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Bir tayyare daha kayboldu 
Los Angclos, 4 (A.A) - Bir nakliye tay

yaresi çarşamba günü San F ransiskodan 
A1burkereke doğru uçtuğu sırada kaybol
muştur. Havanın kapalı olması halihazırda 
araştırmalar yapılmasına müsait değildir. 
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Ekmek fiati her -yerde · bir · .oı·acak· ~ 
başladıği hayatı ucuzlatma mücadele--

semereli neticeler veı-meğe başladı 

ller şehirde bire r smi .ls-
~lik -kOoperatifi acllac~k 
l(ongreye Buhran 
liazırlanırken· 

leri 

Ve Müvazene · 

1..>. ( 'e'el Bayaı· 

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

Hazine 
Vekaleti mı 
kurulacak? 

. -o--
1stnobu1, 4 (Hususi) - Maliye 

·: Vekiılctinin Maliye ve Hazine ve
: lmletl:ri n:ımlan altmda iki veki· 
t lc!.e ayrdacağı hakkındaki rivayet
i lcr ttkrar söylenmektedir. thdas 

edilecek olan Hazint! vekaletine 
mebus' namzedi g3sterilerek İt ban
kz.sı umum müdürü B. Maammer 
E~in getirileceği söyleniyor. Maa
ncli!ı bütün bu pyia]ar sık sık ya· 
pJa. ... tahminlerden ibarettir. Sala
hiyettar resmi makamlardan böyle 
b!r teıebbüs hakkında henüz llZJIU§ 

veya nim re:ımi mahiyette biç bir 
haber yoktur. 

ZiRAAT VEKiU KlM OLACAK 1 

Ziraat Velıi.letinin 1ai":mdan aar-
fı nazar edilmesi üzerine bu vekale-
te tanmmıf ziraatçilerimizden me
bus B. Şükrü Alinin getirileceği 

kuvvetle söyleniyor. 

~ -
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AVAM KAMARASINDA BiR SUAL 

Italyan istikrazı için 

KALIFORNIA FELAKETi 

Los Ansıelos ve Holivud
la muhabere kesildi. Za~ 
rar otuz milyon dolardır 

Paria, 4 ( ö.R) - Loı Anıeloıtan Jer. SuLum yükselerek etrafı kaplamaıi 
ı bildirildiğine göre cenubi Kalifomiya felaketin miiaebbibi olmQftur. Bütün ce• 
! tujyanlan felaket teklini alımtbr. Şiın- nubi Kalifomiya au altındadw. Hasar 
diye kadar 50 ölü kaydedilmit ve yüz- miktarı timdiki halde 3Ö milyon dolar 
lerce kqi yerm ,.mdsuz kalımtlardır. tahmin ediliyor. Sulann yüluelmeü .... 
Los Angeloe ve Hollivood bütün muha- bebiyle birçok yerlerde evlerin ~ 

;bere ve hariçle münakale vaubdarmclan üatiine 'Yeya afaçlara brmanmif o~ 
mahrum kalmıtlarcLr. lki birlikte bir ba- kiınaeler kurtarılmak için yarduiı bekle. 

1 

çuk milyondan fazla nüfusu olan bu iki mektedirler. Afetle mücadele için b'4 
tehir timdi tecrid edilmit vaziyettedir- - SONU 3 ONCO SAHtFEDE -

Kral Karol'un Londra Seyahati 

lngiliz-Rumen işbirl~ği 
':i görüşmesi ile alakalı mı? 

lngiltere 

j Londra, 4 (Ö.R) - Romanya kralı liz iş birliği müzakerelerinin başlam~ 
ı 22 martıta Lonclraya gelerek 28 marta olduğu bugünlerde müzakerelerin iyi bir 

1 
kadar burada ikamet edeccıktir. safhada ilerlemesine matuftur. 

Belgrad, 4 (ö.R) - Vreınc gazetesi- Ingiltere - Romanya murahhaslarının 
in Bükrcş muhnbiri Rumen kralı Sa- başlamış olduklnrı görüşmeler, beyne]

' majeste ikinci Knrolun Londra seyahati milel sahada teşriki mesai ve karşılıklı 

1 

hakkında gazetesine şu haberi bildir- yardım esaslarına istinat ebılciktedir .Bu 
mekte<iir : meyanda IngiJterenin savaş filosu içln 

cK.ral Karolun bu seyahati bir neza- Karadenizde bir üs~i.ibahıi yapılması da 
1 ket ziyaretinden ziyade Rumen ve Ingi- görüşülüyor. -

BÜYÜK RO~ORTAJ 

Dünya hapishanelerinde 
.. ~~;~~·~~ ... ! TETKİKLER 

Avusturya 

Macaristan 

Italya 

Almanya 

Amerika 
Ve batka bir çok 

memleketlerin bapia
banelerinde yapıl· 
mıt resimli canlı ro
portaj_ 

• 

~ ........................... .. 

BU RÖPORTAJ 
Medeni memleketlerin 

hapishane teşkilatlarını 
mahkômların yaşama 
tarzlarını, disiplin usul· 
)erini resimli ve canlı 
olarak göstermektedir. 

Yarın Gazetemizde 
OKUYACAKSINIZ 



HAYATTAN BiR. Y.APRAK.ı 

Yine konuşan gözler 
Bir kimaeyi anlamak için onu dinlemek, veya bir kimseyle an· 

l&fDlak için onunla uzun uzadıya konutmak muhakkak pıt 
değildir. • 

Efkal ve etvarını görebildiğimiz bir. tah!ı hakk_ı~da ~ımi ~~ 
kanaat ıahibi olabilmemiz çok defa ımkan dahılındedır. Fızı
pnom.i ifadeıinin ~ ~us!l~iyeti üzerinde az ~ı. teairi.var~ır? F~
zlyolojl lle piıikoloJı bırbırınden ayrılmıyan ıkı feydır dıyen pı· 
ıikologlar da u mıdır? 

Garp bilginleri böyle diye ·dursunlar Türkler ve Türk halkı bu
nu öteden.beri bilmit ve tatbik edegelmittir. Türkler az koııutur. 
Fakat çok anlafU' bir millettir. Birbirinin yüzüne bakan ve bir 
iki çehre ifminzı yapan iki Türk yekdiğerinin ne demek iıtedi· 
iini gayet güzel anlar. 

Türk zekuı bu "kadar keakin ve bu kadar hassastır. Türkler, 
gözle konUflll&Jl, gözle anlatmayı da pek mahirane yaparlar. 
Gözleri bir Hauı vuıtuı haline getirmek de yine Türk zekuına 
hu bir kabilirettir. 

Bir Türk delikanluı imkan bulunca bir Türk kıziyle arada her 
hanai bir vasıtaya ihtiyaç göstermeden pekit& anlatabilir. Ve bu 
hal diier milletlerin gençlerine .,ek te nasip olamayan bir buıu· 
ıiyettir. Kunı bir vasıtanın rolüne ihtiyaç göstermiyecek kadar 
aamiml bir iıtek, içden ıelen bir akıtla yaratılan tanıtmaların 
ölçüsü büyük, mahiyeti de pek ·mühimdir. 

Türk tiirinde ilham mevzularının batında göz gelir. Şair sev
giliıinin ıözinde pek çok ,eyler okur •• Ve okuduğunu mısrala· 
nnda Okutur. 

Göz kalbe giden yollann en aydınlık, en tehlikesiz ve en ha
kiki olanıdır. 

Kalb de, en değerli ve en önemli duygularını izhar etmek ia
tediği zaman gözü yuıta yapar. Kalbin duygu ve temayüllerini 
açığa vuran vasıta söz oluna o duygu hakiki kıymetinden çek fey 
kaybeder. 

Duygularımızı açığa vururken sözü değil gözü kullanmak ek
seriya daha faydalıdır. 

-- -- - - -

$EHiB rHABERl:ERi Benim 
Görüşlerim··· ........ 
İ>anonçiyonun 

Kar 
Düşmeğe başladı 

Evvelki akpm Ege mıntakasinin 
her yerinde hava deği§mİf ve bol 
mikdarda kar düımeğc baılamııtır .. 
Dün öğleden sonra şehrimizde de 
yağmur halinde kar düşmüştür. 

Evvelki gece ve dün Kemalpaşa 
kazasiylc köylerine bol kar düşmüı, 
15 santimi bulmuştur. lzmirin civa
rındal:i dağlar da karlarla örtülüdür. 

-=-

mücadele Haşeratla 

·Memlekette en faydalı 
şekli almak üze·redir 

ölümü 
• it ııalY"': 

«.Gabriele d' Annunzı0 J"1'' 
milleti için bir latih,. ci~on • ., ti~ 
yat alemi İçin bir ıaır, "'! f16 bit 
mi için bir dip, bir m~leattff,,,. Jı 
miiellil' olarak söndu. (;ttli t'1' 
Gordondalti rJill&.mda ı ' 
mtutUı batında sönJi... .1 J'J.". 

Sair d'Annunzio, rnııelli •
0 

'1", 
1 - Ege ekinlerinde çok önemli m- mektedir. Bu Avrupa milstahzaratuu nunzio ve fatih d' Anncııd'~ 

rarlar yapan ve şimdiye k-, = !.!:nüz kullanma'k bugünkü şerait altında hiç ayrı hürJiyetlerdir. JtalyaıtJ.lli~ 
mahiyeıleri bclll olmayan bir takım si- bir zaman iktısadi olamaz. Halbuki Bur- Fiume latilıi için ağlıyor, flle Jır 
nekler bulunmuştur. Bu si~r Türk nava Haşerat ensti'lüsUnün bulduğu bu atemi klasik şiirin en ah~. Jılf 
köylilsüniln kıymetli mesaileri ile elde usul hem pretik ~ hem de mafıeriyalı nuşan wttullarından birııtıpıl_tl' 

Fransa gıda madde- ctmcld-e olduğu mahsul mikda.n üzerin- yeıu olduğu için çok ucuza maı olacak- bettiii için müteeuirtlir, ıa Si" 
de çok müessir olmakta ve mühim bir tır. Bu husustaki geniş denemelere la- jimi iıe edip d' Anunzio'll"" ~-

/eri alıyor kısmını imha etmektedir. yık olduğu büyük önem verilmektedir. nanda kurJuetli bir ~o~ 
Son günlerde Türkiyeden fran- Bu sinekler Bumava Haşerat ve Em- Yü~ek ~iraat enslit~ü ~i~tanı Mes~t elemanını toprağa ue~ırlıetl ,a.Jt1 

saya fazla mikdarda gıda maddele- raz enstitüsü taraiından tesb1t edilmiş Ilen bu ışe memur cdılmiştır. Genç hır ::.ndan güzel, hofa gıdet 
ri ihracına başlanmıştır. Fransız fir- mahiyetleri veınücadel-e tarzları hakkın- Türk kızı olan asistanın sistıematik ça- ıöyliyor. ~fi' 
malarından baztları odaya müraca- da çalışılmağa başlanıru,)tır. Neüoeler lışmalan yakın bir zamanda bu büyük Ben bu kayıp önünde $" 
atle hububat üzerine iş yapan Tfük ga7.etemizde yakında intişar edecektir. davamızı halledecektir. ir için iyi konuşmak iı~i>:""":"~ 
firmalarının adreslerini istemiştir. 2 - Türki~e çok mühim zararlar 3 - Burna va Haşcrat ve Emraz ens- irin ıöniişü, diğer hiıoıye~ le/;' 

--=- yapmakta olan ve dış ticaretimiz üze- titüsünde stajlarını yapmak üzere An- yanında bir şahika a:ıametıY 1ztl!' 
rr l rinde bUyUk tesirleri görülen bakla, kara yüksek zira.at cnstit.ilsü ın~zunla- ruyor. Klasik şiirlerin iiııa'!:;uoJ' 
.l ayin er mercimek, fasulya, bezelye, hububat, rından 7 ~nç tayin edilmiştir. yakında di lisanındaki ahenkd~n. İ,el;.rt'.' 

lzmir sahil sıhhiye merkezi baş anbar biUerine ve ekinlerin bütün haşc- bunlar da işe başlıyacaklardır. ederek bir kuyumcu gıbı ·;Jıı 
tabibi doktor Edip Süven, hudut ve relerine karşı Bumava Haşerat ve Em- Yüksek ziraat. enstifüsü mezunların- leri işledi, ruhu ~ mônaY' J ,,et' 
sahiller sıhhat umum müdürlüğü raz onstitü.sü çok ucuz ve malzemesi dan Bn.hri Becer Bumava Ha.şerat ens- en güzel eserlerini bu saha a 
müfettişliğine tayin edilmiştir. yerli mntıcriyallerden müteşekkil tama- titüsü nsistanlığına tayin olunmuş ve 1 di... ~· 

ŞAKIR CANDOôAN * Manisa vakıflar müdürlüğün(! ıniyL yeni bir müc:Wefo usulü buLnuş- ışe bnşlaınt§lır. GCJTip değil mi ki r~~~ııt 
---------------·Q-------·d--,~·d--IT~i~~v~ıf~m~uru~yo~ ~~ ru~~mu~clct~~ı~m~ffi~&o~llk~ d~n~n-~ 

Ko greye rta Ana o u a man Akyalçın tayin edilmiştir. ilk denemelerde bu usulün diğer usul- şeklini dcğiştirınc-k ve memkkete en fair d'Annunzio da ltalyat'_, aır n / .., k --o--- lerden daha ucuz ve daha mü~ir oldu- faydalı bir sistemi almak üzeredir. Bu ıi dışındaki. ülkelerde 1tenJı ~it' 
H 1 k Soğuk orta ıgı asıp Damgasız dokumalar ğu t.esbit edilmiştir. hususta Ankara<la teşekkül eden ve bir ti kadar iyi anlaıılamaJı,. t~ 

azlr 8Dlf en k Memlelootimizdc anbar haşereleri ile aydanb~ri çalışmakta olan milcadele ko- toplıyamaJı. Banan ubebi.J,ıil'; 
avuruyor . Buldan dokumacılar ~urum~ndan müoadele başh başına bir davadır. Türk misyonu en modern sistıemin planlarını bcuittir. O bir MnatlıCil'dı.I!~ .,,,,. 

Konya- Orta Anadoluda beş, altı gün· ı tıcaret odasına gelen h~r me tupta 1 köylüsünün bugUnkü vaziyeti bu zarar- çizmiştir. Komisyona iştirak eden BUi'- deki ahengi Jttılyan lüanı ı~ lı'd 
Tütün mevzuu etra .. dür hülüm sürmekte olan ayaz. ortalığı 1 !olauz bazı ~u-~elelenn yapıld~- lılaırla mücadeleye müsait değildir. Çün- nava H~rat ve Emraz enstitüsü müdü- lanmıştı. T ercümeci, ne"""-~ dılt' 
E J l f fk ·kı re kasıp kavurdu. Dağlık bölgelerde kular gı haber verılmışllr. Mektupta dem- kü şimdi~ kadar mücadelede kullamlan rü NihnL Iyriboz Ankaradan dönmüş- rJetli olur•a ol•un o ilade .ar;:~ ,-ınaa eaas ı e r e b. .k. ""k td• 1 1 k .. 1 1 ı · or kt. . larak l lı al eo"' 

• • ar, ı ı metre yu se ı, yo cu u guç e~· ty · . . . . ilAçlar Avrupadan çok pahalt o ge - tür. lifini ayni ra u muh aZll 
ıhtıyaç Vardır ti. Bazı yerlerde koyuncular, sürülerinin 1 cMemlekettmızde ımal edtlme~t~ ------------------ kendi diline çeoiremedi:. ~rı 

.BAŞTARAFI 1 iNCi SAHtFEDE- yem ihtiyacını temin edemediler. Bu ara· bulunan dokum~lar damgaya ~abı H t ' A • Yetmiş dört YQfında ıoll~j..., 
caktır. Eyi ve temiz mallar için re- da Karapınnnn bazı köylerinde koyun ı tutulmuş .. otdugu~da~ sevkedılen a ay a razı ilk şiir mecmuaıı olan ~ rr"~, 
k ite azlığı ve çokluğu meselesi yok- telefatı bulunduğu haber verilmektedir. 1 malların ıçmde hılelı doku~a~ar~n Vere » yi on o.ite Yaftndtı i/dll ~· 
t:r. Önümüzde geni§ istihlak pazar- Hotamıı kamununa ait bir ıürü.~~-n 1 Dsahlmaktad kolduğıu öğrelnıdl~ıştır. Basnıa gönderiyoruz Tahriri ve vergi tli. ltalyan akademili,.;.; i~,, ,, 
lan mevcuttur. çobanı donmuıtur. Başı boı kalan suru- 1 amk~as1 ız. o u

1
.mda arab r

1
astda ~gmız- k l dii. En giiz;el aerleri arıufll-_,,.Hfı 

ikinci derecede büyük alıcı kum· ye kurtlar hücum etmiş. fakat koyunlar i da ım e_rlıd~ ·eı ın .e. .u undu~unun Ticari ve Kültür ayıt arı liimün zaferi», aGöğiin,__ to~ 
panyalarla alakalı bazı adamların, kaçarak kurtulmağa muvaffak olmuşlar· derhal bı m mesım rıca e enz.» Yapılmakla olan arazi. tahriri sırasında denizin ue hahramanlarıll .,...,,, 
binlerce dekar tütün ekmeleri işi dır. --=--L l münasebetler arttı tahrir cetvellerine geçıniyerek tahririn rııt, e<ölü ,ehir», c beliti e,,.l' 
gelmektedir. Karın çok. kı~m şiddetli olduğu ıssız Güzelya/ı ORU U Hataya vapur seferlerinin başla- ikmalinden ve tahrir komisyonlarının iri hayır» vardır. · · 

Tahdide taraftar olanlar, bunların yerlerde kurtlar sürülere kudurmuşcası- ı Cüzelyalıda bir ilk okul binas"ı masından sonra memleketimizle Ha- ilgasından sonra meydana çıkan arazi- ' .,.,: _ _, J/.I' 
(la ortadan kaldırılmasını, çiftçi i~i- na saldınnnktadırlar. yapılmaktadır. Eski bir kilisenin ta- tay arasında ticaret münasebetlerin- nln tahrir kayıt\anna ne suretle intikal Sa giinlm-de cihan ede!"~ 
nin çiftçiye bırakılmasını istemekte- Dört beş gündür devam eden soğuk- diliyle meydana getirilecek mÜBsse- de bir inkişaf başlamıştır. Hatay ettirileceği hak.kında Maliye vekaletin- mi, büyiik öliinün eıerlel'lllf ~I' 
dirler. lardan ş~hrimizdc müşteki ve muteessir se mayts ayında bitecek, bu binada bizden üzüm, incir, kuru kayası ve den vilayetlere bir tamim gelmiştir. lı.tlftl edecektir. HatuunıJd 1Jı' 

Bu mevzuda da düşünceler ikiye olmıyan kimse rastlanmıyor. tedrisata başlanacaktır. yeyecek maddeleriyle yerli mensu- Umumi tahrirde kayıt harici kalan, iına göre «923» de Al~d 
aynlıyor. Ortakçılarmı finanse eden cat almağa başlamıştır. Bilhassa do- tahriroen sonra yeniden açtlıp ihya edi- yapılan edebi. bir mi.i .J,ltİ 
bu gibi adamların tütüncülüğümü- Konyada paraşüt Es .. refpaşa postanesi kuma fabrikalarımızın hazırladığı len araz.i, üzerindeki bina yanarak veya tl'Annunzio için « böyiilı ~ 
zün inkitafma hizmet eylediklerini basmalar Hatayda çok beğenilmiş- yLkılamk arazi vergisi ~vzuu dahiline lauau » demiflercli. Alm«ll 1' 
ileri sürenler vardır. k U 1 esİ Eşref paşa posta merkezinde pa- tir. giren evvelce binanın mütemmimi iken teleri, d' Annunzio'nan Sliijebi· 

Diğer taraftan da bu sistemle ye- ket ve kıymetli mektup muamelesi- Yaz mevsiminde Hatayla olan ti- sonradan aynlan ve müstakil bir halde berini verirlerken cAlrnOll ~,J~t' 
tiştirilen tütünleri kumpanyaların Türkkuşunun Konya şub~si bu ay ne başlanmış ve posta merkezi tak- cari münasebetlerimizin bir kat da- lkuTuınılan arsalar tahrir cetvellerine it- yatının tairi altındaydı» 'J.p# 
tercihan satın alarak. diğer tütüncü- içinde açılacaktır. Hazırlıklara devam viye edilmiştir. ha inkişafına intizar edilmektedir. hal edilerek wrgiye tabi tutulacaktır. rine göre eıki bahıin telırtıf' fıll' 
lerin mağduriyetlerine sebep veril- edilmektedir. 1 *· Harici ~~ta pa~etleriyle kıy- tik okullar için yeni Türkçe ile ha- Bu tahrir cctvell~ri mahalle veya köy- lenmeıi mümkiindür r1e .~,. O
d.iği de iddia olunmaktadır. Diğer lıraftan, kurulacal: olan kül- metlı mektup ucretlerınde bazı de- zırlanan bir kısım kitaplar oraya fore ait cetvellere iliivc olunmak için meldir. Bizim için, f(lfr ölutl~ 

Mevzuun cidden ne?.aketi var- türparkLa bir d p:ıraşül kuresi yaptırı- 1 ğişiklikler yapılmıştır. Gabon ve gönderilecektir. tutulac.a:k iltıve cetvelin~ yazılacaktır. lümüne haytllanmakdan 
dır. Toprakla uğrapnlarm mağduri- lacak, bu sureUe uçucu üyeler bu vası- 1 Fransız kincsine gFönderileCl'7rden 3 Talepler artmıştır. Bu suretle Ha- ----- yapacak bir fey yoktur. a. 
yetlerine sebep verecek her hangi tadan da faydalanacaklardır. yerine 4 kuruş, ransa unanına tayla kültürel münase9etler de sık- Hayvan sevkiyatı NERiMAN coıtSP 
bir harekete asla müsamaha ile ba- gönderileceklerden 2 yerine3 kuruJ, laşmağa başlamışbr. 
k 1 ,.,. h b Fransa somalisine gönderilecekler- Memleketimiz dahilinde bir li- h ,. lı'se ı amaz. ı opc, u ve mu a ere Alaşehı·rJe bı·r O"' b''' Devlet, nasıl ki avukat, gazeteci. den 3 yerin 4 kuruş, Suudi Ara- --=-- mandan diğerine sevkedilen hayva- "' .. 
eczacı, ihracatçı vesaire gibi serbest yedek Yarsubavları bistanına gönderileceklerden iki ye- Sıtma mücadelesi nat için dahili ticaret beyannamesi Geçen gün Alaşehir k~ı r"~· 

ı ki t__b . . hd"d rine 4 kuruq alınacaktır. o·· d .. ba h . h la t . tt' ·ı . z· t ek .. l t• d d d b ' ha·d·se olmua u~ _hJ1 mes e er erua ı ıçın ta ı at vaz 17.mir nskerlık şub~tlen : • "' un en ttt ren şe rın er ra- anzım e ıra meyıp ıraa v a e ı- u un a ır ı Y• ~ A 

eylemiş ise tütün ekimi işi ile uğra- 1076 say ıh kanuııun 7 inci maddesine --=-- fında sıtma mücadelesine ooşlan· nin salahiyettar memurları tarafın- sellah adam görülmüştü. Bun .. ~eJ' 
ki k . 1 l b"I v. • K mar oıvnatmıs t B 1 d" l l m" d dan ver"lecek sag"lık raporlarının ka bı·rı"nı"n öd" emt"qı"n Solaklar kôY" .t8' şaca arın ım er o .:ı ı ecegını ta- göre topçu V'C muhabere yecl.ek ya.rsu- U J .. mış tr. e e tye memur an z ır e ı - :ı;- ı 

yin ve tasrih eyliyebilir. baylarmın terhis tarihlerinden iki yıl Kestelli caddesinde kahveci Emin ve Karşıyakada mücadeleyi daimi bulüyle iktifa edilmesi gümrüğe bil- Halil Yörük olduğu anlaşıl~.;!'if,J'· 
' ·"'k. b k · k . f kontrol alt nda b 1 duracaklardır dı.rı"lmı"stı"r. Bu suretle hayvan sevki- kalanarak Alacıehi.re gönder• 'Jil• ı:.a ın unu yapar en ın ışa yo- geçmiş olanlann 45 günluk staj görmek Fikrinin, müşterilerine iskambil ka- l:· u un · ~ :ı;- lP 

lunda hızla ilerliyen tütüncülüğü- üz~ro topçu yedek yarsiıbaylnnnın da ğıdiyle kumar oynattığı görülmüş, ~arşıyakada fakir jlal~~ v~ril~7k yatında yeni bir kolaylık yapılmış· Tahkikata Ala!Chirde devaJll 
müz üzerinde menfi tesirler yapacak bu ayın onunda ve ınuhab"re yedek yar- kumar oynıyanlar cürmü meşhut uzere beş ton mazot gondenlmıştır. tır. mektedir. / 
kararlardan uzak kalmağa dikkat subaylarmın da bu ayın yedisinde şu- halinde yakalanmışlardu. Her kes evini muntazam surette ma-
eylemek lazımdır. Kalite bakımından beye müracaat etmeleri ilan olunur. --o- zotlamak. mecburiyetindedir. Sıtma 
tahdit cidden çok faydalıdır. T ahdi- Bı·r hakaret mücadelesinde ihmal gösterenler 
di zararsız bir şekilde vücuda getir- Tebdi/ihava/ı/ar tecziye edilecektir. 
mele nazik bir iştir. A.~kerlik şubesinden: Ödemişin Meşrutiyet mahallesin· 

Kongre hazırlıklan yapalırken bu 316 ill 1332 doğumlu tebdilhavalı erat- den Süleyman oğlu Abdullah Ay-
noktalar üzerinde çOlt geni.t ve mev- tan okur yazar olmak şartiyle henüz dmla gelini bayan Hamide Aydın, 
zuun ehemmiyetiyle mütenasip tet- müdooUerini bıt.irmemiş olanlann acele mahalle bekçisi Mehmet Çayıra ha-
kiklet' yapmak zarureti vardır. şubeye müracatları Hin olunur. karet ettiklerinden cürmü meşhut 

HAKKI OCAKOOLU mahkemesine verilmişlerdir. 

-=--
Belediye encümeni 
Belediye encümeni dün öğleden 

sonra belediye reisinin bafkanlığın
da toplanarak bazı kararlar almıştır. 

FEDAKARLIK .. ZAFER • • Ve REKOR HAFTASI .. , 
ı ' t e 

SiNEMASININ 
Sizlere hazırladığı büyük ıürpriz •.. Atkın tevlit ettiği nihayetsiz elem ve ıstırabı... Vatan ve evlat muhabbeti ıibi ili hiıleri 

tanir eden dünyanın en büyük filmi 

HASRETi 
HARRY BAUR - GINA MANES'in ıöltreti biitiin cilatuta yaydan muhtepem tem•illeri 

-AYRICA-
Nikteli tözleri.. Kendilerine hu etyar ve hareketleı-iyle nihayetsiz zevk ve heyecan içinde bırakan 

ARMAND BERNARD. A.NDRE LE FAUR 
Tarafından emsalaiz bir aurette temsil olunan 

BAŞKASININ KILIGINDA 
Filmi ba baftanm zaferini tqkil edecektir. ILAVETENı PARAMOUNT JOURNAL 

FIKRA: 

Benimsediğimiz sözler .. 
Dün, arkadatım S..it Od yak: , 
- Yazılarında, cÖGemlİa ıözünü çok kullanıyonun, d~ 
- Hiç farkında değilim, dedim. Bununla beraber 1 

önemlidir. 
Güldü ve: 
- Bak, dedi, gene kullandın fU kelimeyi... ttıO': 
Bunun üzerine deierli arkadatıma ataiıdaki hikayeyi an~~. .,_
( Eski bir idareci, itlerin çabuk yüriimeai için, gönderdıl' ~--

tabriratin bq tarafına «aceledir» aözünü yazarmıt. B~tün el~ 
kın ayni ihtarla geldiiini gören maiyeti, artık «aceledıue:~ 
maz olmutlar. idareci, itlerin ağır aksak gitmeainden, bıa .~ 
teairini kaybettiiini anlamıt ama; itiyadı üzere yazmak~ ~e ~
etmİf··· Fakat günün birinde akai gibi hakikaten acele bır J·~ 
mıf. Bermutad yalnız «aceledin dediği takdirde aldırıf i 

1
-" 

yeceiini bilen idareci, bu aef er tahrir atın üzerine: « Vall't'.ı-'f' 
ledir, billahi aceledir!» kaydını koymak mecburiyetinde .. 
Ve böylelikle İf çabucak yapılıvermit···) 

Hikayeyi bitirdikten sonra dedim ki: ··~ 
- Böyle fiderıe, okuyucular, benim de « önemli 1t •

0 "İS 1 
inanmıyacaklar demek. Bundan ıonra biz de yemin mi edee;'~

Gülüttük, fakat arkadaf haldıdar. Çünkü hepimizin aık •• 
landıimı•<!i -önemli gibi· beninuenmit ıözlerimiz vard.ır. ~ 

Bence, bui kolimeleı-o k .... ~ ,österdiiimi~ ·~mP."bt r· ,., i.a • 
fikirlerimizin ifade kalıbina lf9ğt.ali olmalarifıdan, yahut ,,. : ~ 
yerini tutmalarından ötürüdür. .O. ;...-

Bilirsiniz ki fey, konutma zorluiunu duyduğumuz z-!". _.is ıtl 
dadımıza yetiten mübarek bir kelimedir. itte, benimaedıi• ,Jat• 
ıık ıık tekrarladıiımıa sözler, bence, «te:r• in yarc1ımcıl-;.ıı t;it 

Kendimizi, bu kalıpçılıktan kurtarmak, her halde fay 
i tir. _ .- ...... -
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iKTiSAT VEKiLiNiN BEYANATI 

Fransa ile olan ticaretimiz 
"Bugünkü vaziyetten çok daha iyi 
olabilir. Bunu bize zaman gösterdi,, 

Buhran 
.... -.:tt/!i 

Ve Muvazene 
vergileri için 

bir teklif 
- BAŞTARAFI BtRlNCl SAHlFEDE -

L.ikler vekaletin bu şahada almağı d ü
ıündüğü esaslı tedbirlerle ekmek fiatinin 
umumi olarak dü;ürülmesi mümkün ola
ca~tır. 

ZAHtRE FtA TLERiNDE 
tHTiKARLA MOCADELE 

EDtLECEK 
ilk 4 olarak zahire fiatlerinde ihtika

rın önüne geçmek için bir çok kat'i ted-
8. ~a, 4 ( A.A ) - 1ktısat Vekili liği imkUılanna revaç verebilecek umu- oynamak istİyoraa her teYİn karıılıkh birlerin ahnması mevzuu bahistir. Yioe 
~ r Kesebir Pariate çıkan Ajans mi bir planı tetkike amade bulunmakta· iyi niyetle halledebileceği kanaatindeyiz. , bu arada her §ehirde birer resmi büyük 
~ırıike finansiyanuı Türkiye itleri dar. · Size ~unu söylm'lek isterim ki ihracat I İstihlak kooperatifi açılması diifünülüyor. 
~ löriine iki memleket arasmdaki lİ· Türkiyenin ekonomik programı mü- siyasetlınize yeni bir ~ekil vermek Üze- , Bu kooperatifler memleketimizde istih· 
) htU&hedelerine dair apğıdaki be- bİln ıayri menkulleri de icap ettirmek- re bulunuyoruz. Bunu ih:-acatımızı art· sal hayatı gibi İıtihlik hayatının da nİ· 
"'-tta b\llunmuıtur: tedir. Türkiye bükümeti bu programın tırabilmek imkanlarını gördüğümüz ba. 1 zamlaıması ve t~kilatlanması yolunda 

llİla ~ Birkaç senedenberi memleketimi- ecnebi ·sermayenin de yarduniyle tabak- f zı memleketler ve bilhassa Franıa Je. l mühim birer adım teşkil edecektir. 
'-t rana. ile olan ekonomik münasebet- kuk ettiğini rörürae handan ancak mem· hine yapacağız. Fakat mübadeleleri art- BUHRAN VE MOV AZENE 
..._;ı~ır. Bu azalııın sebeplerini inha nun olabilir. tırmak istiyorsak her ~eyden evvel blo- VERGtLERl 
~ Yoktur. Herkesçe bugün malum Ecnebi müesseseler tarafından yapıla- ke edilmİf bulunan altı aydanberi meri- Ankara, 4 ( Hususi) - Denizli me-
...... &e~plerdir. 1925 denberi Fransa cak iıleri Türkiye kısmen Türk lirast kas- yette bulu:ıan yeni anlaşma hususi ta- bıuu B. Mazhar Müfit buhran ve mü
L..ı, IYe ile olan ticaret muahedeJerinde men de Türk ihracat mallan iJe ödeye- kaslar sayesinde nıiyeti düzeltmqtir. vazene vergilerinde Maliye Vekaletince 
~İiliill_ten sekiıinciliie diiftü. 1.ki bilir. Türk parasiyle ödenecek k11ım bu Misal de göıterir ki topu topu dört mİI· yapılacak olan tenzilatın yalnız küçük 
~ ketuı irnkanlanna nisbetle ticaret İfler dolayasiyle ecnebi gruplarm Türki- yon liralık sürünüp giden bir klearing memurlara haırolunması hakkında b ir 
ilik delelerimizin nisbetini ınebde dü- yede yapacakları tnbrafJara tekabül açığı yüzünden Fransız • Türk ticaret kanun liyıhası teklif etmqtir. 
"-t bir hadde indiren fiili bir vaıiyet edecektir. münasebetlerinin bundan ziyan görmesi lstahbul, 4 (Telefonla) - Buhran, 
..._:ında bulunuyoruz. Türk - Fransız Münakalesi yapılacak lusma ıelince doğru değildir. Bu bakayayı tasfiye için müv~zene ve kuanç verıilerinin tevbi
~ edelerini inkifaf ettirmenin müm- bu müessesenin intihap edeceği etYa tar- batka vasıtalar da yok değildir. Anca!< di ile bütün mükelleflere tenzilat yap· 
ıLı- oldu·iu· Fransız :ziraat siyasetinden :ıanda ·icra olunaca..i: ve makine vesaire b' · l k · · ·· ı· • k. mak huıusundaki tetkikler son safhada-
~ ır mısa verme ıçuı şunu soy ıyeyım ı 

~ llliifküllere raimen son iki sene ıibi <gayri ·menkullere aphnlacak pa- Fransa senede 23 Milyon ton komür it- dır. 
~ e teeyyüt etmİftİr. 1936 senesine raya ve müesseselerin normal kararlan· hal etmektedir. Söylendiğine göre proje Batvekalet-
~. :e 2.264.000 liralık bir tezayüt var na teadül edecektir. Bu münakalatı ya- ten buıünlerde mecliıe ıönderilecektir. 
~ .u takanı mühim olmamakla bera- pabilmek için muadil Türk mah ihraç PARiS ONtVERStTEStNDE Proje henüz kat'i teklini alml§ olmamak-
't-~e bir tezayüt ifade eder. olunabilmelidir. VERiLECEK KONFERANSLAR la beraber yapJacak tenzilatın yüksek 

~ t,· ıye hükümeti mübadelelerde esas· H er iki hükümetin icraatı bittabi İtle Paris, 4 (A.A) - Bu ay Paris üniver- maajlı olanlardan evvel az maaş alanla-
t~. İyilqnıenin ancak tedrici olabile· bu sahada müessir bir tarzda tecelli et· sitesinde Türkiye arattırma merkezince ra tatbiki yolunda kuvvetli bir cereyan 
~ 1 kabul ederek bir taraftan iki mem- melidir. Biz kendi hesabırm:r.a Fransız on konferans verilecektir. Bu konferans- vardır. Tenzilatın muayyen bir maa! 

~t ~· •rasındaki ticaret mübnddderini piyasasını tekrar kar.anmak için ciddi bir lardan 8 Martta verilecek olan birinci- haddinden A§ağı olanlara tatbik edilmesi 
hW .. 

1ier taraftan Fransız sermayesiyle •ayret a·· ter:meye ~ d · E~ F · D t d V Malatya kazılan uygun görülmektedir. Bu tenzilat sene--ıı • .os anıa eyız. ger ran- ! sı emapor un ur. e 
.........._ Ualri Veya nafıa İfleri ıeklinde iş bir- sa da bizim ekonomimizde faal bir rol hakkındadır. lere taksim edilecektir. Hk devrede tat-

---.. hiki yolunda tahminler izhar edilen ma· 

Avusturya Başvekili B. Şuşnig 

Yeni bir nutuk söyledi 
''Vaziyette vakıa gerginlik var. Fa

kat bedbin olmamak lazımdır ,, 
l>a. . 

14~ tıs, 4 (Ö.R) - Berştcsgadendc mü-
tıtry tından beri ikinci defa olarak A vus-
1ıtJt a .~an~ölyesi B. Şuşnig miihim nu
•in· soylemiştir. Bugün matbuat sergi-
1 

1 
açarken şansölyenin söylediği söz-

~ Avuatu . ·kı·ı· . ... ,,.~ \>e • • tyanm ısb a ı namına emnı-

trıı_ . l'icı mahiyettedir. B. Şuşnig de
-~1.ir ki· 

l'ü~lfe~ ~c kadar umumi vaziyelte bü
~<ıtıı~r gerginhk varsa da bedbinliğe 
~ · ağa sebep yoktur.> 
'lıllld"k• 

l:ıııd 1 1 <Alman sulhuncfan ve vifa-
~bahsederken şansölye Şuşnig 

şunu temin etmiştir ki bu eser Avustur- sin müsavatının şart olduğunu ve hü
yada dnhili bir yatışma ve sükunet ese- kümctin :-:ükünet tesisi vazifesinde hu
ri olabilmek için mesul olanların anlaş- nu esas tuttuğunu söyliyereK. demiştir 
mayı muvakkat bir saflın tclfikki etme- ki : 
melcri ve ~imdiye kndar olduğu gibi ı <Vat:ınscverlcr cephesine mensup olan· 
ihtilfıfların halli için mevcut kuvvetten ların Almanlık sözünü sö~ Iemckten ka· 

çınmamaları ve Alman nasyonal ve nas-
istifade yoluna gitmemeleri lazımdır .. 
Sükfınetin hakiki ve devamlı olması için 

yonal - sosyalistlerinin de Avusturya 
sözünü ayni derecede samimiyetle söy· 

şu şaı1Iar lazımdır : Vatanın hiirdycti, lcmeleri lazımdır > 
Almanlık şuuru ve sosyal şuur bu sü

künc-tin temelleridir. Şansölye Avustur
yada kanun karşısında fatisnasız herke-

Paris mahafili şansölyenin bu stiki'ınet 
da\•eünin dinleneceğine pek itimat et
miyorlar. 

Çek Başvekili 

&§ haddi ( 50) lira olacaktır. 

B. Hover 
Pragda ziyaretlere 

basladı .. 
Belgrad, 4 (ö.R) - Pragdan bildiri

liyor: Birle i~ Amerika sabık Reisicüm-
ru B. Hoo\Cr Lugiin -Oğleden evvel 

Prnga gelmiş ve Mazn~ik garındıı. Ame
rika dçilik erkanı ile hariciye nezareti 
t eşr ifat miiclürü tarafından karşılanmı§· 
tır. 

H.eiaicümhur Beneş, B. 1 loover §ere· 
fine Riyaseticümhur sarayında bir ziya· 
fet vermiştir. Mumaileyh öğleden aonra 
Serbest Politika mektebini ziyaret ctmİ§· 
tir. 

Avam kamara
sında bir sual 

-BAŞT ARAFI I iNCi SAHtFEDE
lngilterenin Berlin sefiri S ir Neville 
Henderscn ile B. H itler arasında vu
kubulan mülakata da hususi bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. Yine 
sağ cenaha mensup gazeteler lngil
tere ve İtalva arasındaki m üzakere
lere müvazi o larak İngiltere ve Al
manya arasında da müzakerelere 
başlanmasının pek muhtemel oldu-

Emlak 
bankası ğunu zannetmektedirler. Faşist 

M b 1 ı • • d •• «Joun gazetesi bunun İngiliz siya-
( 8 \ e us ar mec ısın e ınu- setinde bir tebeddüle delalet etrni-

.1 tertibi hisss se- yeceğini ve bu lngiliz - A lman gÜ-

1ledferini satın alacak hı·m bı·r nutu· k so·· yledı· riişmelerinin çoktan beri tasavvur 
A. halinde olduğunu yazmak tadır. 

ilk.ara 4 ( L ~ra E: • AA)- lstıhbarımıza na· ondm, 4 (ö.R ) - lngilterenin 
"ele 

11 
rn1ök ve Eytam bankasınca ev- p ( ) R .... .... ,_,1 B dz b" . . R oma sefiri Lord Perth vazifesi ha-

c teda · 1 k rag, 4 A.A - ~\'t=ı • Ho a l ır mahıyet arzelmektcdır. Çekoslovak- h k h l k 
libi h· vu e çı -ıınlmış olan (B) ter· b .. b 1 .. d <l h·ı· l d h·ı· . 1 . h. b" şına are ete azır anma t adır Lor· 

ısse 
8 1 

• • ugun me usan mec ısın e a ı ı ve ıa- yanın a ı ı ış crıne ıç ır yabancı d h k . R. 
~il et "k enet erme ııahıp bulunanlar nr- un yarın are et etmesı ve oma-
~dc:~; 1ıeri takdirde bu hisseleri bankaya rict

1 
politika ha1:1'1· ınbda mühim

1
beyanatta müdahale kabul olunmıyacaktır. Çc· da mi.izakerelerin pazartesi günü 

ı l/3 Ye satabilmeleri için bankanın bu unmuştur .• ~· e usan mec isinin bu koslo\•akya sulh arzusundadır. Fakat başlaması ;1rnhtemel görülmek tedir. 
~cYc:r 9 38 de toplanacak olan umumi toplantısı ciddi bir hava içinde cereyan kendimizi müdafaa mecburiyetinde giir- Londrn, 4 ( ö.R _ Yarın Roma-

B
ınd•c:n Aaaliı.hi}ll'et itstiyaecellktir.tl etmiş ve Çekoslovak birliğinin bir tcza- düğümüz zaman bütün kuvvetleri.rıiLi ya h a reket edecek olan R oma sefiri 

hiirü halini almıştır. Lord Perth b u gün kral tarafından ciimhuriyctin emrine vereceğiz. 
Diplomatlar locasında bu toplantıda kabul edilm iş ve h ük ümdara İtalya 

Hükiimet ekalliyet meselesini tam b ir · ı lngiltere ve Yugoslavya elçileri ile ~·e- ı e müzakerelerde üzerin e aldığı va-
Eko •k k koslo\·akyanın Berlin elçi~i de hazır bu- i~tikliıl dahilinde ve lüzumlu gördüğü zifenin h ed efin i ve bir anlaşmaya 

nomı • 0nseyi lunmuşlur. tarzda hal edecektir. B. Hitlerin Avru- varmak imkanlarının ne d erece ol-

n
fllbatfa toplanıyor pada bir nnlaşma ve siikfın ihtimalleri d u gw u n u izah e tmistir. B. Hodzanın kürsüye çıkışı Nasyonal · 

1 
c:lc.r.~d 

4 
( hakkındaki sözlerine iştirak ederim.. KA LJFORNJA 

t " " " ö R) k A birlik partisinden komünistlere kaJar orı0tni k. : - Bal ·an n~.ıntı Esasen Çt•koslovakya ile Almanya ara-
t01>lan onscyı 7 Nisanda 1stanbulda bütün gruplar tarafından alkışlanmış ve FELA" KE TJ 

ac k sında ihtilaflar politika olmaktan ı.iya-
leteai d a lır. Balkan Antantı basın kon- muhalefet vaziyetinde bulunan Slovak 
1 c 7 N· de pisikulojiktir. Bu pisikolojik engelle· -BAŞTARAFI 1 tNCt SAHtFEDE-
'lanb 

1 
•sandan 14 Nisana kadar muhtariyetçileri dahi bu alkışlara işli-

t u da i · rin ortadan kaldırılması zamanı gel ıl'll h Çhmu edecektir. Bu toplan- rak eylemiştir. • 
~.ı er dc.vlett 1 B. Ho.l-- ezcu""mle dcmış' tir ki : miştir. Alın:ınya ile ıııüzakcrelcrclc bu-
~tc:.c:k ( en a tışar gazeteci iştirak ULC.& 

~~ Çekoslovakyanın hudutları değişmez luıımağa amadeyiz. Yalnız bu müzakc-
~.&...74GZ relerın tam ıniisavi iki taraf arasında 

l 1'7.7.J,.zz7Z7ZZZ7.TLZTLTJ.Zr.r.n~.z7./.7.ZZ-a/.7777/.1LZ7.7J " 
a enın birbirinden kuvvetli programlarından biri !'..: vukubulncak müzakereler olması şart-

Av BAKINIZ VE HAK VERtNtZ: tır. 
rupada kıyametler koparan •• lstanbulda da dünyayı Çekoslovok efkarı umumiye.si Fran-

U~)(ÇE kendine çeken ... ~ sa başvekıli ve Fransa hariciye nazırı-
V t : ~ S I G E N E R A L I N S O N E M R I nın :.on beyanatlcırını biiyük bir mem-

e zrnır<Je ilk defa Viktor Francen ve Gabi Morleyin nuniyet ile telakki etmiştir. Fransa Sov-
V ._ A T E Ş G E C E S I yetler birliği Ye Çekoslovakya arasında· 

e tenali MIKt ve Türkçe FOKS JURNAL ve aaire 
Bunların hepıi buıün L A L E de ·i muahede ise sulhperver bir politika 

Sleti mahiyetini gö t~mi~r. 

mıntakada ne kadar tulumbacı, asker ve 
polis varsa seferber haline konulmuıtur. 

Buenos - Aireı, 4 (A.A ) - Tuğyan

lar 144 kitinin ölümüne sebebiyet ver· 
miıtir. Hasarat bq milyon dolar tahmin 
olunmaktadır. Sular çekilmeie bqlamı§· 

tır. Binlerce kiti yersiz kalmııtır. Rekol
telerin uğramıı olduğu basar henüz tah· 
min edilemernİftir. Beı ıün içinde 28 
santimetreden fazla yaimur yağm11tır. 

Zabıta memurlarına felakete uğranan 

mmtakada yajmacıJık hareketine kıyam 
eden etbas üzerine atet açmalan için 
emir ..-erilmi,tir. 

--· · sc: __ _ 

SON HABER 
; , .. -

Şef Atatürk 
Ankarada Dil, Tarih Fakültesinde 

Ankara, 4 ( T ele fonl a) - Ata türk bueün öğleden sonra d il, 
tarih fakültesin i ~ereflendirdiler. B üyük Ö nder fakültede b ir sa · 
at kadar kalarak me,gul olmuşlard ır. 

Mısır sefiri şerefine 
Paı iste verilen bir ziya{ ette 

sel irin . siypsi beyanatı 
Paris, 4 (ö.R) - Amerikan kulübü Mısırın Paris sefiri Fahri 

pa,a fCrcfine bir ziyafet vermiftir. Bu münasebetle söz alan Mısır 
sefiri eski Amerika sefiri müteveffa Myron Erick'in hatırasını 
andıktan sonra Süveyt kanalı statüsünü hatırlatmış ve bu kanalın 
büyük bir Fransız eseri olduğunu söylemittir. Fahri pafa bun• 
dan sonra Nil meselesine geçmit ve Habetistandaki Çana gölü· 
nün Nil için ve dolayısiyle Mısır için hakiki bir su hazinesi oldu• 
ğunu söylemif ve fUnları ilave etmittir: 

«12 tlkkanun 1906 da aktcdilmit olan İngiliz - Fransız - İtalyan 
anla,ması Mısırın Mavi Nil kaynakları üzerindeki haklarım ka· 
bul etmİftir. Yakında Romada batlıyacak olan İngiliz - ltalyan 
müzakerelerinin Nil vadisi üzerinde Mısırın kutsi ve inhilal 
etmez haklarını koruyacağını ümit etmekteyim . . Bu saatin mev
cut güçlüklerine rağmen Mısırın büyük ve sadık dostu olan Jn. 
giltcre hükümetinin mesut te~ebbüsünün muvaffakıyetle netice
leneceğini ümit etmekteyim.» 

lngiliz amele partisi 
ihtilafı neden çıktı ? 

Londra, 4 (ÖR ) - Lord Lansburry bir nutuk söyliyerek Ame• 
le partisi içindeki ihtilafları teyit etmiftir. Bu ihtilaflar hüküme· 
tin harici siyasetine karşı alınan vaziyetten ileri gelmektedir. L ord 
Lansburry' nin fikrince amele partisine mensup gazeteler sulh 
r,ibi çok mühim bir mesele kartısında hafif meşreplik g ö s t ... riyor
far. Halbuki m e mleketin her sınıfına mensup büyük bir ek seri
yet otoriter devletlere kartı barba kadar ileri g id ecek b ir siyn· 
sete muarızdır. Amele partisiı . in bir kısım azaları da bu kanaat· 
te olduklarından partiden ayrılmak teklifinde bulunmuşlarsa da 
Lord Lansburry buna k endisinin muhalefet ettiğini , z ira ayrıca 
bir amele partisi kurmaij_a imkan görmedi(ini .söylemektedir. 

Bununla beraber B. [aı"t.liurry -parfamentonun gelecek celse· 
sinde harbiye bütçesi müzakere edilirken amele partisinin ·. ek· 
seriyetiyle birlikte yürümiyen grup namına ayrJca bir takrir ve· 
receğini bildirmitlir. 

Belçika amele partisi 
Hükümetin siyasetini tasvip etti 
Brüksel, 4 ( ö.R) - Belçik a amele par tisi konse yi harici siya• 

set hakkındaki müzakere ler n etices inde hükümetin harici siya· 
setini 17 reye karfı 76 r eyle tasvip et~İ\itir. Bu suretle hariciyc:ı 
nazırı B. Spaak tarafından temsil e d ile n mutedil cereyan B. Van• 
dervelde' in temsil ettiği müfrit c e reyana galebe çalmıflır. 

• 

K. Antant konferansı 
Bükreşte toplandı 

Bükreş, 4 (A .A ) - Küçük A n tan t ekonomik konferansı bu
rada m esaisine başlamıştır. T u n a işleri , hava münakalatı -i şler i , 
sosyal yardım itle r i ve sıhhat işleri için 4 komisyon ile bir ç ok 
tali komisyon teşkil olunmuştur. Hale n bu komisyonlar faaliyet· 
tedir. Umumi toplantılara ayın dokuzunda başlanacak v e k on
ferans 15 Martta nihayete erecektir. 

Avusturya kabinesinde 
Yeni değişiklikler mi olacak? 

Londra, 4 (ö.R) - Buraya gelen haberlerde Avusturya ka· 
binesinde yeni bazı değişiklikler ihtimalinden bahsedilmekte· 
dir. 

Samuprava ga2;etesi diyor ki: 

BaJkan konseyi düş
manlarımıza ders verdi 

Belgrad, 4 ( A.A) - Ankara~a toplanmıt o lan Balkan An· 
tantı konferansı hakkında tefsirle rde bulun an Samuprav a töyle 
yazıyor: 

Görmek için gözleri ve itilmek için kulakları olanlar için An .. 
kara konferansı bir ders tetkil etmektedir. Bu konferans Balkan 
Antantı devletleri hudutlarının mütter ek olduğunu ve bunlara 
dokunmağa kimsenin cesaret edemiyeceğini tey it e tmittir. Bu 
konferans ayni :zamanda düamanlarımızı ve mazide Balkanlar
daki ihtilaflardan istifade edenleri büyük bir sukutu hayale ui· 
ratmıthr. 



Umumi v liye meclisi 
Hükümetten halk!n refahını ta.mamlıyacak bazı 
meseleler için temenniyatta bulunmağa karar verdi 

1 Subayların 
· sicil 

müddetleri 
Altı aydan bir 
seneye çıkıyor 

Bunlar arasında yeni nüfus ve bina tahriri yapılması; belediye 
gelirlerinin artırılması gibi ehemmiyetli . mevzular vardır. . , 

--------------__ _:...._._ ___ ...... .....,._..____._..,..._ , , : • ., , 1 ., •• 1 l lı.ikümetçc meclise verilen bir layıha ile 

Amerika 

• 
U midini kesmiyor 

"Bir gün gelecek, silih)ar 
tahdit edilecek,, diyor 

' · ·k h d , 1 b' 1 ordu subaylannın sicil müddetleri altı ay-
Unıwnt vil~yet meclisi dün Vali Bay sonra belediyelere devredilen muhtarlık nat, zıraat ve ı tısat sa asın a agun ır Vatİngton, 4 (ö.R) - Hariciye na-

l b k l ~ d l . l . l k f ,_ h 1. b' 1 l k·td • d . . . d k dan bir seneye ~karılmaktadır. Bununla B C d 11 Hull . d' hızla d f' azh Cü eçin ao an ıgın a top anmış, ış erı yapı ır en aıo:ru a ı ııa ıt o an ar ~e ı e yetışm erını temın c ece nıcs- . zın . or e 9ım ı evam 
aabık µptı~ okunup kabulünü müteakip müstesna olmak üzere diğer müracaat lek mekteplerinin hazırlanması. ' 1 subalyklanbn lkıtl al.a~da daha .~abzlla ~~larak etmekte olan yeni ıilihlan.ma Y&nfm& 

1 d k h• 1 . . b 'b' l 1 d b SIHHAT iŞLERi • mes e i i gi erını ve tecru e erını art- ... ~en Bar' 1-•ik Am-..:."·a devletlennın' • encümen er en gelen evrakın müza ere-, sa ıp crının u gı ı muame e er en e- ·-··· -Y cna 
ıi yapılmıştır. lediye meclislerince tesbit olunacak ta- 11 - Sıtma mücadelesinin vilay~ti- ı tırma.k ve ayni zamanda sicil amirlerine bir cün silahlan tahdit ve hatta azaltmak 

G 1 1_ _ı___ b . 'f d h·ı· d b' ·· al . . b.. .. k l .1. de ıı:ıbayları daha esaslı tetkik ve tec- .• aki d k , b' k nf e en evraıun ~riai ütçeye aıt te- , n e a ı ın e ır ucret ınması ve es- mızın utun mınta a arına teşmı ı. gayeıını t p e ece yem ır o eran• 
YOLl' .AR rübe etmelerine fırsat ve zaman vermek 

menni ve teklifler idi. Bunlar bütçenin kiden alınmakta olan kantariye resmi- ı...n. ım toplanmaıı ümidini b.ybetmit olma· 
1 b 1 k istenilmiştir. 

tanzimi eırasında nazara alınml§ bulun• nin ihyasiyle belediye ere iş yapa i me 1 2 - Turistik yollar işinin biran ev· . .. . dığuu söylemİftir. 

d d 1 '- b wl k d t' . .1 . I h il d.l . • Jandarma subaylarıyle muhenduı su- R 4 (ö R) B mahafil 
uğun an usu en .ııo.arara ag anmıştır. u re mm ven meSJ. ve a c ı mesı. onıa, . - azı e ge-

d zak 1 . . l 3 B l d' k • 133 ·· ·· I 'J y ll h . •w• 'k• baylar mesleki hususiyetler ııebebiyle 11 h b l .. A--..!'- b" b" Düne ka ar mü ere en ıntaç o unan - e e ıye anununun uncu , - o arımızı ta rıp ettıgı aşı ar . . . en a er ere gore .merw.a cenu ı U• 

f b ı . b . ·1 ı_ dd . b ld k'. 1 1 .,. t h ı 1 'k' k 1 ki. b ı b h .b kıta ıta1larını :rıne altı;ıar ay yapacak- "'- o•- t b' h .. •. • masra ütçe erı azı esamı ı e reye .ııo.on- ma esı e e ve oy er e vı aye u· o an ı ı te er e ı ara a arın u ta rı a- ) d YUK .. yanoı a ır ava ussu tesu et· 
muı ve istimlak komisyonlan azalan İn· ausi ·idarelerinin mecburi veya ihtiyari: tının önüne geçil 0 tek bir hnie getirilme- ar ~r . . . mele niyetindec!ir. Deniz itleri mütahu· 

f 1 1 d b 1 l.ayıhanın rnaddelerını aynen ne~redı- l b h ._ d!1-•-
tihabı yapılmıııtır. vazi elerinden bazı arını ara arın a e- leri. ıaa annın u usuıta ço.. uuuate ,ayan 

Pazartcai günü meclis -son içtimaını ya- raberlik kurmak suretiyle müştereken ya-ı VERGiLER yoruz: . tetkiklerde bulunduktan haber alınmak-
k b · · • - k b·ı· l d _ ı_ d' s· d ·1·k b l d. 14 B d l l ~add,. 1 - 2900 sayılı kanunun bı- 1 d .. •v• • paca , ütçe nızamnamesmı muza ere pa ı ır er cmCKte ır. .ım ı ı e e ı-1 - un nn on sene evve ya:n an . . . w . . . v· • • ta ır. Soylendıgıne göre bu mesele hak-

d _1. d • r •• A 1 1 1 •• k b"• 1 b' b' l'k k k ••k k ld W hAd' k 1 rınc.ı maddCSJ nşagıdakı gıbı degıştınl• kmd Lo d il 0 d 0 

e ecca;, aun encumen aza arını seçe- ye ere muştere en oy e ır ır ı ura· 
1 
ve ço yu sc. o ut,:.ı a ısat ve ra alll'- . . a n ra e Vatmgton arum a fı· 

cek, yıllık toplanbsına nihayet verecek- rak halkın hayat ve sıhhatini alakadar 
1 
lnrla sabit olan eski arazi tahririne göre mıştı:. • v kir mübadeleleri yapılmaktadır. 

d 1 f h ıl · 1 . • . . Hıçbır subny mensup oldugu 11ınıf kıt- • , 
tir. e en ve maa ese er y temız c mama· ,tahakkuk eden bakaya arazı vergısının , .. . . • .. . Bal, 4 (A.A) - Sabık Amerika bır-

p . ı._ A 1 f' b" · ·· ·· d b' k f. b b' .. k il fi f d k I 1 1 I •. d asıncıa rutbesıne aıt asgarı muddetın en 1 ik d 1 1 • • • • azartesı a11.9amı aza ar şerc ıne ırzı· sı yuzun en ır ço ve ıyata se e ıyet 1mu e e er tara ın an o ayı; rı o ene- .. . . . .. . . et ev et en rem B. Hoverm Avru· 

f h 1 · l · ·· · d f l" · ·1 b'l • . • • h . le 1 az uçte hırı kadar bılfııl hızmet etmedık- d k" ah • _1_1_ .. v •• ya et azır anmı;ıtır. veren su ış en uzerın e aa ıyete gec;;ırı • ı mesını temınen yenı ta rır ıymet e• pa a ı sey ati hllK5Ulda ogrenildıiine 

* 
· k f d l 1 w f 'k · · d ~ 1 • •• h k' k .. 1 k b çe terfi edemez. Bu müddetler kurmay .. B H d'" • • mcsı ço ay a ı o ncagı ı nnı ogur- rıne gore ta a :.cu ettırı ere v~ eş sc-ı gore • oover unya ekonomı ve fmanı 

U A 'lj! ı· · h lk k k d · ı k . I d .. 1 .1. I • subayları için hı-rptan hasıl olacak ihti- . . h-'-k mumı vı ayet mec ısı a · ı ço · ya- ma ta ır. neye t:\ sıt en ırı erek tahsı ı yo una gı- .. v •• 1 vazıyetı aa anda B. Van Zeelandm tet· 
kından alakadar eden baz.ı ehemmiyetli Bu işin başarılması için birlik her yıl dilmesi. · 1 yaca gorc B:ışbuglukça luzumu kadar kikine çok miifabih bir tetkikte bulun-

1 b . d -'- b 1 h 11.. . w t . t f d ı 15 r._k. . h . . .b. k .. k azaltılabilir. -'- d mevzu arı tes ıt e erCK un arın a ı ıçın yapacagı esısa masra ının yarısının ev- ı - ı:.s ı anızı ta rırı gı ı pe yu - v v •• • maata ır. 

hükümetten temenniyatta bulunmağa ka· let bütçesinden '"e diğer yarısının da sek bir kıyn-ete tiı.bi tutulan bina t;ıhri- Astegmen ve tegmen rutbcsınde olan Önümüzdeki seçime reisicümhur nam· 
• . 'd . h . 1 . k f 1 t' I l"k l ' • d .. 11 . L k .. akk f !havacı ııubayla-:ın terfileri için rütbele- ed' l k •• k v• d".. B rar vermı~tır. ı arcı m:usıye erın e a e ıy e a a n ı rın en ınutevl!' ıt a aya mus a at . • .. . z ı o ara JJbra etmegı u,unen , 

b 1 d . 1 b'" · d ··d · 1 'I . . f' • b" . . . rıne mahsus asgarı muddetın hesabında Oilclc encümenince tcsbit ve meclisçe e e ıye er utçesın en o enmcsı ııure- vergı erının taı: ıyeye ta ı arazı vergısı • . ; Hoover •İmdiden bu hususta kencfuine 
• 1 h • ·d b t d · 1 · · 9 35 l d .. k ll A . 1 kam ''e lınva sınıfları kıt alarmda yapa- ı "' kabul olunan bu ·mazbatayı "!ehemmiyeti- tıy e ususı ı areye ar o ma an temı- gıbı yı ına ka ar olan mu e e crın . .. . . 1 lüzumlu bütün maIUınatı toplamaktadır. 

b . d. . .. k.. . ... , l d. s·· ı )"ki b 1 ••_..) 30 1 . .. caklnrı hızmet muddetlerının mecmuu ne ınaen neşre ıyoruz: nı mum un goru me :tc ır. oy e ı · e orç ;:ırının yu«ıe unu veren erın mu- . .. . . . B. Hoover fİmdİye kadar B. Van Zee-
DILEK O l l k · b'" '"k · ı· k 1 1 b k. b bılfııl kıta hızmetlerınden sayılır. 11 ENC MEN NlN mem e ·etın en uyu ve verım ı a • te a ı orçlarının nffı. . . .. . . landı, B. Bonneyi ve B. Avenol ile gö- fi" 

MAZBATASI kınmalarından birisi de başarılmış ola- YENi BtNA TAHRIRt Sınıfında kadro mucıbınce rutbesının •· .. r· Amerika hariciye fl4.ıın B . C~ ~ 
caktır. 6 H . k I mukabili kıtaat bulunmıyan subayların nqmuı ur. bO ...-. 

_ Meclisimiz son devrei içtimaiyesini ta- 1 - er on senede hır te ·rar nn- r·l . f . • . Halen kendisinin Vıyanadaki ikameti nn iıtikrarma taraftardır. YafııJS~ 
mamlar1ten hükümetimizden memleke- ZlRAA T BANKASI VE ÇiFTÇi k hk' d b l 926 ter 1 en ma evklerınden alacakları sıc.ıl· ı· · ma~ı anun a ·amın an u unan ve il .. . 1 l-1 k . . de yme bu tetkik İ•İyle alakadardır. selenin müttefiklerin borrlart • ,JI· 

• b 1 BORCLARI I d l 9 7 l d ,, .,_ er uzerıne yapı ır. arp A ademısı ve I " "' d tin umumı az.ı iı erini alakadar eden ka- ~ yı ın a yapı ıp 3 yı ın a " latoııt .. k . . . öğrenildiğine göre B. Hoover parala- kapatmaması lazungeJdiği fjkriıl :;;; 
bul ve tatbiki halinde halkımızın refahı- 4 - 2814 Nu. lı kar.un 932 senesi:-ıe ı:nhasına geçen bina tahririnin }•enileH- yu sek levazım .mektebı tahsılıtı2e bu- ~ •' 
nı tamamlayacak ve vilayetler hususi ida- kadar Ziraat Bankı:mna borçlu olan va- . b d k d 1 1 ıunan subaylarla kurmay stajiyerleri ve M t k Gü ül Ü tk d B lk n Loı• rne!ı ,.e ll ara a uyu atın e::as ı SU· k . .. e Q SQS m C ne nu un Q a Q f< 1 

resi .lcanununı.ın 134 üncü m?ddesiyle ı taqdaşların borçlarını yüzde 3 faizle on rett': tan-im ve 1!!13hı. • , .~rmııy subaylarının. akad.emık ve. yuk- • • • • h eti' 
meclisimize verilen salahiyetlc:r c,üı;nle- beş yıla taksiılcndirdiği halde nyni senr.-1 'scıe levazım ~ektebıne gıreceklerı~ de seyının kararlarının ehemmıyetınden ba ' 
sinden görülen bazı temenniyatta bulun- ler ve iktısadi şartlar içinde ve serma- Mı h f G" .. 1· • (}, •bu ınektebe r.ırmezden evvel tahsıl es- ııete~ 
mağı nazarı tasvibinize arzeder. yesinin bir kı~mı ortakları ve bir kısmı ' U a lZ UCU zmır e j nasında. ve tahsi.lden ~on.ra m~mur edi- Atina, 4 (A.A) - Atina ajan..ı;ı bildi- feransı Tilrk • Elen ittifakını ~ J#j}I 

ZiRAi ASAYlŞ VE BELED1YELER Ziraat Bankası tarafından verilen .;zirai - BAŞTAR.'\FI BtRlNCl SAH1FEDE- le~eklerı muhtelıf muharıp kıta komu· ~iyor : bir surette uzanan munzam ınuahev" ~ 
1 - Belediye kanununun 15 inci kredi kooperatiflerine borçlu knl:ın çift• 

1 
yahatind" ba,l'Yan Ankar:ı _ fmıir te- J tanlıklannda ve levazım sınıfı için kıt'a Başvekil bay Metaksas Gümülcined~ iki memleket arasındaki bağları 

dd · b 1 d' h d d 'd ., · ı· d k' I ' l · k b h' · d ·· · lsay:
1
nn yerlerdeki hizmetleri dahil esas .. l •v• . 1.:.;_ ma esı e e ıye u u u anı ın e ı c;;ı erın an unun u ımayesın en :rnu3avJ l"!lasl.:ı:-ı bize asker oeağınd:ı sooi-ro1 ncs- • . . soy edıgı hır nutuK.~ Balkan antantı ziyade sıkılaşiırmıştır. - .. :t 

· · d ·k • • b 1 d' 1 lı ıt · t·r d · ·1 l · sınıfları kıta hızmetınden sayılır k . . k • ki '--arazının zarar an vı ayesını e e ıye e-l':ıure e ısı a e ettm meme erı ve vatan- Iin nasıl hazırlanc!ıiım, ne! : t 7a!>'\b'~ecc-. • . · onseyının An ara t9plant~sında alınan Bugün Yunanistan blitün es 'ol' 
rin mecburi vazifeleri arasına koyduğu l cla~lazın bir kısmını 'refaha ve bir kısmı- ğini göstermişti.. r Alelumum muavı~ _sı~ ıflnr mensupla- kararların ehemmiyetini tebarüz ettire- kav~aları ortadan !ti!kmiş. birleŞi~~ 
için hale.n 2irai asayif işi varidatı müsait nı da. mksnh :ve inkisara ııürüklemiıtir. 1 s- 1 'f • d '--"'Jha ..,. • rında:ı ha. · akndemısını muvaffakıyetle rek ezcilınle derniş0tir kt " · millet halinde bülUnnWctadıt· · ~ 

' ......... ,.., evvc z:nır ' uı u:ı .ı...a' ~ı· itmnn d 1 ~ · d "f kl d' · p-
olsun olmasın belediyeler tararından biz- r iz.mir 'ilüyctinin·hu kü;le:ıinde duyu- ·cl· A•t' AI~ d 1 .... dd't • . e en e., ,. .ya e sını ana na e ı- - Filhakika bu :fia!":ırlar Balkan :müt- nistan bligu .. n ayni zamanda arzıl .A' > .a, • rv ve .mor uy" mu.ea ı lırl .. r j bu n k;ld 1 • f -,. }cOY..-... 
znrur y4pılag~lrnektedit>. Muhta.dılı:lann .lan bu h:ıHı ııik)·cti ~nlemek için ho- temi'.Slu •p&n Muha!u çocuMıın dcim:i . . ş 11 en _evve "?uav~n sı~ı 1 tefiklcl'Iıiliı tesanüdünü ve Balkan ya- di~imiz, fakat lüzumunda karşı ~ 
ilgasiy1e tatbik amili ortad~n kalkan iur.

1
rpc:ratiflcre borçlu bulunan çift-;tl 0 rin de 'y' derecrt r :Jm 1 d /ıi. d~ .ı.- !il kıt nlnrındn geçen hızmctlerı kıt a lüz-1 runadasmda sulhun her türlü vasıtalar- ğa azmetmiş bulunduğuinuz }ıet J~ 

. · ·. .. • b k '. b _, d · 1 ı e ı:: ~ '\:' ı . ra n g....,.e metinden s:ıyılır. Ancak terfi içi p" • •• . • • • -t-ıJ'l'P"" 
befcçi.Jen kanunu halka ayn bır mukelle- an C).B 1 Or.,_..u yur ,daşlara yapılan, l:o- senelerde hir ardıl: ka-di'>Jcrtndakİ b 'I , . .. . ~ ıya 1 l!l muaafaa azimlerını bir kette daha ihfunall~re karşı da aske.rt ~ 
f . h d k ·r · · · h 1 . · l 'b" ı 1 ı de sınıfında sıcıl muddetı olıın hır ııene b _ • . . • ıyet tar e ere •Çı tçının arazı veya ma •

1 
ı uyucu r.ıı.ı::-me -y.e \ıu ı t:.:tu ma an. 

1 
oyunc~br.n a,rrılıhasrıle Gür. talrmı ı, .. :r:ı . and .. . .. I te ar~z ettirmışlır. !Aynca Ankara kon- organize edilmiş bir haldedir. 

sulünden muayyen bir mikt?.n üz.erinden 5 - 7-iraat banı·aı·na müte::elsil ke- ııarsmtıl ·• • t' F 1 _ ,. b. A ı (J arma staııyer subayları ıle muhen- ~~-"""'!!' ...... ~-..... -~~""'!!~~~~~~!!!!!!~~~~~~!!!!!!~~r!!!f!!~ 
{ 1 '1 b '-" d b b k ıır gcçımu;; ı. a..::a~ u sene n· c!i~ subaylar alh ay) b lu f k G - -- ı alınan resimle ziraat asayişini b1l4aracak a et 'll!IU üniiıı tat i111.ın c ütiin ir öy k d lik lar d'w• . el ı , u nup muva 1 "c l ' c • t -11-. ' er 

ır'asıtaları hiç olmazsa bulabilmek imkan- hdkı dçğil Ü.Lami 3 - 5 kivilik gruplarla ! ı.:;;. at m~ll~ k'?1m ver ııgı netiilkc eafre ,:ıicil dmak şarttır. . o. men er ıçın yenıi. eauır 
1 ·r . . r: k 1 ıme en mı ı ume maç ennm s .. 1 Mütahassı t b" b t L· 

lan vermekte idi. Halbuki belediyeler I çı t çının intiyacını nrşı amasmı ve aksi h d M h ~ ld ;ır. d 8 a ıp ve ay ar ve .ııo.ım-
h ld • b as:n a u afızın a ı5ı e:-ece, genç yagerlcrin h t 1 d b k • 1 ··h l 

tesbit edilen varidatlardan başka bir ge- a e genıs ir grup içinde borcunu ve- M .L , 11 k d . h-'-'- d b' .. ı · as ane er e a terıyo OJı a· G e •ı k çift hayvafl" 
larına prim ve gümrük 

muafiyeti verilecek 

• ıu.aı!.% ı arın u retı illKKtn a aze gu- nr \'e l .. h 1 d k · "h · h · 1 t 
lir bulamadıkları ve bütçelerinin ancak remıyen Lir iki borçlu yüzünden bütün z:el fi.1<Her ve • tir. 1 · . ~ero .011 a~e er e 1 1 tısas . ~met· ' e ır ı ece 
)-Üzde 30 nisbetini maaş ve Ücrete ta"h- bir köyün faaliyeti ziraiyeııinin iptale uC7- 927 d T" ~ • 1 M l lerı kıt a hızmetı olarak kabul edılır. 

.. e urıuye pmpıyonu o an u- Sana 'i h b · h · f1 
ıia ettilderine göre hudutlarının geni§liği- ratılmaması. h f .. ·· f ld k k Id'w' yı ar ıye ve arıta sıru arına 

. .. .. .. 1 '- .h . 1 NOFUS iSLERi 1 a ız~ı:cu, ına e artı a111ya ge ıgı 1 mensup subaylar, sınıflarına ait 1'adro 
nı goz onune a araıı; ı tıyaca cevap o. ~ Kmnızı - Lacivert takunı bugün daha d hTnd . . 
mak üzere değil lcanunun emir ve hü- 6 - Aslı Osmanlı harfleriyle yazılan ilk temasında karıuında bulacakhr. Bu 1 .~ ~. 1 .e mafe~lderınden alacalda~ı. •1

: 

lcümlerini yerine getirmek için bir iki lm ve Türk harflerinin kabulünden sonra ya- 1 't'barl d k' O k Mubaf _1 1 cı uzerıne terfı ederler. Ancak bırıncı 
ı. ı ı a ır ı ço • ız t~:wa- 1 fıkrada mezk • k t' b 1 d 

bekçisi istihdam etmek ıuretiyle vaziyeti rısı hala eski çehresini muhafaza eden 1 ' 1 I b I .. l 1• ur 1 a su ay arın an gay-
1 rmm ıene er evve a, ıyan ıuze ve a a- ri mezkur fılc d 1c· r bl ı d 

zahiren idare etmektedirler. Devletin te- nüfus kuyudatının ıslahı ve yeni defter- k ) • "b l ı ra a 1 emsa 1 nas ı ar an 
. • • . . .. a ı ınti a an vardır. evvel terfi edemezler 

mel taıı olan çiftçinin ekmek ve ekim lerın tanzımıne esas olacak yenı hır nu- MubafızmU." h kk d b' fik -~ _ __.: ,.,. . . o--U a m a aze son • ........,.~ • .uıat}#1._rwJA* • S ,,,, .. 
kaynaklarını insan ve hayvan taarruzla- fus tahrırı yapılması. ri veren temas, ıeçen hafta Ankara ıta-' 1 LJ / , H • j Romanya ve Bulgaristandan ve diğer araba için 20 lira, bir pulluk içill ~ 
rından layıkiyle koruyabilmek işinin be- MAARiF iŞLERi dmda yapılan Galatasaray maçıdır. Mu·' flQ keVl koşeSl !memleketlerden iskan kanununun yü- prim verilecektir. Gelmi.§ ve ~ 
lediyelera JcarıJıkaız devredilen bugün- .. 7 - .. lrkırnız~n k~kii k~yl~ olduğuna hafızgücü bu maçta, oyunun dt!vamı 1 rUrlüğe. ~inneai tarihi olan 21 bazira_n olan muhacirlerin hep.sine ev ~lif 
lcü kır bekçileri teıkilatiyle mümkün ola- gore koylerdeb zekı ve ınkışafata mü-' müddetince ezilmeden OYnAmıf, bilhas- 1 _Ü 1 .. '""'! k ·nA 934 tarihıne kadar yuroumuza gelmiş ması komisyonca çok mühiın gö # 

w ''-i b" h k'k tt 't kl . • ·ı . . h l n u .L l r komutanı Atı anın h . l _..:ı h .. div ihti t•· R d • ·1 ...-.uh• . .Ji-rnıyacagı a9ı..ıı;. r rr a ı a ır. a111 çocu arın yetııtm mesını azır aya· sa ilk devrede üıtün bir oyun -Lararak b'" .. k b' . mu acır eroen enuz ev ve ger - ur. omanya an getın en ,.. ,,... 
V·ı· . . . "h' k db' 1 1 .,._ uyu ır resmı sayın bno::bakanımız ve 1 . -.l'lm . h --~~ ı ayetımızın en mu ım servet ve va- ca te' ır er a ınması. devreyi galip bitİrmİfti. l C -s . . .. yaç arı tenun c:uı emış bulunan muha· ariç olmak üzere iskin kanU•• 1 

d k 1 d d 8 O k eh 
say avımız elfıl Bayar Evımu.e gon- . . .. . .. er 

ri atını teı i e en ziraatin zarar an mu- - rta me t i olmıyan lcazalar- Bugünkü oyunun neticesi hakkında d . 
1
. H .. .. . . cırler ile onümuzdekl senelerde gelecek naden Bulgaristan ve diğer Y ..ı# 

h f d k. ' Ik k il d b" . ermış ır. er gun oğleden sonradan ıti- h . ~ ıl -~- k -.l ste ~ a azuı için yıJlardanberi hazırlandığını a 1 ı o ·u ar an ırıne orta mektep ıimdiden mütalaa serdetmenin miifkü- b rd-l ... Dla .. • . mu acırıere yap aca& anunl yanı.un gelen muha;irler, yalnız kere 'cır·· __ 
· · ·w· · i · · · · .._ fi •ıA · k ı· 1 • 'h • aren yu ~ ra gösterilecektir. kll · t b't edil _:..,_ '--- 1ar ' t hurd 'bi ... u)Jla _. ıııttıgımız sayııı zıraıye ıı.anununun ge- aını arının ı aveıı ve mınta a ıse erı ı - lata meydandadır. Efapeli bir oyuna ma• 2 E . . .. . . . şe nı ve es ı eı.."t:A .ıuu-ar ın tat- mı , cam ve aval gı - _..1fr 
niı salahiyetleri ve tatbikatta aürati te- d t' 1 1 k ·f ih • Jik la - vınuz gosterış şubesının 5131 b"k tini ·· ·• le. .. b" k • tarafından tedariki imkanı bultJJV"""~~ aıı ıudrehıy e ~emb~ ettek~aarı tiya-1 o n Muhafızın bugün Oçok kadro· 938 ta: ihinde vıllık aile eğlencesi ~ar- ı surek 1 lgoruşme uzere ır omıs- ıJi"" 
min edecek ahkamı ihtiva eden bir tarz- cının a a genıı ır şe ılde karşılan- ıu k&rfwnda alacağı netice bir ıöriife dır. r yon teş l o unmuştu. inşaat malzemesinin verilmesi ._. tJ1" 
da biran evvel çıkarılması ve zeytinci· ması. 1 nazaran tzmirin aleyhindedir. Filhakika Bu 'topl!ntılaida şimdiye kadar gelen tedariki jle evlerinin muhacıl'··· ~~r11 .. f" 

3 - Evimizde her cwnartesi günü sa- 1 ~in"" liğimi.ıle, bağcılık inkiıafına ·ve sair mey- 9 - Türkiyenin en işlcJc iktısadi mer- I Adilden sonra Sait te ist.anbul maeında muhacirler mikdar.Iarı, bu muhacirlere fından i.skAn genel direktör uı;- - ... 111 
~-- at 15 le ilk okullara Karagöz oyunu oy- ~ 

nlı ağaçların çoğalmasına mani olan bu kezi olduğuna göre iktıut fakültesinden ayağından yaralanmlfbr. Fakat &mir ÇO• natılmaktadır. yapılan yardımlar ve yapılması ı:aruri limatı dairesinde yaptırılına51 _.,. 

ıünkü Z"}'ıf lıayi~i ziraiye tedbirine ni- başlıyarak lzmir merkezinde bir Ege tlni- 1 culdannuı buaiin üç puvan kazanmak bulunan yaroımlar hakkında iskan ge- olunacaktır. Romanyadan getirildi ~ 
hayet v~rilrneai. versiteıi Jcurulnuısı. ı için çok çalıpcaklarana eminiz. ~ - 5

/
3

/ 938 cumartesi günil alqamı nel direktörUnün verdiği iı.ahat dinlen- hacirlenı gene eskisi gibi e'I y•~..,-
sa&t 15. te temsi] ve saat 17 de AI komi- u)laCV 

2 - ihtiyar heyetlerinin . lağvından 1 O - Meslek adamlarının bilhassa sa- s. N. · tesinin haftalık toplantısı vardır. miş, serbest iskAn suretiyle yurdumu- cak, diğer yerlerden gelen ın ~ f' 

;İİİİİİİİİ~İİİİİİİPiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;;:miiiiiMi9,i~1-i;mmm;;a;A~i;;8DiiG;;r;;~~~i;;ii':iaaiiiİİiİİ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİiii;;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ. z.a gelmek istiyen muhacirler için tat- hilkümetçe lüzum gördüğü yer ~· 
BlR TORKO 

A kız senin saçların 
Oynar omuz başların 
Her yanın şöyle dursun 
öldilriıyor kaşların 

Amanın imanım vay meleğim 
Nasıl senden vazgeçeyim 

Mendilim karalıdır 
Sevdiğim buralıdır 

Yar yüzüme hor bakma 
Yüreğim yaralıdır 

Amanın imanım vay melcği'lı 
Nasıl senden vazgeçeyim 

Çaya vardım akmıyor 

Yir yüzüme bakmıyor 
Bu sevda nasıl sevda 
Hiç aklımdan gitmiyor 

BiR ATA SöZO 

Döklllen keşkek tatlı olur 

M • ••~Aı91 ~r.~ıwww rv ' bile edilen şekiller ile ıkanunen yapılma- ne ev yaptırmafa devam ~ f'1: 

H e r -g ü n ;::~~~ ~~~~€@!~ :~:~~~~~~~ 
A --·- •• = 

Zengin şfür - Ah ... Ben ne kadar zavallıyım .. Eğer fakir olsa idim işsiz ka
lırdım. Işsiz kaldıkça da boş vaktim olur ve şaheserler yaratırdım. 

MEVLAN ADAN BIR PARÇA: 1 akılsızlık, hafıilık, şeyhlik, müritlik yok-
tur. Rintlik, hiç bir kaydt! bağlı olma

<Askta yükseklik, alçaklık, akıllılık. mak, az söylemek ve lıcayııısızlık varduı.• 

Soyduğunu aramam kanun projesi ile temin edilecek ve bu kudretlerinin Türkiyede ..ıat ıte ~ 
Ortada koydu bent proje iskAn kanununı..at bazı maddeleri- lerde yapılacak bir nizamname 

}Çarşıda budak yıuıar 
Vardıkça ırak yanar 
Aşıklık bal şerbeti 
Içtikçe yürek yanar 

Karşıda oturanlar 
Derdimi artıranlar 
Bana teselli verin 
Sevdadan kurtulanlar 

Kaşlan ok sevdiğim 
Kirpiği çok sevdiğim 
Alem seyrana çıkmış 
Içinde yok sevdiğim 

BiR BiLMECE 
Dumandır sııfası 

Pek çoktur cefası 
Cevabı: Yarın 

Dünkil ·bilmecemiz: TURP 

ni değiştirecektir. Alınan kararlar ara- bit olunaaalttır. 
sın.da serbest göçmen kabul etmek vazi
yetini takyit eden isk&n kanununun mu
afiyatlere dair olan otuz ikinci madde
sinin değiştirilmesi ile menkul ohnıyan 
muhacir ma11arımn tasfiyesi suretiyle 
veya bankadaki paraları karşılığında 

mal getirecek servet sahibi muhacirlere 
12 bin liraya kadar muafiyet verilmesi 
temin olunacaktır. 

Her hangi bir suretle Türkiyeye ge
len ve kabul edilen muhacirlerin geti
recekleri çift hayvanl:ırına (hükümetin 
yardım ettiği adet dahilindekilere) prim 
verilmesi ve bunların üç sene müddetle 
sayım vergisinden muaf tutulması im
kan altına alınmıştır. Komisyon primi 
bir çift hayvan (manda, ökilz, inek için 
her bq bqına 25 lira, beygire 35 lira, 

~~~------ . 
Ankara-ikinci''·· 
Muhafız Güc; 
Dün akşam gel :01cır 

•. cii fıJt gel· 
Ankara ikincisi muhafız:gu "ıtlııe 

ları diln akşamki trenle şe}ırl 
mişlerdir. .09resiP' 

Kafile yüzbaşı bay Tayyarın l 
011

od9" 
de 16 kişiliktir. Futbol federasY

0 c, 
Izmir bölgesine gelen telgraftıt lt J1)1iç~ 
t esi günkü Muhafızgücil - !:ar> P', 
nın hakemliğini Ferit (Doğ ııcıı1' ıı1'ıı 
zar günkü Muhafızgücii - ı\Isa ~ıcıııı 
çının hakemliğini de M~~· 
(Üçok) yapacaklan bUdi~ 

Maçlara saat 15.30 da 



c_7J~.2~ ~~ [,.AR/Hl MACERA TEFRiKAMIZ 1 Balkan devletleri Glorya 

Kadın korsanlar Hiçbir zümrenin kuman- ~::~::;isle 
-68- Yazan: N. ORBAY dası altına girmiyecekler tekrar sinemay(T ~ 

(Y ang) ve (F eng) efsanesi Belg.ad 2 (M. H)' - Yugoalavyada haldundaki rivayetleri tehip etmek mec- dönd'ii. 
iş baımda bulunan. Yugoııav Radikal buriyetinde kalm11tır. -o--

F
()iin yada tek bir Yang ve tek bir F eng kalsa bu ~~=o~~:::,:;ng:::ın:*~r~~::in°1:~ öt~ne ~~:~r~:~,;e birine ve ne de ru!=iys:~::~:=: ~=fi:~ 

allat politikaıı• aerlevhaıt ve M. Sveto- Evet. bütün balkanlann takip ettiği çevirmeğe ba.şlanuşhr. (Sessiz: sinema): 

"engin mutlaka y ang'JO eliyle ölmesi ffiU kadderdir vaki ~mzall. altında neırettiği bir makale- politikanın istikameti budur. Bu istika· nm bu pal'lak şöhreti bir Amerika stüd· 
ıa..... de d k met Jüliyen Alplarında başlamakta ve yosu ile dört filim için bir mukavele ı~ 

~t_~-Sinnr kard · · b ··ı·· · b b' -ti .. • • d · l' 1 ı:- f • Ç' lin' P rtekizli ıyor ı : ~ --a. • eflD'? u 0 um lfle U ar ascuaet anı ıçm e gız 1 e - reng e sanesa, ... m ~.n ° « Hariç efkan umumiyesi Türk.iyeye asırdide lran hudutlarında nihayet bul- zalmıştır. Glorya Svansonun ilk söz:-
~ hl-~~~ıyetind~ uyan edecek fer tarafından batınhyordu. kaptana anlattıgına gore bu .. Yang· gittikçe daha ziyade ehemmiyet izafe et- maktadır. Büyük kurtarıcısının idaresi lü filminde partöneri Ramon Novaro 
s~· Kı~ ~vnm kıvr~- itin en pyanı dikim~ tarafı bu li- lann .. line~i Feng~c:" üzerinde .yalnız meye başlamaktadır. cBoğaziçinde basta altında Türkiyenin takip ettiği polltika- olacaktır. Digcr taraftan yine se.ssi-z Li· 
' Sakat elınden bar teY gelmi- net bavuı hep Fengın dubalan, Mavı nebırde degıl, açık demzlerde ndaını. devri çoktan geçmiştir. Ve bu nın realizmi. bize hepimize ait olan bir nema şöhretlerinden Bebe Danyels te 
~~ 'I fenge menıup olanların gemileri de hi~bnünü ıünnektedir. hakikat herkes için ayandır. realizmdir. Londrada sesli Eiliın çevirecektir. 
~L~., u İse dubanın üıtünde üzerinde esiyordu.Diğer dubalara ise Bir Yang, bir Fengin omuzuna .. . . . . . . . . . . .. 
b.._~ ile be aber L: .. f .. h' b. im rd ilk ·· b l' I d ku d F artık "l" ' Turkıye. Avrupa devletten aılesı ıçın· Bıze muhtaç olanların hepsmı mazı· Bebe Danyels sesli filim çıktıktan 
~ .... ~ r uu ecı man- ıç artey o ıyo u. once u e ıy e o n u mu o eng o u- d k k l'k k 1. "k b · ·h b .. ··kt · h ı . ~' li · · k l ı " larl ed' d hid' l k d eh • t ahk.. d D" ad l k b' e gere aş er ı ve gere po ıtı a a- nm ı yaaına ve uyu enn esap anm sonra hıç ıi m çevtrınenuş ve ocas y 8 
il~ . .".~ a leJI" ıyor u. ıse ere o a ar emmıye ve- me m um ur. uny a e "ık d k d' h" lb "' d" d .,. · kk'"ll · · • Af 'ka kU __ ı_ 
it~ 11rözü ehr• I '---'-L- rilm d' "nkü' F I k . y I b' r k I b F ımın an en ıne urmet ce etmege te ıye e ecegımız tc~e u ere gırmeyt be.Ilal>er Cenubı rı ya çe e~ ora-
~ • a nen m ao tanu:uı- e ı. Çu eng er ço zengın- ang ve te: ar reng a aa u engtb lad y d b k 1 . . k d d•Y• · · d k ·· .. IJ_ ~ .. • h \ llliitlı• akin ka . . ·ı:. . d'l ö 1 be d ba "kü al l k y r l ... ekt' aş ıgm an at a arının ıştıya ına a arzu etme ıgımıze ınan ırma guçtur... da bir çiftli&.ı.t:• w;ude bır eya.t yaşıyor-

b 'f b ynapnası ·~- ı er. Yele § on I u . Yb~ m muBt.a a anid gıb~.e_.ıy e ofecal •1r: de hedef olmaktadır. Arasıra Türkiyeye şu Şimdiye kadar olanlar kafidir. Biz ideo· du. 
JıL.. kaybetmek ıervet erme ır zarar ar gem e ulun tay ar ıçın 1 h b hl k .1 .h k k ı· 1 "k 'fi h ı· d ı ·ı 1 h h · • l ,~ ~ ki · -•---- - __ _.. F .1 • ek b' ı..:.· I veya ut u o a ı tı a etme mey l OJl t.asnı er a ın e >ı e o sa, er angı = 

,._ L· v nan tamam OUDAaUU. gelmezaı. eng at esme mensup t ır ... .,ı · f 1 k d A d 1 A' b" k" · · · ı ·· ·· '- · · ~ ~ ~ edek . . ehir lann .. . ik . r b l • uhakkak y ' tza e o unma la ır. na o u ıansı ır ımaenm ·~retıy e yurumeıı; ıstemıyo- k ., l b . 
~!at yk "lmçın~n.1! • ord•u - Fakat linest gıtt .çe la gedm,baıy,or, .~liuln~ .0 ~-mı. m _.ı._ angı·Türkiye, han ve Irak nrasmda müoterek ruz. Biz yalnız hayati ihtiyaçlanmtzın So aga atı an ır 
~ta.::... a o esını 11tıy u. yalntz Feng- uya aıt o n u ara su esmın ~--~tıne maruzow-. b ' "k . k.t kd 1 .., · 1 · 1 d ·· .. k · · 
.,. L-11 _ .... •1 l h k H-•~ h"km" .. .. bu. Ç' ır antı ommter pa ı a o unacagı emır en atın a yurume ısbyoruz. l l 

-aunı. degil, bu aı eye mensup o an er e- aaa u unu auren ınan m ı mı' yoner og., u 
"l: i Çinliye bağırarak emir sin üzerine musallat oluyordu. korsanlarım tayfa kaydinde çok ti-

1
• s d 

Nihayet Fengler böyle böyle o tiz harekete mecbur kılmaldadır.Ka- urı· ye e vazı· yet 
..... ~Yt akıntıya çevir. - muazzam ~etlerini kaybettiler. dın korsan Lay-Şo-Snn da buna çok Serserilik suçile ya-
....... 11ettci &r. :-ardı. Sekamete düştiiier. Aç kaldılar ve itina göstermekte ve her sefere çı-
bi u .. Bu bir facia olur.. onlar da hayatlarun kazanmak için kıtta Yanglar için i.v ağacı yakmak- kalanarak hapse 
~kekeledi .• Fakat sözünü bi- yedekçiliğe b~ladılar. ta, onlann terlerinden yine onlara tıkıldı 
:.... : Feng.Vunun havaya kal- Mavi nehir boyunca dubalar çek- atğınmaktadtr. Muhalefetle hu·· ku·· met1• n . \;_~ Yiizlü paluı dümencinin tiler. Kırbaclar yediler. hte Yang ve -BrITl-

~:t~·$!~oe! Çocug"' unun katilini ken:- mücadelesi şiddetlidir ~:;.!~=~~~~?:E 
~~aber nehire ıürükledi. yüzünden ~ur ~ uin 1.1' maoe-

~'"'1 c1oJqı.. ~~lmifti.U ed k di b U ı an bir ha b a Berul 2 (&f.H) - Suri,,. malbuah nrunclerne§rederek halkı tehyiç etmiye "~~ a;::::;.;. Rişlen oil..ıntn ıı.t 
-ı.: ~İti,· l 11\-U""'e zava ı Y e - muhLelif mevzular ve bilhassa hüküme- teşebbüs ctm~lcrdir. Bunun üzerine şe- çocuğu vard&r. BunlaMan biri yirmi iki 
""it .... ~::'.ı~~~:..lindubalardya · bağh F d J L d d b. d b l dT kendi ı tin muhalifu?re karşı aldığı şi-ddetli ted- hird1! heyecan 1.uhur etmiş mahallelerde y.11<=larmda ve erkektir Oridan bir Yat 

""'l:Qque UUIJU Uf ı. ranaa a an oren a ın a ır yer e u unan men ı m b " 1 _ •• • d d d .. .. S d 1 lar 1 v •--& · ~ · 
· 7 d b' ~ d'I' ld ... d .. lı'yerek ırrcr uzerın c unnnkt.a ır. Butun u- e. top ant1 yapı ınıştır. awuu parft ,_il ilk-- lan d'x....,;.,ı • 1 __ ..1 K ha it * tatçının yafm a ı çocugu geçen men ı ı o ugunu a ıoy . . . ··v . . .l · da IA ç o ı~ ... ıse ıunu1r. ız:, ~ 

...._ h l"l" 24 .. d t d k b l d . t ' k ' nye g.aıJetelen hu t.edbırkr hakkında oglcden sonra saat. Uçt.en y~'Oıye ka r •-·- .. ,_ ~--k . e ·n öz 0 r. •11t: _ _. aln k b' ki · ey u un un e or a an ay o - emıt ır ı: . . . .. . . ~.ııuı oz: ~ızı, cr.ıu: ıse nnn ru s· 
ltlQan y ız te ır fi Ç w .. 1.. .. b' ş· d ' h t I bu men aşağıdakt haherLen veırıneklıedı.rler: suren bı.r toplantı yapmıştır. Parti, va- lud y . adam R' teiı 1ı:-·ö Ric:... 

t\ t••t muıtu. ocugun o umu ır ay aon- - ım ı a ır ayorum, -1 .. 1 .ili. . . . lcd'k h 1k b" be ur. aru m ış n ~ı -ı: 
" .ı_ ~ u. a23 'lk . d b b · d'l' b t' d . ._, · aman kanlı «Hukılınet muarız ara karşt fı yata zıyetı ın~ ı ten sonra a a ır - te . ' '-'"" . kans ..1. ~-~ Y -S' • r ı teşrın e, a asının evıne ı ı ana ge ar ı ı ert z • . . . . . . nın ııuucı t~r. 
i.""f L~ ıngb. .. il' k b' l d • d' Q b k . .. (' mle yık~dı f geçmış ve şıddl!tlt lısan kullanıntya baş- yanname neşrederek keyfıyctı anlatım- a1d l b üe leni 
it"' ~urtulmuttu?. yuzb I e ı metrezuzab ta ve ar tarda a ~ ı •. ~u e~b'I e_ı ..... ı e ı -, laınıştır. Ayın 17 inci alqaını muhale- ya v" halkı sükuna clnvet elıniye karar Gayet f r .0 ank ud~"""' ~CQCI\ e 
~ .. ef ..... -e izah etmı'yor u unmuftu. a ıta o zaman an- gım ıçın eyı ı ıyorum. t r t . 1 . d b" t l ta k 1 .. k.. . l" madam ıtqtenın azan "6• pıyango sa-

' 

....... • • • . f • • • "dd l B .. 1 il b b d'k ı"e rcıs ~rm en ırk.açı u u ı-a ıu u- vcrııuş ır. . .1 1 LU•h• V ··~ .. ·· L~.- lim berı bu canayetın aılını fl ete u aoz er zava ı a anın ı • . .k .. h . . .. .. ycsinde, birden bıre ım yonc.r o uyor ..• 
L 

1111 ~.... e u-u uagı e d d d b' • • d k t' • k • b' k k d h d h l mebe mukavemet ve ısyana lcşvı to - Bu tedbırler ıcabuıd.an olarak hüku-lıı.. ., "et- ta f k • • d aramıt ve Jur an a m a ıranı e a mı çe mıf, ır aç a e a a, . T kif e<l" • , • _ .. • Bunun üzeriD(.' bu servete ancak mı-
.~~ . ra ı an ve yara ıçın e .. b al d t k ' f t . f yuvarladıkdan ve kadına da 11• metiyle hapse atılmışlardır. ev ı- met umuını asay~ namuıa muzır gö.rdü- • •. . k 

döndü;:.;& zaman adamları, fUP e tın a ev 1 e mıt ı. I d kt 
1 
ıenlcr arasında müttehit cephe reisi Zeki ğü bazı gazeteleri tatil ctm;""ir. Suçlular nm komnasnu istıyen ~qten, arısıru 5

"' J d · · · •dd' d' mar a ı an aonra ona· ~ tahrik -.ı _.... .~~x.1 u 0 nu karııladılar. ur an maıumıyebm 1 ıa e •· R' d . b · d ' l ' .. HaıLip Şam mebusu Münir El-Iclani, mahkemeye tevdi cdilml ler ve 22 Şu- '-"UCu; ... , esasen 8evn~ vcy lı 'Ol L! f k • t .. .. .. d - ıca e erım u men ı ı go- 1 • :ı: ğl d ,__ d 
~ ..., felaket olduğunu anla- yor a at emaye gununu nere e b ' I' . • ? ' cEl-Eyyann gazetesi sahibi Nasuh Bebü batta yap lan muhakemeleri ileticesinde o unu ev en JWV unıyor . 
., · · d'" · · b' .. [" ı t re ı ır mıyım 1 1 1 

• r~ geçır ıgım ır turu ana amıyor- D . . K d . • d' cSami Keharu ınütıereccimi Suhamed- apğtdaki cezalara çarplırılmışlardır: Burulan bir kaç gün evvel, polı.1, bu 
ylL.t IOnnadılar.. du. I' ~':°ı'~1~". a ~n ~~rııt:. m~n d•· ı din, B~ir El·f..ehani, Muhammedülhatib, • Zeki El-Hatib Nasuh Babfl ve Münir betbaht çocuğu, bir köprünUn altında 

'ııl.~ kardqinin ne olduğunu Nihayet bu maznun da geçen- (ıJg)e ırmkıf ır. den 1 ıBn uzermkel Abu Hamda El-Encar ve saire vardır. Eclani dört ay hapse Nuri El-~r Jz- yatarken, serserilik suçuyJıe yakalıyanık N • · ı d k f l ı hl' d 'l • · mar ası var ır. u mar a • • 
c'- •tedıler. er e e a e t e ta tye e 1 mıfb. (J d ) · · ld'- • k d Tevkifin 9ebebi bu ~"lıısların bir yer- ıJCt Kadura Muhittin Seyufi, Sait Elnab- hapishaneye k.apaıtmış ve tahkikat neti· ., .... ~-- c· k b 'd k" "k ur sn 11mme ge lf?\ a ar . ...- ' . 
' ()· -.aag sadece: mayete ur: an gı en uçu (J _ f) · · d 1 b'l' B h 1 de toplanarak hUküıneun politikasını lisi altı güıı hapse, Mehınedülhatib ve cesinde, bunun mılyoncr oğlu olduğu 1\ .' xld.. Od ,. b b d l o .. e ıımme e ge e ı ır. a u- 1 . . kal 

Ç'1. " u u.. et m a ası a paça arı aıva- k' h • k d J f tenkil etmeleri ve buna karşt alınacak Ahmedülhatib ve Ali Macid altı ay anlaştlınca her kes hayretler ıçınde • 
ı. C·· I . d im D . b' k k .1. . d sus ı mey anecı a mın oze f 

İtı t oz erı o uştu. enn ar mıf, ızımn atı ım mey ana çı- d d b' d "I d vaziyeti müz:ake.ı-e etmeleridir Bundan hapse mahkum olın~lnrdır Diğerleri ınıstır 
k' ' 1 tairi .._ __ da id. k k · · h b a an a ır e og u var ır. · · " · 

ıi~rL._. aıun ı. arma ıçm er çnreye a, vur- J L d'I' k d d başka şchiı·dc hüki.imet aleyhine beyan- beraet etmişlerdir. Bunun üzerine aifosine mümcaa.I 
~~ '""!t "im.. · .. 1 an oren men ı ı a an lln { . , 
lt'~~Un -~ .. Uf ııe: ~an~vı us~ e muEftu. fak ı· b" • almağa muvaffak olduğu gibi hat- ı - - edilmiş, fakat gerek rumesi, gerekse 
~~r1~uleri·n~ ~ıçın getl.l'l11 .. ~ı· ı nw u w ma urnaua~ı ~ ~elice ta onun elinden mendilin kan1. ola, Serseriler kralı milyoner üvey babası, bu yaşa gelın.iş bir çocuğa 
~. 0 u nm yanma gomu - a. magda ul graşan zlavadı w a anan ı rak bulunduğuna dair yazılı bir de bal~ak mecburiyetinde olmadıklarını 

cıvar a :a?ısmı ça ma ıgı ev, su- 'k 
1 "e Ln t ? l d w k' kal t ıve11 a a m11tır. ilc.riye sürerek, ona en ufak bir yar. 0 

Uf u • a sorma ıgı ı~se ':'amıf ı. Baba derhal istintak hakimine Amerik.a ve Avrupada meşhurlar difer gibi nakil vasıtalanna biletsiz ola· dtmdan bile imtina etmişlerdir. 
l~ b... .. * . Geçen.lerde yıne ayna maksatla giderek meıeleyi anlatmıf, men-! ara.ilna. girmi7 C-f Oeyvis adlı bir ~er- rak binmiştir. Bir çok kereler memur ve Milyonerin oğlu böylece. hnpishancda 
~ andan itibaren Y ang-Çe- bır bayla ~ola~hkd.~~. aonra ma- dili vermiştir. 1 sen mılyoner vardır. Seyyah serserller polialerin- önünde hesap vermeğe mecbur kalmış ve bu Mdise Fransada büyük blı 
L:ı ~~ Üzerinde, mavi nehirde ~am ~ordıyemn kuç~k meyhane- Bunun üzerine derhal kadınm ! kralt nammı alan L:.t Amerikalı geçen olmu~tur. Birçok yerlerde emsaline rast· nefret uyaruhrmıştı.r. 
l', ı.: hikim oldu. Yü.z!erce ~u- ~ane ~gramıf orada hır kaç kadeh oğlu Jozefin evinde bir arattırma ı hafta Vaşingto~ ~apuriyl~ A~~~ika~.an lanan ve medeni birer dilenci gibi kart
~ttt'i ~ yokken bird~nbU: ıçmege batlamışb. yapılmıf, ayni markala mendilden' Londr~ya ge~mışllr. Deyvıs .. butu~ .dun-.jıar sat.arak dolapn serseri seyyahlar gi-
:tı Otlardı. Bu batma hid11elen Taıcınan meyhan~de bulunmaıı bir kaç tane bulunmuf, Jozef ci- yadalu sersen aeyyahlann hurmetını ka-

1
b. 

1 
h . . c ·· .. . Suni kauçuklar 

hakikilerinden daha 
~I • l• f • l .. '"k Od · '"ld '" "( b' d d B" k l I ı ıene erce seya at etmıotır. orunmı-

\; 
erı, yedekçiler iplerinden a ı yıne rnçu etm o uru me- nayetin iılendig"'i tarihte halasının zanmıt ır a am ır. ır aç yı evve b' d l b" ı· . d ' • • · · · k . yen ır yer en ge en ır ta ı sayeıın e 

~ lıtırabate vardıkları zaman aı meıeleıune gebrrnıf, nonra te • evinde olduğunu söylemiftir. Di- (kral) dıye anılmaya başlanmıştır. Bu . . . 
l.-.>c1l b · tt b h b l h f k d" · h' k' it ·· zengın ve mılyoner olmuştur. Zengm ',.._ ıh.• rar u emaye en a ıe af an- ğer mey aneci kadın iıe hu tarihte sı atı en ısı ne ıç ımııe ço gorme- . . . . . 

~·~~I b f •~k U f t "'I k d' d ld ... k d" G 1.v. d /\ "k .. h olduktan sonra eskı serııerılık adetlermı metinmiş .. 
e u eıa ete zava ı a- mıt ı. og unun en ı yanın a o ugunu me te ır. enç ıgın e men a cum u- k . A 'k 

1 1 
le • d 

d B• ( k h h 'b' ( . . . • . . . ter etmıyen men a ı. mem e etın e 
\_.'il: uçar olmıyor, kırbaçh ır ara ı ~ey ane ıa ı ı o an ıddıa etmıttar. rıyetlerı arasında sersen seyyah olarak . . . .. . Lehistandaki kimyagerler son zaman-. 
~ .. Receleri dubaların etrafla- madam Gondıye: Tekrar bir ıorguda Jozef o gün dolaşmış mesleği, meskeni olmıyan ve ııerııerılerc mahsus bır kaç enstıtu tesıs et· !arda kauçuık üze.rinde çok mühim y~ 
~~~ bekte,iyorlar, batırma- - Az kalsın bu İtle beni de ka- eve gittiğini iddia etmitti.r. Niha- Kobo denilen serseriler sınıfına dahil ol- miştir. Yersiz, yurtsuz kimseler bu enı- .1.k1 • . ~ n~ affak olmıııı-lardır. 
ı" ... 1 k b 1 1 k d 0 . . ru ı ter yapı.Kl6a ınuv ....., \ .. ~Yorlardı. Fakat buna rağ- rıtlıracaklardı. bet bu birbirini tutmayan ifadeler muştur. Kuvvetli. cevval ve heyecanlı bir tıtu er.e a u 0 unma ta ır. eyvısın Bu enilikler 

93 
esinde Lehistan laıu-

~ 1• il bir ağırltk basıyor, bir Diye söze batlamıf, Odetin ölü- onun Odetin katili olduğunu mey- adam olduğu için bir memleketten başka Londraya gidi§İ, beynelmilel seyyah ser- y .. k Yb "' ülc" -'-ki e nam-
")la.,.. · 1 duba da k b' d k · · b" 1 k k · · ı · le • • 1 k · · d ' çuk sanayu ço uy ter~ Y ·"•Venyor ar ve sünün bulunduğu yere ya ın ır ana çı armıfbr. ır mem c ete geçer en vapur, şımen- sen erın ongresını top ama ıçın ır. . yd . ,

1 
r. -h ,, ka 

zettır. Me ana geliri en a= sun l • 

I>
-= - - '7~.ırzz;f;ı;w>,..~ro, yelnameıinde servetinin mühim bir br;. ve alçaklığı içinde böyle bir ci- - Ned;;:-Neckm 7.. uçuğu otomobil Iasülderi ile diğer en-

a rl• sıı· Kadın kıımmı kanıma bırakın" ve evvel- nayet iılemekten ürkebilirdi. - Çünkü •• Arada Luigi var.. dü.stri 4lerinde kullamlıyor. 
ce de gördüğümüz gibi bunu ken ~i- Metotla hareket etmek, herifin - Anlamadım.. Luiginin meY- Almanlar iki yıl evvel (Buna) namı 
ıine de aöylemifti. Fakat Eva o s-er- kafasında ve damarlarındaki ihbru cudiyeti bizim aa.adetimia neden veroik~ri sunı kauçuğu imal ettikleri 
velin bir kısmını değil, hepıini iıti- ate,ini alevlemek daha doğru olur- mini olsun.. zaman, bu keşfi, Alman ilminin büyük 

~"~· - - 69 -
"Y«tms: E? si yordu. du. - Çünkü ben konta yeminle n- bir inkişafı olarak göstermişlerdi. 

Bunun için de Luiginin ortadan Ona Luigiyi öldür demiyecekti... dettim. L~~gi bayatta .~~~ mü~- Lelılilerin buJduğu usul, Alınanların· 

\~Jet, kadmın kendiıini teı- ' tim. Çünkü kocama aadtk kalmak 
~"'-? ()lduğunu göatenniyor iıtiyordam. Benim gibi bir icadın iki 

l ~ 1._ • adamın birden malı olamaz. Fakat 
~" "Uflctu. timdi aerbest kalacağım için.. Ve 
~ ~~ kocuının ölüm ha- kim bilir belki bu inda kocam öl
l t~ Çıij R\l haberini birdenbire müttür bile .. 
'~?tı~lf rnıydı? Artık Eva komedyuını İıtediği 
~~ eıtdine doğru biru da- gibi oynayabilirdi. F rantz tamamen 
: 'İt\. pençesi albnda idi. Onu kendi ar

ı gözlerine dikerek ıor- zulanna, emellerine kör körüne alet 

~'°"'l edebilirdi. 
~~ i ~·Beni seviyOI' muıun? Zerçiyanodan bir gün evvel aldı-

~~",.:•llden inledi : ğı telgraf ona rakibeıi ve düpnanı 
t~ k. olan Parisli kadının vücudunun or-

~ ~r-· ,a.d~n. işve ile devam etti: ~dan kaldtrılacağını kat'iyyetle aöy
~lt\~vıyorsun .. Biliyorum... liyordu. 
•? ve.. Beni istiyorsun Parisli kadın öldükten sonra, kont 

~·~ 'ol ta öbür dünyayı boyladıktan aonra 
~~tt.. ~du : vücudunun izaleıi lizun, hatti el-

1 ,'"'t\ ~ ~vet.. zem üçüncü ve son birisi kalıyordu. 
İllt~ 1.~· Ben de seni aeviyo- O da küçük Luigi idi. 
a~ .. ':,~~ geldiğin zaman- Luigi kanunen Zerçiyanonun oğ-

. l\t~~rn indan beri aevi- (u idi. Z~\yanonun ıervetinden bir 
çolc mücadele el· ku;mına variati. Kont tn v~-n• vaai-

kalkması, hatti kontun ölümünden Fakat herifi o dereceye getirecekti detç«:_~na ove_y baba yuzu goıtennı- kind-en çok daha başka ec;aslara dayanı~ 
evvel onun ölmesi lizımdı. ki o kendiliğinden Luigiyi öldürme yecegmı, dedım.. Iki ld b . . . h 'i '--

Onu kendi öldüremez miydi? teklifinde bulunacaktı. Frantzın gözleri karardı. yor.ğu dyıl'ban endirl kı, ~- s~ ~ 
Merhamet nedir bilmezdi. En Birden bire yüzüne aabte bir hü- Herif, konteıin kendisi ile ev- ~çu a a oratuvar arın ıçme gunu.ş-

korkunç cinayetlerden çekinmezdi.. zün edası verdi.. lenmek istediğini bu sözlerle anla- tır. 
Bir masumun kanana girmek onun Elini başına götürdü. m1'lı. Binlerce kilo sun'i kauçuktan, dene-
vicdanında en ufak bir azap yap- Kendini divanın üzerine attı. Bu .. Rüyaaanda bile göne İnana- mek 'ınaksadiyl~. otomobil list.i.klcri ya-
mazdı. Böyle olduğu ha!de o bu ci- Hınçkıra hmçlara ağlamsğa bat- mıyac:ağı bir fCydi.. pılııu.ş, muhLelif teknik ve askeri imala~ 
nayeti bql~uına, Frantza yaptınnak ladı. Böyle hem güzel ve hem de mu- ta kullanılmış çok dayarukh ve kulla-
istiyordu. Maksadı her ihtimale kar- Frantz §atırnuıtı. Evaya birden- azzam bir servet sahibi bir kadınla nışlt olduğu anla.şılm~c;tır. 
şı üzerine en ufak bir §Üphe bile ce!- bire böyle ne olmuıtu. evlenmek.. Lehistanm sanayi merkezi saytlan 
betmemekti. Şimdi uıl mesele bu Kontes onu çekerek yan!Jla oturt- Ne mükemmel bir şeydi bu .. Fa- Reşof sancağı civarmdaki Iknbiıtsa da 
cinayeti Almana kabul ettirmekte tu • .Başmı göğsüne dayadı.. kat heyhllt.. Bu güzel hakikat bir ilk sun'i kauçuk fabrikasının inşasına 
id;. - Frantz .. Frantz •• Dedi.. Ben çocuğun, Luiginin mevcudiyeti ile başlanmıştır. 

iV ddiyim .. Ben bir çalgımm .• Unut ••• hay~~ rüya oluyordu. • Leh sun'l kauçuğu, maden kömürli, 
KOMEDYA Sana demin söylediklerimin hepsi- Birden, Evanua ellerıne aanldı. 4cireç ve ispirttcn imal olurunaktadtr~ 

Eva bir fut için §Öyle dütündü: ni.. Hepıini unut.. - Beni seviyorıun değil mi? ... K " 1 • ,. d b . h dd 
ded

. ıınyager enn eıın e u Uç am ma e 
Frantza : Frantz bu sözler karJ11ında bütün ı 

L · · • ad kald bnn ah ld ek E.. .. l •• k pad tezgaha konunca, kauçuk sütil namı ve--- uagıyı ort an ırırıan rüya ın m vo uğunu görer • va goz erını a ı .• 
senin olurum. sarardı. - Bize, birletmemize, saadetimi- ril.en koyu bir mayi halinde geliyor. Ka· 

Diyecekti. Fakat bu dütüncedenl - Unutmak mi .. Diye kekeledi. ze engel sadece Luigi mi? uçuk sütü soğutulduktan sonra tabaka 
çabuk vaz geçti. Daha kurnaz ve - Evet.. Bot bulundum... Ken- Alçak kadın batını tudi.kle eğdi. haline gelınekıtc ve imalata arzolumna.k-
daha ihtiyatlı hareket etmeıi lizam- ı dimi imkinstz ıaadet hayalleri içi- Frantz bir solukta ıunlan söyle- tadır. 
dı.. n\? attım .• Beni affet •• Bu güzel aa- di : Leh sun'l kauçuğu bir kaç çeşit ola· 

Kimbilir beCci ~rantz. ~ütün İh· adet projeıine veda etmek lbun.. - BlTMEDl - rak imal olunabilir. 
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-114- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BiZANS SARAYININ /C YUZU 
........•.................•.•....•••...•.................•.... : ..••........••....... Nevyorkta bir casus çetesı 

Yabancı bir memleket hesabına çalı: 
şıyordu 2 asker, bir kadın tevkif edild1 

Mişele o kadar fazla güvenme 
O seni tek emirle hiçten hep yaptı. Yine bir emirle 

hepten hiçe indirebilir 
Haygan çılgın bir hareketle def-j çıktı. Yukarı katta olan odaama gir- lamak .. Babamizin konağmin yeraltı 

teri gög" süne sakladı. Bu hareketini di. zındanlanndan birinde i•ini temizle- lit 
eören olmut mu idi? 

Sofia ile annesinin o1duklan tara-
fa baktı. 

Arkalan dönüktü. 
Görmemiılerdi. 
Hıriatidi iae hila uyuyordu. 
Vasilin kız kardeıi bu defterin 

orada nasıl olup ta bulunduğunu 
düşünecek yazİyette değildi. 

o bir an evvel odasına gitmek 
yalruz kalmak ve defterin yazılannı 
okUmak, kimin o1duğunu anlamak 
iatiyordU. Nasıl oluyordu da kendi 
kızlık entariainin ktqak parçası ara
dan bu kadar sene geçtikten ıonra 
bU defterin içinde "Ye kendi evinde 
buhmuyordu. 

Mazi.. Bütün aci 'Ye tatlı hatıialan 
i1e nazannda tekrar canlandı. 

Mazi ... 

Aşk ... 

Kız yerine döner, oğlan da yolu sü
rüp, masallarda tez gelir, sora soruştura 
Kırşehrine varır. 

Oğlnn Kırşehirc gelince hernı!n beye 
haber gönderir. 

- Ben geldim, kmdisini göreceğim. 

Der. Bey oğlanın geldiğini öğrenince 
onu hemen yanına çağırır. 

- Nerede kaldın? Nerelere gittin. 
Diye sorar. Oğlan beyin a}aklarına 

Juı p.-:nı r. 
:- Aman erendim, der. Şi!Jldiye kadar 

si:Li beklettim, fakat OOşıma öyle şeyler 
gelfti ki, anlatsam bellti i~nmazsınız. 

- Zarar yok oğlum. Yeter ki sen sağ 
geldin. Benim yüzümden başına bir f lfı-

~ • d vt u 
Ayn bir yatakta yatan oğluna de- mek hiç te zor değil.. Ne\')·ork, 23 (P. S.) - Nevyorkun 1 ye hareketleri hakkında ifşaat ve iti- Bu çetenin Çekoslovakya 8 ıd P 

rin bir ıefkat ve muhabbet nazarı - Doğru .. Fakat ya herifin l&raf- (G. Men) lcri tarafından AL'llan orojin]j rafatta bulunmuşlardır. Avrupa şehirlerinde teşki~~tı k:ııııtı" 
ile baldıktan sonra kendi yatağının tarlan.... casuslar tevkif edilmi§tir. Bunlar Ame- Casuslar bilhassa (Panama) kanalı- anlaşılmıştır. Resmi ınahafılın f!'.er 

ıı)ll 
baı ucunda yanan şamdana yaklaş- - Sen Barduı bütün taraftarlan :riken ordusunun eski baş çavuşlarından nın müdafaa plfuıları ile Amerikan tay- yetine rağmen casusların .Alına 

• • . ardır· J. 
b. ve bütün kuvvet ve kudrebnm orta- Gustave Rumrich ile bir Amerikan yareciliği ve Amerikanın Milli Mildafaa faatine çalıştıkları kanaatı v Jııll er 

Göğaünden defteri çıkardı. Sahi- amda vurdun korlanadm, timdi mi tayyare alayında erat F.rich Glassen ve hazırlıkları hakkında malumat toplama- Hadisenin en şayanı dikkat 0 ııll ~ 
felerini karııtırmağa koyuldu. korkuyorsun? kadın berberi Johannc Hofmandır. Tev- ğa çalışıyorlardı. Ayni zamanda sahte beti iki cru;usun öröpa vapuru~~ * - Hayır. Fakat Angelikinin bu- killer Öröpa vapurunda yapılmıştır .. pasaport ticareti yapmakta idiler. bık berberi olan Johanna }'Jo~ 
. - Vuil.. Bu i,i artık keatirmel raya gelirken tedbirli davranacağına Amerikanın casuslukla miicndele teşki- · Mevkuflardan Rumrich fevkalade bir verdiği malumat üzerine tevkif ~ 
yoldan hallebnek zam&nı geldi. Sen JÜphe yok .. Kim bilir belki de kona- Iatı şeflerinden Veterli casusların hangi cür'ete sahiptir. Son zamanlarda devlet ohnalarıdır. (G. Men) lerin ve. e>"'r 
eskiden böyle değildin. imparator ğın etrafını o Çulpcriain adamlanna memleket menfaatine çalı~hklarını be- müsteşarlarından Veston olduğunu aöy- Hover)in sahte pasaportlar üzefi1l ~ 
muavini olunca değittin. da sardardıktan sonra gelir. yandnn imtina etmiştir. liyerek elli kndar boş pasaport tedarik tıklan tahkikat bu mUhim c8 

- Ne gibi Teosya? - Daha eyi ya .. Senin konağını Söylendiğine göre mevku&ir Veterli- etmişti. \•ak'asını meydana çı~artm~ 
Eskiden daha zalim .. Daha saran, saracak olan kuvveti icabında --------------------- - ? 

sert ve daha kat'i hareket ederdin. ben sana maiyet olarak verdirmesini Mı·ıy on er bı·r c ? K k J 
Eskiden düşmanlarını titretirdin.. de bilirim. asus mu a· ça çı J1) ' 
Şimdi iae onlara fırsatlar veriyonun. - Nasıl?. • · . 
Bilmiyor, anlamıyorsun ki yüksel-! - Orası benim bileceğimi!· Sen zenci kızı 
mit bir insanı yuvarlamak çok daha 

1

,imdi adamlanna emir ver. Eğer icap 
Amerikanın ilk zenci milyoneri Anni 

kolaydır. ederse ben de kendi adamlanmdan . 
Sen M. lin b "nk'• · t" b .. d • · A ı~ı .. • • l Malan adlı hır kızdır. 

Kendisine dansöz •• •• susu ver.en ... bU 
sır oJdU IJC ugu u vazıye me uraya gon enrım. nge 1m1 aenm e . . . 

güveniyorsun. Fakat o Mifel tek bir görütmeie geldi ve odana girdi mi Bu lu~, yır~ı .do~uz ya§mdadır:. ~.9 
emirle seni nasıl hiçten hep yaph ise ağzını açmasına meydan bırakma- yaşında ıken hır çıftlıkte ç.alıtıyor, gunun 

yine bir dudak hareketi ile seni hep- dan onu yakalasınlar. üzerindeki ze- birinde Nevyork zenuinleri euaaına ıe· 

kadın birden orta.dan 
F raneada, Lil şehrinde, bir genç kadın len hiç yapabilir. birli kamaya dikkat etsinler. c;eceği kimaenin aklına gelmiyordu. 

B l T F-'- l h 1_ bir ıece, otellerden birine ıelmit: - i iyorum eosya.. aKat es- Ve kıskıvrak bağladıktan aonra Çiftlikte çalı2ırken bu hu yaaını aıd-
kiden düşmanJanmla kendim uğra- bodrum zındanlanndan birine atain- kate çe\'irmek çaresini buldu. Kimyevi - Bir oda istiyorum. demif .. 

fır, kendim pençeleşirdim. Şimdi iae lar. bir madde anyesinde lı:ıvncık eaçlarına - Birkaç gÜn için mi} 
öyle deeil.. - Sonra? . yumu~klık verdi. Sonra kalın dudakla- - Evet. birkaç gün için .• 

- Biz yok muyu.:1 .. Şimdi ve- - Sonn.u, ben gelinceye kadar rını incelettirdi; burnunun basıklığını ~i- Otele kaydolunurken gösterdiği hüvi-
receğin bir emir herıeyi halle kifi. bqka hiç bir harekette bu!unmazsın. derdi. Az çok beyaz kadınlara benze-' yet varakaıunda ıunlar yazılıdır: 

- Nasıl emir? Se id. un? 

E 
n g •yor mus · miye başladı. Eğer bir tesadüf olmuay- lıımi Lea Sozyer; 23 yaşında, dansöz. 

- Vaziyet öyle gösteriyor ki An- .-et. d .. h k k. .. ·· ld '- ı F o d .. p · 
1 'up e Yo 1 Omru o uJLra meme ran!lız. tur uou yer: arıs .. 

geliki aabahleyin seni bir bahane ile N ? N' · be · 1 b · ' .. - " _1~ erc
7
-.e · · ıçın nı yanız ı- ketinde, çiftliğinde ya,ıyacakr1. •Dansöu ot~le yerleştikten üç gün 

sonra bir polis müfettişi geliyor. Kendisi 
ile konuşuyor. 

ziyarete gelecek. Bu ziyaretin hede- r1U&Jyorsun. . . . . . . 
fi senin lıayatmdır. Onu söylebnek, - Ben k-:?ndi hisseme düsen işi Halbukı yerlılerden hırısı, zencı kızı, 
ıuç üstü yakalamak gjbi iptidai ve yapmağa gidi~orum. Benim ğörece- arkadaşlarından bir kızın saçlarını dü

dolambaçlı tedbirlere ha§ vurmağa ğim iş senin ;,mden hic te aşağı zeltirken ı;örmü~ ve dükkanında ona bir 
ne hacet .. Gelir gelmez ve daha söz ehemmiyette değil. Belki daha güç. hizmet vermi~tir. Kız. usulünü burada 
söylemesine hacet kalmadan yaka- -BITMEDf- daha ziyade tekemmül ettirmiştir. 

ket gelmiş olmc:ısını düşündükçe çok 
üzülüyordum. Anlat şimdi ne oldu? 
Oğlan başına gelenleri anlatmnğa baş

lnr. 

- Efendim, der. Geyik beni bir hayli 
yordu. Yakalamak için arkasından koş

tum. Birden bir duvann üzerinden aşa
rnk kayboldu. Duvarı dolanayım, dedim 
bir de baktım bir küçük kapının eşiğin
de bir koca karı oturmuş ağlıyor. Bana 
dert yandı. Bu duvar dünya güzelinin 
sarayının duvarı imiş.. Sözde kadının 
oğlu bu dünya güzelinin yanında bahçı
vanmış. Falanmış .. Onu görmek isüyor
rnuş:. Ne bileyim ben bu kadının bir ca
dı oldui:tOnu: Meğer benim pe;rJİDi! düştü-

Müfettiş gider gitmez de Lea, derhal 

Doğum 

ıı' . . Jttl' 
bavullarını alıp, Lilden Parise · . . ( 
edıyor. . ~,ti~ 

Dansözün bu birdenbire har t '~ 
H b ıl•11 • ' yecan uyandırıyor. attl aZ ıdııl 

gelen polisin eahte bir meınur :,. ff 
genç üdım kaçırdığı fayiaaı çık•Y .. rt• t' 
k ı . · ·b.ld' di~·n~ 80 '# at, po ısın reımen ı ır i 1 "k'' 
memur hakiki bir poliıtir ve tahi• 

gonderilmiştir. · ~tf 
-ot· •. ı.ı 

Şimcli Lea Puiııte bulunarn1> 6Y 

diııi hakkında tüpheler bu· yuıdefl v'f 
fazlalaşıyor. Dansözün bir ca•~tltı!J 
gümrük kaçakçısı olduğu ıarııı 

yarışı 
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[Jı~ . '4-~V/001"' ~ a_:.o~ -!-~~j) ANKARARAoYos~: v;niı~~ 
1

F~vsta w' I~ OILIL. ır \V~ o IJI 287 ! Parus!ZOM 12.50 14. Oğleneşdyah: ________ ..___ w 

152 Inhisar · d · 10 50 12 50 Snnt 12.30 - 12.50 de muhtelif plak E M l D• t • h 1 aresı . . Yazan: Mlşel Zevako 

srarını ar en ıe rıc =~~ira. ~5~~~~:~~~~~~~~~'•h--·---·-----------------D--~~ 
Röportaj~ yapan, 
_ Paul Bringe ~ 

40 j. Kohen 12.62 12.75 ve harici haberler. - 83 -

A 1 at Y Or 21 Y. E. Bencuya 12.50 12.75 Saat 15.50 den itibaren müzik öğret- _ Güzel ama ben sizi pek az tanının. girl§im gayet gizli olacak, öyle bir yerde n 1 (i27 ! Ycldln men mektebinden naklen Cumhur baş- _Evet ama ben sizi tanıyorum. Çok bulunacağım ki kralın yanına gl.nnek 

233G36 i kanlığı filfirmonik orkestra heyetinin rica ederim açık ve çok .samimt olunuz, istiyenler mutlaka beni çiğnemek mec-

INCffi konseri. Şef Praetorius. beni gücendirmekten korkmayınız. buriyctinde kalsınlar. 

Marlen maziyi düşünerek elemli Akşam neşriyatı: _ Sizden katiyen şliphe etmiyorum. - Bunu temin edeceğim. 
124 Alyoti bira. 4.25 4.25 hurda Saat lS.30-l8.35 te pl!k neşriyatı, 18. Böyle bir şilpheye di.işmektense alçak Iki arkadaş bu esasta mutabık kaldı.k-

bir hayale dalmış bulunuyordu 128349 35-19.10 da çocuklara karagöz (küçük olınağı tercih ederim. tan sonra başka şeylerden bahsettiler. 
128473 Ali), 19.10-19.35 te Türk musikisi w _ O halde söyleyiniz? Saat yediye yaklaşınca Kriyon iz.in :isto-

Çckiroeksiz üzüm orta füıtleri... hnlk şarkıları (Makbule Çakar ve arka- _ Krah kurtaracak yerde onu öldür- eli. Oradan ayrıldı. Kriyon gittikten son-
----------------~---:- ki b No. 7 11.75 daşlan), 19.35-19.50 de saat ayarı ve mek ihtimnliniz de vardır. ÇUnkU biraz ra Jak Kleman içeriye girdi. Pardayan 

liayatunm ilk günlerine ait hatırata- adamuı kolunda Şikago soka arını oy- No. 8 12.25 arapça neşriyat, 19.50-20.15 te Türk mu- evvel kralı öldilrmek istiyenlerin top- sordu: 

ttın fen değildir. lıyan ince, zarif kadına bakmıyor, ::::; No. 9 12.75 sikisi ve halk şarkıları (Hikmet Riı.a ve lantısmda bulunduğunuzu söyllyordu- - işittiniz. mi? 
Ben küçük yqta 1mlann en büyük tanımak istemiyor .. Bu~dtn ~a ~ No. 10 13.50 arkadaşları), 20.15-20.30 da Hukuki ko- nuz değil mi? - Hepsini işittim \re nnladun. 

~\'İnçlerint teıkil eden pazar tatilleriııi, gibi netell görünmeğe ttıyor u. No. 11 l6.00 nuşma: Hukuk ilmini yayma kurumu _ Evet. Sizi buraya davetimden ınak- •• ·· · · .. • · · · · • · ...................... ••••• J..ı..ı.ıeri, ~ beyu entariloh hio Maden' ZAHiRE Uyelednden Ş•vket: Bizde idad kuza. BBt sizden şer•f almak d•jjil size bunlan Hila Belovada mevcut bulunan otel-Lilıneın. - Çok zamandanberi hürriyete sa- 5.4375 625 20.30-21.00 de plakla dans musikisi, 21- haber vermek içindir. lerin birinde mühim bir toplantı vardı. Pı;ı.,.,.on Va,...... ,.ı.rinde ....,,, ... bip olmanm !esirini daymamqbm. Ona 1048 çuval Buğday 3.875 4.0625 00.21.15 le ajans hahederi, 21.15-21.55 - Krala takdlın olurunağ> bunun içb> Bu toplanhya lştirfil< edenlerin pek az 
d..ı,. Babam muhofm ıaLanında sübaydı. j butettün. Senale•d.nı..ri ilk defa ola-

433 
çuval A"':. 4.375 " otüdyo salon orkestrası, 21.55-22,00de ıni istiyorsunuz? olmakla beraber içUmai m•vkiled yük-

0 laman adun Marlen Von Hoach'tu. rak büyük bir ıehrin kıi.labalığı içinde 111 çuval Çav r 
7

.
875 

yarınki prornsam ve istı"klAI marc:ı • ı , __ ,_ ·· }i k 
t al F ul &· -.ı: - Hayır .. Her işittiğim &.I"aıu. soy - se ti. 
, ~ ıelırbı biiyük caddesine bakar- kendimi tanmmamıt bir yabancı olarak 

12 
çuv as ya 15 75 JSTANBUL RADYOSU: yeoek bir hafiye reisi değilim. Dük dö Şatonwı etrafı gizli ve üç sıra nöbet,. ~. A.keri muzlk.anm lnıvvetH alıüler Y•· lümdiyonrm. B~ caddede ma1. .. '."" 

250 
çuval Susam . 6.50 öğle neyiyatı: Gl% kralı öldllrmek isliyor. Bu onun işi .. çilerle çev~ü. Zavallı papas Timo-lılıt seai ne zaman duyulsa annem beni! yürüyebilmek, hır mağaza~ın ca~ek8?· 9 
çuval Nohut , 4 · Saat 12.30 da plfı1~a türk musikisi, Beni alakadar etmez. Yalnız bana nlt nenin hayata gözlerini yumduğu güniln 

t"Çeıre batına ıötürür. Miğferli ppkan, ilan önünde du_rahilmek, h.1ç ~1PA edıl· 883 kenı:; ~ru:ut 30~. G95 7~2s 12.50 de havadis, 13.05 te plilkla tUrk olan bir jş varsa, o da benim bu cinayete okşa.mı saat sekize doğru otelden man-
..,,,, ~ eldivenleriyle bölüğünün batında miyeceğine emm olarak hır. dükkandan 239 çuv ep · w -µsı'kıs" ı, 13.30 da muhtelif plak nesriya- ·· ı M kt 
tideıı babamı ırösterirdi. tO sent ekmekle sacak~ıucuk satın a- 375 b ya "pamul\. · · -s 

f 
al al ,_, 33 42 .... • razt olınadtğımdır. Bunun içı'n fıı:c mil- tosuna bürürunuş o an orever çı ı. 

· :a 1. • f ' f ·• · ' tJ, dahale edeceğim. Çok 'ihtiyatlı yürüyordu. Mantosunun Bir ıün yine mutad olduğu üzere pen· bilmek, serbestçe güleb m. e., otogra At..~am nı>c:riyatı: · d d Ka 

1 aa1 k ~ -ı1 - Anlıyamıyoruın. altında hançerini elin e tutuyor u. • Çere bqmda idik. Kıt'alar Şubertin biri objektiflerinin hemen f ıyete geçece • ••tırap markuıdır ki Marlen Dietrich'i.n Saat 18.30 da plt.kJ.a dans musikisi,19 • d t-
ltı .. - d k rk l d t ak ... ~ __:_ Bugün, olmazsa ya,rın ~ıyacaksı- ranlık içinde ilerll)·or, nrasıra urup e .-.... 1ını çalan muzikaya ayak uy ura·ı leri o usu ~ ma an .sura unı asm_ ' çehresine bugünkü muvaffakiyetini te- da mnndolin ve kitaıa: Zekeriya Tav· rafına bakınıyordu. Morcver dar bir so-~k aeçiyorlardı. ,Fakat babamin. ellerin- bütün b.unlar manınız. '!-İ hasre. ~ kaldıgun_ ı _;_ ctm.lftir. Tebeuümlerim esrarlı ve man ve gı"tcuist .Flarder, 19.30 da k<Ulfe-. .nız. '---, il ı.. .. -.1 ..... 

et ' Be lü b ·--· _ E'.rah öld\,ireceklcrine f\ıa.nıyor mu- kağı dönerken bir .t'Mii4dJU e ......... ;ı~·ı. • °beyu candlan yokta. Griye kaçan 1 'ey[erdır. n zev n nete~ sar ofu j derinse bellü te~Ü yinni YllJlllda11, ~! Üniversite profesörlerinden :Zıya Bu •bir nöbetçi idi. Ona nereye gittiğini 
)ep( bir üniforma tqıyordu. Az sonra yum. . sonra ögr-end:~ içindir. Belki ben de Gemfıl Aksoy (Diş ve ağız bakıınsWığı.- sumµ? sordu. P·""""""'"'"' elline cevabını veriJı... 
• _, ___ ._ f ikad --·· - Evet! Çünkü biliyorum. ~~~--· •e celdi. Beni ko11-n arasma, auara.; • Diifüni4\iiz l>it . k~e Amer ·-. a ve. diğer çÔcUklar gı"bi niesud bir çoc~ 9la- mn zararları)' J.9.55 t~ borsa haberleri, ce serbest bırakıldı. !kinci parolayı da oı.ı, .J.tı. Annem ağl.,.ordu. bele Holi'nitta ıece:ısib edôlmodıgunden ,.k bİ;,.ü.eydim b<n de bu.;;,; ıNvwlek ZG.00 .de Sadi Ho ,.,. ve ad<a~aşla<1 U.· - Benim dt •""1' öldUrillınesini ;,. verdikt= sonra hi< bir sualle karşılaş-

o,. ııünden sonra e .. •de yaln. ız k_ allnlf-ı' emin ola.rak. bir adı,m ,bile atatnAm. Ay"' 1. yanak•: açlk gülüflü bir bur~a Vy.. rafindan.türk musikisi ve haliç şarkılar.), teme.diğime inaru)'Ot musunuz? mıyarak <ııtoya gı"rdi. Bu otelin iç terti• 
'il C ~:...ı- d b J dm 1> b l B Sal .., ö "D: • - Eveti ÇünkU siz sö~~yorsunuz. r-ünl_., aayıau: a..U.....r enn ır e em 1 rupaila lialım er a b. u. Y~ • ."1 mıir kttmd~n baıka bir ,ey olmıy~cak- 20.30 da hava ~pcu:u, 20.33 \c mer .. ""\- d rir batını bildi)l.l i,.in kimsenin <Wlaletine 
.... i . d • rd Sal ka 'd' o r b edil t 1 20 45 t Se ~er bana yardımd~ tereQ. uı göste se- ö• ~ llbpp çın e ıeçıyo u. onu - 1 burgta ı ım. le ım mu Hara. .• ~§ ı. + tım... · · . : • za taraf uı,dan aJP,1>9a söy ey, · e - k muhtaç olmadan cesaretle yukarıya çık~ 
~!u~~ ~enJe b~ökt~ bôr .tek oda 1 Vmedikte iken •okakla•d• P.,m;; ~~- . KOMEl>YEN "l>aba• O<derises ve.arkadaşlan tarafın- nl% ben kendi "'ışıma hare ete geçece- u. Ote) bomboşt'u. Koridorlarda kimse-
' de yqıyorduk. Anneıp ,o kadar ke· rakmıyan; mantoıtldan . çekerek ~. ~nn- . . , , -dan türk musiliisi ve halk şarkıları (saat ğim. ' lcr yoktu. Birit:ıcl ve µtinci katlan çık .. 
~•dl J4i ki fıen o~a ..,.,., ede- 1 4~ki lo\olf'af\••• !"1•~ atma~~ >~b~en Seyabatônizin ikinci ıe<qi b&Jl!fo_r. "'1tarı), 21.15 klasik tUrk musikisi. Oku,. Kriylll' sevinç lçln4e bağmlı: h!i> 7Jl!D'Ul canh bir ınaJı!Okla karşiliıf' 
""•~<dmn. • • . b~ ~ .. ~k ta.a~~an. takip edil~ 1 Sani• /?• •k•pmi loy~ ı!evle~ .arazı.ini 1 yan Nud Halil, keman Reşat! kemençe .,.: Po~ mu ~öyliyorımnuzt mndL Çob katında koridorun ta dip ın. 

~U: .. &ah b .. ıelataf ge...,ıq.,. Annem n .. cun ogleden '°"'a. T>to,.tto ..,...,_. lgeço"k Mi•w!. )pp•eklanna gınyo<du .•• , Kemal Niyazi, lanbu• Dilrru Turan, - Niçin doğru olma.sın. ~" arzu et- rolından birkaç kl~inln fı.sıltw gellyo"' 
ç~ ... x.ladı. Bir saat sonra hareket ettik. ne ıi ...... ~·iim. Hayianlarım kapıda bek:- Daha ,.ıın· d·ıden Midlevestin bitmiv~n q- ·kanı.ı.n Veru"hP. Nev Tevfik, ut Sedat, meseniz bile ben zorla oraya gire~ğim. • • • lcliği .. _~ı: "tmedl c .. r-
b ""& ~·--.ı ı x "'· .1<· ' ~~ -• "-1 ~ le ı.ı t kta izi dost g""r du. Seslerin ge · ı.anua gı · ı..><&6"' a)< rin. bir J~ a.ı...t .. . •• ,.,.ı,ı.,ı. liyoı.J..dc Duhuliye •on lira olduğn i,;n yalaxı baılamıııı: tanbur Relik, kemençe Fahire, ut C.v, lWhuki böy • • r, uza s o • döndU. Dil\"• hb-koridorn dalıb. Bu ko-
dolo bir tr,epde ceçir4ik. .~~ bir olo· iç.,i girmemiıletdi. •Içe,;de Üyattlçi na-! V aİıoft ,..10;.,;,;da L., k~ yemeğini , d•t Kozan, nı&fiy• Sali.hlttin, 21.50 de ınek isterdim. : ridor ~\din çah orasında)" -~ bir ... 
tr.obil bizi karla örtüla ,bir . sahadan, inma hemen hemen kimsecikler yoktu. , l>itirmiıti. •Her ıeyi yeniden taruim ede- t orkestra, 22.45 te ajans habeı:leri, 23.00 - Bçıı de öyleyim. Size inanıyorum. lo'nun etrafını darlaştirıyordu. Toplantı 
'i•<lan. de.,Y.,U,, evloh delik d.,;k u.; .araym salonlan mindi ve .tatlı bir ,ek i•ti•ahale çel<ilmek llliyen c.,.on.1 10 plakla sololar, opera ve operet ıım:· ıı.,~.ı.,ı; »• btiyorsunuz? ' . bu ..ıo,.daldl. 0

hnut bir köyden ıeçirdi. Bu ?Jım~tli qık içinde yüzi,iyordQ. Orııda bir kenarda, lar yorg\ın g3zlerini etraha dolaıtırLyor-\ çaları, 23.20 de sonıha}>er:leı: V- erteşi. gil,•, - Lftı:.ım olduğu ~:anek, ~~~ce :U _ BlTMEDl _ 
>'olcwuk~. ~.Yakta ~uramıyac~ >:>iF ha- oturdum. Oıt ,saat h.iç y,erimden ~~lana-. lardı. Fakat kimse yerinden kımdd~a. 1 nün programı. . teT ,gtµıdüz saraya ~ .... · ...,.ı.c 
le ıelmif~ ld bizi eter ve sı~ kokan dan sessizliğin, ~lQ:Pığ>.n zevkqu h.ol 1 yôrdu. Ne kırmı~ı mantolu ka~m, f>iel BU AKŞAM AVRUPA 1ST AS YON- - · e t. d 
lııiıtiler ve feryatlarla dola bir Jt;ıdübeyelbol tattım. ;Hatta bİ.r,4Z µyµduğuma bıle de ba saatte suvare elbiaeleri sayesinde LARINDAN DINLENEBtL.ECEK Yunanıs \an a 
~- Bir yatak üzerinde hayata sözle·ı .zannederim.: Tintoneretto bu kusurumu ı' ayrı bir vekar tqıyan mis ve miste~ Vil- SEÇME PROGRAM 
liQI kapıyan babam yatıyordu. Bir aün affeUiıı... koks kalkm~k niyetinde değildiler, ISENFONILER 

~bir obüa bir bacaiını alnııttı. ı, ; Mütemadi,yaı ~rüyor, Şikagonun oluraa olsun kimsenin yerinden kal&ıın.ı 21.25 Viynna: Sehfonlk Konser. (-0&" 

>Cepect~ ıM üfi \Clerecede iliç, ne de I i'cilbi saydan Sloopb: dola,ıyotduk.Mar-: yacağı anlqdıyordu. Zira Marlen orada. vald Kp, b:ıstanıı;ı. jdaresindc). 
tri 4b~ operatör ol~ığmdan ~d.a~ı lenih -:tP'iritüel ve müfrit heyecanl.anndan idi. Masamızda y~ a~lmuı ~i.r ~ukeüe1 HAFlF. KONSERJ:.,ER: . ,.. 
tılıh1 ıstasyonunda olume terkedilmııtı. endişeye ba~laml§tım. ı dört ucu boı Kalifomıanm bır 111e be-

1 
6.45 Paris kolonyal: Plak kon.sen. ı .10 

.A.nneın hmçlarırken ben onun eteklerine _ Hakikaten niyetiniz timdi bir ek· I yaz prabmdan bqka bİrfey kalmaDUf- l.Berlin kısa dalgası. Hafta sonu konseri, 
'-rılrnıfbm. On ,Ylltınd,a bile deiildim. mek kabuğu i~ae ııcalt sucuk ye· tı. Şi§enin etiketind~ şu mütevazi keli- 12 Berlin kısa dalgası: Mizılht neşrlyat. 
l'üiime kaaltanan kadın bu acıklı baılan- mek mi? meler yazdı idi: 113 Berlin kısa dalgası Hafif konser, 14.15 
tıcı bilmez elbette... ' Diye sc)rdum.. «Sotenn hatırası» devamı. 13.15 Bükre§: b"üyUk ikonmpo-

iD Lirizmi k~ilmi~ti. Durdu .. Biraz rİ· Marlen kendisini heyecanla ihata eden. ıit&lerin eserlerinden plaklar, 16.30Ber-

Hükümet yeni . bir mat· 
buat ·kanunu yaptı ... 

yakarane olarak üzerinde «Eski Haydel· bu tecessüsten bir ıey an1amıyordu. Dir-: lin kısa dalgası. Orkestra ile keman solo. •• .... • y Q n ')' Q n l n ...... i 
Bu tren bir filim trenine, Lir ıenaryo berg» levbuı bulunan .. bir birabaneyitceğini masaya dayamtf yanaklannı elle· 17.15 Varşova: Orkestra, Sopran. 17.45 5 • '" : Gazetelerden bir kısmı Yanya bayra~ 

~~t'\ail• benziyor. Biraz bon volonte gösterdim: ri içine 11lmıştı. Bu gece mavi gözleri ı Bcrlin kısa dalgası. Halk orkestrası. ılins. : Su .. rekli bir muha- ~ mı üzerinde durarak, vilayetlerde yapı• 
"'ll'ada rikkatli bir atmosfer yoluna bir 1 . • el' K nd' eviniz- başka bir İllemde idi. Etrafına hiç bak· ı 05 .Bükrcş: Askeri bando, 18.15 Bcr : • lan törenler hakkında tafsilat vermek· 

YANY A JŞCALINlN YIL DöNOMO 

L... - stenenı:z gır un.. e ı \ ·ı • • 
-ıra hayat bir dram mevzaa yaratmağa d 1 • d d" mıyordu. O kadar boğuk bir sesle konu· kısa dalır.ası. Biedermeier zamanına aı : sara Jan sonra SU• : tedirler. L~ - • e o urs\D\UZ e mı. , • • k 1 k • Uı • b "'Qıdar. B A • 1 b' Alma lo şuyordu ki söylediklerını duyabilme . musiki 18.30 Peşte: Opera or estrası, • Atina (M. H) - Estia cYalnız el ir· uruı tam manasıye ır n - ı ' 1 k t f..1,J:, .. Yanımdaki kabine, büyiik sanat.kir, k 'd' için eiilmeğe mecbur oluyordwn. 20.20 Prag: Radyo salon orkestrası. 2 U unun yı aunU- liğiyle> ba,lığı albnda yazdığı lakonik' 
'>'lence yaratan kadın makiyajmı ikmal antası .. ı '· . b d - Sahne bili ıözlerimin önündedir. Varşova karışık kUçük orkestra. 22.40 l bir fıkrada diyor ki: 
...a! b I ul unla Henuz oturmuıtuk ki Marlen ura a • . . l • 22 45 B .. , __ · mÜ mu"nasebetiy e 1 d ~"IJ'or. Trende ulunan yo c ar on . . R b .1 Annem sıyah entarili, arkaya top anmıf Peşte radyo orkestrası, . u~~· < Yunan, en mü,k.ül prtlar atın a 
~du. On iki Hattenberi her biri memleketinm bava,mı, en ,ara 

1 ı:ue aaçlan ile yerinden kalkmıyor, bağınnı- lokantadan :konser nakliı 23 Varşova: neşriyat harbeden muhasara ordusuna teslim °" 
içlerinde duydQJdan çe,it Çetit arzular, dolu olan bardakta Almany~ ~ - yor. Bana bakıyor n kederli bitkin aesle Halk leonseıi. lalı. bugün tam 25 sene olmut· 
~)"ranlıklar ve ıunırla ona bağlıdırlar. lerini bulmuf gibi ~almı§~t. Bıraz once konUJUYor: « Madlen ne İltersen yap. 20.10 Viyana cGeishu l,iınli operet. .. , .. ,................................. tur. Yirmi bet yıl geçmiı olduğu halde 

l)Ört sün dört cece bu demirden koza satıcı kızların. hay~ti~le ~aka~-= _olarak Bu alır tecrübeye de tahammül edece- RESiTALLER Atina (M. H) - . Yunan hültümeti insan 
0 

zafer mar§lannı elin havayı ifba 
~e Marlenle birlide kapanarak ıe- on1ara acı~~ kalbı f~~dı mazısmı yaıa· ğim. Yalnız ıuna bil ki baban senin ak· 17.35 Parl5 kolonyal: Şarkılar. 19 Os- yeni bir matbuat kanunu yapmııbr. Mat- etmekte olduğunu ve Yunan milletine 
,...._t etmek dfltünc:eei dün bu trene tan dekor ıçınde nuwaıne acıyordu. tris olmana müsaade etmekdense aenİ ıtrova haJkflU'kılan. 19.lOVarşova: Pl~- buat müstqarı B. Nikolidia esbabı mu- hakkını almak kudretini veren o mukad• ı.-.....; tô1üaa maahar oı.nJann iç • .,. - Rab.mm R•• cephe.inde ölümün- öldürmeyi tm:ili ederdi. IGo olmma io- la prlular, 19.30 Berlin kısa dalgası. a"be lA,..haoonda diyo• ki: c Matbuat deo celeyanı hlueıliiiini zannediyo•. Ma. 1

ıld.r.n. altüst etmİftİr. Trenin ateıçiai 1 den ıonra annemle birlikte Vayman tek- mini deiiftir. Lauf:a refaıkntiyle şarkılar. 20.10 Peşte hürriyetinin yanlış anla,ılması memlekete Jetlerin hayatında 25 ıene bir andır; fa· ~ k~llrleri kan,tınd.en muhakkak Jd j m tel"kederek lleı-line ırit'.'"'tik:. O..da « Erteoi ırünü Malu Raynbudm d.a- Macar şaı!<tlar>, 21.15 Prng: Çaykovs- zamlı ol mut vo anatoiye münce• ola,.k kat bu 25 yol ôçinde meyan eden hô· llı.r.ı.ı.ocı. Annl Joımln d•daldanndan; aluabalanm1Z va<dı. Derimde uç ...,. matik ..-1 oknlnna Marlen Döeırich ola- klnln sonbahar şarlnları. tedbirle• alınınHıno me<buıi hlnuıb<. dı.ele,; ve Yunan milletinin hı..euiği • ., 
~ılıt.n havay& t-L-- edwor. Trenin lcu· sefalet havası içinde yqadık. Ne ekmek ralt kaydedllmİf bulunuyordum. DANS :MUSIKISI· ._ b ve sevinçleri gözümüzün önüne ıetir~ 

..,.....- ., . dal, 2115 Bükre' Yeni matbuat kanunu yapılırx:en ütün ".-*Örfi -:a.ı-"'...:..- -..:_:ıerun· hayatına vardı ne de birıey •.•• Yalnı_ z .iperlerde SAHNEYE ar,.,. ÇIKIŞIM 10· Berlin kısa gası ş b ·ı · · celc olursak hem iftihar duyarız, hem de . 
...., wnı~. ..... l't'UIO ~ • • • 

2
· 
3 30 

Pra meseleler incelenmiı ve mat uat a emını "il t.hmın" -dil--z h!La""yeler anlahyor harbeden ukerler eyı bır gıda alıyor- 21 30 Berlm kısa dalgası g '- Yunan milletinin baıka aahalarda bap• 
"' ..... .. · · ' Uılalcıızlardan korumak üzere hüx:ümete '"• onl11r1n hayret ıealerini 'ııcak MrVİyet· I lardı. Onlar izinli o~rak aileleri yanı.na Sahneye ilk defa olarak Şaluprin 23.35 Viyana. A • • • l .

1 
. . racağı iılerde muvaffak olmaaı için yele• 

1 . • • ilin J(afı aalahıyet er verı ınıştir. d 
1 

k 
1 

la td·-· ."ile boiuyor. Metl' Dotel geçilen bir döndükleri zaman kendilerine verilen cMeıere apprivoıMe• eserinm tema - vücu o ara ça ıımaıı z.ımge ıgıne 
... _ -L-..._ Keza yeni kanun halciki •uçluyu ce· •.. ~Yondan acele salın adıiı çiçekleri konserveleri de birlilıte getirmekte idi- de küçük bir rol deruhte ederek .,.......- ................... , 1111• ... , ............ ~ • • d"l . . kanaat getmnz. 

"bir k . . . b•'t!l- --L·-'-- R ynb d =. Kı·ralık du··kka-nlar: zalandıracalc ıelulde tanz.ım . e il mııtı·r·. Bugu"'n Tu""r'-ler o __ ı_, '-ad"ım du··ıma• · ınaaaya ko)'U)'or. VagonUJDUDm S.- ler. Sonra mütareıke oldu. Mütare eyı tun. Pıyean u 11111 ....,........ a ar x: ~ x: 

rı._ tal L _l • ,. __ L.__ı__ _ __ :t _.1:1 : B v · olaralc mali durum arı mu- V• • -,.ı1ı zenci kontrolörü koridorda ıru- ihtilil takip etti. Kurfustendamda ölüm mektebi eoe en _.._IDU4UI tııımuou _. : BAoı:turak ha~a~ı"nın yerine yapt· una mu azı . • nımız degıldırler. Hatta doıtlarınuz ve 
~ dol...,.or. Arizonalı Mister ve Mit ve felaket saçan mitralyöz ateıinin ses- mifti. Raynbard kuliade Iİprasma yak- : la~ Kestelli caddesindeki sıra dilk- uit olmıyana cazete imtıyazı verilmıye· müttefiklerimizdirler. Harp meydanla• V:ıı .__ d d--L 'd!ı. B b' · 'd _.1• r .ı--.t. ---' bize : ce~ ""bi disiplinli ve memlekete faydalı d .. T·· ,_ y d ti -'IQCo&a Bar vagonunda hala ıuvare el- !erini evimiz en u,-...... ta ı m. u va- m11 m· ı are cgl1<> , ,,,.... acue '• kAnlar 7 ma.rt 1938 pazartesi gü- •· •· • nn a ureyen urır; - unan oı ugu ~l-.!•e JJ:..::.ı:.._ .__dını L-Ll!..0..1--. nvetten korkuya •e t-':.-- dii ... n annem =----ı.1- veriyordu. Temsil biiyük mu- E d bir matbuat vücuda getirilmesi ıebep· .öacı kan ırmakları ile aulanmlfbr. Ara-l\. "'"u _, .... ,. ... - ~, '" .... -J ~ -.-- .,..__. • nU öğleden sonra saat on dört ra - -

lt'tnızı mantolu kadma gelince o vqo- beni tekrar Vaymara ıötürdii. Ancak Taffakiyet kuanmlfh. Ben rolümü pek i delerinde mahallinde en son bedel leri de temin edilmiıtir.> daki husumet sönmüı olduğundan, Yan• 11

~da yahm bu nihai tecrübeye .layık birkaç yıl sonra ikinci defa olarak Ber- iyi bapramamlfhrn. Raynbard m~ E ile talip ol.ana kiraya verilecektir. • Gazeteler yeni matbuat 1'anununu iki ya kurtuluıunun yıl dönümü münaııebe· 0

1.rıadtiını Marlenle karıdaırnanın zali- line döndük. olmamlflı. Suplesten mahramdmn. Ru· : Talip olanların mezktlr vakitte ma- satır yazı ile haber vermekte ve hiçbir tiyle yapılan tc.z.ahürat, dü1111anlılc mi• 
'e hirtey Olacağını dü§ünüyor... EDE yada oynuyor cihi idim. Çok YH&f İle· i hallin.:le haztr bulunacak ınal sahi- mütalea dermiyan etmemektedirler. Bu nasını ifade etmemektedir. Bu tezahürat 
. ll;;ı.,,enin ıuiWmdan bôr kahkaha ;p. ÇOCUKLUl>U~ NER hJeyonlmn. Bana belJri on defa bu ta- ! hl v• ~ekillerln• milracaat •rleme- tatihli gazetele<. M. Metabaoa Selii.niku. bit ciheıten Epl• gibi Yuna~ ülk<>i~in 

'?'"'utn. T......ıe olanlami kalplerina « Bütün bu me aalatbklanmda ço- ........... vuaeçmemi taniye .u;Jer.. ! !eri illin olunur. yapdan i•til<bale da;, uzun ıal'a.1&t vet· anavatana lu.~ı~n. dolay .. .,.le. •e"'.n· ~ cibi bndisini dinliyen ve beldi- culduk denilen .., n0<ede 7 Hayatm aü1· A.Jaıd.,ı.run lıUaz """'· ~~ ~ .. - : """""""" "" • ""'" '" "'""" • mekte ve boı malu.lele•inde. bu ıuahü. <imi'i i>hu mahiye.ıınde . eldugu "'.bl >-.ı..;. nele. dU,üridiiklerin;, neler d.,. t<nk giWeri, tatlo hibralann kaynaiı lad.ıJan.balde ben hi1i talebe ,.ı.n.. .atın hüküınete katıı bfr mi=et bo"u diğe>'to<afdan da ~ollet!•"n. ~al~oz b.,. d~lftı biliyonln ....ıö ..• Bu henin h., olan giWw net"ede ?· Çöçelderlo dolu h;, Annem bana hiç h~ J•Y oöyl"'_"'.~onlu. ödenmui, m&na"nı ifade elliğini tebatüz lik sayeainde >e<ak~, eıtıklennı b" defa ~ bu hat üzerinde iJliyen trenlerden evde bir annenin neteli kahkahaları n~- Yalnız bekttlarm~aki ~~y~ ~~ ümiek· ettirmektedirler. daha ilan ctmcktcdır. 
~ı Yoktur. Bu da diğerleri gı'bi Kali- clir, bunu bilmiyorum. Rüyalannun perı- te idi. Muvaffakiyetgızligınu ıtuaft~ Memleket lıasfanesl diş tabibl 

~ ........ doinı k-da N..,. ..... - leri daima ,...ıar1a 1aınlapnq glWer,"" ölmeyi .... ih etmek••. id~. Gecelen ı ~ I l . uyandırmak ıcin ı::IİITaQya • Ohyo ve lndiana toprak- ıevimli prenslerim bir kirli ıakal, sıtmalı p~k az uyu~•.n a?.°emmy hioçkırıklan:~ l\'l uza ft er Eroğu "'o ör e rı , 
~ 1 ıeçt&kten sonra Şikagoya ıelmİJ sözler ve siper kaskları taııyordu. Hu- du)'l1l&D1Mı ıçın yuzyaslığıftıa baıunı VE 

alat 
'1nuyor. suİyetin, istidadın, uyandıiı .. ea1c sün· karu ağlıyordum. Kemal ç·. etindau 

leri okumaia sevmeie heyecanlanma- Hayab kazanmam lazımdı. U. F • .A ""' 
ŞIKAGODA ğa baılanan ~eri hiç ~ilmiyorum, ben. stüdyolannın kapm önünde idim. Birçok 

"bir ŞiJcaıoda dört saat kalacağız, Garip Banlar hafızamda hep karaı\lık ve kor- figüranlar aıra b~kliyorlardı.. h 
d bahar havaıı var. Bütün AtlCI kızlar lamç bir botluktan ibarettir. Ben kendi- Rus generallerınden ~e b~ yıgın •· 
d Qd~lıtnna ruj sürerek ve yanlarındaki mi Önceleri matemde bir küçük kız:, &OD• inlerden .ibaret aç Ve! zalmı ba kalabalık 
~lika.nlılara yaalanarak mağazalardan ralan kederli ve cıhz bir kız olarak ha- içinde korkudan ve utanc~dan donmat 

~t~rla.r. içlerinden hiç 1Jiri, esme tay- tırlanm. Benim için muiyi yapan .biricilı gibi idim. Uıtiyarlanutıaktrial~ alçdaımıt 
~.bir gözünü lcapıJacak k,d.r yana ıey, mazİftİn biricik be4liyai.Madlen Von çehreleri ile bana kavg~ı •ozlerle ba-
--.q, Eötr • • 'un eh.resinde bU'ak elem -ve lu orlardt. 

Haata!arını her gUn sabah 
saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. · 

Telefon : 3921 

B. 1 ·ı· ··h ndı···ı uyuklayan ıo- Çiinkü, şoför, uyuklamaya başlayıp ta. ır ngı ız mu e ~ • . 
f " 1 · tına ak 1"rin iıir i.let bulnıut-- ba§ı a ağıya dü meğe başlayınca, nlctın oı erı uyu m .... . . 
tur. Uyumak i.tcrncdiği halde sık, sık içi Üzerindeki düğme içeri doğru çekılır ve 

f· ler bu aleti boyunlarına ge- bir düdük çalmaya başlamaktadır. Uyuk. 
geçen §O or •••• b d""d""k • 
çirerek :uyumalarına mani o}maktadır. Jamıya batlayan fOf~ru U ~ U SCSI 

Alet bir top gibi yuvarlaktır. Baştan bo- uyandırmaktadır. lngılterede bırçok şo• 

yuna geçirildikten ıonra. otomobil dü· förler bu aletten birer tan~ ~dinmiş]e~~ 
meninin başında bddiyen toför başını dir. Fiati bizim paramızla ıkı buçuk lı
daima dik tutmak mecburjyetindedir. radır. 



Acele 
öKSORENLERE VE 

GöCOS NEZLELERtNE ~KATRAN HAKKI EKREM 

Sat1lık hane 
tkiçeşmelikte Kalafat ma

hallesi Cingöz sokağmda iki 
hane olmağa elverişli içinde 
kuyu ve kumpanya suyu bu
lunan 13 numaralı hane ace
le satılıktır. 

Taliplerin gazetemiz mü
rettiplerinden B. Karaoğuza 
müracaatleri. 
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BAGCILARA 
Bağlardaki BALGAM hastalık

lnnnın en mÜe$$İr ilacı olan StY AH 

KOKORTLERtMtZ celmqti:-. Eh
ven fiatle satılmaktadır. 

Halimağn Çarşısında N 
Kadı oğlu Ahmet ~ 

rT.T ZT"-LZ7-7.7L27..7.r>/7".L>'"J.%7ZZJ 

tZMtR BELEDiYESiNDEN: 
Belediye hava gazı fabrikası için 

tek teshin Jenatörlü ve Kavi gazla 
ilaveli teshin cihazını havi ve 24 sa-

SAUHU tCRA MEMURLU- atta asgari yedi bin be~ yüz metre 
GUNDAN: mikap gaz istihsal edebilecek kabili-

Veliye borçlu Osman oğlu ibra- yette altı şakuli Vertiknl Kamaralı 
hiınin Salihlinin Kır Veli köyünün bir hava gazı istihsal cihazının mal
ltömüş çayı mevkiinde bulunan ve zeme ve montajı kapalı zarflı eksiit-
6/931 tarih ve 47 No. lu tapuya bağ- meye konulmuştur. Şartnamenin 
lanım 35 dönüm kayden tarla halen fenni kısmında yazılı olduğu veçhile 
bağın altıda bir hissesi Salihli icra ocağın müteahhide ait alat ve mal-· 
memurluğunca satılığa çıkarılmıştır. zemesile montajının bedeli muham
Artırma Jartnamesi 1-3-938 tarihin- meni 70.500 liradır. Şartnamesi 176 
den itibaren herkes tarafından görü- kuru§ bedel mukabilinde hava . gazı 
lebilecektir. Tayin edilen zamanda müdürlüğünden tednrik edilir. Ta§
artırma bedeli gayri menkulün mu- radan istiyenler ayrıca post.-. Ü:;re'.i
hammen kıymetinin yüzde yctmİ§ ni de gönde~~lidirler. ihale 15-4-
betini bulmadığı takdirde en son ar-ı 938 Cuma gunu sant 16 dadır. Mu-ı 

l ahh .. d .. bak' k 1 k .. vakket teminat miktnn 4775 liradır. 
tıranın a u u ı a ma uzerc t . . · l 1 

b be ·· d h t d"t d"l 1 ghrak ıçın 2490 aayl ı ~anunun ta- 1 
ar. rma on § gun a. a .em .. 1 e ı -, rifi dairesinde hazırlanmıt teklif J 

k .h l edil k me up arı ı a e gunu o an --mıı olacak ve on beımcı gun aym kt l 'h J •• •• l ·154 i 
saatte en c;o · artırana ı a e ece - 938 C ·· ·· · ~ be - , uma gunu azamı saa. on §C 

tir. ipotek sahibi alacaklılarla diğer kadar encümene \'erilmelilir. j 
alakadarların ve İrtifak .l~al;kı sa- 'ı 27-15-29-5 615 360) 
hiplerinin gayri inenkul üzerindeki y l k · · • 1 d' . · ı 

h ·ı f · f apı :ıca · "'C e ıye ~e.ra-
haklarını ususı e aız ve mnsra a . .. b k . t' k 1 
d · lan 'dd' lar k .. L. 1 yı proje musa a asına ı, ıra 
aır o ı ıa ını evra ı mus&>ıte- 1 d ( 9 ) k' · d ( EGr.) 1 e en ısl en ~ n~muz u 

l~ril~ yirmi. g~n içinde İcra. daire~ine, projenin bir.inci olarak seçildiği 
bıldırmelerı lazımdır. Aksı takdırde ilan olunur. (419) 
hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 1 

CMIP< *. 
satış bedelinin paylaşmasından hariç ~-w Eii!!ZU'* • mwwws il ' 

kalırlar. Talip olanların 6-4-938 ta-
rihinde Çar!amba günü saat on altı- ~ 

1
1 

da Salihli icra dairesinde hazır bu-
1 E LEStEKMTENR• \ K 

lunmaları ilan olunur. (416) 1 

~~~--~~I MOTORLER1 

=~GOilf Bf ımr~ 
MITAT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaası y.ının
da. Numara: 23 

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

S7.7J&«T_,,c/7',/.:.l:IV',,,-07z777/777/ LZJ 
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iZMiR BiRiNCt 
MURLUCUNDAN: 

___ s 

iCRA ME-

Adil Meserretçioğlunun Emlak 1 

ve Eytam Bankasından taksitle 
satın aldığı gayri menkulden mü
tevellit borç için bankaya İpotek 

Sanayide Siemcns Motör ve 
malzemesini kullnnan rnhat eder 

M. TEVFiK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları d~posu 

Peştemalcıl:ır 77 /79 
eylediği izmirde Akdeniz mahal- T e!efon : 3332 n 
lesi Büyük Tuhafiyeciler sokak ll&:!M'' WWSJJJM!' 6 -==== ti 
No. 83, ada 981, parsel 16 da ka-
in iki katlı kargir olup 1500 lirn lZMiR BIRiNCl 1CRA ME-
kıymetinde ohm bu mağazanın MURLUCUN_DA~: 

1
A 1 

··ık· t' k t' l Zehra Sabrıycnın Em.ak ve Ey-, 
mu ıye ı açı arttırma sure ıy e B k ,:ı l . l l 1 

·ve 844 numaralı Emlak ve Eytam ta~ n.n ·~sır.~an ta uat e ~:tın n. -
Bankasl kanunu mucib:ncc bir dıgı gayrı menk-..ıiden mu evellıt 

. borç için bankaya İpotek eylediği 
defaya mahsus olmak sartıyle art- t · d G·· 1 l h ıı · · 

5/4
/ 938 S 1 :. .. zmır e uze ya ı mn a .esın~n 

tırması a ı gunu saat on Şabanzede Kasım ef. soka~ında5 nu-
dörtte icra dairemiz içinde yapıl- maralı müfrez 302 metre murnb
mak üzere bir ay müddetle satı- bamda ve 500 lira l:ıymefü arsa
lığa konuldu. nın mülkiyeti nçık arttırma sure-

Bu arttlrma neticesinde satış be- tiyle ve 844 numaralı Emlak ve 
deli her ne olursa olsun borcun Eytam bankası kanunu mucibin- 1 

ödenmesi tarihi 2280 numaralı 
1 
ce bir def aya mahsus olmak şar

kanunun mer';yete girdiği tarih-
1 
tiyle arttırması 5/4/938 Sah günü 

ten sonraya müsadif olması hase-
1 
saat14 ~~ İcra ~airemi~. içinde ya- ı 

biy]e kıymetine bakılmıyarak en pılmak uzere bır ay muddetle sa- j 
çok arttıranın üzerine ihalesi ya- 1 tılığa konuldu. 
pılncaktır. Satış 844 numarah Em- Bu arttır:na netice::inde satış 
lak ve Eytam Bankası kanunu hü- h:deli tahm~n ol~~an kıymetin 
kümlerine göre yapılacağından ı yuzde yetmış ~eşı~ı ~mlur~a en 1 
ikinci arttırma yoktur Satıs peşin jçok arttıranın uzcrme ıhnlesı ya-

·ı l .. '.d· · 
1 

pılacaktır. Aksi takdirde 2280 sa-

1

1 
para ı e o up mu,terı en ya mz l k ·· · b ak 

·· d "k" b k d ıı· ı· f ı yı ı anuna gore satış gerı ır ı-yuz e ı ı ucu e a ıye masra l l k S · · ı ' 1 \ aca tır. atış peşın para ı e o.up 
a mır. h 'b. ~ . müşteriden yalnız yüzde iki bu-

]potek sa ı ı alacaklııarla dı- çuk dellaliye masrafı alınır. 
ğer .alak.a~arların. ve irtifal~.ha~kı 1 İpotek sahibi alacaklılarla di
sahıplerının gayrı me~kul u~erm- 1 ğer alakadarların ve irtifak hah
deki haklarım hususıyle f aız ve kı sahiplerinin gayri menkul üze
masrafa dair olan iddialarını işbu l rindeki haklarını hususiyle faiz 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün ve masrafa dair olan iddialarını 
iç.inde evralu müsbiteleriyle bir- işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
likte memuriyetimize bildiı·mele- qi.in içinde evrakı müsbiteleriyle 
ri icap eder. birlikte memuriyetimize bildir-

Ak . h ld h ki .. 1. meleri icap eder. 
sı A 

8 e 8 arı tapu sıcı ın- Aksi halde hakları tapu siciln-
ce malum olmadıkça paylaşma- 1• l dk l . ce ma um o ma ı ca pay asma-
d~n har_ı~ kalırlar. 25/3/938 tari- dan haric kalırlar. 25/3/93S ta
hınden ıtıbaren şartname herkese rihinden itibaren şartname herke-
açıktır. Talip olanların yüzde ye- se açıktır. Talip olanların yüzde 
di buçuk teminat akçesi veya milli yedi buçuk teminat akçesi veya 
bir banka itibar mektubu ve milli bir bar.ka itibar mektubu ve 
38-2763 dosyn numarasiyle İzmir 38-495 dosya numaraaiyle İzmir 
1 İnci icra memürluğuna müraca- Birinci icra memurluğuna müra-
atleri ili.n olunur. 1020 caatleri ilan olunur. 356 

717 (422) 716 (421) 

Dişler 

. 
Ins:ın vücudu <Jiş-
len• muhtaçtır.Diş· 

lcriınlzin de Rad
yolinc ihtiyac; oldu· 

unulmi'yın .. 

niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek ıaa!leri arasında di,Ieri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız sabah, öğle ve a!ctam RADYOLIN kullana · 
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

&b 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DlŞLERlNJZi 
FIRÇALAYINIZ. 

llll ........... l!!:m&P .. 1311~W~WllF:Jİ;nE5~!li!Slll!l!Slııır.IWW:!9ZJUl'lm:ml .............. ..,.,. 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

• YE OSMAN ı 
Sirkecide 

C7Z/L/rLZT/J',; 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirm.i,ti.r. 

Otellerinde misafir kalanlar. kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
Istanbulda bütün Ege ve lznıirliler bu otellerde buluşurlar. 

~ - . 
Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 

~~ 

) ~ı·c:JI~~ 
{o.,,/ ,~'ı, 
<~:.d 
~ ~~ ~. 

{~ 1 \ 

~ I; /""'; 

t r 
( 

/ 

\ 

) 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ·ve ke peklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvv~Uendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ltriyat mağazala
ırnda bulunllr. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatltr dahilinde sahlmaktadır. 

Adres: Kcıtane pazarı Bardakçılar ıolıak nu~ara 12 
F. PERPINY AN Telefon : '937 

1 

"1 . 
! 
1 

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

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı karımnda Bafdürak - l:ı.mir 

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

tele Çiftlik, Süthane ve biİ" 
tün köylülerin dikkat 

naz an na: 

A YNi F ABR1KANIN 
MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
IZMIR ve civar umum satış de-

posu: 
MiŞLEN LASTJK 
ACENTESiNDE 

Gazi Bulvarı No. 17-21 
Telgraf: KAUKI - tZMtR 

q SS9t :uopı~.L 
~ ... --w &aımw 

Mi EL E. 
Krema makinalar1 getdı 

'fi' 
Bu makinalar dünyanın her ye~~}ı 
de sütçülük aleminde büyül< ~~ 
ret ka2anmış ve en verimli J11 

ne olarak tanınmıttır. "/. 
Son sistem yeni modelleriJ111 

gelmiştir. 

No. 8638/40 No. 8651 No. 8651 ette 
Bu numaralı fener DAIMON markalı ve iki pillidir. 120 r ııet· 

mesafeyi tamamen gösterir ve aydınlatır. iki pilli ve ayar!i ;dJt• 
lerin en küçüğüdür. Kullanıt itibariyle çok iyi ve çok sag y ııııı 
Sahiplerini memnun eden bu fenerleri her yerde arayınlZ· 8 

DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. ~ -lstanbul gümrükleri başmüdürlüğünden: 
97 

lir" 

1294 sayılı artırma kağıdında kanuni safi sıkleti 1365 kilo ı 25S rısı.ı'"' 
değerinde REF «W> 865 D marka 1/ 15 numaralı aafi İpek n~e llfldll 

14-3-9 38 günü saat on üçte Sirkecide Reşadiye Cd. Güınriik satı~ "a 
0~5te1'• 

2 490 sayılı kanun hükiimleri dairc~inde pazarlıkla dahile satılacaktır- r~>' 
anıt· 

lilerden yüzde 7.5 pey akçeıi nıakbuzile Ticaret odası vesikuı ıır 950 
alı:c;;elerinin 111at on ikiye lcıı.dar veı.neye yatırılması mecburidir. 

596 ('417( 



TURAN 
TURAN rabrikaları mamul~tıdar. Aynı Hmanca l uran 
tuyafet ubanlannı, traş sabunu ve kf'mİ ile gOzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
htlar için lımlrde Gaı:i Bulvuında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyaıılı ye J. C. Hemaiye müracaat ediniz. 

Poeta Kut. 224 Telefon aces 

iLAN 
lzmir defterdarlığından: 
lzmir körfuinde Homa Çakalburunu dalyanları ile Kırdenii 

"- Çilazmak ve eeld gediz voli yerlerinde üçer ıene müddetle 
~!ık avlamak haklarının açık artırmasının 1 Mart 938 den iti· 
~ bir &J içinde pazarlık yapılmuı tekarrür ettiğinden talip 
'81ana clefterdarlaktalri komisyona müracaatları ilan olunur. 

701 (418) 

.... ~--....................................... ~...,..~lii'a.~~-;;ır;rr 

lzmir Esnaf ve Ahali Bankası idare 
Meclisinden: 

Umumi heyetin çağırdn1ası 
Eau mukavelenamemizin 56 ncı maddesine tevfikan, hisse

darlar he1eti umumiye toplanbıı 24/3/938 tarihine müsadif per
~ aünü aat 14 de lzmir Ticaret v~ Sanayi odası içtima ıa
llllllllunda icra edilecektir. 

Eau mukavelenamemizin 61 inci maddesi r:u:cibince aaaleten 
•era vekaleten 50 hiaaeyi temail eden muhterem ortaklarımızm 
'-znamecle yuıh buauaat hakkında eörütmek ve kuar ittihaz 
etaaek üzere muanen gün ve aaatte bu toplanhda hazır bulun· 
-.ı.n ve toplanb pnünden laakal bir hafta evvel mel:'kez ve 
tubelerimize müracaatle duhuliye kartı almalaıı rica olunur. 

Toplantıya vekaleten ittirak edeceklerin de ortak olmaları 
hıetruttur. 

Müzakerat Ruznamesi 
l - idare mecliıi ve mürakip raporlarının okunmuı. 
2 - 1937 blançosunun tetkik ve tasdiki ile idare meclisi aza

••nan ibruı. 
• 3 - Vilayet umumi mecliıi tarafından idare mecliai azalığı 
IÇİn namzet göıterilen Bay Talat Mufkaranm intihabının icrası. 

4 - Kanuni müddetini ikmal etmİf bulunan idare meclisi
hıizin intihabının yenilenmesi. 

. S - Müddetleri bitmit olan iki mürakiplik için ıeçimin ye
llalenmeıi. 

8 - idare meclisi raporunda gösterilen kazancın tevzi teklini 
"'e lllüddetini tayin. 

7 - idare mecliıi azasına Yerilec~k huzur haklarmm ve mü-
1 '\kip ücretlerinin teabiti. 

V ekileten iştirak edeceklerin sela-
hiyetnameleri, Şu suretle tanzim 
~dilecektir: • 

laaair Emaf ve Alaali Bankuı Türk Anonim Şirketinin 24/3/ 
~.tarihinde ve pyet ekseriyet biaal olmaua talik edilecek tari. 
-.acae lzmir lacaret ve Sanayi Oduı ..tonunda akdi mubrrw 
~ ruzname ııDiiZabnıai malim alelide biaeclaran be1eti ama
llıaite toplanblmda ~ teauilea hazar bulunarak müzakere,e 

l.ı umımıza 
~ i(.,. • d ---L• wl • - llllZa.~ ...................................................... eti" 
• . . . ---1...!I • --1.-..1· · · · · ............... ı nıas naap ve tayan ~-.._ 

Fiatt her keser• elverifll' 
~ 

BGJQk radrOlar1n evsaf 
ve kudretini• · 

Lüks ahteri~· 
bir radyo ... 

'P} 

• ı ... ~ 

1 . SPAITO~ 
.. WlA~~K ' •~IMODELI ~-- ~ . 

SATIŞ YERi: 

SAHiBiNİN SESİ - İZMİR 
----------·-----------------------------------SAMAN iSKELESi (Büyiilı Kauliçalı Han) 

"· ""· • - • .4 ~· : • •• • ~ , ,_ 

iZ Mi R • 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası:' lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuıundan At, Tayyars, Köpekb•t• 

Deiilrmen, Geyik ve Leylak mırkılannı havi bernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanıa ayni tip 
mensucabna faiktir. -

·Telefon No. 2211 ve 30<)7 
Tt .. Jgrat adresi: Bayrak lzmir · 

i7iEZE ca••-~&liMiilliiiiiiillııj=gaj-ı_.zr:;,;m .. 191._ .. lim._ ....... 

.EY L U L 
Baharat Deposu 

Sayan mütterile:rind~ gördüğü çok değerli ilgi üzerine çefİt .. 
lerini arthrmıt ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tanıl
mıt HASAN ECZA DEPOSU müıtahzeratından; çocuk ve ibti· 
yarlarımız için öZLO UNLAR, ,eker butaları için GLöTEN 
unu, ekmeği ve aaireıi .• Methur LiMON ÇiÇEKLERi ve muhte
lif kokulu kolonyalar ile nanı, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çe~itli tuvalet efyuı, ÇiL tL.AÇLARINI lstanbul fiati üzerine 1&• 

lif& koymuftur. 
Zengin çefitli dit fırçaları, dit macunlari, garantili dövülmÜf, 

paketlenmit baharat, yeni mahıul ıhlamur, ıalep .• 
ARTI elbise boyaları ve daha pek çok çetitler. 

TELEFON: 3882 

• Fenni ~özlük için -, 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cim ve Çetitleri Jalanda11 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl funn• 
tatlarla altın, nikel, pilat; n, bu baga ve ıellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve mototiklet gözlükleri, pusula, pertavaız 
barometro, ygrometro, altimetro, peclometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Istanbul C. l\tüddeiumumiliğinden: 
Y alovada yapalacak 50 kitilik ceza evi inpab kapalı zarf uau

liyle ebiltmeye konmuttur. Bedeli ke,if 26513 Hra 78 kuru;tv. 
Muvakkat teminat 1989 liradar. Mukavele hmaai ve fenni prt
nameleri proje ketif bulüuiyle buna mGteferri diier vrakı _.., 
mek iıteyenler tatil aiinlerinden maada her sün lıtanbuf-:Sirked 
Atll'efendi aokak 13 numarada adli1e levazun daireainde söre
bilirler. Eksiltme 18/3/938 Cuma ıünü aaat 15 te adli1e levUUD 
daireaincle Japılacaktır. lıteldiler teklif mektuplarını ve en u: 
15000 lirabk bu ite benzer it yapbima dair Nafaa V eklletinden 
alaut olcluiu miteahhitlik Ye ticaret ocluı veaikalannı havi b .. 
pala zarflaruu ebiltme sini olan 18/3/938 Cuma ıünl ihale 
aaatinclm bir aaat evveline kadar aabn alma komia1onu reialiii
ne numaralı makbuz mukabilinde bizzat vermeleri Jabut dlf zarfı 
...... •ınw ile kapabbmt ve İlmİJle açak aclreeinin ve hansi 
ite ait olduiunua 1azalmui prtiyle ayni aaate kadar iadeli ta· 
ülaGtlfl ol-.k izere mddupla söedennel-i ilin olunur. 

1 1 7--8 543 (318[ 

W&E9 t 1 sana 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

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

BlRINCl KORDON REES HAMBURG 
BINASI TEL. 2443 ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. 

Lllerman Lines Ltd. BREMEN 
LONDRA HATrI DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

.POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 
ra, HuU ve Anversten gelip yUk çıkara- ACHAIA vapuru 28 ıubatta beklenl,. 
cak ve ayn1 zamanda Londra ve Hull yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremea 
içia yUk alacaktır. için yük alacaktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- SMYRNA vapuru halen limanımıma 
tidasında Londra, Hull ve Anversten olup Anvers, ve Hamburg limanlarındaıa 
gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda yUk çıkaracaktır. 
Londra ve Hull için yük alacaktır. HERAKLEA vapuru 7 martta beki., 

LtVERPOOL HATI'I nlyor. Anvers ve Hamburg limanların-
MARDtNtAN vapuru 5 şubatta Li- dan yUk çıkaracaktır~ 

verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- KYTHERA 15 rtta t.. ..:1...1 vapuru ma ~e-

racak. 
MARD1NtAN vapuru 20 şubatta ge- niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 

lip Liverpool ve Glasgov içln yük ala- için yük nlac.:~tır. 
cak. ARMEMENT H. SCHULDT. 

LESBlAN vapuru şuha{ ortasında Li- HAMBURG 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- GLUCKSBURG vapuru 8 martta bek· 

racak. leniyor. Rotlerdam, Hamburg ve Br&-
DEUTSCH LEVANTE - LtNtE . . "'k l kt . men ıçın yu a aca ır. 

ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg 
Bremen ve Anvcrsten gelip yük çıka- NORBURG vapuru. 23 martta bekle-
racak. nlyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 

Tarih· ve navlunlardakl Cleğlşiklikler- için yük alacaktır. 
den acenta mesuliyct kabul etmez. ARMEMENT .DEPPE - ANVERS 
~ .... ~=@ •• ESPAGNE vapuru 15 martta bekleme 

yor. Anvers için yUk alacaktır • Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

DEN NORSKE MlDDELHA VSLtNJB 
OSLO 

BAGHDAD motöril 15 martta bekle

niyor. tskenderlye, Dieppe ve Norveg 
ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

HERMES vapunı 5 martta gelip Bur umum limanlanna yUk alacaktır. 

gas, Varna ve Köstence limanlarına ha- SERVtCE MAR1TlME ROUMAIN 
reket edecektir. B U C A R E S T 

MARS vapuru 7 martta beklenme.Jete DUROSTOR vapuru 8 martta bekle. 

olup Rotterdam, Amsterdam ve Ham- nlyor. K&tence, Sulina. Galatz ve Ga· 
burg limanlan için yUk alacaktır. latz aktarması Tuna limanlan için yüli 

TRiTON vapunı 17 martta beklen- alacaktır. 
mekte olup yUkUnti tahliyeden 110nra STE ROY ALE HONGROISE 
Burgas, Vama ve Köstence limanlan DANUB:E MAIUTDılE 

için yük alır. DUNA vapunı 2 martta bekleniyor .. 

SVENSKA ORIENT LINIEN Budapeşte, Viyana, L1nz ve Bratislava 
GUNBORG vapuru 14 martta gelip Umanları için ytık alacaktır. 

Rotterdam, Hamburg, Gdynla, Dantzlg SZEGET "rU 15 martta bekl nl-
Danimark ve Baltık limanları için yUk motö e 
_,_ 1...a yor. Budapeşte, Viyana ve Bratislava 
llWICaıuır. 

ISA vapuru 30 martta beklenmekte limanları için yük alacaktır. 
olup Rotterdam, Hamburg, Gdynla, AMERICAN EXPORT LINES 
Dantzig, Danimark ve Baltık limanlan Tbe Export Steamshlp CorporaUon 
için yilk alacaktır. EXPRESS vapuru 4 martta be1denl-

SERV1CE MAR1T1ME ROUMAtN yor. Nevyôr'k için yUk alacakbl'. 

ALBA JULIA vapuru 11 martta bek- JOHNSTON V ARREN LINES 
lerunekte olup Malta, Cenova ve Marsil- LIVERPOOL 
ya Umanlan için yUk alacaktır. A VIEMORE vaJ>Uru 21 martta bekl• 

ZEGLUGA POLSKA S. A. nlyor. Burgas, Varna, Köstence ve Ga· 

LECHIST AN motörü 15 martta bek- latz için yük alacaktır. 

lenmekte olup Anvers, Gdynla ve Dan- Ilindakl hareket tarihleriyle nav· 

zig limanları için yük alacaktır. lunlardald deği§ikliklerden acenta ~ 
TIAndakl hareket tarihleriyle navlun- suliyet kabul etmez. 

lardakl değişikliklerden acenta mesuli- Daha fazla tafsillt alınalı.: için Birin« 
yet kabul etmez. Daha fazla tafsilit için el Kordonda V. F. Henrj Van Der Zee 
FRATELLl SPERCO vapur acentalığı- ve Co. n. v. Vapur acentalığına milra• 

na müracaat edilmesi rica olunur. caat edilmesi rlca olunur. 
TELEFON : 4111 4142 2663 4221 TELEFON No. 2007/2008 

.~ " - I • ' ! ~,. :.~ ~ 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale airılarlyle Uşiltmek
ten mütevellit biltUn ıstıraplan dW'
durur. Nezle, kırıklık, grip ve eımall 
hastalıklara kal'fl bt1haua mUealr
dir. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

ICABINDA GtJNDE VÇ KAŞE AUNABIUR. 
lıim ve markaya dikkat •• Taklitlerinden aakanıaı:z.. 

Bornova ziraat mektebi müdürlü
ğünden: 

Cimi Adet Muhammen bedeli Teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

5 00 33 7S 
20 00 135 00 

Yerli 'tiyah Tidalı iskarpin 85 - 90 Cilt 
Yerli licivst elbise 85 - 90 Takım 
Yerli licivert mektep ku-
keti 85 • 90 Adet 2 00 13 50 

1 - MekteWmis talelreleri için yakanda clnaleri yazılı elbiee ve 
iskarpin 18/2/938 tarilaiaclen itibaren açık eksiltmeye konulmut 
olup 7 /3/938 tarihiae teaaclif eden puarteai sfbal aut • bet hu.. 
çukta mektepte ebiltaleli yapılacakbr. Taliplerin teminatlanni 
malMndıjma teeliw ye ...... bilinde alacaklan makb.zla ebiltme 
süni komisyona ... watleri. 

z - Bu ite ait .............. her .- ....... midirlüiincle ı• 
riilebilir... 18 22 27-& SJI _(.). 



SA\""rA ı 10 

· ıngiliz -sefiri B. Hitlerle görüştü 
~~~~~~~~~-~~-~~~~--=--~~~~~~~~~ 

Bir saat •• suren bu görüşmede Hariciye 11azırı da hazır bulundıı _,. 

lngiltere ilk a~ımn atmıştır Çinlilerin mühim bi-r zaf ;i 
Italyan görüşmeleri ile birlikte Ber- Sarı nehri geçen Çin kuvvetleri 
linle de müzakere haşlıyacak mı ? Japonları çevirdiler ,bir şehir aldılar 

Tokyo, 4 (ö.R) - Domey ajansı ta
:rüından bildirildiğine göre Japonlar ~· _ Londra, 4 ( ö.R) - Dün ingilterenin ı siyasi havasını yatııtırmak azmi hakkınd:ı 

Be:lin sefiri ıir Neville Henderson hari-1 kafi deliller eöstenneti ve r:ıüstemleke
ciye nazırı ve eski Londra sefiri Von ler tınkkmdaki taleplerine hepsinin kayıt 
Ribbentrop ta. hazır olduğu halde B. Hit- 1 ve ~rtsız i::.desi ~eklini vermemesi. 
leri ziyaret ederek kendisiyle bir saat Roma, 4 ( ö. R) - ln;:iliı: c;:zeteleri 
ıüren bir mllhaverede bulımmutlur. B!:rlinde İngiliz sefiri !İr Neville Hen-
. LOndra parlamento mabafılinde yapı- dersonla B. HitJer arasında y:ıpılan cö
Jan tefairlere ~e sİr Neville Hender- ~melere büyük bir alaka gösterİyo:-lar. 
aonla fADIÖlye Hitler arasmdaki gÖl'Üf· cDaily Herald» ga:ıetesine göre ln
mder Lord Halifaksİn Berlin ziyaretin- giltere ilk adımı yaparak Alman müs
deİı ben lnıiftere ve Almanya arasmda- tcmlekelui m~elesinin bir tesviyeye 
ii ~~ereler meselesini bir adun bile bağlanmasını arzu ettiğini b:Jdirmiıtir. 
ilerlelmİf' delildir. M.Jiimdor ki Alman- lngiljz sefirinin B. Hitler tarafından h-

• yanın lnptere ile müzakerelerin haıma 1 bul cdih!1ck temennisinde bulunması bu 
gen:-di~i mesele eıki müstemlekeler~:ıe r::üu.ke:-dcrc t~eb!:üsün fn .. j'-,.--,.e~ 

Pen· Y e:ıin 40 kilometre cenubunda [ ... . 
Pen-Şeng §ebrini zaptetnüılerdir. f , 

Şanghay, 4 (A.A) - Yüz bin1erce i , 
sefil Çinli muhacirin sıhhi vaziyeti kötü-

1 

dür. Sa~ hutalaklarm önüno geçilmiı 

~- ~e oK·ı~ mikt~n yine rfpekdçok44y7ü?ı.: ! . ~ 
seahr. nnunusanı ayı za m a sı 

Fransız imtiyazlı mmtakumda olmak 
üzere yabancı imtiyazlı mmtakalardn { 
9637 ce:et toplarunqbr. 

Stokholm, 4 (A.A) - Hariciye ne- ~ 
zareti İsveç hükümetinlıı Md:l;g-Kuo ile L 
müzakerelere giriftiği hakkında dola~n 
~yiaları tclız:p etm~tir. 

Han-Kcu, 4 ( ö.R) - Çin kayna
ğm~;ın l-ildirildiPne ıöre San nehri ıe
çen Çin l:uvvetlui Japonl:ıra karşı bir 
çevi:-mc J..:l!"eketi yaparak Fu-Tiycn-F~1 
ve Fu-Çıma ıcbiderini İsiİrdat dmİfler
dir. Bu muvaffakıyet 2 Martta kazanıl-
rtıl§tır. 

Tol·yo, 4 (ö .. R! - ~i viliıy~~ ı Çinli kadın askerler 
Japon kuvv~tlern:ın çev.ınne ~keti ıu- 1 Yon ~ay-~an Yeu-Çeu demiryolu bo-jkaaabalannı itıal e~lerclir. ~ 
retle terakkı etmektedır. Japonlar Ta- yunca ilerliyerek Sen-Yang ve Koe-Yov ehemmiyetli aevkülceyf nolıtaıandd'• 

1Stiriya hidisesinden sonr~ 
.'llnıan na..--ırları Ingiliz hariciye nazın Lord Halifaks 

A vusturyada şiddetli tedbirler 
ait taleplet'dir. Bu talepler Londrarun ıeldiğini göstennektedir. Bundan anla- cDaily Maib gazetesine ıöre diinkü alındı • ki k d 
....... ..-.w-1 tarafından tetkiı edil- ııİıyor ki Roma tngi1iz .; ltalyan miiza- ıörüşme lngiliz siyasi mabafili tarafın- yenı yasa ar 0 n. u 
melde ilen Almanya timdi bu müstem- kerelerine müvazi olarak Berlinle de dan memnuniyetle kabul edilmitlir ve iyi 
lekeleria "-7lt "ti tutam i.d•İ talebinilmüzakereler cereyan edecektir. Frama b~ neticeye varacağı ümit edilmektedir. 11 Paris, 4 (Ö.R) - Avusluryanın Stirya vilayetinde ve bil
ileri airmeldeclir. Halbuki İngilterenin . . . Londra, 4 ( ö.R) - Almanya hari- hassa bunun merkezi olan Graz şehrinde nasyonal - Sosya
müstemlels*er meMlesinde yapabileceği bundan haberdar edılm~tir. F~kat Fran- ciye nazın Von Ribbentrop Almanyanm listlcrjn faaliyetine karşı Avusturya hükümcti şiddetli tcd· 
her taviz Almanyanm diğer meselelerde sanın bunu kabul etmesi gönül nzasiyle C$kİ Londra sefiri ııfatiyle lngiliz bükü- birler almağa başlamıştır. Bu vilayet valisi B. Stclan Alman 
Avrupa havasını yatqtıncı ve ıulho tah- olmaktan ziyade e:nn vrdıie boyun eğ- ~ti erkanına veda etmek üzere 8 Mart- bayrağının takılmasını, bu bayraktaki gamalı haç alfımeti
kim edici bir vaziyet almasına bağlıdır. m~k mahiyetindedir. Fransız mahafili ıir la Londraya gelecektir. B. Von Ribben- n~ :aşınm.as~nı \ (e nümayişlerde .~itlerei seıa~.ı v~~il~e:~-
y · •--ilt • ·· t mi kel ,_ Ne·.rille Caambc-laintn Almanya ile mü- 1 uh el"f 1 il" d 1 d 1 • l ru m~net,mıştir. Fakat B. Stcfan kafı derecede hukmunu yu-
anı ...._ eremn mus e e er meseııe· • · rop m t ı ng ız ev et a am arıy· 

aiaKle Almanyayı tatmin edebilmai iki zakereye girme!;: için ilk admıı •lmlf ol- le "temasta b l ak fak t Londrad r~teınedi~inden Yf:TİnC devlet şurası azasından ve şansölye· 
aulı tuta tihidir: Almanyanuı Avrupa 1 masma hayret <~ektedirlc:r. ikameti ima ::::~t~. a a nın en z.ıyadc itimat etıtiği şahsiyetlerden B. Rudolf tayin 

Cümhuriyetçi tayyareler 
Bir isi kruvazörünü born baladılar 

<'dilıni~tir. Böyle emniyetli bir şahsiyeıtin idaresi alıtında 
kanunsm. teş~kkiil ve hareketlerle mücadelenin daha tesirli 
ofocağı tahmin edilmektedir. 

«Grazcr Tageposb gazetesi Hitler usulü selam yasağının 
ve gamalı haç aJtımo!i ~şımak yasağının kaldırıldığı hak
kında yalan bir haber neşrettiği için ıtopfatıt.ırılmıştır. Bu ha
beri nakleden diğer Alman gazeteleri <le ayni fıkibete uırra
mışlardır. 

Viy~na, 4 (A.A) - Stirya valisi Stepanın istifası r:?Smen 
teeyyüt otmekıt.:roir. Onun yerine şiirayı devlet azasından 
Rudolf Trummer tayin edilmiştir. Yeni vali Şuşnigin takip 
ettiği siyas tin taraftarıdır. 

Viy::ın:ı, 4 (AA) - S::?ys Inguart Grazdan döner dönmez 
milli birlik ofisinin faaliyetini ıslfıh etmek .lgin lazımgelen 
ka.ı-:ırl .. r iLtih:ız cdilec:!latir. Eyaletlerde ofise tayin edilecek 
nıilş:ıvirlerin bir kısım başv.ekile b<:ğlı bir kısmı muhtelif 
cem1ye~lcrc m~nsup bir kısmı da nazi 1nraftarlcırıdır. A~msturya §ansölycsi B. Şuşnig son nutkunu t,•eri~ 

Fransa Protestan papasRim~er 
Danonçio için ltalyayı Hangi m·eçhul semte gönderildi. 

t~ziye etti Paris, 4 (ö.R) - Berlinden bildirildiiine ıöre yedi ay ~alr 
~ bendliğe mahkum olan fakat mevkufiyet müddetiyle bu ce'l>fl 

Barselon önlerinde vapurlar ve harp gemileri..... Pari~ 4 (Ö.R) - Umumi harp esna- eaasen ·ıeçirmit olan Protestan papası Martin Rimler buna rd .. 
.. Banelon, 4 (ö.R) _ fnmkist kuv- kilerini takviye etmeie mecbur blmq- mit olan ui cAlmirante Senera• ıa.- sında mühim bir rol oynamış olan §filr men meçhul bir istikamete sevkedilmittir. 1-
•etlerin Freta f..eıa mmtakumda kaJ· lardD'. vaaörUnün ciimhuriyetçi tanareler ta- Danonçiyonun ölUmü dolayısiyl~ Fran- Papasın kalebendlik cezası mevkufiyet müddetiyle aönmÜf. İ~ 
l:tettideri mevzileri ıeri almak teıebbüsü Paria, 4 ( ö.R) - Banelondan bildi· rafından atılan bombaların iaabeti,le sız hükümetinin taziyetlerini ltalyan malda beraber hükümet otoriteleri emniyeti korumak kayı .. •~f .. 
tiddetli telu1de re4dedilmittir. Hicmn riliyor: Milli müdafaa nezareti tarafın- mühim haaarata uğradJta tahakkuk et- hükümetine bildirmesi için B, Delbos . mevkufiyetini temdide karar vermitlerdir. Bu kanunı~z t~_,
edenler harelı:et ettideri llirinci hatlanm dan nepedilen bir tebliie göre 22 ŞG- mijtir. Knmızörün riıiiretlebatmdan 12 Fransanm Roma mas'lha.tgüza.nna ı. ten maksadın papasın faaliyetine deva_m etmekten menetnıek 
terkederek ikinci J.atlan üzerinde mev- batta Sqonte febrini bombardnnan et- kiti ölmiif n 20 kadan da J'arale"""fbr· limat nrmi§tir. zuıundan ibaret olduğu bildirilmektedir. ,,,, 
••••••••••••ıııııııııııııııııııııı•ıııııııı••••••••••ıııııııaıııııwııııııııııııııııeııııeıııııııııı•ııııııııııaııııııııııııııeııııı•••••••••••••••••••••••••••••-rırıı ~ ••••••••••••••••••••••••••••••ıııa:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 

Dolaplı Kuyu 

Gençleri 
Çabşıyorlar 

lzmir C. H. P. nin Dolaplıkuyu ocağı 
çok nrirnJi bir ça)l§ma ile l:cndi m:ıhi-

tinde canlı ve heyccşn)ı bir kültür var· • 
lığı yaratmaia muvaffM ol:nUJlur· Do
laplıkuyu gençleri, bu mmtakada bulu-

nan miinevver)mn bol 1ardunlan ile 
ocakta ıenİ§ bir soeyal hareketin t~me- · 
lini a~lardır. Resimlerimiz ocak sah

nesi öaiinde Dolaphlm,.a pnçlerinden 
mütetekJW dört amatör mUzik kOlamm 

hir U... •erdiiinİ 1r~or. Bitün 
ecakl•r için bu tekilde çalıpl.lar temen· 
aİ eds Ye DoLtplııh,. ~ lietetini ... : • -·=' p..,. tMclirte ~ 

•••••• 


