1 
ew: ... a a an .yem a •Y· pularını veremiyecektir. Bu hususta nakli memnudur. ırakıflar -'a tayın/er ng"' e1•1t~cır· e.s»ı ;;;,ı/ostan başka r-" ·""' 

J'e fevkalAde iane cemine te§Cbbüs le B yrıı.klı vapuru ogle vaktı Pasaport heyetin bir karar vereceği anlaşıl- !f 1 aı cıı w·' 

ederek kendilerinin mevcudiyetleri- iskelesi önüne getirilmiş bulunuyordu. maktadır. ~ Manisa vakıflar müdürü Rahmi Öz· «Dcdi-koducu, içtimai .,64/: 0ttı 
• h' tt• ecek .. l . 1_ Vapur bu haliyle cidden gözleri okşaya· Vof b ·r U mef d · K k n "d'" 1...... T d b k S ti.,, ,,ı ı nı ISSe tr muessese erı KUr• --=-- .l ~ SUZ f m a e emır onya va 1 ar mu ur ugune, e• an İr aui cuıtçuJır. a lo (Jl' 

k • 1-l!'<-ı ld ı l'd' 1 cak bir manznrn almıştı. T k k' d .., ak n o Ak l • d I L L b'rşeY ma ımıwn annı e e ey eme 1 ır er. ramvau azası Müddeiumumilik kaleminde yol- ır ag v l ar memuru sınan ya. rrY_,a an, i liradan vQŞRO ı JI.·· 
M t . ti d h·ı· d 1 Denizbank umum müdürü B. Yusuf 'J k k M 1 k n ''d" lu""" e Ada d ~ . . ·ı . b' • L:dJıt evcu vazıye er a ı ın e, sosya . suz bir muamele hakkında tah i ata çın an su va ı ar mu ur gun . • ma ıgı ıçın ı erı ı; J·ıyaR .. • k titl' 

d .. I . k 1~.__ Ziya öniş, vali B. Fazla Güleç, beledaye Karantinada bir tramvay kazası k n 'd'' .. M' K 11 v s· hare e 
yar ım muessese erme arşı a wwyı ~ . başlandığını bildirmiştik. Dün de na va ı ar miı uru ıtat u ug ıvas Cinayet işleyen ".fd ı"ltın . bit 

thrmak .. I d d . reisi Dr. B. Beh~t Uz, iktısat veklılctı olmuştur. Vatman Yaşarın idaresin- k fi "'d'" I"""' e Adana vakıflar d d • b" k t J-L dattfla -~ 
ar şoy e ursun, aıma ge- . dekı' tramvay sekı"z yacılarında Or- tahkikata devam edilmiştir. va .. dı .. al: ... ~u uAr ugdun ' k n .. d.. .. e aıma ır as I;. ~. fal:"': rı.lemek mukadderd'r Halbuk' bu denız müsteş:ın B. S:ıdull:ıh. Akay va- ~ mu ur ugune Y '.n. va 1 ar mu uru taammüt tesbit edılemez.. e J...t' ı • 

1 
1 ··d·· .. B C ·ı A'- f • ı· han ı'smı'nde hı' r çocug"' a çarparak ya- Ah y N ti k n J "" memleketin hayır cemiyetlerinin fa- pur a~ı mu u~u : emı ~ay, Bzınarkı- m~t ucı:ı, azı 1 va · ı ar ~e~u~.u dc_di-.koducunun hareketın ·.1:oJd 

a ıyet ere ı yacı ço genış ır. ız- b" k h' .. b . . . h kk da t hk'k ta ba l mış J 1. l 'hti' k . t" c· man ışletmesı erkanı saat bırde ayra lı ralanmasına sebebiyet vermiş, vat-~ Kadn Kulapa Aydın vakıflar mudurlu- mi bır taammüt vardır. Ded~ 1ı0Jd 
lemeğe lüzum yoktur. Y oksullann vapuruna ınere ır tceru w c ~e7:1ntısı man a ın a ı a ş an - ğünc tayin edilmişlerdir. yapılan in an, daima ~eııt· oeY~ 
aded' k ktu yapmışlardır. Vapur çol: hegenılmış ve tır. yapan laralından sevilnıı~etı ...ttJıf• 

ı pe ço r. civar adalar ıırıı ındaki seferlere hile el- K ak d M ff k k .. · d ıtıS•w ' 
içtimai sefaletin bünyemizde aç- . 1. ld w k 1 öwl ak . :uunınnnnnnn:uu111111n:nn11:: ar§ıy a a uva a so agın- sempatı uyan ırmıyan .,eftf• 

.. . • .. .. .. verıfı o ugu onuşumuştur. gev ta:: E : d lb h' wl K J' .. • d LJ /k • k., • O k h' l · h kete t> -'• tıgı y~~aı.~ !>. ızler~_duşundurecek ka- vapurun İç salonunda mi .. afirlerc bir Zİ· =- v en m e = a ra ım og u e~a ın uzerın e na ev l ose s l na arşı ıs erı are llttfll"tv" 
d b kt Y ki l bir gram esrar bulunarak kendisi ya- ' mek ve en iğrencini krı 

1 
,,, ar uyu ur. ure er parça ayıcı ynfet verilmiş, ziyafet esnasında B. Hn:f- ~ Edri muallimlerden Bürkı-E l ... I z... I .., mak 1 

sahnelerle sık sık karş1lasıyoruz. B.u met Dölge vapur hekkında alukndarlarn _:: nettın' Engu'"ru"nu"'n 1,. ..... Bayan-.. - ka anmıştır. ~~~" zaa tır. aa ı açıga our :111-" 
klı d ka k 1 k b ·~· * Şehrin muhtelif yerlerinde ya- J - Ünlü Türk komutanı Atillanın .. ~ .. etlS acı uruma yıtsız a aca ır k "k · _L t · · öwl d •• M hlik E .. .. ·1 t" d - kıt•· .11 d ... 1. Ş h ld . te nı ı:ıwın vcrmıştır. g e en sonra, -- c .a nguru ı e uccar an__ l ha b k "k b" ··k b' · · T l b .. l • • _., ,,, t t - f pı an ta nca ve ıça araştırmnsın- mozayı • uyu ır resmmı sayın a e em aoz erımı .... _ .. ,. &" mı hll ... e egı l~· ku l; ve ~a ımız yine limnn idaresinde Oenizhankın İzmir E 8. Hamdi Bekir Gürsoylarm E da bazı kimselerin üzerinde tabanca Başbakanımız ve saylavımız Celal dinledi, cevap vermedi. E•aP"'~ı· 

teşb al bmazın ayıd do ugu uvvet- şubesi etrafında görüşmelere.. devam edil· E akitleri dünkü pazartesi günü E ve bıçak görülerek müsadere edil- Bayar Evimize göndermiştir. vap vermesi beni hoşla11d.ırfflorJ_Aff' te u unmamasın a ır. . ı· •• 1 . !L~L d . • d iki' tar : l ıı•--
mış ır. : zmır numn sıresın e a-.. · t' Her gün öğle<len sonradan itiba- Fakat nda b · y bek O' Hayır cemiyetlerinin idaresini el- :_ fın yakınlan ve d~tlarının bu· == mış ır • dd 

1 
.
1 

k . 0 n ırıe . ,Jat".' l 
J b uu Turkuvaz barı önünde şoför ren yur aş arr.. gösten ece tır. bana hak e1ermesini ist.ıJIO J:iitı erinde tutanlar, Üzerlerine aldıkları leri, mesai saatleri müsait ulunmı- -=- zuru ı'le rnk "amimi bir ~ekilde =.. 2 R ba Cel"I U l l --e •tt 

k k d 1 k ~- .. ~ Bilal, kavga ettiği Yusuf oğlu Aliyi - essam Y a ze tara- Acaba yüzüme söy ıY~:· 'I işin ehemmiyetiyle mütenasip bir yanlar da yapılaca işi en i eri ta --.... ı'cra kılınmuıbr. Tarafeyne saa- .. -- fı d · · d h l'f ' d ı:ı 
f ı ~ kama ile parmağından hafif surette n an evımız e mu te ı san at içinden aöyle!di mi er6111 • S,.. aa iyet göstermelidirler. dir eylemelidirler. __ detler temennı' eden'z. : k il · · b' · k f Oo ,.. 

Bu faaliyeti göstermeğe HAKKI OCAKvu iinunu:u11u1111ını1111111111111111:: :.- :.-nALU yaralamıA ve yakalanmıQtır. e' o erme aıt ır serı on erans ve- NERiMAN G ~ 
rilecek ve ayni zamanda meşhur 

1 tabloların kopyaları da projelcsiyon-
BUGVN GöROLECEK EN GOZEL FiLiM la gösterilecektir. Konferanehra her 

AYYAR EDE 
GöSTERJLMEKTE OLAN 

IZIL 
FiLMi OLACAKTIR. 

MücaBir bir aşk hikayeaini ihtiva eden bu muhteşem filim ayni 
zamanda büyük Rua ihtilalini taıvir etmektedir. 

PATE 
-AYRICA-

MEŞHUR iKi KOMiK 

DtJZT ABAN - BASTIBACAK 

Tarafından temsil olunan bu filimde büyük canbr.:!hane 

numaralan ve birçok eğlenceli vekayi görülecektir. 

iLAVETEN: Pf..RAMOUNT JOURNAL 

Seanslar: KIZIL tZDlV AÇ 2.30 - 5.50 - 9.1 O da .. 

PATAŞON 1 - 4.25 - 7.45 de .• 

haf ta çar§amba günü akşamları saat 
19.30 da başlanacaktn. 

Konferansl;oı· ve~ hafta devam 
edecek ve ilk kanforans 2 mart 938 
çarşamba günü verilecektir. Mevzu• 
lar şunlardır : 

l - Primitifler 
2 - On altm .:ı asırcln ltalyan 

san'atı 
3 - On yedinci nsırcla İspanyol 

ve Hollanda san'atı 
,. - On yedinci ve on sekizinci 

::ıaırda Fransız ve lngiliz 
n.,et.lekleri. 

' ·- On dokuzuncu asırda F ran-
cız san'atı 

6 - Modern san'at 
7 - Türk san'atı : Mimari, de

korasyon, minyatür. 
3 - Evimiz salonunda her hafta 

perşembe günü akşamları saat yir
mide bütün yurddaşlara Karagöz 
oyunu oynanacaktır. Parasız olan 
bu oyuna bütün yurddaşlar davetli
dir. 

4 - Evimiz salonunda her hafta 
cumartesi günü saat 15 te ilk. okul· 
lara Karagöz oyunu oynatılmakta
dır. 

~ ~ 

Kücük Haberler 
~~~ 
Mütekait, Eytam ve f.~?:: ~erilr/ 

aylık peşin maaşları bugu Jl1ıııı' 
'- . U .. .. neden ·ır: ceıı;;.tır. mumı muvaze ., .. rı .. o ~ ... 

alanların maaşları da bugu 
cektir. ;th'I * Belçikadan Türkiyeye rııt1Iô1" 
edilece~ Belçika menşeli !11t\,~~ 
ait menşe şehadetnameler~ 55~e 
ğe aalahiyettar bulunan. ı;ueio;tir· ..• 
rin adları Türkofise biJd_ırı ;ı;11 ıtı~ * lsviçre, memleketıın ıılıtııı 
him mikdarda kuru fasulya 

1
• 

_'11• 
talirı olmuştur. ııı&JZV0d * Buca orta olrnlu bede~deSjt1 t• 
mi bayan Turan Çakın. ~ 0ğ'et• 
bu vazife kalmak üzere 1( · 0r;re 

b. e'' men okulu beden t~r ~y bit 
menliğine tayin edilmışU~d~ ..,j: * Erkek lisesi talebele "cJClv 
grup dün Adliye dairesine ıJe 
tetkiklerde bulunmuşlardır· kÖY&i ,

11
i * Bayındırın Derebaşt yı o) )İ' 

14 yaşında Ali kızı f ~td5 bir ~eif· 
köyden Süleyman ismın e etttl'şt 
kanla kaçırmış ve taarru:t 
Suçlu yakalanmısbr. 
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Balkan gazetecilerine .. . .-~ - . . ...... ·-., .--- ..... ., ~ ........ : - . '• ::1 

Atatürk 
Bir Beyanat 

lütfettiler 

.S ,ON :E-IABER 
.• - .-:. . . . . . . . . ... . \ - . 

~ ~ı#.a.r ; .. ""'-'it • - . I' ~.,. 

Başvekil B. Celal Bayar Radyo propagandası için 
Anıerika Cümhurreisi B. Ruzvelt bir 

mücadele komisyonu teşkil etti 

- BAŞTARAFJ 1-INCI SAHiFEDE- Hariciye 
sonunda 

Vekilimizle Nisan 
Atina ya gidecektir 

\ra . 
ll 1l Ştngton, 28 (ö.R) - Reisicümhur Devlet radyo istasyonu tesisine taraf-

. 
00sevelt cenubi Amerikada faşist tar olanlar arasında ise bilhassa ordu, 

~'•pa hlld &andasının, bilhassa radyo propa- donanma ve harici siyasetle alakadar 
a~ının tesirleriv]e mücadele mesele- daire]erin mümessilleri vardır ki bun

~·ıı; tetkik etmek ~zere bir komite teş- lar böyle bir istasyonun milli müdafaa 
'
1 •tnıiştir. Bununla beraber komitede için faydalı olacağt kanaatini besliyor-

ı..,, likır ay 1 ki k d. · .. 1 . l lar. Bu mesele hükümetin kongrenin bu tir l_,. rı ı arı en ını gos ermış-
. net· ne k d l' k d 1 f . t d içtim_a devresinde meşgul olacağı mese-a ar a a a ar ar aşıs ra -

>o Propa d . .. . . lelerın en mühimlerinden biri olacaktır. 
1.,b gan asıyle mucadele ıçın bazı V · to 28 (ÖR) H · · 
~ irlerin .. .. aljıng n, . - arıcıye ne-

nisbclinde tak\•iye etmek karar.nın tat
bikine devam edilecektir. 
Vaşington, 28 (A.A) - Uçan kaleler 

denilen altı parçadan mürekkep filo 
Burnos Ayresten avdet seyahatini lk
mal ederek Virjinyada kain Longlefiel
de vasıl olımı<lur. Filo 'on merhale ola-
rak hiç bir yere uğramaksızın 3500 ki
lometre mesafe katetmiştir. 

Cenevre. 28 (ö.R) - Amerika Birle-fa alınması luzumunda multe- 1. 1 d b' · · b"ld" d" 
•ı.ı: j!lie-] d zare ı memur arın an ırının ı ır ı-

ı.,iııde erb e bay Roose\·eltin müşavir- ğine göre Amerika silahlanma yarısının şik devletlerinin eski reisicümhuru B. 
tııd n azıları bu mak<atla bir devlet tevkifi için Japonya tarafından girişilen Hoover Avrupadaki tetkik seyahatine 
"'•~o İstasyonu tesisine muhalefet et- teşebbüse iştirak etmiy•cektir. Japonya- devamla bu sabah Paristen Cenevreye 
lloen •.ve cenubi Amerikaya muntaza- nın bahri inşaat programının neşretm<'- gelmiştir. B. Hoover Cenevrede üç dört 
bıı. ~ aytlacak programlar için mevcut ği reddetmesi sebebiyle Reisicümhur B. gün kalarak Milletler Cemiyetini idare 
'd 111sı radyo istasyonlarından istifade Roosevelt Anıerıkan filosunun muabe- eden bazı şahsiyetlrrle görü~mek fik-

1 nıe,,inJ teklif eylemektedirler. delerle tayin edilen hadden yüzde 25 rindedir. 

Yeni.RumenA.nayasası 
Törenle ilan edildi Pazar günü 

kr Bclgrad, 28 (ö.R) - Yeni Rumen kanunuesaıiıi pazar günü 
l' k~ın sarayında yapılan fevkalade bir törenle ilan edildi. Baf· 

e ıl Patrik Miron ilandan evvel Rumen milletine hitaben bir 
::ku~ ıöl'.ledi. Halkın reyine müracaat suretiyle alınan neticeyi 

11 dır ettı ve yeni kanunuesasinin meriyete dahil olduğunun ila
t ını kraldan iıtedi. Kral, bu husustaki emirnameyi imzadan son
h~ Yeni kanunuesasinin eskisine rüçhaniyetinden bahsetti. Ka-
ıne Yeniden tahlif edildi. 

le• 8ükre,, 28 (A.A) - Yeni Rumen kanunuesasiıi hükümet er
_;nının, yüksek divan azasının, ordu rüesasının ve lefrii meclis 
t aaının huzuriyle dün taht salonunda ilan edilmi,tir. Patrik Mi
h?11 Cristea plebisit neticeıini gösteren erke.mı zikretmİf kral da 
dır• nutuk söyliyerek yeni kanunuesasinin milli zaruretlerden 
0&ınuf olduğunu beyan etmİftir. Kral !Öyle demiftİr: 

lı f Bu kanun ile birinci bağlı olan benim. Ve onun birinci mu· 
11 ızı olacağım. 

Kudüste 
Evkaf müdürü ve med

reseler müfettişi 
azledildi 
--0--

Londra, 28 (ö.R) - Kudüsten bildi
riliyor : Şimali Filistin Evkaf direktörü 
ile Medreseler müfettişi tcthiş hareket
lerine iştirak ettikleri ~Jphesiy1e vaz.i. 
felerinden azledilmişlerdir. 

Bulgar 
Hükümeti yeni ser,; ın 
programını neşr..:tti 
Belgrad, 28 (Ö.R) - Bulgar hükü-

Balkan gazetecilerinin vuku bu
lan temennileri üzerine AT ATORK 
kendilerine aşağıdaki beyanah lüt
fetmişlerdir : 

- Balkan ittifakı bizim öteden 
beri samimiyetle üzerinde durduğu
muz bir idealdir. Bu idealin her gün 
geniş bir saha üzerinde daha ziyade 
genişlemesini ve mesafe almasını 
görmekle bahtiyarım. Bu hususta 
müttefik Balkan devletlerini sevk 
ve idare eden zevatın büyük him
metleri ve muvaffakıyetleri ve itti
faka bağlılıkları şayanı takdirdir ... 
Bugün bu şekliyle dahi hepimizin 
memnuniyetini mucip olan Balkan 
birleşik vaziyetinin bir çok kimsele
rin hatırlarından bile geçiremedikle
ri mütekamil şekli alacağına itima
dım berkemaldir. Bv yüksek ideale 
giderken müttefik devletlerin başın
da bulunan zevatın himmetlerini, 
matbuatının bu yüksek ideali ken
di idealleri telakki etmelerini ve bu 
idealin tahakkuku için bütün imkan
larla çalışmalarını kendilerinden te
mrnni ederim. Matbuatın şimdiye 
k,;dar ayni suretle vazifesini ifa et
miş olduğunu da tekrar etmeliyim. 

Dünyada şimdiye kadar başka baş
ka milletlerin ünyon yaptıkları ve 
asırlarca beraber yaşattıkları tarih 
devri olmu~tur. Bizim kurmak iste
diğimiz ünyon tarihte geçmiş olan 
Ünyonların çok fevkinde olmasını is
teriz. Tarihi bu kadar yüksek bir 
idealin esas temel taşt yalnız geçici 
politika esaslarında kalamaz. Bunun 
esas temel ta~ları lazımdır ki kültür 
ve ekonomi cevherleriyle dolu ol
sun. Çünkü kültür ve ekonomi her 
türlü siyasete istikamet veren baz
lardır. Her halde beklediğimiz par
lak günler bizlerden dahi uzak d·
ğildir Bizden sonra gelecekler ise 
tabii o günlerin parlakltğını bahti
yarlıklarla tesit edeceklerdir. 

1938 bütçesi Meclise gönderildi ~.::: ::~;~:~.~:o~::~:n:.:·ş~~~;i:u:.~~;.ı:'. " Yen; Adam ,, 
programında Bulgari~tanın ;,lb politi- Mecmuası kaparıldı 
kast tebarüz ettirilmiş. Yugoslavya ile An.kara. 28 (Telefonla) - Yl'ııi Adam 
ebedi dostluk ınisakından ehemıniyeUe mecmuası Icra v~killPri heyetince ka-

• 
l' ~~kara, 28 (Telefonla) - İcra Vekilleri heyeti bugün Ba•-
1 "~ılın riyasetinde toplanmıf ve 1938 bütçesi üzerindeki tetkik

....:•ni bitirerek bütçeyi meclise sevketmiştir. bahsolunmuştur. patılm~tır. 

~alkan Antantı her _z_a_m_a_n_d_a_n_s_a_ğ-la-m--o-1-duğuna, 
-------------------------------------------------tanımağa, F ranko nezdine ajanfar göndermeğe ________ ..;;... __ ~~--~~~~~----------~~~---

Habeş 

karar 

ilhakını 

verdi 

Akdeniz politikasında da tam bir 
fikir mutabakatı hisıl olmuştur 

'llA ::"::~~----------------~ •d•ıış~RAFI BlRtNCJ S!\HJFEDE - zasına taalluk eden bs•ım_d_a_b_u_d•e•-•

1
•y•e•n•i ·b-ir_e_lç•i•t•ay•i•n•e•t•m•e•ğ•e-k•a•ra•r•v•e•r•--s•ın•a-k•a•ra·r-v•e•r•m•i•şt•i•r .---

dit •seleleri müzakere etmişler- nizde sahildar başlıca devletlerden miş bulunduğunu müşahede etmiş- Ankara, 28 (A.A) - Dost ve 
flalk her biriyle yani lngiltere, Fransa ve tir. müttefik Yugoslavya başvekili ek-

hiilıı . an antantının Avrupanın bu ltalya ile barış için bir iyi münase-I Yukarıda mevzuubahis Akdeniz selans bay Stoyadinoviç Belgrada 
f~ '••.~de barış ve huzurun muha- bet ve İş birliği politikası olduğu ka- politikası hakkında Balkan antantı gitmek üzere bu sabah saat 1.30 da 
Jllgj:1 ul~üs~ün tahakkuku İçin en naatinde bulunmuştur. j azası arasında mevcut tam fikir mu- hususi trenle Ankarayı terketmiş-
fikaıı ın ~ır amil teşkil ettiği mütte· Balkan antantı bu politikayı aza- tabakatini bir kerre daha ispat eden tir. 

1( ınuşahede ve tesbit edilmiştir. sı arasında tam bir ahenk mevcut bu vakıalar karşısında konsey Ak- B. Stoyadinoviç İstanbulda yal-
ı · oııse"İ ·· k ] · d 1 d b k k T k d k ll\itii , n muza ere en esnasın a o arak takip etmiş ve dört müttefik deniz havzasın a enternasyonal iş nız ir aç saat alacak, a sim e i 
l'rıenF Utnumi politika müşterek memleketin yukarıda zikredilen birliğini kolaylaştırmak için Yuna- Cümhuriyet abidesine bir çelenk 
~••ek~t :e karşılıklı münasebetler Akdeniz devletleriyle olan bağlarını nistan ve Türkiyenin Habeşistan koyacak, şehri gezecek ve akşam 
dıı&ıı b"·' hakkında her zaman ol- takviye için semereli mesai sadet- meselesindeki hattı hareketlerini doğrudan doğruya Yugoslavyaya 
te~h .~' ı lam bir görüş mutabakati miştir. ltalya ile idame eyledikleri dostane dönmek üzere Semplon ekspresine 
lt~tir ıır etmiş ve antant azasını bir- Habeşistan meselesi malum saf- münasebetlere tevfik etmek üzere binecektir. 
<!.ıha •n .tesanüt her zamankinden halarını geçirdikten sonra Balkan icabını yapmaları lazım geldiği ka· Yugoslavya başvekili İstasyonda 
lir •aglam olarak tecelli eylemiş- antantı için gayri mevzu hale gel- naatindedir. mutat merasimle başvekil Celal Ba-

ı miştir. Konsey ltalyanın Montrö muka- yar, hariciye vekili doktor Aras, da-
llalıtı~ lpt.i.dada Milletler Cemiyeti Müttefik devletler bunun üzeri- velenamesine muhtemel iltihakı yu- hiliye vekili Şükrü Kaya, kordiplo-
•ıı:ıle.-, b mulhem bulunduğu pren- ne müşterek Akdeniz siyasetlerinin karıda kaydedilen enternasyonal iş matik azasından birçok zevat ve ha
lt dev( ~ğl.ı bulunan Balkan antan- tahakkukunu takip cyliyerek yuka- birliği sahasında mühim bir adım riciye vekaleti yüksek memurları ta
'<idık .•t erı Cenevre müessesesinin rıda ismi geçen devletlerin her biriy· atılacağına da kani bulunmaktadır. rafından te~yi olunmuştur. 
lıı azası k 1 • · b 1 kl h d 4 B Ik it tırnak a maga azmetmış u- e ya aşma sa asın a ciddi gayret- - a an antantı daimi kon-
•nıJi t"d'.rla.-. Müessese eserinin !er sarfetmişler ve bunlarla dostane seyi Atinada toplanan son ekonomik 

J,.t C: P~lıtık istiklallerine ve Millet- münasebetlerini takviyeye muvaf- konseyin kararlarını tasvip eder. 
l'rıiiva:':hY•.tinin bütün diğer azası fak olmuşlardtr. 5 - Konsey ispanya işlerinde 
~~<l}·et esınde tam müsaviliklerine işte Yugoslavya ltalya ile bir ademi müdahale politikaslnı idame-
.; Prensb· , 

zDıın l!eldi· .1 ~nb~ uygun bulunması dostluk paktı akdederken ve bu su- ye karar vermiştir.. Antant B.za•ı 
İi°(er ~tnı tlhassa kaydederler. retle kendi münasebetlerini antant devletleri general Franko hüküme

tına taall~lletlerin dahili politikala- azasından olan ve Akdenizde sahili ti ile temas tesis ve bu •uretle eko
~"Itıağa k ~den meselelere karış- bulunan iki devletin ltalya ile daha nomik menfaatlerinin muhafazasını 
k11nan B- lkt 1 surette azmetmiş bu- evvel mümasil paktlarla tesis ettik- temin maksadiyle ajanlar yollıyabi· 
l' •ndi dahi(~n antantı hükümetleri leri münasebetlerle hemahenk kılar- lec,.kler ve kabul edebileceklerdir. 
I •tte o] 1 tşlerıne her ne mahi- ken bu düşünce ile hareket etmiı· 6 - Ekselans başkan Metaksas 
,'"Ye ka•Utsa olsun hiç bir müdaha- tir. ve B. Dr. Aras Türk - Elen antant • • .. ın .. 
"'ar v · . usamaha göstermemeğe Diğer taraftan daimi konsey bu kordial paktından doğan iş birliği-
3 --•~rnıs. bulunmaktadırlar. d Y 1 · 1 ] · hh'" 1 · · d r:ı esna a ugos avyanın yenı ta yan nın mevcut taa ut er çerçıvesı a-

:'°litikas alkan antantının Akdeniz kanunuesasisine tevfikan Romaya ı hilinde genişletilmesini mutazam-
•tk,·k,· · ıııa rnu··t·allı·k meselelert'n M · ] 1 k 1 H be · b. T·· k El ' « aıe•te ta ya ra ı ve a §IS- mın ır ur - en munzam mua-
'nı ••nası d k <ınt 1 • n a onsey Balkan tan imparatoru:> hede projesi tevdi etmişlerdir. 
3'1111 ilzası d 1 ı · · lıı •n be . ev et erın daha bıda- Nezdine yeni bir elçi tayin eyi<'- 7 - Kon•<'Y önümümzdeki iki 

lıdıılcıa.'' tamamen mutabık bu- dig" ini ve halen &yni vaziyette bulu- içtimaının eylul 1938 de Cenevrede 
' 1 Pol' 'k •h anın Akdeniz hııv- nan Romanvanın da bilateahhür ve ıubat 1939 da Bükreıte yapılma-

BELGRADA HAREKET 

lstanbul, 28 (Hususi) - Yugos· 
lav başvekili bay Stoyadinoviç dün 
gece yarısı Ankaradan hareketle 
bugün 14.30 da buraya geldi. Hay
darpaşa garında büyük merasimle 
karşılandl. B. Stoyadinoviç, Taksim

deki Cümhuriyet abidesi"" çelenk 
koydu ve akşam ekspresle Belgrada 
hareket etti. lstanbul ve istasyon 
Türk ve müttefik devletlerin bay
rakları ile donatılmıştı. B. Stoyadi
noviç gazetecilere olan beyanatında 
konseyde elde edilen neticelerden 
memnuniyetle bahsetti. Ankarada 
gördüğü samimi kabule sevinçle işa
ret etti. Yunan başvekili B. Metak
ıa• ile Rumen hariciye müstefarı B. 
Komnen yarın ııelecdderdir. 

Ankara, 28 (Telefonla) - Ba,vekil B. Celal Bayar ve Harici· 
ye Vekili B. Tevfik Rü,tii Aras nisan sonunda Atinaya giderek 
bu&\in parafe edilen Türk - Elen munzam muahedesini imzalaya
caktır. 

• • • • Modern ış nızamı ıçın 

Fransada A ayan 
usan meclisi 

ihtilaf mı 

meclisi ile meb-
arasında 
cıkacak? • 

bir 

Paris, 28 (ö.R) - Ayan ve mebusan meclisleri arasında bir 
ihtilaf ihtimali 'imdilik tahakkuk ediyor gibidir. Modern İf ni· 
zamı hakkında tadilen ayan mecliainden gelen metni tetkikten 
sonra mebusan meclisi if komiıyonu bütün tadilatın reddine ve 
mebuaan mecliıi tarafından hazırlanmıf olan ilk metnin yeni
den iadeıine karar vermİftİr. Meclis meseleyi müzakere için sa
at 15.30 da toplanmıttır. Ayan meclisi de mebusandan tekrar ge
lecek projenin tetkiki için saat 18 te toplanacaktır. Zahiren iki 
mecliıin görü,leri arasında büyük prensip farkları olmakla bera
ber nihayet bir anla,ma lemin edileceği ümit edilmektedir. Ayan 
meclisi ücret ihtilafları üzerinde mecburi hakem usulünün zira

ate te,~iline ~u~a!efet etmekte, hakem tarafından i~ veren mü
easeıenın vazıyetının kontrolünü · reddetmekte ve pahalılık ha
linde Ücretlere zammın altı ayda bir görüfülmeıini istemektedir. 
Mebusan projesinde İse bu müddet her üç ayda birdir. 

Orta Avrupa meselesi 
Bir değil, birbirinden ayrı üc .,_ . ..,c:ıedir 

Paris 28 (ÖR) _ ç k ı~ -Ayanın Paris sefiri B. Ozi•ki dün 
' · e o• f d k b 1 d·ı · · B · Angulem ,ehri bele,ı:, -•' tara ın an a u e ı mıftır. u mıina-

aebetle bir .,, ... ~K söyliyen Çekoslovak diplomatı ilk önce Orta 
Avr,.,.....ıaki üç milletin, yani Bohemya, Macaristan ve Avustur
tanın Habsburg hanedanının idare•İ altındaki hayatından bah
settikten sonra fİmdiki Orta Avrupa meselesini 'öylece tarif et
miatir: 

«Orta Avrupa meselesi bir mesele değildir. Fakat birbiriyle 
alakadar üç ayrı meseledir. Bunlar da merkezi Avrupa milletle
rine, Almanyaya ve diğer büyük devletlere ait olan meseleler
dir.» 

Bu meselelerin her birini ayrı ayrı tetkik ettikten sonra hatip 
demi,tir ki: 

cAvrupa ıulhunun yafıyabilmeıi için bu üç meselenin halli la
zımdır ve bu da ancak Orta Avrupa için Almanya ve diğer bü
yük devletler arasında it blrl!ii ile mümkündür. Bu İf birliğine 
esas ta Orta Avrupa milletlerinin menfaatleriyle birlikte Alman
yanın ıiyasi ve ekonomik menfaatlerine riayet edilmesidir. 

Akhisar Tarım kredi 
kooperatif ortakları 

lktısat vekaleti ile Ziraat bankasına 
telgraf la şikayette bulundular 

Müddeiumumilik te tahkikata başladı 
ortakların ifadeleri alınıyor 

Akhisar, 28 (Yeni Asır) - 900 küsur 
ortaklı §ehrimiz tarını kredi kooperatifi 
ortaklarından baztları Iktısat vekaletine 
ve ziraat bankası umum müdürlüğüne 
bir telgraf çekmişlerdir. 

Bu telgrafta kooperatifin idari duru
nıundan ve son gün1erde cereyan eden 
bazı h3diselerden ~ik5.yeti 1nutaza1n1n1n 
cümleler vardır. Aynini aşağıya yazdı
ğım telgraf metni, bura Cümburiyel 
müddeiumumiliğince bir tahkikat mev
zuu da teşkil etmektedir. Müddeiumu
ıniliğin meşgul olduğu mesele, bazı or
takların, kooperatif heyeti un1unUyesini 

cezalandıracak hareketlere ve bozgun
culuğa girişmiş oldukları üzerindeki lh
bardan doğmaktadır . 

Bu mevzuda bir kaç günden beri or
taklardan otuz kırk kişinin ifadesi alın

mış ve tahkikatın genişletiln1esine lilzuın 
görülmüş olduğundan daha bir çok or
takların ifadelerine müracaat mecburi
yeti duyulmu~tur. 

Vekalete telgra[ çeken ortaklarla 'm!. 
raber heyeti umuıniyenin ~ok 111uhik bir 
nokta üzerinde t>ndi~e ettikleri göri.ilü~ 
yor. Mev~inı yağı~lı 'eçtiginden bağlar 
otlanmış, ek:-;eri tütün tarlaları bir kat 
çiftle kalmıştır. ilkbahara ayak basmak 
üzere olduğunıuz şu günl("rde ınüstahsil 
tarlasını tınar için paraya nıuhtaçtır ... 
Bu kooperatifin vaktinde yardımda bu
lunmasiylf' 1nüınkun olacaCına göre ta-

haddi.is ed1 n bazı. anlasınaz1ıkların bir 
fuı önce gider1lı11l':-;i zc.ruridir. Bununla 
beraber ilçebay Rifat Yenal ortaklarm 
menfaatlerini koruyacak tedbirler al
mağa h.'~ebbüs etıniş bulunuyor. 

Müddeiumumilikçe yapılan tahkika
tın sonunu bildirrceO.iın. Ortaklar bu 

tahkikata gözlerini çcvirıni:ler ve bü
tün Akhi!<ar halkı bu tahkikatı gtinün 
mevzuu edinmişlerdir. 

Otuz ortak tarafından Ikttsat vekale
tine ve Ziraat bankası u~nuın rnüdürli.i
ğüne çekilen telgrafın ayni ~udur : 

cOn gün ev\·el kay•nakaın huzuruyle 
kooperatifin1iz.in genel toplantH·anı yap
tık. Seçilen idare heyeti onaylanarak iş~ 
başlattırılmadı. Para verrne isinin geri 
kalmasından ("ki-ı1 ve- hazırlık i~leriıniz 

geri kalını-'itır. !da e nıecli ine ~rçilen 
bazı kim~elerle seçiın işinrlr ortaklarla 
al5.kadar ohı.n bazı ortakları tasfiye- Pt
tinnek için ortakları igfal il<.' ııııza top
lıyan bazı ortaklar Vt' (Beş kC'l :nt.• okn
nan1amıştır.) hareketlerini kay nakaınfl 
ve müdcleiııınurr-ılige ihbar ettik. Hak
larında tahkika icra t>dil;nektcrlı ~Ie\•. 

siın 111iina~ehPtiyle para ,·erm" ı ım.izin 

daha fazla u1aın<-ı!'1 u.ırarıınızı ın cip 

olacaktır Para \'t>rnH' i~inın hır iın ev 
vt>I yapıl:nasına de13.1ı •iniı:ı dileriz Bu 

telgrafı kendi inız~siy1r biı.un na!T' l'\"ıın 

çekn.1c~ı· ot·taklardan l1ü"Pyin Fikri Su· 
yolcu rr,,.ıuru.lur ,. 



1 llAlft"WJ ti.W 

f fiycülük 
hareketi 

BtR TORKU 

l..,artad~ çıkbm benzim bozuldu 
Ak alnama kara J'UI yazıldı 
Bizim mezar gurbet ile kazddı. 

Cide side ben ulamdaa uaclım 
Jradam da yad ellere yaradan 
Etrafımda bir ifina arad1111 

Üç eı idik uçar idik havada 
Etaiz kaldık her birimiz ovada 
Yavrularım öuüz kaldı yuvada 

Bir siderim, bq ardıma bakanın 
Hem ayrılık hem hMretlik çekerim 
Seller gibi bot yerlere akanın 

Gider iken yer bquna çevrildi 
Bize luamet gurbet ilden verildi 
Taliime kara perde gerildi 

SEHJRDE GöRDOKLERIMı Trakyada kültür işleri ZENBİLLİ SABRİ İL 
Büyük k?ylerde 5~ m~ktehi.n inşası Çok mühim ve enteresall 

hu tedrıs yılında ıkmal edılecek bir mülikat yapbınl 

He rg ün MANiLER 

Baia sirdim budanın" 
Bülbül sili• dadaıuıut 
O ylr benim aanırcbm 
Meier iller dadanmıt 

Bai• vard1ın yapraja 
Kıyamam koparmaia 
O yir benim olmadan 
Girmem kara topraia 

Bahçelerde kirazım 
Bana Hdık ylr lazım 
Sen de vefaaaz çıktın 
Böyle yazalmıt yazım 

Bahçeye bar diyemem 
AY.aya nar diyemem 

~--· Çirkine :rlr diyemem 
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•• B. Bar ,u iÇ t c o u 
' ' ' ' ' 

u nl n ' ' 
Siz de polis hafiyesi olabilirsiniz! 

B. Baryo bu kapalı evde 
nası O dürüldü? 

Is.-.-H .. ik .. am:lly;~-U-ç_u_r_um--k~e--n_a_r_ınamd-~-_ ...... :.:::ı 
Adam bir ağacın arkasına saklannrak 

bekledi .. 
Çok iyi tanıdığı ~ık bir otomobil, yüz 

rr.ctre ötesinde yavaııladı ve durdu. 
Otomobili idare eden adam yere 

indiÇi zamnn, ağacın arkasına saklanmış 
olr.n meçhul adamın gözlerinde kin dolu 

ı bir kıvılcım parladı. 
Nihayet intikamını alacaktı. Bu intikam 

pek basit olacaktı. Fakat ne de olsa si
nirlerini teskin edecekti. Bay Nuri. usta-

ve korku içinde bağırmakta devam eden 
çocuğa baktı .. 

Küçük çocuk!.. Doğrusu bunu aklın
dan bile geçirmezdi .. Bu küçük ona hiç 
bir fenalık yapmamıııtı .. Hayır .. Hiç bir 
şey.. Hatta fabrikadaki bütün müstah
demler gibi, o da, aarı:ıın kıvırcık saçlı 

sevimli çocuğu seviyordu bıle .. 
Bu müddet zarfında otomobil gitgide 

artan bir hızla ilerliyor ve tekerleklerin 
her dönüşü onu korkunç İelakete doğru 

br"l Hı> snnı i~ten çıkarmn!ını pahalıya sürükliyordu. 
öclryecekti. 1 layır .. Vnkıa bu otomobili parça par-

Tehlike geçmişti. Ne diye halli korka
caktı. 

1 lasan baııını çevirince, çehresi bem
beyaz kesilmiş olduğu halde,nef esini tı

kayan bir hı:zJa kendilerine doğru koş
mak ta olan bay Nuriyi ~ördü. O da tüy
ler Ürpertici 'ahneyi ı::örrnüeo ve çocuğu 
kurtnrmak için koşmağa başlamıştı. Fa
knt şüphesiz müdahalesinde geç kala
cal.t:. 

iki erkek, İrnrekel!!İz durarak her ikisi 
de sıkılmış bir halde birbirlerine baktı
lar. Evvela bay Nuri kendisini topladL 

Çok samimi bir tavırla, dostça bir şe
kilde elini eski ustabaşısına uzattı. 

- T e~ckkür ederim.. Teşekkür ede-

Hııt~n otomobil Enhibinin uznhlaşma- ça etmek istiyordu, fakat öldürmek, bil
~ırı seyretti ve dudııklnrının sol kö;:ıesini hassa bir çocuğu öldürmek aklından bile 
zalim b~r tehesıtüm kıvırdı .. Sonra giz- ceçmiyordu ..• Hayır! Bunu yapamazdı .. 
lendiği yerden doğrularnk mırıldandı: Bu korkunç cinayete onun kabiliyeti yok-

- Geriye döndüeün zaman arabanı tu.. He.yır 1 rim, Hasan ... Çocuğumu kurtardınız. Si-

B b B b ze şükran borcumu nasıl ödeyeceğim? zor bulur~unl.. - a a... a a ... 
Etrafa bir göz gezdirdi.. Hiç kimııe- Otomobil, artık, uçurumdan ancak 20 Hasan, fenalık yapmak istediği ada-

ler yoktu. Şüphesiz talihte kendieine metre mesafedeydi. mı:ı, şükranlık hislerini kabul etmekden 
yardım ediyordu. Hava almak üzere bu Altı yaşında bir çocuğu öldürmek... mütevellit bir hicap ve sıkılganlıkla ba-

n :e r. ,,,. ~· yolda dola:}mağıı çıkmış ve, uzaktan, Buna imkan yoktu. ''"ı önüne eğdi. 
~ a.ryo, Sen nehri üzerinde ve bir ıl gelemiyeceğini bildirmektedir. eski patronunun otomobilini tanıyarak Hasan ileriye doğru atıldı. Otomobile - Rica ederim bayım .. Sizi temin e-
dır ırnanın beşinci katında oturmakta· ı Bu haber Baryonun canını sıkmıştır. gizlenmiıti .. Önce hiç bir makse.dı yok- yetişip, onu tam ''aktinde durdurmak derim ki ... 
hir. U.A.P~rtımanın bir 1araf1 tamam nı::- , Bira:t sonra hizmetçi kadının Bnryonun' tu. Fakat mükemmel bir intikam fırsatı lazımdı. Eski ustabaşı, bütün enerjisini - Evet... Evet... Alicenaplığınızı 
bakı ıerındedir. Diğer tarafı da caddeye yanına gelip: j ayağına kadar gelmi,ken kaçırmak ta ayaklarında temerküz ettirmiş, parma1c.- ehemmiyetsiz bir Of!Y imit gibi gösterme· 
. lı ~or. - Biliyorsunuz ki, diyor. Babam ar- İstemedi.. lıldann üzerinden atlıyarak boğazını b- ğe çalı,mayın. Tuzağa lüzum yok.. Bu 
);.,, '. aryo burada yalnız oturmaktadır. tık Pariste yerleşti. Annem sizin yam- 1 Esasen her ~ey onun lehindeydi. Hat· kayım bir hızla koşuyordu. korkunç kazaya mlni olmanız için ııizi 
~d ~lerine madam Duvazi adında bir nızda çalışamıyacak. Son~a ben de çok ta arazi bile.. Filhakika, yol, gayet me· Otomobile ya va§ ya va§ yeti§iyordu... Tanrı yolum üzerine gönderdi.. Bunun 
ha~ bakıyor. Bir gUn B.Baryo, işler~e sıkıdayı~. Paray_a ihtiyacım var. Çalış-: y.illiydi ·ve bu meyli.n ~i.hayeti~de, tak- ~~~at uçu~m da yaklaııyordu. O~idsiz- mülr.8.fatını görmeniz lizımdır. Gene usta 
lrıek kadın tarafından yazılmış hır tığım muessesemn kasasından on bin rıben otuz metre derınlıgınde hır uçurum 1 ııgın verdıgı ıon ve fevkalbeşer bır aıay- ba~ı olarak yanıma girmek ister misiniz? 
au lubu masasının tızerinde buluyor. fr:mk almıştım. Bu parayı oyunda kay- f vıudı. Binaenaleyh, otomobilin frenle- retle adeta havaya adıyarak, otomobi- - Bay;m .. 
~mektupta kadın, o zamana kadnr bettim. Bana o::ı bin fr~nk ödünç ve-rin.1 rini gev~etmek kafiydi .. Güzel ve kıy- lin basamağına atıldı. Ve freni bütün - Evet kabul etmelisiniz... 
d(i ... da bulunan kocasının Parise dün- B.Baryo tabii bu t~klifi reddediyor ve I metli otomobil kendiliğinden, yolu İne- §İddetile kendisine doiru çekti. Otomo- Hasan, çirkin bir hareket 11eticesinde 

gunn Yazmakta ve artık ev ic:l~ri için pnrayı vermiyor. 'ı celc ve bir iki taklak attıktan sonra, uc;;u- bil iki üı; metre kadar gıcırdayarak kay- kaybetmiş olduğu iııini i~te böylece, gene 
. ·- __ ._ .. __ rumun dibinc!c parc;;alane.caktı. Hasanı dıktan sonra durdu. Uçurum üç metre kazandı. Çok namualu bir insan oldu ve 

, .. ~.::"' ~;·,.~·.,,,• · 1 kim itham edebii:rdi~ Frenleri onun ilerdeydi. bay Nuri ondan en küc;ük bir şikayet da-
r:cvşettiğini kim iddia edebilirdi}. Mey- - Oh .. Tamam zamanıydı. hi duymadı. 
dnnc!a l~imscler yoktu. Hasan kanter içinde kalmış olan ~lnı- Hasan ise, hiç haberi olmadnn Jcen-

1 SPbık r>atronu gcr;ye dönüpte otomo· nı silerek, ciğerlerini adeta patlatan de- di!İni - tıpkı otomobil gibi mlnevi uçu
l bilini bulamay101cn kimbilir r~ büyük 1 rin bir nefes aldı. Patronun oğlu onu ruma dü~mckten kurtaran küçük çocuğa 
bir endi~cye dü~ecckti !... t~.nımı, ve çocukı;a bir ımflıkla ona kü-J nihayetsiz bir ııiHmın borcu hissetmeğe 

- l-ladi bnknlım.. çuk kollarını uzatarak .çülüyordu. ba,ladı. . 
Diye ır.ırıldanclı. "\'e ağaçlar:a pnrkın 

parmak!ıkl:ırını kendisine ıııi!Jer ittih~zı s eO t 
edecek. otomob:le doğru yakln;ıtı. Bu ura 
anda onu hiç b:r ~y bun<lan v::ızgeçire- . 
mezdi .. Kararır.ı vermişti. Fabrikanın 1 

Biliyor 
.................................... 

mu sunu? 

Su 
bir evi , ____ _ 

pat;at1r mı? 
Su görünüşte tehlikesiz bir maddedir. 

Fakat hazan barut gibi patlıyabilir. lfat
tfı kullanılması büinmczse baruttan da
ha tehlikelidir. 

Amerikada 40 yıl önce su beş katlı bir 
evi hav::ıya uçurarak, 23 kişinin hayatına 
mal olmuştu. Vak'a şöyle geçti: Bu bi
nada bir fabrika vardı. En nlt kattn bü
yük bir ocakla kocaman bir kazan bu
lunuyordu. Bu kazan büyük bir havuzun 
aldığı miktarda su alıyordu. Ocak ya
narken su kaynıyor. Buhar borudan bu
har rn:ıkinesine gidiyordu. 

Bir gün makinist, dalgınlıkla vaktiyle 
pompa ile kazana su vermeği unutm~

tu. Kazanda su pek aı. kalmıştı. Ocak, 
yanmağa devam ederke11, kazanın ke
narları kıznu~h. Makinist kwn~ kazan~ 
birdenbire :su vermekle kazanı patlattı. 

Kazanın patlamumm sebebi de §U idi: 
Kızgın demire dökülen suyun buhar ha
line geldiğini hepiniz biliraini%. Aynı ıey 
bu sefer de oldu. Kuana giren ru buhu 
olmuş ve kazanın içinde ıığıııamıyuak 
kazanı patlatmıştı. 

Bir defa da Amerika da bir mUeueıı ... 
de birden 22 kazan patladı. Etrafındald 
mahallelerde evler yıkıl~. Kaı.anlum· 

parçaları, patlama yerinden yanm ki
lometre mak.Jıkta bulunmuştu~ . 

Evlerimizde her gUn bir kaç bin mi
nimini buhar .kazanı :Patlamaktadır.Bun
lar sobalarımızda yanan odunlar~ için
deki sulardır. ÇUnkil odun ne kadar ku
ru olursa, yine tamamiyle susuz olamaz. 
Hararetten buhnr haline giren su odun
lann liflerini patlatır. Onun ici.,, 0 .Jun
Jar yanarken çatınl• .. ·· 

yazıhanesindeki k:ı.G;\yı karı~tınr!ten d~ l r -- . 
gene böylece ı,arnnnı Yermi~ ve bu yili:- 1 y;t 

a il den, i;:ıinden çıbrılmı~tı. 1 ı \\lll 

lrıio ay Buazı hakikaten artık Parise gel- 1 • Otomobil::ı b:mımc.ğına çıktı. Ve fre- \~i~:: r 
Sür'ati en az olan hayvan sümUklü böceğidir. saniyede 

ancak bir buçuk milimetre .kateder. YUzen bir insan Jse de• 
nizde ve saniyede 1.10 metre yapar. 

-Y ..,, ma ta~ı ayıp O-i.lr. 1 dar yaklaşmıştı. Ve birdenbire durdu. 1 
_ ~ :Yerleşmiştir. Oğluna: Fabt oğlu .:::n:ı1ıtarları göm1ccliğini y 1 ·· . d k 1 · d ~· 

l"\ıllı ~rada kalacağıma çok sevınıyo- t o un uzerın e ayn ııcs en uy:nuşh'.. t.;.'f: J 
fı.r:ı~ ~Yor. Annen de öteye beriye iş söyliyor. Ru, koyun ıürüsiy}e beraber çiftliğe . "° 

..... ,ıaga .,_, Duvazinin oğlu Emil bir k.:::hvede birisi . do{iru yollanan küçük bir çobandı .. Ha- '~-
~il gıwıuyecck, B.Baryoya da bu- 1 s 
~tnektu J h b ile konuc:uvor. Konuc:tug~ u adam ona san bekledi ve, çoban yolun döneme- aniyede yayan bir adam 1,40 metre, rüzgar 4 metre, bi-

p a a er ve~. Fakat B. " .J " d k b siklctli 5.3 metre gider. 
Onun art ah l şöyle diyor: cin e ay olduğu zaman, tekrar al{ır 

aran-ı . ap ımarunın an tar arını 
'bura1' ~ır tilrlü bulamamış. Anahtarlar - Ç:ıre yok .. Eğer para yarına kadar ai(ır yürümeğe baıladı .. 
... ~ lınis K bol S .. d"' t . d"l h . .. l k Arabaya yaklaştıkça, intikam arzusu j .. ,İi'> h :.• ay muş. en gor un emın e ı mezs:? erş:.>yı ~oy eme mcc- • . 

· ı:..ğer a nh•- l d b . ti d . Al a1 d" .. 1 da şıddetlenıyordu. Sağına, soluna ve . n klr arını vermezsen a a- urıye n eyım. t tar mı sen ~un. k b' . 
ar asına son ır nazar atfettı. 

1 

Otomobilin basamağın · çıktı. Ve fre• 
nin üzerine eğildi.. Emin bir hareketle 
freni açarak yere atladı.. Sorıra omuz· 
lariyle otomobili itti. Otomobil ağır ağır 
ilerledi. Hasnn, ynvaı yavaş dönen te
kerleklere baktı. Direksiyonu, tam 'uçu
ruma doğru çevirdi, !lonra, tekrar gizlen
miş olduğu ağaçın arkasına saklandı .. 

Güne~in etrafında dünya saniyede 30 bin :metre sür'atle 
gider. Fakat en hızlı mesafe kateden telsiz dalgalandır. 
Çünkü bunların bir saniyede katettiği mesafe fam 300 mil
yon metredir. 

Tayyare saniyede 83 metr-0 yapar. Sesin bir saniyede ka
tettiği mesafe, 16 derecei hararette 310 metredir. 

bakkal dükkanına giri- du. Sabunu da nereye koyduğunu bilmi
yorum. Sabunu oniın için alıyorum. 

B.Baryo sabunu ve ipi aldıktan sonra 
ap:ırtımanına gidiyor. 
Ap:ırtımanın altıncı katında oturan bir 

kiracı geç vakıt eve dönerken Duvazi
nin oğlu Emil ile dördüncü katın mer
diveninde karşılaştı ve Emilin telaşlı te
laşlı merdivenlerden inm~sin~ bir mana 
vcr~mcoi. 

Otomobil ilerliyordu. Yolun meyli 
fazlalaştıkça, otomobilin hızı da artıyor· 
du. Elli metre daha otomobil uçurumn 
yuvarlanacaktı. 

Eski uatabaoı, gözlerini otomobilden 
ayırmıyor ve yarattığı manzarayı bütün 
tafsi1atiyle görmek istiyordu. Bird~nbire 
ürperdi .. 

Otomobilden gelen bir çığlık duymuş
tu. Rüya görüyormu~ gibiydi, Fakat ~ğ
lılc tekrar duyuldu. Bu bir çocuk sesiydi. 

Otomobilin arka kapısının üzerinde 
bir çocuk göründü ve deh~et ifade eden 
hareketlerle elini salladı. 

Hasan beyninden vurulmuta döne
rek ltekeledi: 

- Eyvah 1.. Otomobilde ltüçük bir 
çocuk vannııı .. Çocuk .. 

Bu çocuk her halde otomobilin içinde 
uyuk.lamı§tı ve Hasan otomobilin basa
mağına atladı~ı zaman, onu görmemi§ti .. 

Bir an, yerinde donmu, gibi kaldı .. 
- Küçük otomobildeymi~I .. 
Gnyri ihtiyari bu cümleyi tekrarladı 

Genç bir Alman askeri 
Tam techizatlı bir 

Alman yadan 
zırhlı otomobilte 

Fransaya kaçtı 

Paria, 28 (A.A) - Pariı Midi gazetesinin netrettiği bir telgrı:.f 
haberine göre cumarteıi günü ıaat altıda 11ıio Nviwee yirmi kilo
metrelik mesafede kain Bwaldicooda Almanyadan ıelen mitral
yözlü bir otomobil ıüratini çoğaltarak huduttan geçmittir. Oto-
mobil Fransız topraklarında birkaç kilometre ilerledikten ıonra 
durmut ve keyfiyetten haberdar edilen hudut makamatı bunun 
genç bir Alman aıkeri tarafından idare edilen ve her türlü arazi
de gidebilen ıon ıiatem :zırhlı bir otomobil olduğunu görmütler-
dir. lıtiçvap edilen aıker, Fransız topraklarına girmeden evvel 
g~ce yüz kilometreden fazla bir meıafe katettiğini ve Fransaya 
gırerken hududa giden yollardan geçtiğini ıöylemittir. 

Otomobil muvakkaten ordu servisleri tarafından teılim alm
mı1' ve aıker kaçağı tevkif edibıittir. 

Bu Alman arkerinin ıilah ve teçhizatı ile birlikte kaçmasını 
intaç eden aebep timdiye kadar anlaşılamamıttır. 

MUT.BAK 1
- Varşova operası 
Artistleri grev 

ilan ettiler 
Varşova, 28 {Ö.R) - Opera tiyatrosu 

artist ve müstahdimlerlnden 360 kişi 

ücretleri hakkındaki talepleri kabul 
edilmediğinden grev yapar.ık tiyatroyu 

işgal etmişlerdir. Tiyatro direktörltiğil 
bunların taleplerini reddetmekte yine 

~ devam etUğlnden grevciler bu sefer aç

Resime bakarak yazılan dikkatle okuyarak, teferrüatın üzerinde lık grevi yapınağa karar vermişlerdir .• 
ehemmiyetle dmarak cflitününüz.8.Baryo nuıl iibnUJtür?. Bulamazsa- Bunlardan bir kaçı vahim bir vatlyette 

nia 7armki ırazettmWe bunun ballinl bUc•lamm. nlertnt nakledilJnltlenlli. 

Dünyanın en 
büyük bankası 

Sovyetler birliği devlet bankası, dün
yanın en büyük bankasıdır. Sovyet eko-
nomi teşekkülJeriyle muamelelerinin 
hacını, bunu ispata kMidir. Filhakika, 
bu muamelelerin bacını, 192~1929 he
sap senesinde 176,662,219,000 ruble iken, 
1936 da 2,115,793,886,000 rubleye baliğ 
olmuştur. 

Sovyetler birliği devlet bankası, en
düstriyi, münakalAtı, nakliyatı, ::ıiraatı 

ticareti ve istihsal kooperatiflerini finan
se etmektedir. 1933 senesinden 1938 ge

nesine kadar geçen beş yıl zarfında ban
kanın ağır endüstriye açtığı krediler 6 
misli, hafif endüstriye açtığı krediler 5, 
6 misli ve ticarete açtığı krediler de 4,!5 
misli büyilmüştür. 
Bankanın büroları ve şubeleri gittikçe 

çoğalmaktadır. 1 Kanunusani 1938 tari
hinde, bankanın büro ve şubelerinin 
adedi 3.026 yı bulmuştur. 
Bankanın merkezi ile muhtelü şube 

ve bürolarında çalışnnlann miktarı 100 
bin kişi kadardır. 

----
G. Per ·ing ümidsiz 

dereı ele hasta 
Parls, 28 (Ö.R) - Umumi harpte 

Fransada Amerika ordusu başkuman
danı olan general Perşingin sıhhi vatl
yeti limitsiz gibi göründükten sonra ha
füçe salaha yilz tutmuş ve belki ölüm 
tehlikesinin aUıyabileceği ümidini ver
miştir. Maalesef bu zaif ümidin yine zail 
olduğu ve me§hur generalin vaziyetinin 
gece geç vakit yeniden vahamet kesbet
tiii Va§inP>ndan bildir'Jme.lrtedir. .,, 
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Kadın korsanlar Milli 
....... e.4 .......................... v•a•z•a•n•:--~~.--•o·R~Btm!A Y 

Kadın korsan iki defa evlenmişti 
Küme macları • .. 
Uçok hümen galip 

G. Saray 1 - Harbiye O 
- BAŞTARAFI BtRtNCt SAHtFEDE -

Alsancak Doğanspora 
1 O golle galip geldi 

Büyük oğlunu Amerikada okutmuştu. Şimdi ona muh
teşem bir düğün hazırlayordu. Küçük oğluna ise 

korsanlık stajı gösteriyordu ..• 

Baıvelcili F.Juelana Stoyadinoviç ve Ru- Bu netice herkesi hayrete düşürdü_, 
men dlf bakanlıit müateıan Ekselans Ol 

Kommen, iç i,teri bakanı ve parti genel Pazar günü Alsansak stadında rek kuvvetli rakibine tamam on ~ 
sekreteri B. Şükrü Kayanın t~:~Unde Alsancak ve Doğanspor takımları çıkarmış, buna mukabil kendi ka eo 
Ankara tehir ıtadma gelerek Calatasa- arasında hususi mahiyette bir maç sine tek gol kabul etmemiştir. . 
ray ile Harbiye takunlan arumda yapd-, yapılmıştır. Maçtan evvel tahminler, fk' t ( t k d k vvetli idL 
mak lan b' .. dd aki 'k' k . . d . 'd' Y . h ı ara a a roca u ta o maçı ır mu et t p et- ı ı ta ım ıçm e aynı ı ı. anı an- T b.,, b' ki' d ka deıdifeO 

Amerikalı gazeteci Liliua Bios I rinci kocumdan iki oğlu olmuf. 1- J Lay-Şo-San, büyük oğlunu Ame- miılerdir. gi tarafın galip ,geleceği kestirile- a ıı ır oyun şe m e . Y ftiı 
körfezinde, kortanlann yatağında kinci kocası iae ha var ha yok vazi- rikıı.da okuttuğu için kendinden son- Muhterem misafirlerimizin stadyumun mezdi. bu on golü şu veya bu tekılde: be' 
birteJ gömıeie muvaffak olamadı- yette İmİf.. ra korsanların id!lresini ona bırak- şeref tribününe ririlleri ıtadda bulunan Çok şayanı hayrettir ki Alsancak etmek bile imkansızdır. Bunun ııİ 
ğını anlabyor. Koraan gemisinin kaptanı Lay- mak istemiyor. Onun kafMında me- balkın ayakta ve dakikalarca süren al- takımı, cidden büyük bir muvaffakı- raber galip takımın hücum hattı ı. 

Buraya bet muhafızi ile beraber Şo-Sanın büyük oğlunun yalanda deni bilgiler olduğundan bu i~i eyi kqb.riyle karJdanll\.lfbr. yetle senenin gol şansını değiştire- r;~k beğendiğimizi itirafa ınecb~ 
çıktığı zaman Çinliler, her ne kadar olacak düğününden §Öyle bahset- idare edemiyeceğine emin. O, ltendi Ankara balkı ve gençliği ile bu IW'et- -- --~ ~ ~ 
onun Lay-Şo-Sanın misafiri olduğu mİf: yerine bq yaşında olan •~·;;;ük oğ- le kartı kllrfıya gelmek fınatmdan isti- p • B d t 
kendilerine bildirilmit olmakla bera- - Yirmi yaşında .. Arslan gibi lunu bırakmak iıtiyor ve bunun için fadc eden Elen Baıvekili Eksel&n Me- arıs • U apeş e 
ber ona kartı homurdanmalaruu ek- bir delikanh.. Şef onu Amerikaya onu §İmdiden yetiıtinneğe ç.alı§ıyor. taksas gerek kendi ve gerek pek muhte-
ıil~emİller korsanlarla lngilizlerin gönderdi. Orada okuttu, Makaoya Bu be§ Y8§ındaki çocuk bir korsan rem meslekdaılan Yugoslavya Ba,veklli k• ı • 

ık~ ld' .. d bilh I yakın bir tehir vardır. Adına Şekki gemisinde sitajına başlaml§tır bile •• Ekset·ns Stoyadinoviç ve Rumen dıt ba- maçının a IS erı 
arası aç o ugun an ve ana n- d le O b k • • . k nltğa ~ t Ek 1. K 
giliz harp gemilerinin burayı yalanl.§ kıer ~.· ranl ı~ enl üyuD" .... ~.enlg:~ınk Büyük oğlu iae evlendikten sonra a mmikrous eşaf n .... sde anls b~bn;iten 

im 1 d dol b .. .. A zı ı e ev enıyor ar. ugun en ço hruıı ile beraber Amerikaya gı'decel: namıru on onun e usa ır a-
o a arm an ayı ulun vrupa- h 1 cak b.. .. h' h lkıı b d b 1 l'k d bu • • • . . mu teıem o a , ulun şe ır a ve orada ticaret yaparak para kaza- c e u unmu~ ve cenç ı arasm a -
ldara ve beyaz derililere dıt bılıyen önlerinde eı'derhalarla gelin ve gü- nac-'- ç· d .. d""'" . N lunmnktan duydukları bahtiyarlığa ifade b d • ha d lan Am ik h ıın, ıne on ugu zaman ıse ev-

Evv !ki Pazar günü Pariste cPark de 
Prens-. de Racing ile Red Star oyuncu
larından müteşekkil Faris ınuhteliti ile u enız y ut er a ga- veyin evinin önünden geçecekler yo ktak' b·· "k (G.'kd 1 ) b' '- ed rek Konsey azası ve antant milletleri t • • b' likki · l ~- • r t uyu o e en ına~-

za ec_ıyı ır casuı le. etmı§ _er, Sabaha kadar fişenkler atılacak, çal- ra benzer bir bina yaptıracakml!I· adı.na Türk milletini ve Türk gençliğini Budapeşte muhteliti arasında yapılan 
ve nihayet sandala bmerek gemıye gılar çalınacak ıı.enlik yapılacak. Şef Çinl'le s' de .. d"kl · b" · ·ı selamlcm·ıtır. maç ( 1-1) berabere neticelenmioti. 
'-'" k ah'ld .. I . b' , ~ ı r re un gor u erı uyu' . . . f 1 b 
aoner en ı ı en uzer erme ar la§ oğlunun düg"'ününün r:imdiye kadar Amerika b' lann b h la Atı.-u elçamız Ruten qref Unaydan ta- Fransız utbo unun kısa ir zaman 

.. "d 1 :r ına a ayı yor r ve f d T" k _ _!, b h' L- .. d b" .. k b. ak'-~ . .. •~ d. yagmuru yag ırm~ ar.. . . Çinde yapılan bütün düğünlerden bütün Amerikanın binalarının hep rem an ur çeye çev:uen u ıtaue ı~u~ e. uyu ır te_r ıu esen gos..,r ı-
Kadın konan~ bU' balıkçı gemısı baskın olmaamı arzu ettiği için ha- böyle olduğunu zannediyorlar. . stadyumu doldW"an o~ b.inlerce halk ta-! ğını hı~ defa daha ıspat. eden bu maçın 

yuıtuİyle civarda lngiliz gemileri- zırhklar biraz uzun ıürüyor. -BiTMEDi- rafından çok hararetli bir ıu.rette alkq- neUccsı, Fransız matbuatı tarafından 
nin clolqtıjmı haber ahnlf.. (Ma- lanmqtır. .. 1 pek hakh olarak, eyi kaşılarunı.ştır. Hat-
kao) ya dönmek icap ecliyonnUf.. Maçın sonuna doiru dost ve mütte-

1 

ta bazı gazeteler, küçük bir tAli. yardı-

Beraberinde Amerikalı gazeteciyi de Hava Yollarımızı fik devletler mümeeaillerinin ataddan .,.. miyle, Parisin bu maçtan galip çıkmış 
b nedense artak öt" _L • t nJlflan 1eli1lerinde olduğu gibi balkm olabileceğini de kaydetmektedirler. 

er g unne& ıs eme- · • · d ı b' d-L ı lh k k d' ki .. d'"' • elen Ho k Fakat ıaırunu ve ıçten uygu annm ar tı::S"a Fi a i a, yan ıre ere çarpan uç 

l.ıgm d~~ (' ng ongoka.. k b' daha tezahürüne vesile vermİftİr. şuttan maada ikinci devrenin ortaların-
ımana qs u, mıana ç uza ır . · · · H • " 1 J d h k b M '/[" k " da, Peşte kalecisi yatarak hır şut kurtar-

aahile bırakmak mecbunyetmde kal- arıcı a em e a a Si 1 İr surette l l ume maç- mış ve top hıda geriye gelmiştir. Jordan 
Mlf.. / f k / bu topu kaparak bütün hıziyle boş kale-

L:t:us. karaya çıkarıldığı yerden ba~lamayı istihdaf etmekteyı•z.. arı Q lm arı ye göndermiş, fakat top tam bu sırada 
tehire kadar- .,.._ cok uzun mesafe- et k ' l • ayağa kalkan kalecinin sırtına çarpara 
yi yaya yürümeğe katıau-."- Londra, (M.H) - cGreat Britain pUVQn VQZlye f dışarıya çıkmışlır. 

ticeMaamafih Fı·ansız gazeteleri, ne 
. . -1 -uteııa-

nın, oyunun suretL cereyanı 1 e '" 
sip oldu~unu da inkAr etmiyorle.r· kilde• 

Filhakika, çok mütevazin bi.r şe ft{a• 
cereyan eden ilk devreden sonra, 

1 
r. 

carlar daha üstün bir oyun çıkardı ' 
Tahmin edilmiş olduğu veçhile Buda~ 
teli oyuncular, teknik iübariyle, r•~J.r. 
rine tefevvuk etmişlerdir. Topu 1 lJll 
etmekte ve dcmarkajda Adeta Usta~ 0 eti 
Macarlar, haf hatları sayesinde, ~ 
parlak akınlar yapmışlarsa da, nıuh ,.. 
hattının kale önünde mües.sir olaınB~e
ları yüzünden kat'l bir netice elde 
mernişlerdir. 

Parisliler telmik eksiklikterin_i eii:. 
enerji ve nefesleriyle telafi e~ışl.e Jııl'' 
Her oyuncu, üzerine düşen vazife~• '/# 
kiyle yapmıştır. Bilhassa, DupuiSı tb' 
balo, Meuris, Jordan, Diagne ve ?tfa 
çok güzel bir oywı çıkarmı.şlardır.___..., 

Bununla beraber, büyük fedakar- o • ..:ı the Ean mecmuası yazıyor: Kulüp Maç Calip Berabe:-e Mağlup Attığı Yediği Puvan 
lıldarla i.Mne ai....,,e;;e muvaffak ol- T" L • rrol gol :r-· e-- • c urıtıye, Lu ~n yıllar zarfında, hava b 

duğu koraanlann bayatından bun- kü • • ·b • ı k b" ··k h' · '-' f--•- b• .... .. af leş atı ıt.a arıy e ço uyu ır terakkı 
aan a.ua ll'fCY ogrenmege muv -
fak -'""-aın B'lh ç· ..ı k ~östermiştir. ~ahııuı bu ırm1kki kcndi-

Vllllll ıf. ı aaaa anne, a· 
dınlann daima erkeklerin esiri oldu- sini asıl dahili münakalat sahasında belli 
ğu bir ülkede bir kadının nasıl olup etmiotir. Bu itibarla şimdi teşkilatım ha
ta gözil kanlı haydut erkekleri kendi- rici iılemle dnha sıkı bir surette bağlana
ne esir ettiğinin earanm anlıyaına- cak şekilde kurmayı istihdaf etmektedir. 
mı§. Tercüman vaaıtuiyle Lay-Şo- Pek tanınmış olan lngiliz havacuı Bay 
San

11
'a sorduğu hakalmyatuıaKadait biık'tün Neville Stack'ın yardımiyle Türkiye. bir 

Güneş 3 3 12 4 9 
HC§iklaf 3 3 . s 2 9 
Oçok 4 2 ...._ 2 3 7 s 
Galatasaray 3 2 • l 5 4 7 
Muhafazgü::ü 4 2 3 5 8 6 

Tokyo olimpiyatları için 
büyük dedikodu oluyor 

Harbiye 2 1 2 3 3 
Alsancak 2 2 4 2 
Fenerbahçe 3 1 2 2 S 2 

Birçok milletler ''harp halindeki bir 
sua er cevapsız 1.f • m or- .. . . : 

k b kt d d 
• Bukreş, Belgrad ve Atma hava servısı 

ıan omqmanm u no asın a aı-

NOT: Pazar günü ıehaya çıkmıyen F eııerbahçe takımı için (O) puvan hesap 
edilrniJtir. 

memlekette olimpiyat 
ma a~ı cev~ı veriyo~~- kur~~~dı~ ~ı~rvisin, Tü~~enin ~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~• 

- Bunları, yok bilmek lazım. dıava günü> olan 2 3 Nilv.n tarihinde BEBEKLER KÖYÜNDEKi CİNAYET 
yapılmamalıdır" diyorlar 

Liliuıun ögr" endıg'"'i sadece •u ol- açılacağı ümit edilmektedir. 
'!' Halihazırda lordlar kamarasında aza 

muı: Bu 23 Nisan tnrihi. Reuter ajansına -BAŞTARAFI 1 lNCt SAHiFEDE- ·ı· olan eski olımpiyat şampiyonlarından 
• 

La. y-~ Sanın minaaı (Para dagı"' ) göre, ayna zamand lstanbul. Ankar, su ven ayor. "Y"" Lord Burghlcy, aynı zamanda lngiliz 
ımıf.. iz.mir ve Adana gibi tehirlerin servisle- üç kitinin darbeleri altında boğuluyor. Bu feci ölüm hadis~i üzerine ödemq olimpiyat komitesi başkanı ve -1933 ten-

Babaaı ilk Önce çOk fakirmiJ .. Bir rinin birbirine bağlanacağı gün olarak ölümden sonra Firdevs lambayı tutu- ubıtası ve adliyesi f&yanı takdir bir fa- beri _ beynelmilel olimpiyat komitesi 
gÜn bir vesile ile bir hayduda kuv- tesbit cdilmi~tir ki bu da Suriye yolun· yor, Yapr ölünün boynuna ip geçiriyor, afiyet göstererek cinayeti bütün teferru- azasındandır. 
vetli bir hayduda bir yardımda bu- da, Türkiye, Irak, lran araSlndaki ha- Mustafa San da ölünün ellerini arkadan atiyle aydınlatnuıtır. O~ suçlu adliyece Bundan kısa bir müddet evvel Ingiliz 
lunmuf. Haydut onu para ile müki- .. k ı·t 1 • • d v 11 bağlamak suretiyle i;e bir intihar koku- tevkif edilmiştir. olimpiyat komitesi, Londrada senelik va mumı. a a mm esısıne ogru a ı an 
fatlandırmıf. Bu adam, &0nraları ilk adımı teşkil eder. ·, --~--=----------ıa:ıı--ır;mc umumi toplantısını yaparken bu loplan-
Portekizlilerin emniyetini kazannuf. t T" k' . S . 1 d D •• b l tıya riyaset eden Lord Burghley her iki 
Gem.ılerle hem kor•anlık etme"'e ote .... ur ıyenm, urıye yo. un. an ge- unyanın en uzun o u '"" g h A h ı k y vaziyeti düşünmek mecburiyetinde kal-
h d 

a.. .... k çcn ulun vrupa ıı.va servıs erme ar-
em e uag a korsanların balıkçılara .. .. ımştır. Bunun içindir ki Ingiliz atlctleri-

yaptıklan taarruzlara mani olmağa şı evvelce duydugu fuphe teyakk~z bu d B •t .. ki . o·· 1 nin Tok o olim i atlarına islirak edip 
1.. ..... 1 t B' kız dört' -ı suretle kaybolmuş oluyor. Şöyle ka Tür- Q Qffll l ecı l mer ' y P y ,. ~ aml.§ ır. ır ı ve og u . . . etmiyecekleri meselesi ınevzuubahs 
varmıf. Öldüğü zaman kızı 1..ay-Şo- kıyenın bu yenı karar ve vaziyeti, bu ,. olunca, Lord Burghley sözil, heynelmi-
San, erkek kardeılerinden daha ce- Avrupa servisleri üzerinde mühim euret- Jel olimpiyat komitesinin pek yakın<la 
sur olduğundan babasının gemi mi- tc müessir olabilmek istidadındadır. Zi- L anbul, 28 (Hususi) - Dünyanın en uzun boylu udaını olan Bilecikli '\hmel Kahirede yapacağı toplantıya intikal et-
rulanna konmuı ve o da aynı yol- ra Avrupadan şarka giden en kLsa yol, oğlu Ömer geldi .. Ömcrin boyu 2.30 metredir. On yedi yaşındadır. ı tirmiştir. 
dan yürümÜf, iki defa eTlenmif. Bi- Türkiyenin pek yakınındadır.• 1 Pehlivan olacağını söylemektedir. Filhakıb, bu toplunlının, önümüzde-
,___ --~~~--~--~~------~--~--~~--·-----------~------·---~--~--..... ------~~:~~--~~--~~~----... ~~'""'."'--~-:!!~-"-!~~~~~!!!!!'Ol--# 'CQtfilZr.zTMWJ•••••trJ.:ıblmlııt.:.C.uıt1U22PJ1mG~!:ıı~JJT~"7..T~-- - Küme oturmıyor. Ev olduğu ğim veya fÜphelendiğim için değil, -Ölmü§ mü?.. -====• 

Parl. sıı· Kadın gibi kapab .• Bahçevan gündüzleri Zerçiyanonun bu zavall:ya bir fena- - Evet.. ölmüş veya fU saatte 
bahçeye bakıyor, akf8mlan kendi lık yapmamuı için böyle söyliyo- ölmek üzere .. 
evine gidiyor. Her gün bir hizmetçi nım.. - Çabuk anlat .• 
kadın evi havalandmyor ve aktam · - Anladım patron •• Merak etme- _ Montröye gidecek otokarı bek-

-66-
Zerçiyanonun aleyhine varan' - Anladım.. Çocuk meseleıi ..... 

tetkik neticeleri timdi artık bir haki- Onu haydudun elinden bir an evvel 
l:nt olmuıtu. Piyer Panten, kendisi- kurtarmak lizım .. 
ni sahte bir iz üzerinde maaum bir Araen söze kartf\ı : 
kadını yakalatan bu mel'unu bir in - Ben, dedi, Zerçiyanoyu İf ba-
en-el yakalamak arzusu içinde sa- şında gördüm. Eğer kuyruğunun 
bırsızlanıyordu. laıbrıldığını sezecek olursa çocuğu 

- Ah bir yakaluam, diyordu... yoketmekte asla tereddüt göstermez. 
Ona Piyer Pantenin ne olduğunu Derin bir sükut hikim oldu. 
bir gösteririm. Şimdi oyun oynamak Kumandan, başını önüne eğmiı 
sırası bana geldi. dütünüyor, bir plan tasarbyordu. 

Montlori bir hareketle sadık mu- Araenin söylediğine nazaran Zer-
avininin bu heyecanlı ıabırsızlığına çiyanonun karısı da kendisi gibi, ay
dizgin vurdu. ni derecede mel'un bir ıuç ortağı 

- Çok ihtiyatlı bulunmak lazım. idi. 
dedi. O da Zerçiyano kadar cezaya 

- Evet .. Haklısınız •• Çünkü bu- müstehaktı. 
ruı Fransa değil.. · Kumandan Montlori nihayet sü-

- Yalnız bunun için söylemiyo- kutu bozdu. 
rum •• Ortada daha mühim ve nazik - Kont Zerçiyanonun evi nere-
bir mesele var ki bizi tedbirli dav- de? .. 
ranmağa aevkediyor. Diye sordu. Arsen cevap verdi: 

P. P. 27 kısa bir düşünceden son- - Montröde .. 
ra yine patronuna hal: verdi. - Simdi orada lam oturuyor? 

oldu mu o da gidiyor. yin .. Vazifemi büyük bir batiretle liyorduk •• Oturduğumuz kahvenin 
- Siz evin içini tabii gayet iyi yapacağun.. radyosunda bir haber duyduk.. Hu-

biliyorıunuz. Mesela yarın gece bi- - Sonra Arseni bir lokantaya gö- sus( tayyaresi ile seyahat etmekte 
zi oraya götürebilir miliniz ? tür .. Benim hesabıma kamını adam olan Kont Zerçiyanonun, Berre gö-

- Hay hay •. Yalnız bir nokta al:ıllı doyur .. Biçarenin kuvvete ih- lü civarında mecburi bir inİf yapa-
var .• Evin odalannın bütün kapıla- tiyacı var.. ı: land k 
n gizli Lrilitle kapalı.. Montlori yalnız kalınca tekrar dü- l',RK tayyarenin parça ığı ve on-

P. P. 27 maıu:Jı ve a?ayh bir gü- §Ünceye daldı. tun da kendini bilmiyecek vaziyette 
lü§le : Böylece yirmi dakika, oturduğu ve ağır yaralı olarak Marsilya hasta-

- Zıırnr yok .• Dedi .. Biz en gizli yerden kalkmadan düşündü.. Kap~- nesine kaldırıldığı bildiriliyordu. 
kilitlerin bile önümüzd~ açı!dığını ya vurulması onu dütüncesinden - Marsilya hastanesine mi de-
çok gördük. ayırdı. din .. Çok ili .. Şimdi arbk elimizden 

Kumandan da ilave etti : Kalktı ve bizzat kapıyı açtı. kaçamaz .• 
- Şu halde karar verildi. Ars~n P. P. 27 ile Arseni kar§tsında gör- - Evet •• 1fimiz zannettiğimiz gi-

sen Piyer Pantenle doğruca Mont- du.. bi daha kolay bitecek •• 
röye gidersin.. Ben de arkanızdan - Naad? •• Daha buradasınız... Arsen sordu : 
gelir ve saat yinni il:ide sizi Turid- Gitmediniz mi? 
ler kahvesinde bulurum. Merdivenleri koşarak çıktığı için 

- Muvafık.. soluk soluğa nefes alan Piyer Pan-
Panten ve Anen çıktılar.. ten kesik kesil: .• 
Kumandan Montlori sanki bir.şey - Şey .. Dedi .. Affediniz kuman-

unutmuı gibi muavinine seslendi... danını.. Şey.. Nasıl söyliyeyim.. O 
Odaya gire muavinine : kadar beklenmedik bir .. Hadise ki .. 

- Dikkat et .. Dedi, bundan son- - Ne oldu? Anlat .. 
ra artık bu adamı gözden kaçırma.. - Zerçiyano .. 
Onun pefinden ve yanından bir ka- - E .. ? 
ru bile uzaklaıma.. On:lan çekindi- - E.. Zerçiyann ö!m~ .• 

- Bu gece Montröye yine gide
cek miyiz? 

Kumandan Montlori cevap ver
di : 

- T ahii ve mutlaka .. 
Cebinden bir defter çıkardı.. Sa

hifelerini karıttırdı •• Aradığı bir ad
resi buldu .• Bu, Marıilyada bulunan 
hendi ade.mlarmdan birinin adresi 
idi. 

-BiTMEDi-

rJı· 
ki Martın 10 nundan 20 sine kadar tı• 
sırda yapılacnğı malömdur. Bu ~P18~, 

• ı-1' 

nın çok mühim olacağı ve Nil nehrt bit 
yılarının sakin peyzajları karşısuıda 

1
u 

gemide yapılmasına rağmen - bir h9

1 . c(lı e' 
münakaşalara yol açacağı ta.hnun ·ucr~ 
bilir. Bazı memleketlerin münıeSS' ·rJ!' 
şüphesiz Tokyo olimpiyatlarına işli 
edilmemesini teklif edeceklerdir. e<Je-

Haber verildiğine göre, üç şuııal ftııı"' 
rasyonu, haı:p halinde bulunan her ıl· 
gi bir memlekette o1impiyatlarııı >'11~ıı· 
mamasını teklif etmişlerdir. _FakB~sJlı 
nun ancak on üçilncü oliınpıyatla e<Jil• 
yaııi 1944 ten itibaren münakaşa 

mesi münasip görUlmüştilr. k ıııitJ 
Japonyadan, organizasyon ° ... ! 

Y
ta BY'~ 

başkanı prens Jyesako Tokugava >'' 
komitenin kLtibi doklor Mats~z.~ ~:;;.,.. 
dan alınan haberlere göre, butun cııt· 

bk, tabii bir şekilde taınaınlan~ıak:Uıuıı 
1940 olimpiyadının reklAmı içın, 
memleketlerde tertibat ahnınıştı.t'· .191 

Diğer taraftan beynelmilel, olil11~eı" 
komitesinin teknik müşaviri olaıı ıııi· 
ner Klingeherg, Japon· oliınp!yat ~:w 
'lesinin mümessili olarak Panse g 

tir. ·ı:ıe-

Verner, bundan sonra Kıı~~ye11~tıı" 
cek ve 1940 olimpiyatları ıçın 'I ilci 

faaliyet ve tesisat hakkında beyne1;:re
olimpiyat komitesi azalarına i~hat 
ccktir. . . f.t" 

Fransız olimpiyal komitesi reiSltiııitı. 
man Massard Fransız hükii111c ... ~ 

k' tıO"' 
Tokyo olimpiyatları hakkındll L 1'Jıete 
nazarını öğrenmek üzere baŞY'e ., ce' 

.. . .. k t'i pi 
ınuracaal clnı.ışse de, henuz 11 

vap alamamıştır. ..r(iııtl· 
Hüliısa, Iııgilterc mütereddit goııi>'ot· 

yor, Amedka iştirak edeceğe beı 0!irt1' 

Birçok küçük memleketler 'fok>'~yortatı 
piyatlarına iştiraki candan iS~ıerl· 
Almanya ile Italya da iştirak cd rdit· 
ni kat'i bir şekilde bildirınİ.Ş~e. efe rJı• 

Vaziyetin önümüzdeki ay ıçınt 1,rtfa
11 

)an ı ıa· 
sırda yapılacak olan top ği ,ıı 
sonra, daha fazla tavazzuh edece 
şılmaktadır. 
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eosya sıçrıyarak yataktan kalktı 

Süvari B. M. Alinin tevsii tahkikat 
talebi Üzerine münakaşalar oldu 
Bu talep reddedildi - Gelecek celsede müdafaalar dinlenecek 

Çıp!ak omuzları üzerine ipekli bir pelerin atarak salona 
çıktı, haydut uşaklarının huz_uruna getirilmesini emretti 

On yedi kişinin boğulmaaı, on beı 1ti
ıi.nin de kaybolmuiyle neticelenen lnc
bolu faciaaı davasına dön öğleden ıon· 
ra. aaat l 4 de Ağıreezada devam edil
miıtir. Dünkü celse. suçluların müdafaa-

ler ya.pılmadlkça hamule tonaaına tesir 
etmez) deniliyor. 

Halbuki İnebolu vapurunda bir çok 
mühim tadilat ve kamara yapılmıt. bil
haaşa ( 2) sayılı anbarın mühim bir kıs· 

sına hasredilmişken, süvari B. Mehmet mt kömürlüğe ilhak olunmuştur. 
Alinin tevaii tahkikat talebi üzerine bu 2 - Geminin inşası sıraaındaki ve 

kaf kunıbaroa, evine geldiği 7.alllanı Ve Hıristidi, olan tefleri tama-ı Sebastiyano, arabacinin yanma mevzu üzerinğe münakaıalar geçmiı· battığı zamandak i '.Jaç sahnının te&bitine 
asında bala Ange1ikinin kendisi- men anlatb. Ve nihayet Angeliıki- oturmağa hazırlanıyordu. tir. dair dosya meyanınd3 hiçbir vesika ve 

ile OJnadığı oyun ve adamını kafe- nİn bizzat Vuili öldürmeğe karar Jh aralık Teosya yine on~ hitap Mahkeme salonu kalabalıktı. ıkayıt yo~tur. Acaba bu saçlnnn ar.hnı 
~ dütürmek suretiyle g&terdiği verdiğini, bunun için de gece yansı etti : Reis: B. Süreyya Orhon. nedir? Bunun tesbitine kat'i lüTIJm var· 
!ttJ>lıenin kurdu vardı. konağın gizli kaptsından, zehirli bir - Sebaıtiyano!.. Sen doğru Çul- Azalar: BB. lsmail öğüt, Abdurrah- dır. 
le Ne Yapıp yapacak, sabahleyin er- kama ile çıkarak doğruca Çulpuriıin pur111n evının onune git.. Orada man Bir. Çünkü raporlard" bu levhalann zayi-
i enden Vasile gidecek ve ona komp- konağına gittiğini nöyledi. bekle •• Bir fevkalidelik falin göre- Müddeiumumi: B. Şevki Suner. atının, dip anbarlarda ve kömürlüklerde 
onun bütün esrarını aöyliyecekti. Teosyanın rengi sarardı. cek olursan doğruca Vasilin evine Müdafaa vekilleri: BB. Nuri Fett<th kırka kadar çıktığını anlıyoruz. Geminin * Mesele hem ehemmiyet hem de gel ve haber ver •• Hıriıtidi •• Sen de Esen, Emin Ali, Sinan, Hüsameddin, in asında saç eahnın ne idi, battığı za-

Teosya, yatak oduma çekileli müstaceliyet kesbetmişti. b . ç k Hayd: ,.. Vehbi, Halit Tevfik. man ne vaziyete gelmişti . Dalgıç vasıta· 
ePen im Ani . d' S L-- • ara acının v~n,na ı •• ~ ~- Su 

., o Uftu. atma ııraıı tun ı eım.tiya- buk olun •• \ . ırtimiz pek dar •• Ve çlulardan deniz yolları işletml şefi aiyle gemi saçlarının çıkartılarak te&biti-
l<apının hafif tertip vu•ulduğu- nonundu. b G . •- lıf:nnda k B. Zekeriya ile, avukat B. Baha Nasuh, ni talep ederiz. 

l'\u d d H d k H . tid' l k ara a.. c~enm 11.uran --· ay- ._ B \!' fi R . 1 • uy u. ay ut Ufa , ına ı an atır en bold : avuıı.:at . as a§ıt mazeret erınden 3 - Vukuf ehlinin lüzum göstermesi 
Gözlerini açtı. sabırsızlanıyor, yerinde duramıyor, u. : dolayı celsede hazır değildiler. üzerine kendilerine bir fen müşaviri ter-
- Kim o?.. onun ıözf.-,~i bir an evvel bitirme- - BiTMEDi - : Mahkeme riyasetinin iıareti üzerine fik edilmiıti. Deniz yollan güverte mu· 
Diye ıealendi.. sini, 11mm ! kendine ge!me$İni bek- - -E evvela hadise esnasında boğulanlar adı· amclut amiri B. Şevket bu vazifeyi yap· 

d Dıfandan hizmetçi kızın sesini liyordu. Türki.·: enin : ruı söz alon avukat B. Vehbi hadiseyi bü- m~br.Rnporun tanziminde bu zat rol OY· 

UJdu. O da anlatacaktı. , : tün teferruıı.tiyle anlatarak müekkilleri· namıı, levha zayiatının yüzde 50 nisbe· 
d' - Hıriatidi ile Sebaatiyano gel- Hıristidivi Angelikiuin evmm -o S nin kaz:a eınaıındaki büyük kayıplannı tini bulmayınca tebdili iktiza etmiycce· 
iler. Sizi heman görmek istiyorlar. önünde ne kadar beklei:liğini, çıkma- Dünya konseylerinde! anlatmış, kaptanlann yolculardan önce ğine dair bir talimatname çıkarıldığın-

Cfi. Teosya birden yatağından fırla- dfğını görünce, upkların peıine na- • canlarını kurtardıklannı işaret etmiş, de- dan bahisle bu husustaki tetkikat.tn önU-
sıl düetüiünü ve nihavet onları na- itibarı gittikce artıyor! niz yollan idaresinin mesuliyetini teba- ne geçmiıtir. Halbuki genel kurmayC:lan 

, Çıplak omuzlarina ipek bir pele- ııl hakladıŞruu hep anlatacaktı. ' : rüz ettirmiş, en sonunda da müdafaa ve· gelen raporda geminin en eaaalı nokta· 
lin elarak salona pkti. - Ben de •• Diye söze batladı. -o-- : kili bulunduğu polis B. Necmeddinin bir lan olan dip anbar ve kömürlüklerinde 

- Şamdanlari yak.. Huütidi ile Fakat Teosva onun sözünü kesti. Londra cGreat Britain and the5 yavrusunu nasıl dalgalar arasında ter· levha zayiatının yüzde farkı yazılıdır. 
Seha.tiyanoyu da buraya getir. - Suı •• de.di. Şimdi ıeni dinliye- Easb mecmuaeından: 5 kettiğini bütün heyecaniyle anlatmııtır. 4 - lnebolu vapurunun ıon zamane 

Emrini verdi. Hizmetçi kadın cek sıra değil •• Sonra anlatırım. Aııl cBir memleketin mlna ve ehemmiye-: B. Vehbi, deniz yollan idaresinden lcadar yaptığı 20 seferde taııdığı hamu· 
ffUtadanlari yaktı. mesele bir in evvel Ve.sile J?İtmek ti, daima bu memleketin ecnebi ülke- her iki müelckili adına tazminat talebin· lelerin miktannın manifeıtolann celbiyle 

Biraz sonra da önde Huiatidi ve ona vaziyeti nnlatmaktıd Sabahı terde kendisini temsil eden diplomatik de bulunmuıtur. tetltiki lazımdır. 
lrkada Sebutiyano içeri girdiler. beklemeğe hacet yok.. Araba hazır- mümessillerinin evsaf ve gösterişleriylo Bunu müteakip ,üvari B. Mehmet Ali 5 - Müekkilimin kanun müvacehe-
.. Köpek sadakati ile banımlannİn (ansın •• ikiniz de beraber gelecekti- ölçUlemez. Bazı memleketler, elçilik ve kaptanın müdafaa vekillerinden B. Halit ıinde vaziyetinin tesbiti için kaptanlann 
~Ünde yere kapanİrcaaına eğildi- niz. Belki .,ann Vasilin evinde hiz- büyük elçiliklerine fazla para sarfeder· Tevfik, müdafaadan evvel tevsii tahki- vazifelerine dair deniz yollannda bir ni· 
er. metinize ihtiyaç olacak .. Ben de ge- ler. Fakat şüphe y ·~ ki Türkiye, bu kat talebinde bulunduğunu ıöylemiı ve zamname veya talimatname mevcut mu-
. Teoay , U§aldarİnİn haleti ndıiye- yiniyonırn.. memleketlerden biri değildir: zira Tür· buna ait olarak hazırladığı bir esbabı mu· dur, varsa celbini isteriz. 
~ çok iyi bilen bir kadındı. Esasen Huütidi, surab uık, başa gavri kiye. parasına mukabil, değer ve itibar cibe layıhasını mahkeme heyetine takdim 6 - Gemide yapılan tadilat üzerine 
.... Yle olmasa idi onları her istedi- ihtiyari göğsü üzerine düşmüt Se- arar. etmiıtit. • tatlı ıu tankı bozulmuştu. Geminin her 
&ı İıtikamete saldıramazdı. baatiyanoyu kolundan tuttu ve ide- Şu halde mesela Türkiyenin diploma· Bunda, tevıii tahkikat için sayılan se· seferinden sonra çimento dökülmek su· 

'Yilzlerine bakb. ta sürüklercesine salondan dt§an çi- tik temsil edilişini genişletmek ve bunu bepler şunlardır: retiyle tamir ediliyordu. Buru rağmen 
Cözlerinde, kendilerine verdiği kardı. bilhassa Cenubi Amerikada yapmak is· 1 - Hazırlık tahkikatında kaleme alt- dışarıdan deniz ıuyunun knnşmaaına ma-

"~eyi ifa etmİ§ olmanın memnu- T eo&ya da alelacele Ş!eyindi. tediğini okuduğumuz zaman onun bu ha- nan ehli vukuf raporunda (Geminin da- ni olunamı:;orclu. Bunuıı geminin umu-
17et izlerini gördü. Sebai;tivano, sevdiği karlının ilti- reketinin manasını, ecnebi ülkelerdeki bili tcP.ilatında bir tadil yapılmadıkça mi vaziyetiM tesiri var ~ıdır ~ Bunun 

c:I' - Ne haber •• Dedi.. Çabuk gel- fabnı beklerken onun kendisine söz münasebetlerini daha şümullü yapmak geminin hamule miktarına teeir yapmaz. idareden iorulm.:ı_ ı lazımdır. 
lfl Hıriıtidi. Yoksa planında mu- bile söyletmemiş olmasına pek arzusunda olduğunu anlamalıyız. Türk Anbar aralarındaki perdeleri kaldırmak, 7 - Tank v~ gemi zincirinin çürük 

kınd" raüeldillm idareye raporlar ver
mi,tir. Bu raporlar üzerine idare ne gibi 
muamele yapmışbr, tcsbiti icap eder. 

6 - Gemide yapılan birinci kamara 
plana uygu; değildir. Bunun da hadiseye 
tesiri derkardır. 

9 - Eski çarhçı b&,ft Lütfü ve suçlu 
çarhçıbaıı Sali nin, ~eminin teranesinin 
aalgı yaptığı ve bunun pervanenin kınl· 
maaına Amil olacağına dair makine mü
f ettiıliğine verdikleri raporlann celbi la· 
zımdır. 

iddia makamını iıgal eden B. Şevki 
Suner, ehli vukufun celbine lüzum görül
mediğini, kaptanların eal&.hiyetleri hak· 
ltmda raporlarda izahat bulunduğunu 

aöylemiıtir. 

Avukat B. Sinan, 13/2/937 tarihinde 
mahkemece ittihaz edilen kararla b11 
mülahaulann bir tenakuz meydana ce· 
tirdiğini, yeniden tev ii tahkikata lüzum 
olmadığını. bir müdafaa noktaB1run 
ehemmiyeti derUr olmakla beraber, bu 
vaziy•tin hldiıenin ıeyrini değiştirece· 

ğini, müdafaa haklr.ımn tanınmamaai 

nokta•"ndan değil; fakat uaul noktasın· 
dan m.'1hzurlu olduğunu söylemiıtir. 

Avukat B. HUeameddin, geminin bat· 
maımın her hangi bir NÇ levhanın kop
maaından ileri gelmediğini, bunun efsa· 
nevi bir :tekil \aaavvur olduğunu, haki· 
katin lcarıısmda bunun musanna bir ifa· 
de olduğunu söylemi tir. 

Avukat B. Halit Tevfik. ·cmuaanna> 
kelimesine ilişerek fikren aerbeıt bir avu· 
!tat olduğunu, vazif csini bilen bir hukuk· 
çunu tesir altında, musanna ifadede 
bulunamıyacağını, hattA müdafaa bittik· 
ten ıonra bile euçlunun tevsii tahkikat 
talebinde bulunabilccdini söylemiştir . 

B. Halit Tevfik sözlerini ıu cümlelerlo 
bitirmiıtir: 

- Ortada bir hak mevzuu bahistir. 
Bir masumun. müekltilimin yanmaai 
mevzuu bahistir. Biz deniz yollan ldaresl 
gibi güçlü, kuvvetli ve zengin değiliz. 

Bizim yalnız bir mesnedimiz vardır, o 'da 
adalettir.• 

Neticede mahkeme heyeti tevsii talı· 

kikat talebini reddetmiıtlr. Celecelc cel• 
sede müdafaa yapılacaktır. h:!fak olamadın mı? Yoksa Kum- üzülmüştü. Fakat o dayak yedilcçe inkılabı , hayranlık verici bir süratle iter· yahut bir kamara ilave etmek gibi şey- ve kullamlmıyacak bir halde olduğu hak· 

oı iti çakti mı? efendisine sada mti arte.n ltöpekler- !emekte: Ankara hükümeti de, gerek --------------·---------
Hıriıtidi : dendi. eski gerekse yeni dünyada son derece • - Hayır, dedi, Kumbaroı iti çak- Bir tesellisi V~!':"dı.. büyük bir itibar kazanmış Lulunuyor. 

~dı amma uıl komplonun bati Hanımı onu da beraber götürü- Görülüyor ki Türkiyenin, milli hayahnın 
() n Angeliki anladı. yordu.. bu ilerleyişi arasında s)iplomatik temsi· 

e meclisi ıs a 
, ;;-Angeliki mi? Demek o da var On dakika conra Teoıya hazir- line böylece ehemmiyet verişi, dünya 
lf İçinde.. lanmıt ve l§ağıya inmişti. konseylerinde gittikçe artan bir itibar 
laı;' - Çulpuria te var •• Daha bir çok- Sebastivano ve Hıristidi arabsnın kazanmış olmasının Lir rümuzu, bir işa· 

var.. yanında idiler. retindcn başka bir şey değildir.• ün son. toplantısını yaptı. Bu yıl 
içinde çok mühim işler görülecektir :····· = ·························································· 
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TAKSi 
Manisa 26 (Huıusi) - Vilayet umu· rin etraf bulvarları heylcde layık bir ge- J hane inp ettirilecektir. 

B A S M A N E. mi meclisi bugün ıon toplantısını yapı· kilde yaptırılacaktır. 7 - Hususi idareye akar olarak mo-
yor. Ubay ve parti başkanı Dr. Bay Lütfü 2 - Kırkağaç· Akhisar ve Demirci • dern ve büyük bir sinema binası in~a o-

-.ı;;wncrr;;a;:ı_...., ...... -.. ___ ..._.._...,..., ...... _.--.;;;;;;;;-.;;;;=;;;;;;;;;;;;_. Kırdar, dün gece halkevinin büyük ıalo· Borlu ve Salihli • Bozdağ • ödemiı yol· lunacaktır. 

nundn meclis Azalan ıerefine yüz kioi· lan ve Turgutlu • Manisa yolu bitirile· 8 -Vilayet merkezindeki kaza talebe 
lik bir :ziyafet vermiştir. cektir. yurcllarına ve kız enstitüsüne kazalardan 

Vilayet meclisinin kabul ettiği tnhsi- 3 - Traktörler getirtilecek, çif~nin gelecek talebelere ve kaza belediyeleri· 
sata göre önümüzdeki eene içinde ata· arazisi daha ucuz sürdürülecektir. ne yardım edilecektir. 
ğıdaki iıter baprılacakttr: 4 _ Hastahanenin yatak ııdedi yü.:e 9 - Büyük stadyum için tahsisat tef· 

TELEFON 

3. 3. 5. 3. 
GECE 

GONDO'Z 

1 - İnpama baılanmnk üzere ıkcri ıblağ olunmuştur. rik olunmuştur. 
- EMRtNtZE - yeni teıeltkül eden Jürinin beynelmilel 5 - Bir çocuk ve doğum evi inp o· 1 O - Bu sene bazı kazalarda yeni 

bı·r mu"sabaL- açmasını taıvı"p ettı'g"ı' Ata· lunmuıtur, mektepler yaptırılacaktır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IUl 

türle heykeli inp ve heykel yapılacak ye· 6 - Aygır depo u için bir tahaffüz. 11 - öğretmen kadromuz 450 Y• 
iblağ olunmuıtur. 

' başka°' birşey kalmamış olduğundan kt- yola düşüp gele gele buralara geldim. dum, eğer dilersen seni kendime evlA.t l 2 _ İzmir enternasyonal fuanndıJd 

HALK MASALLARI yıda bucakta olan öteberi kırıntıları sata Bu gecelik misafir olınak islerlm, der. edinirim. DUkkAn hepsl .tenin olsun. Iş
sata biraz zaman kendi kendine geçinir- Onlar da: le, çabala.. Bana da biraz kınnh ver. 

vilayet pavyonumur:un geçen yıldan da· 
lıa mükemmel olmıw için tahsisat tef· 
rik olunmuıtur. se de günlerden bir glin düşünür taşı- - Pek gUzel oğlum, bir gece değil, Kendin de geçin. 

mr: ilç gece bile kalabilirsin. Burası fukara Oğlan hemen kalkıp ihUyarın elini 
- Böyle parasızlıkla olmıyacak .. Bari köyüdür. öptU. Beline bir pe~l k~anıp işe 

şu evi okutayım da sonrası ne olacak? Derler. Oğlan, heybesinl bir tarafa ko- koyuldu. Uzatmıyalun birkaç gUn böyle Evvel Zama 
Diyerek evl dellala verir. yup biraz lMlaşı.rlar. geçer. Kahve odaınakılh .Lı;ler. KöylU-

1 Ç l
e n d e Beş a~ağı, üç yukarı çıka çıka iki Uç Akşam olur, köylüler çiftten çubuk- !erden bir gelen bir daha gelmeğe başlar. 

bin kuruşa satar. tan dönerler. Hepsi birer kahve içmek 
Bunlar ıkendi hallerinde geçinmekte-

Paraları aldıkta: için dükkana girerler, oğlanı gördükleri 
Y METiN ORB ler iken bUyUk k8ylerle kasabalardan 

Verdiğim ıu izahattan anlaıılacağı 
üzere umumi ınecli.: vilayetin kUltür, 
athhat, İmal·, bede; terbiyesi ve aair hu· 
suslarda valilerinin yorulmak bilmiyen 
mesaisini teshil için en l.üçük fırsatlan 

ihmal ctmemiıtir. 

azan: A '( - Ben şimdl bununla ne yapayım? gibi: 
şehirlerden oğlanın namı işitilir. GUzel-

pa raclıan Üstü,,d{ir Bir dükkan açsam elvermez. Bari bu şe- - Hoş geldin misafir kardeş. 
liğl her yanda dalbudak salıverir. Du-

hirden çıkıp gideyim de başka bir yerde Diye hal ve hatır sorarlar. Oğlan dtin-Aşk ... 
- J _ hic olmazsa kahvccllik olsun ederim. yada bir ane denecek kadar güzel ol-

1!: Der, paralan koynuna kor, yol için duğundan içlerinden biri: 

yanlar, mahsus onu göm1ek için şehir
lerden, kasabalardan kalkıp gezmek ba
hanesiyle köye geliyorlar, kahvede bir ~'~~el zaman içinde kalbur 6alllOn için- · çinde hastalanıp ölür. Anast da gayet ko. biraz öteberi alarak bir sabahleyin şe- - Ey dostlar, der, şu delikanlı Kırşe-

~oİtnı tr varm~ bir yokmuş, Allahın kulu casını sever ve öldükten sonra adamca- hlrden çıkar. hir beyinin kızından da güzel. Biz dün- iki glin misafir kalıyorlar. Böyle böyle 

intihap müddetlerini: baglannda ço 
çalıokan ve çok imarcı bir vali bulunmcak 
taliiyle ve güzel ve kıymetli eserlerin VÜ· 

cuda getirildiği ve getirilmekte olduğu
nu görmekle bitirmekte bulunan vilayet 
umumi mt.disi Azalannı uğurlarken mem· 
leket hesabına kendilerine teşekkür el· 

"ar ~. vaktin birinde bir karı bir koca ğız öyle geçinecek bir şey bırakmamış Otura kalka epeyce günler yol gitn\e- yada Kırşehir beyinin kızından güı:el Kırşehir beyi de bunu ~itir. Merak eder. 
lıı.r lllış. Bunlarm dari dünyada bir oğul- ve çocuk ta para kazanacak gibi bir iş de olsun, bir gün bir öğle vakti bir ufak yok diyorduk. Işte bu delikanlı tam o-- KAhyasına: yıla vilayet bütçesi: 

1 % lndan başka çocukları olmayıp üze- bulamndığından bunlar bir gi.in aç bir köye eri~ir. Bakar ki köyün hemen yüz nun dengi. Beyin şimdiye kadar kızınt - Haydi gel.. Bu güzel delikanlıyı LiRA 
tç1: htoz kondunnazlnr, bir tane olduğu gün tok yaşarlar. Halleri gittikçe fena- kadar evi var. öteye beriye dolaşırken kimseye vermediğinin aslı varmış. Bu görmeye biz de gidelim. Bakalım haki· -----
ikis· llddl'n aşkın severler, her ne dilerse 1 ıaşır, günleri ah ve vahla gcçmeğc baş- bir kUçük kahve dükkanı görür. DUk- kardeşliği görse belki yok demez. katen güzel mi.. Eğer güzel ise onu kızı· 388981 Kültür bütçesi 
ll , \de lo ... pmaktan geri durmazlarmış. lar. kanda ihtiyar adn.nılar olurmuş, kahve Dedikte, oğlan: ma nlırım.. 362993 imar ileri ve muhtelif ma. 
:ı-ı, 'l ar, Pek o kadar da zengin olmayıp Ann oğul, şimdi ne yapalım, nasıl ede· ile çubuk içiyorlar, iM atıyorlar. Selam - Ey dostlar, der. Benim deı-dim ha- Der. Yola çıknrlar. Masallarda tez raflar 

O ıse g çinip giderlermiş. lim derken çocuk çok güzel ve sevimli verip içeri girer. Bunlar da selAmt alıp: şımdan aşkın. Ktz falan benim neme ln- gelir, uzatmıyalım Kırşehir be;i ile kah- 305003 Yol iıleri 
t l:!lan on iki, on üç yaşına kadar is- ya, kadıncağız, evlatçığun gün görmedi, - Buyur evlatçık, nereden gelip ne- zım. Bana bir eyilik yapacaksanız şöyle yası kıyafetlerini değiştirerek yola çı- 159705 Hususi idare tetkilah 
ti . ınektebe gidip okur yazar, isteme- baba sa~lığında rohat etmedi. Diye pek reye gidJyorsun, sen bir yol garibi yiğit- bir dükknncık bulun da geçinip gideyim. karlar ve günün birinde köye varırlar. 89245 Sıhhat işleri 

. \' ·- tl d •1 :ı.r c:ı bazı bazı avo, kuşa gil- çok meraklanıp hnstalanır ve az vakıt sin, buralara nereden düştiln. . Bu sözler Uzerlne kahveci: Kahveye girerler.. 17764 Ziraat illeri 
· do htV~:. edip vakıtlarını geçir- sonra o da ölüp gider. Dediklerinde, çocuk ta babacık.tarım ...... Ey cvlndıın, der. Madam ki böyle Kırşehi r beyi oğlanı görünce çok se- 14529 Baytar i§leri 
' 01 .ınLr, oğlanın babası ıhüyarca Şimdi oğlan yapa yalnız kalınca mal şöyle oldu, böyle bitti, kimsesiz kaldı- bir iş tulmak istiyorsun, görüyorsun ki v r. 

d lı erişmiş, birkaç gün i- . olarak babasından oturdukları cvdcA iwıdaıı. halline göre bir i,1 aramak i~ln ben de ihtiyarım, işe güce yaramaz ol-

meği borç biliyorum. 
Umumi mecliace k bul olunan 1938 

-BrrMEDI- 1.31i8240 YekCln 
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Şapka 
VE 

Tuvalet 
Modası 

Mısırda 
Şahsi hücumlarla 
dolu münakaşalar 

---:-0--

5..,,, 

Kahire (M.H.) - Mısır matbuatında 

bundan önce cereyan eden şiddetli mU
JUWkaşalar hararetle devam etmektedir. 

Matbuat ikiye ayrılmıştır. (Elmısrl) ga
zetesi başta olmak üzere V afdist gazete
ler Mehmet Mahmut paşa hükü~ti, Ali 

Mahir paşa ve kardeşi Ahmet Mahir bey 
hakkında, şiddetli yazılar neşredilmek

tedir. Vafd aleyhtarı gazeteler ve bun-

Jann başın<la (EJbeHlg) gazetesi olmak 
üzere Mustafa El-Nahas paşaya ve eski 
maliye nazırı Makrcm Abed paşaya şid

detli hücumlar yapmaktadır. Bu hücum
lar prensip sahasından ayrılarak, şahsi 
bir mahiyet almaktadır. 

Ancak Büyük Britanyanın dostluğu 

ıle truıınmış olan (El-Mukattam) gaze
tesi Mısır matbuatının hareketini şiddet-

le tenkit etmekte ve bunların münaka-

ttNIASlk 
- '" •Ç 

Kı~ mevsiminin bitmesine dah~. t~am üç h~.ft~ 
var.. Bu üç hafta, fırtınalı geçebılir, ısterse kar yuzu 
r.önniyen lzmir biraz beyazls.nır da... Kıım bu son 
günlerj, moda yaratıcıhırım bahar ve yaz mevsımı 
i;in büyük hazırlıklara sevketmiştir. Dünyanın. bü
vük moda merkezleri olan Paria, Londra ve Hohvud
da ceşit ce§İt ve cidden hayretler uyandıracak hreaa
yonlar vücut bulmaktadır. 

Son günlerde beyaz perdenin müdavimleri olan 
okurlarımız, ilk bahar şapka modelleri olarak bayan
ların isimlerinin itiayallerini ta,ıyan ıapkalar gönnÜf· 
lerdir. 

Bu (kreasyon), flörtçü çapkınlara takip ettikleri 
bayanların hiç olmazsa isimlerinin ille harflerini öğ
renmek fırsatını verir. Onun İçin fazla ketum olan 
havanların bu modava rağbet göstermiyecekleri ıun
diden tahmin edilebilir. 

Holivudda eksantrik modeller !:tmakla tanın-
11114 bir müeuese, yanda göster ·-imiz modellerde 
olduğu gibi alelacayip bahar .. P yaratmıt~ır: 
Kimisi bir huniyi, kimi otomobil Glakaonunu, kimı 
radyo hoparlörünü kimi de tamarlayıcı bir eli hatırla
tan bu modeller, <:ehre fevkalide bir güzellik tqıyor
aa belki hoşa gidebilir. Fakat alelide güzeller içi!' 
rriizelliği bozan birer model olduklarından ıüphe edı
Jemez. 

-·--

Yukandaki modeUer bir çay elbisesi ile üc; sokak 
elbisesidir. 

Dikkat edilirse bu sene bahar modelleri daha kısa
dır. (Yandan yırbnaçlar), bacakların güzelliiini göa
terecek ~kildedir. Deniz mevsimine daha eok zanian 
var. Fakat Kalifomiyada deniz mevsimi hemen hiç 
bitmediği için bu senenin deniz mayolan hakkmc:la 
4imdiden bir fikir edinmek kabildir. Bahar ıpor elbi
selerinde çizgili kumatlar çok moda olacaktır. 

Saçlar için, evvelce de haber verdiğimiz gibi bukJe
ler ve saçın ön kısmının ondüliayonu ile iktifa olun
makta, diier kısım düz bıralolmaktadıt. Yine e~elce 
de söylediğimiz 1ribi aa<: tuvaleti muhakkak çehrenin 
-.aziyeti ile alilmlı olduğundan en doğru saç modası
nın .çehreye uygun dü-ten tekil olacağı muhakkaktır. 

==:::r: == 

• 

Şişmanlamamak 

.. 

Bir karlı . tepedeki 
rasathanenin iaşesi için yapılacak idmanlar 

... ' . 
F ransada Arizes tepesi 28 7 7 metre- onun bu teıebbüsünü bir çılgınlık tclak-

Bayanlar ıişmanlıktan e~ çok korkar-

lar. . 1 
Hakları da var. Şişmanlamak, ihtiyar-; 

lığı daha c;abuk getirmektir. Kadın biraz j 
göbeklendi mi, kalçalar haddi.ndcn faz
la kalınlaştı mı, vücut zar af etini kaybet
meğe mahkUmdur. Şu halde fazla yağ
ları eritmek için fizik kültüre çok ehem
miyet vermek lazımdır. Kadın adelele- ' 
rinin inkişafı, sırtın yumuşaklığı, kadın . 
vücutlarının ahenkli güzelliğinde en mü-
him rolü oynar. Aş:ı.ğıdaki ~ekillerde gör- ' 
düğüniiz hareketlerin y&pılmaıı bunu tu-

. d ı ~-~:~· . nun e er. I · ~ ... 
h:-ca!darınız, ne de kollannız hir luvrıl- 1 

'ı mamnlı. ~eklini bozmamalıdır. 
1 

Üçüncü şekilde - tik hamledo mu-

' 

vaffak olamıyacağınıı: kadar çevikliğe 
ihtiyaç r,österen bir hareketle karşıla;ıı· I 
yorııunuz. iki elinizi kollarınLL hiı,; kıvrıl

dir. Bo tepede, bütün sene içinde bir fi- ki etmişlerdi. Fakat söylenenlere bak-
§alarmda prensipler üzerinde durmaları- 03 · 1 h 

r.ikçi alimle bir. astronom ve meteoro- madı. Farman 4 tayyaresıy e ava-
nı tavsiye eylemektedir. (EJ-Mukatlam) t • ·ı 

madan yeie dayayacak. ıağ bacağınızı 1 

dümdüz uzatacak, eol ayağınızı yine :e
kilde olduğu gibi aağ diziniz.in üstüne ko
yacaksınız. Bu hareketi ne 'kadar ~o; 
olursa obun büyük bir dikkatle yapmak 
kabildir. En az yirmi defa tekrar etme
ğe çalışın. 

logun ikamet ettikleri bir rasathane var- landı. 25 dakika sonra tayyare . cır pı ot, 
gazetesine göre, cdemokrat ve parla- dır. Rasathane Banyer De Bigore tele- bir yolcu ve bir fotograftan ibaret ha
mcnter memleketlerde matbuat arasında fonla bağlıdır. Yine maruf fizikçilerden mulesiyle tepe drafında dolaştı. 
cereyan eden münakaşalar tabii ve fai- Karrig Polong tayyare istasyonunda Tayyare bir türlü inmeğe · muvaf_fak 

de1idir. Fakat pre~iplerden ayrılmamak kendisine ait bir tayyare ile rasathane- olamıyordu. Erzak çuvallarını bırak~ak 
şartiyle. Ukin son zamanlardıı Mısır nin ~rz&k iht-iyacını temine te§Cbbüs et- için rasathanenin teraça11 üzerinde uc;
mat~uatınıı:ı şahsi meselelere girişmeleri mi,tir. Rasathane karla kapanarak mü-ı maktan bnoka çare yoktu. Müthiş bir 9İ
hiç doğru değildir. Mısır matbuatı mil- nakalatı kesildiğinden bu yardıma ihti- mal rüzgarı esiyordu. Tayyare nihayet 
Jetin eyfüği ve istikbali için preruipler yaç vardı. Karrig kararını verdiği zaman erzak çuvallarını bırakarak dönmü,tür. 
üzerinde duracak faydalı münakaşalar · 
yapmalıdırlar.> 

-=-- ZENBİLLl SABRİ İLE 

Birinci ıekilde Bir bacağını:ıı diz 
kap.ağınızdan yere dayadığınız halde di
ğe; bacağınızı ufki bir hat halinde uza
tacaksınız. Ellerinizi tekilde görüldüğü 
gibi ensenizde çaprastlıyacaksınız. Ba
cak hareketlerini sağ ve eol olmak Üzere 
20 defa tekrar edeceksiniz. 

lkinci şekilde - Dizler yine ayni ·va

ziyettedir. Yalnız bü~tünüzü sağa ve so
la yirmi;cr defa eğilteceksiniz. Yalnız ne . Elbruz dağında 

tetkikat 
--0--

SovycUer birliği ilim akademisi, bun
dan dört sene e\vcl başlanmış ol:ın ilmi 
tetkiklere devam etmek üzere Kafkas-

Çok mühim ve enteresan fngiltereyi telaşe düşü. 
bir mülakat yaptım! ren bir hadise -

yada Elbruz dağına yeniden bir heyet •• BAŞT ARAFI 4 cü SAH1FEDE --ı bir cümlenin anlaşılnmıyan ifadesidir. 

göndermektedir. ralıklar görünebiliyor. Sabri ölümden korkuyor. ölümden - BAŞT ARAFI 1-tNCt SAHiFEDE -,·doğru tahvil etmeleri için ani olarak bir 
Heyet azası nrasında, fizikçiler, biolog- Sabrinin bir zaafı daha var. O, knt- bahsedenlere söğüp sayıyor. Belli ki o, almmq;tır. . emir verilmİf olduğu söylenmektedir. 

lar, jeobiologlar, meteorologlnr ve dok- iyycn ufak parayı sevmez. Kağıt pnra- hayatın bu şeklini bile epeyce bir arzu Tayyarcdlik mabafili bu gaybubetten Ayni mahafil İll§ılSı tarzı pek ziyade 
torlar vardır. Bu ilim adamları, bu dağ- dan fazlnsiyle hoşlanır. Bu acaba Sabri- ile seviyor. Yerlerde sürünen hayat ta, dolayı endişe içindedil'. Bu mahafil tay- ka"fık dan bu bombardıman tayyaresi
da, 1800 ile 5600 metre arasında tahav- nin bir kurnazlığı mıdır? sefalet içinde geçen günlerde her halde yaredekilerin bir İngiliz telsiz istasyonu nin esrarına biç bir memleketin vakıf ol
vül edecek yüksokliklcrdc, nesimi hava Kendisine beş, on kuruş verenlerin bir ses ve bir akis bırakırlar. Sabri ga- ile temas halinde buJunduklan zannır.a madığını ehemmiyetle kaydetmektedir. 
ile kozmik şualar 'ÜZerinde tetkik!er ya- çehrelerini uzun uzun süzer. Ve verilen liba böyle düşündüğü için, bir çokları- kapılarak hir ecnebi tayyaresinin netri- Gizli bir bombardanan tayyaresinin 
pacaklar ve yliksek irtifnlarda insan ve parayı reddeder. Kağıt lirayı görünce, mızdan daha faı.ln hayatla alakalıdır. yatma aldanm•t olmalan mümkün oldu- miimuil ahval ve ,.ait dahilinde orta-
hayvan cihazlarında vukun gelen tahav- salavat getirir gibi bir şeyler söylenir.. 28/2/1938. . iv matalaaaaıda huJmunaldadsrlar. dan kaybolmaaı ilk defa olaralı: YUkua 
Tülleri tesbite calışacaklardır. Bunlar galiba teşekkür manasına '!elen l\DNAN B1LGEr Tayyarecilere idiwnetlerimi aarka nlmie olan bir bidise dejildir. 

SAHiFE 8 --

Bir genç. kıı 
.. ' 

Evleneceğim diye keti"' 
disini kan~ıran dok;, 

tordan 150 bin f ratl 
tazminat · alıyor 

· d rı• 
lngilterede izdivaç vaadı ile kail ;,., 

lan kız ve kadınların açtıkl~~ d•":Oıı 
çoktur. Bu birçok davalar ıçınde_ dll' 
zamanlarda mahkemede görülen bır dll 

25 Yaşın va oldukça enteresandır. .. 
8 

y•• 
Grace Vilson adında bir dansoz 2 . Je 

1 leyhın 
şında doktor Erik Redgeve a )tt01 

bu kabilden bir dava açmıştır. po ıJff 
genç kızla evlenme vaadinde bulunfflııo· 
fakat onun lngi)izceyi adamakıllı ~· 
nuşmadığını bahane ederek evlerıfflJıa1l 

. . K ·ı . tarafın ten vazgeçmıştır. ızın aı esı 9111• 

açılan davada doktor mahkeme Jll11•0.ı 
k t ;ıffll 

fından başka 1 S O. 000 fran a bıl 
w hkA d"J • • Doktor vermege ma um e ı mıştır. bur• 

parayı bir hafta içinde tediyeye pıeG 
dur. 

--111 al tıf Yugoslavya .. ırJac 
hudut ko:nisyorıtl )ı,1· 

Belgrad, 28 (ö.R) - Yugosla"1ıı-111c· 
caristan hudut meselesini tasfiye;)t<' " 
mur komisyon Macaristanın 

şebrlnde toplandı. 



G 1 DA Tahsin Piyalanırı Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ... -

[e_o_~s~n 
ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Yenilen F avsta 
.................................. 

\ Yazan : Mlfel Zevako Saat 12.30-12.rn de muhtelif plak n~ 

-..... ••••-•••••-•••••••-•ıırı--# riyalı, 12.50-13.13 te Plfilt: Tlirk musikisi 
-81 

ŞATONUN ANAHTARI ci günü şiddetli bir kış hüküm sürüyor· 
ı.~~ günli umum! devlet meclisi top- du. Soğuk taşları parçalıyacak derecede 
-~Kardinal dö BUı-bon tarafından idi. Kral hasta olduğunu ileri sürerek 
~apıJan lylnden sonra kral liçlincli Han- meclis toplantılarına gelmiyordu. Bunun 

salona girdi Glzi.n şatoya geldiği za. için sabahleyin saraya gelen Dük dö Giz 
;:ıaıı arkasında bulundurduğu koskoca kardeşleriyle beraber avdete mecbur ol
eyete mukabil kralın merasimin icap muştu. Giz yüz kişilik bir heyetle bera

e~rdiii derecede az bir askerle salona her şatodan çıktı. Sarayda askerlerden 
~I ~ban tabana zıt bir hareket teş- koridorlarda dolaşan devriyelerden baş-

eyliyordu. Kralın gösterdiği bu iti- ka kimse kalmamıştı. Kralın dairesinde 
mat astlzadeleri ve papaslan hayrete dü· yalnız yaverler vardı. Şehirde soğuğun 
.lilrdU. Yalnız mebuslar halk milmes· şiddetinden herkes evlerine kaparuruştı. 
:eri bu vaziyetten memnundular. Giz Luvar nehrinin üzerinde buz parçaları 

.. krah bu kadar az bir maiyetle gö- yüzüyordu. 
:ce sarardı. Maiyetine her ihtimale Kralın odasında yanan şöminenin bir 
di şı hazır bulunmaları emrini gönder. tarafında kral Hanri, diğer tarafında da 
I · l<:t-a! tahtına oturdu. Nutkuna baş- Katerin Dö Mediçi oturmuşlardı. Kral 
adı. Nutukta krallığın bitip tiilı:enmiyen her zamandan fazla düşünceli bulunu
~lt harplardan bıkmış 1uıanmı' oldu· yordu. Kraliçenin de rengi uçuk ve hal
i lları. allriilüyor ve anla§?Wl tavsiye siz bir tavrı vardı. • 
~uy?rd~. Toplantıdan çıktıktan sonra Yüzü mantosuna blirlinmüş bir asil-

. lllisafirlerini kabul eylediği salona zade içeriye girdi. Kral ve kraliçenin 
lıtdi. Dük dö Giz kendi adamlarına asil~ onu tanımağa ihtiyaç.lan yoktu. Çünkü 

ve halk şarıkları, 13.15-13.30 da dahil1 
ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30-19.00 da muhtelif plilk neş· 
riyalı, 19.00-19.30 da Türk mwikisi ve 
halk şarkıları (Leman ve arkadaşları), 
19.30-19.45 te saat ayarı ve arapça neş
riyat, 19.45-20.15 te Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Hikmet Riza ve arkodaş
lan), 20.15-20.30 da milll iktısat ve ta
sarruf mevzuunda konuşma, 20.30-21.00 
de plfıkla dans musikisi, 21.00-21.15 te 
ajans haberleri, 21.15-21.55 te stüdyo 
salon orkestrasL 21.55-22.00 de yarınki 
program ve istik!M marşı. 

ISTANBUL RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da plakla tlirlı.: musikisi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plikla türk 
musikisi, 13.30 da muhtelif pla~ neşriya
tı. 

Ak~am neşriyatı: 

~e Ve mebuslara bazı tavsiyelerd, bu- kim olduğunu biliyorlardı. 
~Uf olacak ki hepsinin krala ~ Asilzade alçak bir sesle : Saat 17.00 de Inkı!Ap dersi; Universi-
~ tlerınde !ebesslim beliriyordıı. Kr!ll - Bugünlerde olacak! dedi. : leden naklen. Mahmut Esat Bozkurt ta-
ıc:r saniye bir hançu darbesine m~ Kral titrerken kraliçe sotdu : , rafından, 18.30 da Ulusal ekonomi ve 
. baı. korkwıuyla dehşetli bir tesir ;.. - Ne zaman ? · 1 artırma kurumu namına konferans, Zi-

:de idi... Ukln bu ~ssürlin~ - Eyice kararlaştırılamadığı içih raat bankası müdlir muavini Reşat, 19. 

tzMIR SiCiLi TiCARET MEMURLUöUNDAN ı 
~escil edilmit olan (The Smyrna fig packerı ·limited) tirketi· 

nin 17 /2/938 tarihinde adiyen toplanan umumi heyeti zabıtna· 
meıi ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 2200 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

1 : Zabıtname lzmir Sicili Ticaret Memurluğu 
2: Hi11edarlar cetveli resmi mührü ve F. Tenik imzası 

ZABITNAME 
Di Smirna Fig Pakera Limited Şirketinin 1938 senesi tubat 

ayının 17 inci Pertembe gÜnÜ saat on birde lzmirde Atatürk Cad. 
88 No. da kain bürosunda yapılan hi11edarlar senelik adi umu· 
mi heyeti toplantısı zaptıdır. 

Toplanhda Hükümet Komiseri olarak Şevki Erhığrul hazır bu
lundu. Komiser, toplanh ilanını havi gazetesi hazirun listesine, 
duhuliye varakalarını tetkik ederek bütün kanuni muamelelerin 
zamanında ve kanuna uygun yapıldığına ve nizamname muci· 
hince li.zımgelen ekseriyet hazır olmakla müzakereye batlana• 
bileceğini bildirdi. 

· Toplantıya Bay R. A. Wheeler riyaset etti: 
1 - Toplantıda tirketin 12395 hissesini temsil eden 8 aza ha

zır bulundu. 
2 - Ruzname okundu. 
3 - Geçen seneki toplantı zabıtnamesi okunarak reis tara. 

fından imza edildi. 
4 - idare heyeti ve mürakip raporları okunarak, toplantıdan 

evvel azalara dağıtılmıt olan 31/12/1937 tarihli Bilanço ve Ki.r 
Zarar hesabının okunduğu nazarı itibare alınarak raporların ka
bulü ile Bilanço ve Kar Zarar hesabının tasdiki Reis tarafından 
teklif ve Bay Salomon Padova teyit etti. 

Teklif müttefikan kabul edildi. 
5 - Alfred Chamaud'in tekrar idare heyeti azalığına intiha

bım Bay Elia Benveniste teklif ve Bay Lui Lochner teyit etti. 
Müttefikan kabul edildi. 
6 - Gelecek sene için Bay Hakkı Bayman'ın hesap muraklpll

ğine tayinini ve ücretinin idare heyetinin takdirine bırakılmasın! 
Bay M. Mainetti teklif ve Reis teyit etti. 

Müttefikan kabul edildi. 
Toplantıya nihayet verildi. 

REiS 
imza okunamadı. 

KOMiSER 
M. Şt1111ıi 

Q. 11661 

ÜZÜM 
221 Inhisar idaresi 

85 Paterson 
79 P. Pacl 
55 Alyoti Bira. 
35 Albayrak 
34 i Vitel 
25 j. Koh~ 
11 P. Klark 
6 j. Taranto Ma. 
3 F. O. Mehmet 

554 i YekO.n 
231750 

232304 i 
28/2/938 tarihinde .. 

9.25 13 • 
12. 75 13. S() 
12. 13.37 
12.75 14.50 
11.75 13. 
1().5() 14. 

14.25 

13.50 
13.37 
15. 

15. 

13.50 
13.31 
15. 

Çekirdeksiz lizüm orta fiatleri : 
No. 7 12.00 
No. 8 12.50 

No. 9 13.00 
No. 10 14.25 
No. 11 16.50 

ZAIIlRE 
2390 çuval Buğday 5. 6.25 

7 vagon Arpa 3.9375 4.1875 
279 çuval arpa. 

3() ton Çavdar 4.625 

26 çuval M. D. 4.75 
213 çuval Nohut 6.50 6.625 

79 ton pamuk çekir. 2.50 2.25 
802 balya pamuk 34. «. 

Memlekd hastanıst d~ tabibi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

1 
llyen belli etmiyor, annesinin baJai kat'l glinlinil bilmiyorum. Her halde !sa da Nebil oğlu I. Hakkı ve iki arkadaşı 

lrıııdan ceattt alıyordu. Plan takdire yortusundan evvel olacak. Günü anla- ile Türk musiki.si ve halk şarkıları, 19. 
rıYuıdı, her feyden evvel Gize mutlak şılınca onu da haber vereceğim. 30 da konferans. Beyoğlu Halkevi namı
b r •ınııiyet verilmek isteniyordu. Kral Kral hiç ağzını açmadı. Teşekkür ına- n:a, muharriri Naci Sadullah (Hayvan 
li u ltı•hatla Dlik dö Mayeni Liyon vali- kamında başını salladı. Kraliçe : sevgisi), 19.55 te borsa haberlt!rl, 20.00 
b~ tayin etti. Mayen şükranlarını - Çekilebilirsiniz. Küçük merdiven- de Klasik türk musiki.si: Okuyan Nuri THE SMIRNA FIG PAKERS LiMiTED 

11 
.dirtrken kendi kendine şöyle dilşli· den ininiz. dedi. Halil, keman Reşat, kemençe Kemal Ni· 1938 senesi •ubat ayının 17 inci Pertembe gÜnÜ saat 11 de tir-

Kemal Çetindağ 
Haatalarını her glln sabah 

saat dokuzdan baılıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Uyordu: Asilzade eğilerek dışarı çıktı. Bu sı- yazi, tanbur Dürrü Turan, kanun Vecihe ket yazıhanelerinde aktedilen tirketin alelade umumi içtimaında 
. - ~er krhl söılinde durursa, kard<>- rada kral mırıldandı : Ney Tevfik. Nısfiye Salahittin Candan, hazır bulunan aksiyonerler ve temsil ettikleri aksiyon listesi: 

:ıııı onun yerine geçtli! zaman bana v<>- _ şu Morever hakikaten zorlu bir Ut Sedat, 20.30 da bava raporu, 20.33 te List of the Shareholders and Shares repreaented at the Ordi-
ııe~en daha fazlasmı vermlf olacak, haydut! Ömer Riza tarafından arapça söylev, nary General Meeting to be held at the Company's Officea on 

1§1. Yalnız kralın aözllnde durup durmı- Kraliçe ayağa kalktı ve kapıyı açtı. 20.45 Vedia Riza ve arkadaşları tarafın- the 11 th day of F ebruary 1938 at 11 o' clock. 
~:~dııdır. Uç\lncü Hanri Kardinal On beı kadar asilzade kralın yanına gir- dan tlirk musikisi ve halk şarkıları, (sa Kart No. ismi Aksiyon miktarı Rey imza 
~··Gize Avlnyon sefaretini vaadetti. diler. Kraliçe bunlara yer göstererek at ayarı), 21.15 te Tahsin ve arkadaşları Card No. Name Share quantity Votes Signatureı 

0 "YU Despnaya bağıra bağıra dedi ki: oturmalarını söyledi. Bunlar arasında 1 tarafından türk musikisi ve halk şarkı- 1 R. A. Wheeler 12230 244 R. A. Wheeler 

Telefon : 3921 

ad- Sizin gibi meziyetleri bliyilk olan Kriyon, Larşan, Sent Malin, Kalber gi- !arı. 21.50 de orkestra, 22.45 te ajans ha- 2 Alfred Chamaud 100 2 AllreJ Charnaıicl 
ltı~ ~k kıymetlidirler. Buglinden bi kralın sadık arkadaşları bulunuyor- berleri, 23.00 te plakla sololar, opera ve 3 · Louis Lochner 60 l Louu Lochner tzMIR sıcıu TiCARET ME

MURLUöUNDAN : -•n benim husıut müşavirlerim ara· du.Uçüncü Hanri hepsini bir dakika göz- operet parçaları, 23.20 de son haberler, 4 Hakkı Bayman 1 Hakkı Bayman 
'lllda bulunacaksınız. den geçirdikten sonra söze başladı : ve ertesi günün programı. 5 R. Mazza l Mana 
ledla:ı.· llertnı Manlvele dikerek ilive ey- - Baylar, Dük Dö Giz beni öldürmek BU AKŞAM AVRUPA tSTASYON- 6 Maurice Main~tti l Maariee Mainetti 

istiyor. LARINDAN DiNLENEBiLECEK 7 Elie Enveniate 1 Elie Enot1ni•lt1 

Tescil edilmit olan (The Smrnı
fig Packers Limited) ,irketinin 23/ı 

2/938 tarihiyle tasdikli sirküleri ti
caret kanununun hükümlerine göre 

sicilin 2201 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ili.n olunur. 

G<! - ldöayö Lö Dük size karşı büyük bir 
daYd Ve itimat besliyor. Sizin hakkınız
; . •Ynı sevgi ve itimadı beslemekliğiin 
rÇtn kAf! görliyorum. Sizi de devlet şô
d~sı 4ıa.lığuıa tayin emrini başvekile ver-

Asilzadele~ esasen böyle bir hitaba SEÇME PROGRAM 8 Salomon Padova 1 Salomon PaJooa 

ııı. 

maruz kalacaklarını biliyorlardL Bunun- SENFONiLER: 
la beraber hepsi birbirine bakıştılar... 20.45 Bükreş: Senfonik konser (Massi-
Hepsinin benzi atmıştı. Hatta içlerinden ni), 21.05 Varşova: Fitelbergin idaresin
bazıst. Dük Dö Giz içı>ri girmij; gibi, de senfonik konser. 
yerlerinden fırltyarak kılınçlarına sarıl- HAFiF KONSERLER: 
dılar. 6.45 Paris ko]onyal. Plak. 7,10 Berlin 

o 12395 

1 liuiaaa bir ııaat içinde geceleyin hazır
~ış olan bir çok tayinler 11.stesl al!
. lıa.,, lara bildirildi. Kral taraftarları bu 
h K<!tten kuduruyorlar, Lllı.:örler ise 

Kral bir Jşaret!e ohları teskin ede~ek kısa dalgası, neşeli musiki, 8.15 devamı, ~•!ZllZlll!ll::ri2:Z:ZZZ:alZ2'::mm:ı•MiQ] 
aözüne devam etli : .,. . 19.30 Kunaval neşriyatı. 10.30 Paris ko- !'! 

ayretten hayrete düşliyorlardı. 
G~ kendi kendine mırıldandı: 

r..:: Zavallı adam eli ayağı bağlı kuca
-uııı dlişilyor. 

'iıı~llıa~et kral, annesinin bir işareti Uze· 
d...ı• Duk dö Gize dönerek yliksek sesle 
'"' iti: 
- llösyö Lö Dlik! Siz saray m~iri 

- Bu kadar itimat ve sevgime maz- lonyal. Plak. 11.30 keza: 13 Berlin kısa 
har olan bir kimsenin hayatıma kasde- dalgası. Hafif musiki 14.30 devamı 13.15 
deceğini aklundan geçirmek istemezdim. Bükreş. Predesko orkestrası. 14.30 deva
Ukin şimdi Isa yortularından evvel öl- mı, 14.15 Paris kolonyal, konser nakli, 
dürüleceğimi haber aldığımdan tedbir 15 keza. 17.45 Berlin kısa dalgası, Halk 
almak üzere sizleri davet ettim. Evvelft orkestrası, 18.50 devamı. 18.15 Varşova 
siz söyleyiniz Kriyon.. Polis bandosu, 19.30 Pefte: Kamaval 

BAGCILARA 
Bağlardaki BALGAM hutalılı:-

!arının en müeıair ilacı olan SiY AH 

KUKORTLERIMIZ celmİftir. Eh· 
Ten fiatle satılmaktadır. 

Halimağa Çarşısında 

Kadı oğlu Ahmet 
... IZllı:ı:Diaıiiİlll!EIBllmiııi ... ı 

detiı ,,,,_,_. ' ........,.,z. 
- !:Yet, 

- Eğer düşmana tuzak kurmak san'a- neşriyatı. 20.15 Prag. Karnaval progra· 
tını olsaydı reyimi bildirirdim. Bence mı, 20.30 Vaqova Leh musikisi. 21.25 
madam ki bir cinayetten bahsediliyor Prag eğlenceli konser, 21.35 Bratislav: 
vatife adliye memurlarınındır. Kamaval neşriyatı. 22.20 Prag: Radyo ~1!!!11!11•••1!!•••~•-11!!! 

- Demek siz, Dük Dö Gizi mahkeme- orkestrası. 22.35 Peşte: Çigan musikisi. y Urt Şarapla rl 1 
;.,,.- O halde memuriyetinizin icabı o

-"•zlfelert neden yapmıyorsunuz? 
ye vermekllğim fikrindesiniz. 23.30 P~te: Çigan musikW. 

1 OD MUSI Her nni taraplanru zevk sahibi 
- Haşmetlim! Bütiln cinayetler hak- A KISI: 

1 18 30 O ı G k 8 30 muhterem mütterilerine takdim 
kında takip edilen yol budur. Adalet . s rova: itar uarloti 1 . 
eliyle ma!ık(l.m olur ve idam edilir. 1 Prag. Yaylı Metler kuarteti. eder. 

ALL Yapım yeri: Yol bedeıten K.ü-

lC Anlıyamadım. 
lattı~ lllası ile Kriyona birer nazar fır· 

sonra devam etti · 
lik-;: :"ilah allah! Bütlin şu. emniyetsiz· 
'0rı_adan kalkmaSlnı ı..tlyorum. 
v•r!!inr k lafta kalmasın. Fiili eserlerini 
.ı,.n ll · Artık kafamı çatlatan şilpheler

, :.-ö Lö tak.kalayım. Bunun için~ ki Mö.s
tııı. Dük bu akşamdan itibaren sara-

- Eğer Gizin dostları hücum ederek RESIT ER: çtik Hamam ıol<ak Nu. 3 
ukimi· çal lind al la 18.15 Viyana Graz. Kem.an resitali, 
"" par ayıp onu e en ır rsa Satıı yeri: Yol bedesten aizmda 
reyiniz beş para etmez. Kralın hayatına 19.20 'Blikreş, Bach, Beel~oven, Brahms tütüncü Bay Etem Ruhi. 

g.. k b" ı ak · · uhak d ı ın plaklarından. 2025 Bukr~: Fransız oz oyan ır a ç ıçın m eme en ı . ı 3 ( ı 62) 
b k 1 k b. d.. .. . şarkıları. ilııııııı•••••allİııii-•a.ı..S: ~ a yapı aca ır ~ey uşunmıyor mu-
sunuz! DANS MUSIKISI: 

_ Hayır haşmetlim! Cinayet ne kadar 20.15 B?Atislav. 22 Va'1"va. 22.15 Ber-
· l\a._~tatları tamamen size teslim olu

n ır. .. 
büylik olursa olsun umwni efıkar önün- !in kısa dalgası. 

~ ><iller! derin bir silldl.t kapladı. 
•tııı:ı· taraftarları gösterilen nihayetsiz 

1Yete 

de bütün çıplaklığiyle lıpa.t edilmesi r:;~c.amamım:z:zr;cma;~ 

hükümetin menfaati icabıdır. G" ı z Hetı·mı· 
llıeııı Şaşıyor ve Giz taraftarları da 

nuni 
ı..,d Yet ve hayret içinde kalıyor-

ı. 

Sarayın ah 
'1ezdind an tarlarının saray müşiri 
'-lepıe ~kalması adetti. Giz ise öyle bir 
t•ıııeı. f ulunmamıştı. Bu imtiyazı 1.s
llıaııas •na niyetlerini ortaya koymak 

ç ,_•na gelebilirdi. 
Orı; mahir 

lıoticeleri . ane hazırlanmış olan plan 
1•raf111 nı Pek çabuk gösterdi. Kral ta
dilt!tat s~rduğu sualler bunlardı. Bir ay 

- Fena bir nasihat! Bence bu gibi al-
çaklara pusu kurulur. Oraya getirilir! .. 
Vahşi bir hayvan gibi gebertilir! Bu va
zifeyi üzerinize alıyor musunuz Krlyon! 

- Haşmetlim! Dük Dö Gizi tahkir 
etmeği emreyleyinlz. Onu zabitlerinin 
arasında tahkir eder, düelloya icbar ede
rim. Küpe glindüz her kesin gözli önün-

de kılınçlarınıız1 çalıştırdığımız zaman 
gerisi Allah bilir. Ya ben onu, ya o 
beni dlinyadan kaldırır. 

it·· gosteıın - b Ueuııı 
111 

ege aşladılar. Giz de - Böyle yerlerde Allaha da inanım 
dı. P nını değiştirmeğe mecbur kal- yoktur. 

\' .ı\caı,a kr 
1 

. • . - Yani benim kılıncıma itimat ede-
oı..,a haJtik a hır tuzak mı kurmuştu. miyorsunuz. Belki mağHlp olurum diye 

~ııı. SOrdu~ten samimt ıni idi? Her iki korkuyorsunuz. Hakkınız var. Çünkü 
~lece ge . gu sualler bunlardı. Bir ay Dük gayet iyi kılınç kullanır. Fakat ga-
"U Çtı. Isa yort l ki d li · k · lı •anada G· . u arı ya aşıyor u. p gelırsem ·ralımı dedikodusuz kur-
~ •lovaya 1 •~ın anası Düşes dö Namor I tarmış olurum.' Eğer ölürsem dığcr bi-
"""•- Re dı. Şeh· d . ı· l 1 . . . "-·· .......... , edi ır e gız ı top antı ar I rısı benun kı1ıncımı kavrar ve devam 
"'Ulı: Yordu A ah da c· . n tarlar her akşam eder. 

tze teslim dili" d ı e yor u. Kral yerinden fırlıyarak kraliç•ye 
l5gs ~ııe l h . ISA YORTULARI baktı. Ve cevap verdi : 

• lrıncl Kanunun on besin- - BITMEDl -

MlTAT OREL 
Adres • Beyler Numan zade 

sokağı Ahenk matbaası yanın· 
da. Numara: 23 

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

™c:tZ2ZZZZZ2!Z2 ffll &Qi"'Z'L%21 

ZAYi 
lstanbul ithalat gümrüğünden al

mıt olduğumuz 31552 numaralı be
yannameye ait 20/12/937 tarihli 
ve 360302 numar.Iı gümrük mak· 
buzunu zayi eyledik. 

Y eniaini alacağımızdan eakiıinin 
hükmü olmadığını ilin eyleriz. 

lıtanbul Beyoğlu lıtiklal Cd. 
No. 30 
ARŞtMIDlS MOESSESESl 

639 {373) 

1. ' -
,,--... IMEll9 

Et:EKfRIK .. 
MOTORLERI 

• 
ı/ ,, j .• 

~·.-~') [el, .. 
- --, 

Sanayide Siemens Motör ve 
malzemesini kullanan rahat ede 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları deposu 
Peıtemalcılar 77 /79 

Telefon ı 3332 

'~------ı 

247 
KOMiSER 
M. ŞEVKi 

637 (371) 

KEMAi.PAŞA ASUYE HUKUK 
HAKIMUötNDEN : 

No. 938/25 
Müddeialeyh • latanbul Erenkö

yünde Gazi Aaker mahallesinde 82 
numaralı evde kunduracı Ali Ben
ginin evinde sakine iken ikametga· 
hı meçhul eaki iıkin memuru Sü
leyman kızı Behiye tarafına : 

lzmir Sicili Ticaret Memurlu
ğu resmi mühürü ve F. Tenilt 

imzası 
1 : SIRKOLER 

23 ,ubat 1938 
Baylar : 

SIRKOLER 
8 Mayıs 1934 tarihli sirküleri

mize zeyildir 
Şirketimiz idare heyeti i.zalığı. 

na tayin edilen Louia G. Lochner'in 

8/ 5/934 tarihli ıirkülerde imzalara 
mevzu zevattan her hangi biriyle 

Müddei KemalP8f81\ın Parsa kö
yünde sakin Masııbaı oğlu ve Parsa müıtereken unvanı ticaret altuıa 
belediye i.zaaından kocanız lbrahim mevzu imzası da ıirketimizi ilzam 
tarafından aleyhinize açılan botan- ve taahhüt altına koyacaktır. 
ma davasından dolayı yevmi muha- Keyfiyetin ve a.pğıda yazılı imza 
keme olarak tayin ve teabit edilen nümunesinin kayıt buyurulmasuıi 
25/2/938 tarihine tesadüf eden cu- diler saygılanmızı ıunarız. 
ma günü saat onda lzmirde çıkan Di Smirna Fig Pakerı Limited 
Yeni Aaır gazetesinin 21/1/938 ta- Aza Az.a 
rihli ve 9763 numaralı nüıhaıiyle Okunamadı Okunamadı 
ilanen vukubulan tebligata rağmen Louis G. Lochner 
gelmediğinizden hakkınızda mah- Şöyle imza edecektir 
keme gıyab karan verilerek mah- L. G. Lochner 
kemenin 22/3/938 tarihine tesadüf Genel sayı : 3055 
eden salı günü saat ona bırakılma- özel sayı : 1/36 
ıına karar Teriimi, olduğundan yev- t,b~ ~/2/938 tarihli sirküler al· 
mi mezkUrda gerek bizzat ve gerek- bndaki umarun zat ve hüviyeti da
ae tarafınızdan kanuni bir vekil irede maruf lzmirde The Smyrna 
göndermek suretiyle ve masarifi gı- Fig Packera Ltd. Şirketi idare heye
yabiye ile birlikte Kemalpafa asliye ti i.zaaından lzmirde Alsancakta 
hukuk hi.kimliğinde hazır bulunma- Burnava caddesi 67 numaralı evde 
ruz ve eaaa hakkında esas lii.yihaya mukim Louiı G. Lochnerin olup 
cevap vermeniz ve aksi takdirde bir münderecahnı aynen ve tamamen 
daha mahkemeye kabul edilemiye- kabulden sonra huzurumda bizzat 
ceğinizden keyfiyet ilin olunur. vazettiğini tasdik ederim. Bin dokuz 

(383) yüz otuz sekiz yılı ,ubat ayının yİr-
-------1!!!1!!!11!1!9!._~-• mi üçüncü çaqamba günü. 

MiLAS HUKUK HAKIMLlölN- 23/2/1938 
DEN : 938/39 T/C İzmir ikinci noteri resmi 

Milisuı Şevketiye mahallesinden mühürü ve E, Erener imzası. 
Muıtafa kızı Feride tarafından ko- Genel sayı : 3055 
caaı Aslan Datcanın Batı köyünden özel sayı : 1/36 
Mehmet oğlu Nazmi aleyhine ika- lıbu sirküler suretinin dairemu 
me eylediği ihtar davasında müdde- dosyasında aakh 23/2/938 tarih ve 
ialeyhin ikametgahı meçhul bulun-
duğundan ili.nen tebligat icrasına 3055 genel say1lı aslına uygun oldu-
karar verilmit olmakla muhakeme ğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
gijnü olan 3/3/938 pertembe günü otuz sekiz yılı §ubat ayının yirmi 
saat dokuzda gelmediği veya vekil ii~üncü çar§8111ba günü. 
göndermediği halde gıyabında · yapı· T I C lzmir ikinci noteri reımi 
lacağı tebliğ makamına ili.n olunur. mühürü ve E. Erener imzası 

(382) 638 (372) 



. SA\'rA : 10 .. -
NAZ1W ASLIYE HUKUK 

MAHKEMESiNDEN : 
Na:zillinin Dumlupınar mahalle

ainde oturan lsabeyli köylü Kar 
Mehmet kızı Havva Kırtılın ikamet
gahı meçhul kocası müddeialeyh 
Muğlanın Kavakdere nahiyesinin 
Genek köyünden Kasap Al! oğul
larından Mehmet oğlu Mehmet aley
hine açtığı b<>Janma davasının i\8-
nen yapılan tebligat üzerine gelmele
rinden gıyabında yapılan mahkeme-

·. ·si sonunda : Kanunume.dcninin yüz 
· otuz iki ve 134 üncü ma~delerine 

tevfikan davacı Havva · Kırtıhn kö
cası müddeialeyh Mehmetten bo
~nmasına ve kabahatli olduğu an-
18,Jılan müddeialeyhin bir sene müd
detle ba§kasiyle evlenmemesine 9/ 
2/938 tarih ve 88 esas 58 karar nu
marası ile karar verilmiş olduğundan 
tebliğ makamına kaiın olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

645 (374) 

ZAYi 
lzmir Lisesi Orta kısmı~dan al

m~ olduğum ıahadetnam~yi zayi 
.ettim. Yenisini alacağımdan eskisi
ni;ı hükmü olmadığını ilan eylerim. 

Karııyaka Sadık Bey Sokak No. 
19 M. OLÇUN 

-

!!!!!!!~~~!ll!l!!l!!!~~~~~~~~~~;L;V. 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

• 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzm;rde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayy~rz, Küpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Ley lak marka'arını havi her~evi 
Kabot bezi imal eylemekte o'up malları Av. upanın ayni tip 
mensucatına faıktir. 

1 el fon No. · 22) 1 ve 34)97 
'l,4•fgraf ad rPsi : llnyrak lzn1 i r 

1 L A 'N 
lzmir yün mensucat Türk anonım 
şirketinden; . 

lzmir Yün Mensucatı Türk Anonim Şirketinin hissedaran he
yeti umumiyeııi &fağıda gösterilen ruznamei müzakerat hakl::ın
da karat ittihaz edilmek üzere 21/3/1!?38 Pı:.zarteıi g ünü sah.ıh 
saat on birde •irketin Birinci Kordondaki merkezio<lc f\d ;yen iç
tima edecektir. Mezkur içtimaa i~tirak r.rzusunda olup laakal be' 
hisseye sahip bulunan hissedarnnın malik oldukları &enedatı ve
yahut hukuku tasarrufiyelerini müsbit vesaiki yevmi içtimadan 
evvel tirket katibi umumisine tevdi ederek mukabilinde ictiman 
iştirak hakkını bah~eden duhuliye vesikası almaları li.zımdır. 

Ruznamei müzallerat 
1 - 1937 senesi idare Meclisi ve Murakip rap :>:-laı 1nm olrnn· 

maıı. 

2 - 1937 senesi Bilanço ve Kar ve Zc rar hesa!J!arınm tetl:i
kiyle tasvibi ve Meclisi idarenin ibrası. 

3 - Muvafık görüldüğü takdirde heyeti idaren;n teldifatı veç
hile temettüün sureti tevzii hakkında l:arc.r i!fhazı. 

4 - Esas mukavelenamenin 30 uncu madd~zi mucibince Mec
lisi idareye intihap edilen Bay Hakkı Saffet T an ile Mösyö Her
bert Joly'in İntihaplarının tasd iki. 

5 - Esas mukavelcnamenin 26 ve 27 inci mad deleri mucibin
ce vazifeleri nihayet bulan H. F. Giruad, E. H. G;raud, P. de Por
tu, Rahmi Arslan, Fevzi Beler, A. Maguin, C. Molinarı, Hakkı 
Saffet Tarı ve Herbert Joly'den müteşekkil Mecli::i İdarenin ay
ni eşhastan müteşekkil olmak üzere yeniden intihapları. 

6 - 1938 senesi için Meclisi idare azalarına veri lecek huzur 
ücretler.inin tayini. 

7 - Esas Mukavelenamenin 43 üncü maddesi mucibince ar
kadavları tarafından intihap edilen Bay Muzaffer A. Arel'in in
tihabının taıdiki ve 1938 ı;enesi için de murakiplerin intihabı ve 
Ücretlerin in tnyini. 

Katibi Umumi H. Feıızi Beler 
646 (375) 

1ZMtR BELEDtYEStNDEN : 1 yıs 938 gaye.sine kadar teahhüdün 
Beher tonu 66 liradan 2970 lira yelmi§ bin liralık olan bsnunıda ya

bedeJi muhammenli 45 ton Motori-; pabilir. Ancak bedelinin kırk bell bin 
nin makina ve elektrik mühendisli-ı lirası 938 yıla bütçesinden verilir ... 
ğind~i _mali .ve fenni şartnameleri Proje~ kC§if ve Jarlnameleri bedeli 
veçhıle ıhalcsı 11I3 I 938 cuma gü- mukabilinde basmühendilikten leda-
nüne temdit edilmiıtir. iştirak için rik edilir. Muvakkat temİRat mikda
iki yüz yirmi Üç liralık muvakkat rı dört bin yedi yüz elli liradır. İ§tİ
tcminat makbuzu veyn banl<a mek- rak için 2490 sayılı kanunun tarifi 
tubu ile söylenen gün ve saat on al- dairesinde hazırlanmış teklif mek-
tıda encümene gelinir. l 

649 
tup ariyle encümenin toplandığı sa-

< 379) lı ve cuma günleri saat on altıda en
- Basmahane yanında 33 ve 36 

cümene müracaat edilir. 
ıayılı adalarda heyeti umumiyesi iki 

650 (378) 
yüz elli bin liraya olup vahidi fiat Beh . . 
cetveline tevfikan simdilik 70.000 er metre murabbaı ıkı yüz 
füalık k "'m a t ı· k l . j kuruıtan yedi yüz lira bedeli mu-,., ı y p ırı aca o an gara) . 
Lanlral işi için 25/2/938 gününde hammenlı 62 inci adanın 350 rr.et-
)'apılan kapalı zarflı eksiltmede iha- f re mu•abbaındal<i 25 sayılı arsası 
k yapılamadığından mezkür tarihten ba§katiplikteki §artnamcsi veçhile 
9tibaren bir ay içinde pazarlığa bıra- 14/3/938 cuma günü saat 16 da açık 
~ılmı,tır. Şu kadar l:i bu itin yirmi arttırma ile ihale edilecektir. lıtirak 
,beı bin liralık kısmının 31 mayıs için elli iki lira elli kurutluk mu-
938 tarihine kadar yapılması mec- vakkat teminat makbuzu veya ban
buridir. Mütebaki kırk be! bin lira- ka teminat mektubu ile söylenen 
, ~ kısmı bir haziran 938 tarihinden gürt ve saatte encümene gelinir. 
hbarcn ye.pılacakhr. Müteahhit ma- 17- 22- ;25--!-l ' 494 (277) 

1'EN1 A~IR 

#lii*i*&AEV-H' 

Ne. 9268 S. P. R. B. No. 9260 S. P. R. B. 
DAIMON Mnrkah bu fenerler iki pilli ve üç yüz metreliktir ... 

Knyı~lı vr. nakıları vardır. Ayrlıdır, ~uleyi yakınla,tırır, uzaklaf• 
rır. Zabıti\n ve polislere, bekçilere, av.cılara tavaiye ederiz . 

inhisarlar urrıum müdürlüğünden: 
l - idaremizce Çamaltı Tuzl~ıhda yaptırılacak elektrik san

tralının ~nrtnameıi değiştirilerek dizel esasına müıtenit ola-· 
rak yeniden tanzim olunan ~&rtname ve tablo şeması mucibince 
tekn.r kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Bu inşaatın montajı da dahil olmak üzere muhammen 
bedeli sif İzmir 65000 lira muvakkat teminatı 4500 liradır. 

111 - Eksiltme 31/111/938 tarihine rastlıyan Pertembe günü 
saat 15 de Kabatafln Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Muaddel •artname ve projeler 3.25 lira bedel mukabilin
de inhisarlar umum müdürlüğü tuz fen fUbesiyle Ankara ve lz
rnir baş müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Münakasaya, Hornsby, Roolston, Sulzer, Deutz, M. A. N. 
Atlas Benz, Guldner, Krupp, Deutsche Werke firmaları girebi· 
lir. Bundan gayri girmek isteyen firmalar fenni şartnamede ya
zılı tal<atta bir dizel tesisatı yı:.pmış olduklarına dair idarenin is
teyeceği evrakı resmiyeyi inhisarlar tuz fen ~ubesine ibraz etme· 
leri şarttır. Alcs i halde münakn::aya i\ltİrak edemezler. 

VI - Eksiltmeye i ştirak etmek isteyen firmalar tartnameye 
uygun olmal< i~zere ihzar olunmu' fiat.siz son tekliflerini yedek 
aksam fiatleriyle beraber ve projelerini tetkik edilmek üzere ek
siltme gününden 15 gün evveline kadar inhisarlar umum müdür
H.i2ü tuz fen ı:ubesi müdürlüğüne vermeleri ve münakaıaya i,tİ· 
rak edebilmek için de münakasa gününden azami 2 gün evveline 
kadar verilen· tekliflerin kabulünü mutazammın mezkur fUbe
den vesika almaları lazımdır. 

VII - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki ve V inci 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesika.siyle güvenme parasın'i 
ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e 
kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmi ş olmalıdır. «B:> 712 
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Şark h~lı T.A. şirketinden: 
İzmir Şark Halı Türk Anonim Şirketinin hiuedaran heyeti 

umumiyesi aşağıda gösterilen ruznamei müzakerat hakkında ka
rar ittihaz eylemek üzere 21/3/938 Pazartesi günü saat 11.30 da 
tirketin Birinci Kordondaki 186 Nu. lı merkezinde i.diyen içti
ma edecektir. Mezkur içtimaa İ•tirak arzusunda olup liakal bef 
hia.seye sahip bulunan hissedaranın malik oldukları senedatı ve· 
yahut hukuku tasarrufiyelerini müshit vesaiki yevmi içtimadan 
evvel 'irket katibi umumisine tevdi ederek mukabilinde içtimaa 
İftirak hakkını bah,edcn duhuliye varakası almaları lazımgelir. 

Ruznamei müzakerat 
1 - 1937 senesi meclisi idare ve mürakip raporlarının okun• 

ması. 

2 - 1937 senesi bilanço ve kar ve zarar hesabının tetkik ve 
tasvibi ve meclisi idarenin ibrası, 

3 - Karın meclisi idarenin teklifi veçhile tevzii, 
4 - Esas mukavelenamenin 26 ve 27 nci maddeleri mucibin

ce vazifeleri nihayet bulan Mösyö H. F. Giraud, E. H. Giraud, 
Rahmi Arslan, P. de Portu, Fevzi Beler ve C. Molinari'den mü· 
te,ekkil meclisi idarenin ayni ethastan olmak üzere yeniden in
tihabı. 

5 - 1938 senesi için mediıi idare azalarına verilecek huzur 
hakkının teabiti, 

6 - 1938 senesi için mürakip tayini 
biti. 

ve verilecek ücretin tes-
647 .(381)_ 
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TÜRKİYE 
CUMHU RIYETI • 

'.21RARDBANKQSJ 

Bayanın hakkı Tar 

R AD Y·O LI N 
Ditleri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve u~\11' 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dit macunudur'• 

Sabah öğle ve ak1am her yemekten sonra giinde 3 defa i' 
di1lerinizi lırçalayınız. ~ -T.C. Ziraat bankası 

den: 
iz mir şu besin-

ölü Denizlili Mustafa oğlu Mehmediri Bankamıza 206 ve 231 

numaralı hesaplarla olan gayri menkul teminatından Çiğlid" 
1.838 dekar bahçesi 15 liraya, 14. 704 dekar tarlası 135 liraYf" 
ve 8.271 dekar tarlası 90 liraya ayni köyden Osman ve Muıta ~ 
Yazgan namlarına 3202 numaralı kanuna tevfikan ilk ihaleler' 
yapılmıttır. Borçlunun varialeri tarafından borcun ma faiz ,,, 
masraf mecmuu it bu ilan tarihinden itibaren on b"et gün zar fırı· 
da bankamız veznesine ödenmediği takdirde alıcılar namlarırı~ 
kat'i ihaleleri yapılmak . üzere satıf evrakının icra hakimliğİl1e 
tevdi olunacağı ilanen tebliğ olunur 655 (376~ 

e: lzmir Pamuk mensucat Tarh 
Anonim şirketinden: 

lzmir Pamuk Mensucatı Türk Anonim Şirketinin senelik ~.i~: 
ıedaran adi içtimaı umumisinin 21 Mart 938 Pazartesi günü 0

/ 

leden evvel saat 1 O da ,irketin tzmirde kain idare merkezirı e 
in'ikat edeceği ilan olunur. 

Müakerat Ruznamesi 
1 - 1937 mali senesinin muamelatına dair idare heyeti ,,e 

mürakip raporlarının okunması. Ve tasvibi ve idare meclisi aı•· 
larının ibrası. •t 

2 - 31/12/937 tarihinde hitam bulan mezkur mali seneye •
1
• 

bilanço, mevcudat ve kar ve zarar hesabatının okunması ile ta~ 
diki ve mali sene kazancı hakkındaki idare heyeti teklif atırıı 
kabul veya reddi. 

3 - idare heyeti azasından bir veya bir kaçına tevdi olurı•: 
bilecek vezaifi mahsusa mukabilinde ücret itası için idare heYe 
tine salahiyet verilmesi, f' • ,, ı· 

4 - Esas mukavelenamenin 27 nci maddesi hükmüne te ·tıi 
kan tebdili lazımgelen idare heyeti azalarından ikisinin tefrı 
ile yeniden intihabı. . . e4 

5 - Müddeti memuriyeti hitam bulan murakibin tecdidı "!1 i 
muriyeti veyahut tebdili ve müntehap' mürakip ücretinin t•Yi''r: 

6 - 1938 mali senesi için idare heyeti azaları ücreti huzur" . 
miktarının tayini, t• 

Li.akal elli hisseye malik olup içtimaı umumiycye ittirak ~11• 
mek arzusunda bulunan hiuedaranın ticaret kanununun 370 ~
ci maddesine tevfikan hisse senetlerini veyahut hukuku t~ıar ti1' 
fiyelerini müt'ir vesaiki içtima ıününden bir hafta evvel fırke 
umumt kitipliiine teTdi etmelidirler. 

648 (380) 



.... ,.. .... .,.... blr•affet ._.., 
~..,,. bblll luı•• ._ PERU>~ 
~r., ._.... ._ kGltetl ........ ........... 
~T • !MI oldultl gibi. 
••14AEnda .......... 

1'URAft rabrİllaları mamu:Abdar. Ayna umanda l uran 
'-alet • ......_, traş sabunu ve kremi ile gftzellik krem· 
...... k••n•11, Her yerde ıablmaktadır. Yalnız toptan sa• 
"9lar ip. bmlnle Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
lelik Nef'l Akyasdı ve J. C. Hemıiye mOracaat ediniz. 

Poela Kut. 22• Telefon acae 

MEYVA TUZU 

t,~ meJYa . laaudur. lnkıbnı del eder. Mide, bağır.ak, 
· tıgerden mOtnellit rabat.ıılıklan önler. Hazmı kolaylaıtırır. 

lnpiz Kanzuk eczanesi Beyoilu • lltanbul ............ __ _ 
BRISTOL 

. .. . . . .. ' . ,.. . ... • 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

~ ~J!i!., otelin mGıteciri Türlô"81a en ..ıD oteldal BA 
ft.. ~' L O' dür. 43 senelik tecriheli iclaieairle bütiln Ea 
~L...!_~cliaini aevdirmiftir. 
~~misafir kalanlar, kemli evlerindeki rahab bu 

~ Lu.uaiyetlerine iliveten fiadepr mltlaılt ac:mclur. 
tdcla bitin Ege ve lzmirliler bu oteH.de lndQfUl'lar. 

, 

Flatı her k•HY• elven.H 
Biirlk radrolann enaf' 

ve kudretini• · 
Liiks ahteri•i~ 

bir radro 

. SPARTON 
UllA~REX 38 MODELi r • 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) 

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

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cins k6mDr perakende saretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde Ablmaktad'1. 

Aclreı : Keatane pazarı Bardakçılar ıolrak numara 12 
. F. PERPINYAN Telefon : 3937 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

SAIP.A ı 11 
raou m 5 - sem o 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

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

BlRINCİ KORDON REES HAMBURG 
BINASI TEL 2443 An.AS LEVANTE - LINIE, A.G. 
Lllerman Lines Ltc:L BREMEN 

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

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- ACHAIA vapuru 28 şubatta beldeni· 
cak ve aynl zamanda Loadra ve Hull yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. içl:ı y\ik alacaktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- CA V ALLA vapuru 5 martta bekleni-
tidasmda Londra, Huİl ve Anversten yor. Anvers ve Hamburg limanlarından 

: gelip yUk çıkaracak ve ayni zamanda yük çıkaracaktır. 
Londra ve Hull için yük alacaktır. LARISSA vapuru 15 martta bekleni-

IJVERPOOL HATl'I yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 

?ılARDtNtAN vapuru 5 şubatta Li- için yük alacaktır. 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka-~ H. SCHULDT-Hamburg 
racak. GLuCKSBURG vapuru 8 martta 

MARD1N1AN vapunı 20 şubatta ge- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
lip Liverpool ve Glasgov için yUk ala- Bremen için :. ı.ik alacaktır. 
cak. NORBURG vapuru 23 martta bekl~ 

LESB1AN vapuru şubat ortasında Li- niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 

1 S d 1. ilk ka için yilk alacaktır. verpoo ve vansea an ge ıp y çı • 
racak. ARMEMENT DEPPE - ANVERS 

DEUTSCH LEVANTE _ LtNtE ESPAGNE vapuru 15 martta beldeni· 
ANDROS vap 9 batta Hamı...- yor. Anvers için yUk alacaktır. 

uru §U "'"15 DEN NORSD MIDDILBAVSLINJI 
Bremen ve Anversten gelip yük çıka-

0 racak. SLO 
Tarih ve navlunlardakl değişiklikler- . BAGHDAD ~töril. 15 martta bekle-

den acenta mesuliyet kabul etmez. nıyor. lskendenye, Dieppe ve Norvet 
-~--il!Wi ... il""'._____ umum limanlarına yük alacaktır. 

F 11 SERViCi: llARITIME ROUMAIN 

rate i Sperco euCAIU!3T 

V DUROSTOR vapunı 8 martta beki& 
8pUt 8CeOt3SI niyor.Ku.tence, Sulina, Galatz ve Ga-
ROY AL NEERLANDES laCz alııtarmaaı Tuna limanlan için yUk 

KUMPANYASI alacaktır. 
TRAJANUS vapunı 21 ıubatta gelip STE ROYALE HONGROISE 

Anvers (Dolru) Rotterdam ve Ham- DANUBE MAR1TDıılB 
burg limanlan için yük alacaktır. DUNA vapunı 2 martta bek:1en4-or, 
HERllES vapunı 3 martta gelip Burgu Budapefte, Viyana, Lim ve Bntlalan 
Varna ve Köstence için yUk alacaktır. limanlan için yük llaeüttar. 
lıfARS vapuru 7 martta beklenmekte SZBGED mot&il 15 martta beklml-

olup Rotterdam, Amsterdam ve Ham- yor. BuclaP8fle, Vipna. Um ve BraU. 
burg limanlan için yUk alacaktır. lafa lhnanlan için yQk alaealdır . 

SVENSKA ORIENT LINIEN JOHNSTON VABRDf LIIUS 

FlNN vapuru 21 ıubatta gelip Rot- LIVERPOOL 
terdam, Hamburg, Gdynia. Dantzig, Da- INCEMORE vapuru 2'I ıubatta bek· 
nimarka Hmanlan Balbk Norveç li- leniyor. Burgu. Varna, K&tence ve Ga-
manları için yUk alacaktır. latz için yUk alacaktır. 

GOTLAND motöril 3 martta belden- AMERICAN EXPORT LINBS 
Markalı radyo:..n tercih ediniz.. 

ZEVK, AHENK; SEDA TEMlZU
öl, ZARAFET HEP BiRDEN AR
ZEDER. BiR DEFA GÖRMEK, 
DiNLEMEK, SONRA KARAR 
VERMEK MF.NFAA TINIZ · lCA-

melde olup Rotterdam, Hamburg, Gdy- 'nıe Export Steamshfp Corporatlon 
~;:;:;::-.::::--=:::::=----- nia, Dantzig, Danimark ve Nol'Yeç li- EXPRESS vapuru 4 martta bekleni-

manlan için yük alacaktır. yor. Nevyork için yUk alacaktır. 

BIDIR. . 
lzuair ve Civan umum l>epozite-

ri : St. KALOME:Nl • • • • • • • • • 
Büyük Kardiçalı Han OMECA 
Ticaretlıaneıi ittisalinde .•••• 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür ! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık · 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZlN Soğuk alsmbğmm fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün ııtırapları da dindirir. 

icabında •iincle 3 luı,e alınabilir 

EYLUL 
Baharat Deposu 

Sayın miltterilerinden gördüifi çok değerli ilgi üzerine çefit· 
lerini artbrmıt ve bütün hekimlik ve kimya lleminde iyi taml· 
mıt HASAN ECZA DEPOSU miltahzerabndan; çocuk ye ihti
yarlanmız için öZLO UNLAR, ,Uer hastalan için GLöTEN 
unu, elaDeii Ye lllireaL. Metlav UMON ÇiÇEKLERi Ye muhte
lif kokulu kolon,.lar iltt esam, Jayanta, pudra, krem, ruj, oje Ye 
çe,itli tunlet et:ruı, ÇiL ILAÇLARINI htanbul fiati llzerine aa
bf& koJIDUflm". 

Zeqin Çetitli dit fırçalari, dit macanlari, ıarantili c1öri1mfit, 
paketlenmit baharat, Jeni mahaal ıhlamur, salep .. 

ARTI elhiae boyalan Ye clalaa pek~ Çetider. 
TELEFON:3882 

GUNBORG vapuru 14 martta bek- Dlndakl hareket tarihleriyle nn-
Ienmekte olup Rotterdam, Hamburg. lunlardakl deti§lkllklerden acenta me
Gdynia, Dantzig, Danimark ve Baltık suliyet kabul etmez. 
limanlan için yUk alacaktır. Daha fazla tafsillt almak için Birin-

SERV!CE MAR1TDIE ROUIUJN el Kordonda V. F. Henry Van Der Z.. 
ALBA JUL1A vapunı 7 martta geltp ve Co. n. v. Vapur acentalılma mf!ra

Malta, Cenova ve Marsllya limanlan caat edilmesi rica olunur. 
için yük ve yolcu kabul eder. TELEFON No. !007/2008 

ZEGLUGA POLSKA s. A. yet kabul etmez. n:C fazla tJ!Ult IÇC 
LECIUSTAN motörU 15 martta bek- tkincl Kordonda Tahmil ve Tahliye bi

lenmekte olup Anvers, Gdynia ve Dant- nası arkasmda FRATELI..1 SPERCO 
zig llmanlan için yUk alacaktır. VAPUR acentalıiına müracaat edilme-

11Andald hareket tarihleriyle navlun- sl rica olunur. 
lardakl değişikliklerden acenta mesu.11- Telefon : 2663/illl/4221 

,.. Fenni gözlük iÇin 

KEMAL · KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dün1ada meYCUt bütün gözlük cinı Ye Çetitleri ,..kından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuY&JJ• 
laflarla albn, nikel, pilitin, hu basa Ye aelliloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motoaildet gözliiklsi, puaula, pertavıaz 
barometro, yırometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok· 

torlan için göz mua1ene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

• 

NoneçJUUD halia Morina babkppdır. iki 
defa aidlmiftir 

ŞERBEI' GiBi IÇIUBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
• • • • • • • • • • • • • • • • .. .................................................................... : 



SAHiFE 12 1 

-- _:s_ -
ransız meclisindeki münakaşalar 

Bütün dünya matbuatında bir alaka ile karşılanmış bulunuyor 

Çekoslovakya ya karşı ı Grazda alınan tedbirler 
F ransaca deruhte edilen teahhüta 

lerin sarsılmazlığı anlaşılmıştır 
A vusturyada çok mühim olabilecek 

hadiselerin önüne geçildi 
B. Delbos ve B. Chautemps'in sözleri Prag'da olduğu kadar 
Bükreş siyasi mahfellerinde de memnuniyetle karşılandı 

Bu suretle bazı nasyonalist sosyalistlerin Ber.linin yeni bir 
müdahalesine fırsat verme hareketlerine mani olundu 

Paris, 28 ( ö.R) - tki &enelik bir ay
nhktan aonnı tekrar bilfiil guetec~ik ha
yatına dönen sosyalist partW lideri B. 
Blmn harici meselelerin müzakeresi do
layıaiyle cPopalaire» pzeteainde bir 
makale neıretmittir. Eski bafvekilin ma
kalesi ıu hükümle bitmektedir: 

clngilis harici &.İyasetinin ne mikyasta 
değqt.iğini ve neden cleiiftiğini tetkik 
etmelı: Fransa mebusan mediıine ait ol
~an bir ~ti. Bu meclis sadece fWlU bil
dirmittir ki Framız harici siyaııeti deiit· 
miyecektir. M~terek emniyet ve tecez
zi kabul ebnez sulh onun hfllefleridir. 
Milletler Cemiyeti bu gayeye ulapnak 
için biricik delilse de en esasla vasıtalar
dan biri mevkiini muhafa:o etmektedir. 
Bu aebeple Fransa M. C. Paktına ve bü
tün hususi taahhütlerine 61\dık kalıyor. 

Herkesle aulhu istediğima için herkesle 
aulha ça}lfrnak ezmindeyi:z. Bu yolda di
ğer devletlerle müzakere im.kan baricin
C:le tutulmıyor. Fransa bu doğrudan doğ
ruya görüJmc yoluna girmeğe bir Sok 
defa teıebbüs elti. Faket bu konU1rnaya 
verdiği gaye Avrupa meaelelerin.in umu
mi hallidir. Mebusan meclisi halk cep
hesinin hüküınet mevkiine geçtiği tarih
ten beri mesut bir ıekilde takviye edil
mij olan İngiliz - Fransl% dostluğunun 
mubaf a:uuı ve tam olarak kalması lehin
deki kanaatini samimiyetle bildirmqtir. 
Zira bu dostlUk il<i memleketin emniye
tinin ve bütün Avrupa em::ıiyetinin esas 
§nrtıdır. 

cNadiren bir harici mesele üzerinde 
bu derece ittifak görülmüştür.» 

cOeuvre» gazetesi de ıunu kaydedi
yor: uHatipler nrasında esasla bir fikir 
aynlığı görülmedi. Bu da gösterir ki dev
Jet mefhumu ve bu saatin vahameti hep
si tarnfmdan takdir edilmektedir. Kabi-
ne lehinde rey vermesi mümkün olan B. 
Paul Reynaud ile aleyhte rey vennesi 
İcap eden B. Flandin bilikit reye iştirak 
etmemiılerdir. Bu da mubaliflerin hari
ci mesele üzerinde bir ayrılık çıkarmak 
İstemediklerini ve böyle mühim bir mev
zu üzerinde ne kendileri arasında, ne de 
ekseriyete ka11ı tamiri imkansız bir va
ziyete düşmekten sakındıklarını göster-

FRANSIZ MECUSINDEKI 
MONAKAŞALARIN 

PRAGDA TEStRJ 

meclisinde harici siyaset hakkında söy
lenen nutuklar Bükre~ siyasi mahafiliı!
de memnuniyetle k~ılanm~tır. Çekos
lovakya lehinde huiciye nazın tarafın
dan ynpılan beynnetm b~vekil tarafın
dan tekit ve r:ıcclis tarafından da tas
vip edilme:i Rume:ı siyz::i r:ıahafilindc 

çok müsait bir tesir yapmıştır. Çünkü 
son Avrupa hadisele:inin netic~leri hak
kında endi§cler beıılenmektc idi. 

Gazeteler henüz hiç bir tefafi· y pma

maktn iseler de siyasi nu:.hafil Fransız 

mebusan me::lisinde söylenen sö:deri ol
dukça müsait bir tekilde tcfı;ir etmekte
dirler. 

JT AL YA'NLARA GöRE 

Roma, 28 ( ö.R) - İtalyan gazete
leri Fransız mebusan meclisinde cereyan 
etmiş olan liarici ıiyaset müzakereleri
ne genİ§ bir mevki ayırarak bilhassa BB. 

fJ. 
Viyıuu,28 (ö.R)
Bım hadiselere sahne 
olmasından korkul
muı olan Graz ıeh

rinde bayat dün öğ

leden ıonra normal 
teklini almıtbr. Şeh
rin her tarafında ve 
bütün Stiry.:ı vilaye
tinde timdi sük\ıne! hü 

küm ıürmektedf'. '!'.·
ladseve cepfıcsı ~
len üzerinde de ko
mİacf sa}ibiyetiyl B. 
Vori\aıun Graza ıön
derilmeai bütün sala
hiyeti dahiliye nazın
nm elinde tekaü İm· 

kanım vermektedir. 
1 Bu karar dün öğleden 
i ıonra radyo vasıluiy-

• • " · · j le bütün ahaliye biJdi-

Avuıtu,,,a ba~ekili t7e .Milli :müdajaa, hancrye, ruırlliiye 
ve maliye nazırları 

nu dnha ~·3.t..e c!ahili siyase!e ait mak- . riJmi.t Ye nasyonal -
sallarla ıöylenmit telakki etmekte, bu-: soıyalistler tarafından 
nunla beraber Fransl% - Sovyet pakbru I bilhaaıa fena görül
bir sulh aleti olarak gÖslennİ§ olan fık- 1 melde olan eski. Va

r~d:ın hoınutsu~)~Jannı g.~~me?'e~te- I t~everler cepheai reisi ~or~a~'m da Aakeri ~yyar kuvvetler hemen ıehre si- yİf iade edilmİf ve bazı nuyonal • to' 
drrler. AJma..., uyası mahafilını~ ~rınc~ 1 ~ıyanaya çağınldıiı bildiri111Ufür. Bu rerek hidiaelerin çdunaı'?8 min.İA o~~- yalist umurlarm BerJinin yeni müdab-' 

bu beyanat Moskovayı aulbu ihliJ eddı-ı t~dbirler vatanseverler cephesiyle nas- lardır .. Geçen aktam Stirya vil~y~ lelerine fırsat verebilecek vahim bir .,., 
ci te;ebbüsJerinde deve.ma te1vi!< e e- yoniıl • aosyaliatlerin İf birliğini kolayl8f- muhtelif noktalarında bazı bidaseler . ihd --'---d' 1 bil eki-' 
C•'-tır' • ,__ d dil . .:.. Hal I d 1 zıyet ası ınaıua ıy e yapa ec 

..,.K • -Y e RUfoa. rno z a naıyona - do• 
Diğer ta.raftan B. Chautemps'uı teh- I ~~lir. Grazda ve Stiryada yapıldığı sosyalistlerin bazı teeemmüleri daiıtal- tetebbüs1eri .kökünden liesmİftİr. Or 

like halinde Fransanın Çekoslovakyayı hükumet tarafmdan haber alınan toplan- JDlflır. Yaralı yoldur. Umumi olarak hü- nun bükümet tarahndan veriJen anirlr 
himaye etmek azim ve kararında oldu- ~malar, Cru polis kuvvelinin zayıflıfı ae- kümetin Gruda alc!Jiı ihtiyat tedbirle- ri diaiplinle tatbik etmit olmaaı ,,..,,... 
ğu hakkmdJllu ıöderi de Alman aiyasi Bebiyle, askeri kuvvete istinat edilme- ri her bakımdan Sok iyi bir tel.İr yapllllf· turyadaki yer..i vaziyet için en iyi bir ~
ıi1ahafilindc soğuk bir tesir yapmııtır. 1 s~y<li ağır bir tehlike ihdas edebilirdi. lir. Şehirden mıntakada bu suretle asa- ret telakki edilmektedir. 

A VUSTURY ADAKl AKiSLER I · 
Viyann, 28 (A.A) - Cueteler Fran- .. c ı k 

gız r::ıebusan meclisindeki müzakereler' as us u 
hakkınd.:ı mütalaalar serdetmemekle· q 
dirlc. Ancak Delbosun Avusturya istik- ... 

ve sabotaj suçu 
liJir.b muhafazası zaniretinden yeniden 1 

bahsetmesi ve Avusturyada Avusturya ı 
valanp~rverliğinin kalkınme.sı üzerine ec-

1 
• 

nebi te~7atmın bqgös~erm~ olduğunu 

beyan e)lernesi efkfın umumiyede son 
derece heyecan husule gelİrmİflİr. 

Moskovada bir çok tanınmış şahsi
yetler muhakeme edilecekler 

tŞ NtZAMI MESELESi Moskova, 28 (ö.R) - Neıredilen 

Paris, 28 (ö.R) - Modem iş niza.- bir tebliğ birçok lanınmıJ §ahsiyctlerin 
mı kam:nler .. mn birincisi olan ve mebu-

1 yalımda muhakemesine baılanacağını 
san meclisi tarafından kabul edilen pro- bildirmektedir. bimleri nqredilen bu 

• jenin ayan meclisinde t - ''<iki siyasi bir p.hsiyetler arasında Buharin, Rikof, Ker-

münnl:m;a ile b~lamııtL'. Bu münasebet-: tinski, Şarl Gobiç, Zobarof, Dr. Levin, 
le Başvekil B. Cbnutemps çok snrih be- D Ka•• .. of M-'- · f M-'- • G r. ~ , aKSımo ve ııKSun or-
yanattn bulunarak mebusan meclisince kının" • ... bık sel·ret · p· •- · imJ • - • erı ıeu.anın ıs erı 

kabul edilen metinler üzerinde ezıalı ta- 1 • • 

d
.
1
• ıl k . 1 iki ,. ı vardır. Bunlar luikkmdakı ıtham: Ecnc-

ı at yap ma suretıy e mecıu ara- A • 

d b. "ht'l!!.ıt b b' ild'·· k ı bı memleketler lehmde casusluk, Sovyet 
sın a ar ı ı ıua se e ıyet ver ıga ta - . 
dirde hükümetin vaziyeti ne olacağını 1 Rus~ada y:'pılan işleri sabotaj, isyana 
tasrih etm.İ§ ve her iki meclisten ayni tahrık, tethlf, Sovyet Rusyaya ka111 har-
mnhiyette bir rey elde etmedim takdir- bı hazırlamak, Sovyet Rusyanın bir çok Rusyayı idare -· .ıı~ de kabinenin kat'iyyen iktidar mevkün- kısımlarında, Beyaz Rusya ile Ukranya, Makıim Gorkinin tabii ölümle öldüğü hakeme yarın Leningradda başhyac 

eden Şefler 

de kalmıyacağıru ıöylemİ§tir. Bunun üze- Gürcistan, &ınenistao, Azerbaycanda ve zannedilmqken ıimdi doktorlardan Le- tır. 
rine İf komisyonunda müzakereler ol· bahri eyaletlerde İsyan teıebbüsü, Sov- vin, Kazarof ve Plimanofun yardımı ile Ayni ıuçlular Brest - Litovslı rn~; 
muı ve esaslı tadil tekliflerinde bul\Dl- yet Ruayada ıosyalia nizamının tahribi öldürüldüğü bildirilmekte ve ayni suçlu- desi esnasında Lenin ve Stalini ~l aP' 
mut olan ayan azasından biri bu teklif- tqebhüsü gibi suçlardan baıka Kirof ve lar Leningrad Sovyet reisi Kirofun kat- meğe teıebbüs ebnİf olmakla da itb 

Delbos ve Cbautempı'ın nutuklarmda leri geri almağa muvafakat etmİ§lir. Bu-
1talyaya ait olan kasımlan mantel halin- nun üzerine müzakere daha yatl§11UJ bir 
de n~retmektedirler. bava içinde denm etmekle beraber iyan 

Maksim Gorkinin katli ithamı varda. linden de mesul tutulmaktadırlar. Mu- altına alınllllflardar. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.,-~~~~~~~~~~--___......,. 

Belçikanın ltalya ile olan münasebet
leri hakkında Başvekilin sözleri 

ıtalyan gazetelerinin bu aksülamelle- tarafından kanun metninde yine mühim 
ri lngili:z - ltalyan müzakereleriyle ihdu bazı tadilat yapılmlftar. Bmılar bilhassa 
edilen yeni vaziyetin bir neticesi 18,.ı. müteharrik ücret mikyası ve yüksek ha
maktadır. Siyaseti meclisce ittifakla tas- kem komitesinin salahiyeti lıakkmdadır. 
vip edilen Fransız kabinesinin tngiliz • Ayan meclUi kanunun bu tekilde tadil 
halyan anlaşma te,ebbüsünü memnuni- edilen metninin tamamını sabah saat bir-

J 

yetle telakki etmesi ve bizzat Almanya de el kaldırma suretiyle kabul etmittir· Brübe1, 28 (ö.R) - Bqvekil B. bir zaman bir ihtilaf veya sadece bir ib-
Pra:?, 28 (ö.R) - Çeska ajansı bil- ile konuşmağa amade bulunması mem- Mebusan meclisinin İf komisyonu hu sa· Paul - Emile Janaon İtalya ile Belçika 

1 

tili.f tehdidi çıkrnatnıflır. Belçika umu
diriyor: Fransız mebusanındaki harici nuniyetle kaydedilmektedir. ltalyan ga- bab ayanca tadil edilen metni eline al- münaaebetlerinin normal bir tekle gir-: mi efkin bu sebeple haddi zatmda bir 
siyaset müzakeresi Pragda siyasi maha- zeteleri dört büyük garp devleti arasın- m1flır. Mebusan meclisi ayandan selen mesi ve dolayı.siyle Habq İmparatorlu- intikal vaziyeti olan ,imdiki münasebet 
fil ve bütün um:.ımi efkar tarafından dik- da her anlaıma teıebbüsünün ltalyaya metni bugün öğleden sonra tetkik ede- ğunım tasdiki hakkında mühim beyanat-

1 
rejminin devamını güçlükle kabul et-

katle takip edilfJ\İ§tir. ancnk memnuniyet vereceğini kaydet- cektir. Oradan iadeten gelmesi melhuz ta bulunarak de~tir ki: j mektedir. 

tO" 
temin etmek üzere kifi derecede ~--
"t --L!b" b" .. il ____ J!I. 0l&P•-

rı e 1HUU ı ır mumeas e ma-.,. ~ 
yacaktır. Zira sadece bir maslah• fİit 

b" ıe 
tarafından temsil edilmekte ve ır dır'• 
göndermek imkaru hasıl olmanııJd• p•• 

«İfte bu ıebepled.ir ki hüküınetirı .y•biı' 
cağı teıebbüs umumi yatışmaya bit ted' 
met gibi görüneceği vakit icap ede" eJı• 
birleri aramak hakkını muhafaza etı11 

Dün sabah gazeteler ilk sayfalannda mekte ve ltalya ile İngiltere arasında ce- metni tetkik İçin de ayan meclisi saat cEvvela Belçika ve ttalya araımdakj cD~ünmek icap eder ki bu vaziyet 
B. Delbosun nutkunu nqretmiıler ve ha- reyan edecek müzakerelerin de Frnnsa- 18 de toplanacaklar. tki medis arasında münasebetleri tarihi bakımdan tetkik et-

1 
dahilinde Avrupa bir ihtilaf tehdidine 

riciye nazırının nutkunda Fransanm Çe- yı dışarıda bırakmağa matuf bir inhisar bir ihtı1af mümkün görünmektedir. • . melidir. Belçikanın istiklal kanndağı ta- : d~rse Bel~ Rornada kendi sesini du-
kotlovakyaya karşı taahhütlerinin sarsıl- olmadığını kaydetmektedirler. Paı:is, 28 ( ö.R) - I§ nizamı kanunu rihten beri Belçika ve ttalya arasında hiç yurmak ve m~nı haklarının vikayesini 
maz ve bozulmaz mahiyeti hakkındaki hakkında ayan ve mebusan meclisleri 

tedir.» ____,. 
ALMANLARIN DOŞUNCELERt 

fıkralannı bilh:ıssa ehemmiyetle kaydey- arasında bir ihtilaf imkanını göz önünde 
lemifJerdir. B. Chautemps'ın nutkunda Berlin, 28 ( ö.R) - Fransız mecli- tutan cEpok» gazetesi neticede ne me-
8. Delbosun cörü1lerini teyit etmesi si- sinde harici siyaset hakkında yapılan mü- busan ne de ayan metninin esas olmıya
yasi mahafil ve salahiyettar daireler ta- zakereler Berlinden alaka ile takip edil- cağını ve ikisi arasında bir uzlll§ma ile 
rafından tam bir memnunlukla telakki mittir. Dün akpm Berlin siyasi mabafi- kabinenin düımekten kurtulacağını tah-
edilmiıtir. j linde söylendiğine göre Fransız bqve- min ediyor. 

BOKREŞTE MEMNUNlY.ET ikili B. Cbautemps'm nutku Fransanın cHomme Libre» gazetesi de aoruyor: 
_ ma1Uın olan aiyasetinde ve hareket hat- Fransa bir taraftan harp borçlarını tas· 

Bükrq, 28 ( ö.R) - BB. Delbos ve I tında biç bir deiifiklik göstennemekte- fiye, diğer taraftan müthit bir ıilahlan
Chautemps tarafından Fransız mebuaan dir. Bu mahafiJ B. Cba~s'm nutku- ma :masrafına katlanırken ayni zamanda 

~~--:-~~~~----~--~~--~~~~~~~~-~--~~~~-------------~----~- . ~-
iki seneden beri girifilmit olan sosyal ıs- 1· Marchandeau ıerefine verilen bir ziya- ]ediği timali Fransada harptaıı berı,, 111 

lihat masrafına da katlanabilir mi? Hiç fette bir nutuk söyliyerek yaratmak ve muazzam bir yol ıebekesinin yapıld~ 
bir memlekette bu üç it ayni zamanda in~a etmek li:r.ungelirken bazılannca kı- h t 1 ak b il • b"la~ cılat• ': 
LA•A .. , •• • • 1 a ır ata~ u yo arın ıs -~""'' UGf<U"amaml§tır. Bu uç masraf arasında ıD' tenkıtler yapıldığı hır sırada bütün . te~· 
ehem ve mühim ıırası tesis etmek ve Fransızlara düten vazifelerden bahset- ğil, ancak tunstlere yaraına~ı~ . eıfrıt"' 
ehemmi mühiııune tercih etmek kap mİ§ ve denüttir ki: «Büyük bir zeka ve ebnİf ve sözünü fÖyle bitinnJflJI' · ııı-"' 
eder. enerji kaynata teıkil eden Fransa ağır sa kendi maddi ve manevi kayt'lllı,.r? 

FRANSIZ MAUYE NAZIRININ bir mücadele esnasında elzem olan di-ı nı, kuvvetini, kıymetlerini ve ve , 
ZtY AF.ETJ aiplin altına girebiJine bütün güçlükleri • muhafaza ederse tehlikeye korkO• 

PariaJ 28 ( ö.R) - Maliye nazın B. Yenebilecek kudrettedir.» Nazır söz aöy-1 kartı koyabilir.:a 


