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Sovyet elçisi geri gidiyor 
Bükrc§, 12 (A.A) - Havas ajansı muhah" 

"d ~ nn en: 

Sovyetler birliğinin Bükrq orte elçİ$i B. Mi
tel Oktrovakinin geri alınmasını istediği bildi
riliyor. 

Verilen malumata göre elçi Romanya poli
tmaamın aldığı tckıl üzerine Romanyada ipka· 
~ bi~eti kalmadığı kanaatini göatermİ§lİr. 

azartesi toplanac 
ında e - Bel.~rad Ziyareti 

Örüşüle ~k Rumen Ha. nazırı Türk 
Bu-to_p_l_a_nt-ı-da~b-ii_k_iim~e-ti-m-iz-i-~B~.-N-ec- dostluğundan bah~etti 

o ala diğimiz 
EGEDE YENi ASIR: 

De izli 
alisi ·ile 

· Belgrad, 12 (flu-

3 ettin a ık · e sil edecektir 

Bir görüşme 

1 lngiltere kdeniz yolu~ 
. .1" ti d ~ b.. .. nu emniyette görmiyor. 

u e n vı aye ere sor u u tun gi~:ı:~~e~~~~=; 0 1 
kd. 

ı 
• ı dikleri haberlere göre f~'U a ır 

SUa er ll Ce Va arı a 1 ş· Jr •• ~~:/~:rı:~;:~:~~ ~~~ de Ticari 
ticaret yolu olamıya- münakalat 
cağını nazarı dikkate Ü mit bur AA b h Muhittin Üstündağ, Dahiliye vekti-

:111111 lYJ ez Q a '""': leti mahalli idareler genel direktörü 
: .. • E ve lstanbul ticaret oduı azasından 

Dem:lı t'tılısi Ekrem Engur E Ucretlerinin indi- E ı B. Ahmet Karımın İ§tirakiyle bir 

. •v- Vilayetimizde parti teşkilati, E rilmesi düsünu" l- ~ komiıyon toplanmııtır. 
dıger bazı vilayetlerden daha üstün • .. : Komi.yon bu toplantısında ek-
vaziyettedir. Yirmi binden fazla ka- mektedir. Hayatı ~ mek ve et fiatlcrinin ucuzlablnıa&• 
YJ~ı azamız vardır. Her ocağın kong- • için vilnyctlere ı;orulan sunllere gel-
?~~ Adeta mahalli bir bayram vaziye- Ucuz/ atma kom is- mig olan cevaplan tetkik ctmİ§tir. 
tın arzeder. Halhn parti ile alaka- / Hayatı ucuzlatma programını ihtiva 
sını gösteren bu hal parti hesabına yonunun top antı- eden li.ntenin en batında et gelmekte-
§Üphesiz büyük memnuniyeti mu- /arına Başvekil de dir. Bunun için mezbaha ücretle-
ciptir. Çünkü ne kadar fazla insan • • k d rinin indirilmesi dü~ünülınc!~tcdir. 
parti ve kongreleri ile meşgul olursa ıştıra e iyor • • Kc:nisyon me:.aisine devam ede-
o kadar fazla vatandaş devlet idare- 11••11•111111•11•••••11••••••n••n11n rek muhtelif raporlar hazırlıyacak-
eindeki alakasının derecesini anlamış tstanbul, 12 (Yeni Asır mubabi- br. Bu raporlar ikmal edildikten aon
vc bundan zevk duymuş de kf rinden) - B. Celal Bayar kabinesi ra tetkike ba§l:ınacaktır. Et ve ek· 
Bilhassa ocak kongrelerinin ~e ır. I programının belti başlı işlerinden bi- mek fiatlerinin ucuzlatıimau için 
k grelerinde ileri sürülen 'dil:kt~~ 

1 
ri olan memlekette hayatı ucuzlat- en ameli çareler bulunacaktu-. 

afan lngiliz hUktimcti 
§U takdirde Hindistan nundan ya 
ve Avusurnlyn ile mü- pı/acak 
naknlcyi eski Ümit 
bumu yoluylc temin JJ.l;ı;;:mı=~=::;;==::r:ım:==& 
ctmcği dUşünmekte

dir. Bu sebeple Sü
vcyş kanalının nçıl

:ıruısmdan beri chem-
1 miyetsiz bir hale düş
milş olan Kap - Tovn 
deniz üssü yeniden ih
ya edilecektir. c: Daily 
Herald• gazetesinin 
bildirdiğine göre J{np
Tovn birinci sınıf bir 
deniz Ussü iıaline gc

arasında o kadar enteresan "ey] mak için alınacalt tedbirler hakkın- Komisyon toplantılarına bqbn-
vardır ki muhitin mahdut görÜş u~: da esaslı çalıfmalara b8§lnnmı§hr. kan B. Ccrl Bayann da i§tirak ede- men cevaplar nlınmqtır. Yalnız 
ku içinde kalan bir köylü ağzından Hayat ucuzluğunu temin için bu-

1 
ceği bildirilmektedir. tanbultla eünde iki yüz elli bin 

bir köylü kafasından bu dilekleri~ gün Ankarada lstanbul valisi bay Viliyetlere ıorulan suallere buna· mek istihlak edilmektedir. 

rJ tirilccek vo hu mak
ls- satın bir buçuk milyar 
ek- lirete baliğ olan bir 

masraf yapılacaktır. 
L<>ndrn, 12 ( ö.R ) -

Bir Avrupa buhranı 

halinde Akdeniz yolu 
kull:uulnnııyacak ha
le gelirse Knp yoluylc 
Afrika sahilini boylı
yarak ticari münaka-

nasıl çıktığına hayret edilir. 
llçe yönkurulları faaldir. llyönku

ru] bunların hepsinin başında nazım
lık rolünü hakkiyle ifa etmektedir. 
llyönkurul hem bütün parti teşkila
tının eyi yürümesini temin etmekte, 
hem de milli her işi vazifesi sırasın
da saydığı için onlarla en ince tefer
rüatına kadar meşgul olmaktadır. 
Ayni zamanda partinin ve hüküme
tin otoritesini halk nazarında ve halk 
otoritesini halk nazarında ve halk 
üzerinde en yüksek mevkie çıkar-' 
mağa çalışıyor. Ufak bir misal olarak 
funu söyliyeyim: 

.Partide bir toplantı 

938 lzmir Fuarına ait 
görüşülmüştür .. işler 

- Bizim merkez ilçe yönkurulu 
yılbaşı balosunun bu sene kendileri 
tarafından yapılmasına müsaade e
dilmesini vilayetten istemisti. Ben 1 
bunu şah~en uygun buldum ama, 1 
Partimizin yapacağı bu balonun d:- 1 
ğer geçmiş senelere kıyasen daha 1 flh.~~~ 
güzel, daha canlı ve neşeli geçebil
mesi lazım olduğu kanaatinde idim. 
Müracaat kağıtlarını ilyönkurula 
tevdi ettim. Ilyönkurul, balonun de-
nizJi ilçesi yönkurulunca yapılmasını Fuar komitesi azalan bir arada 
tasvip etmekle beraber bazı kayıt- Belediye riynseti, Şehir meclisine ar- proje, belediyenin önümüz.deki seneler 
lar koydu. O knyıtJarın başında şun- zed;Imek üzere sekiz milyon 300 binli- içindeki çnlJ§malarını ve bu çalışmalar-
lar "ardı: rnlik bir proje hazırlamaktadır. Şehrin dakl hedefi ortaya koymaktadır. 

- SONU iKiNCi SAHiFEDE - 1 bütün ihtiyar,;larını bile ihtiva eden bu - SONU DöRDONCO SAHtFEDE -

Piyango 
Büyiik ikrarniyeyi 
17933 No. kazandı 

-0--

lstanbul, 12 (Hususi) -Tayya
re piyangosunun çekilmesine bugün 
d::varn edilmiştir. 

• ra 
17933 numaraya 

Knzanmıştrr. 
Bu numaranın son iki rakkamı ile 

nihayet bulan bütün biletler yirmi 
lira yani 1 /10 biletler ilci lira amor
ti knzanmışlardır. 

3000 URA KAZANANLAR 
30345 

1000 URA KAZANANLAR 
17953 5920 134 78 28972 

500 URA KAZANANLAR 
20372 19465 23187 21057 7531 
19030 7627 39063 31182 6744 
- SONU UÇUNCU SAHiFEDE -

Hitın cmniyc.tini temin v arspute kruvazörii Portsmouth 
- SONU OÇONCO SAHiFEDE - limanından aynlırkcn 
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1 ERKEK, KADINI ANLAR MI? 

§ ERKEK İÇİN KADI ABERl.:ERi 
.. .. 
i 1 Yeni Anketimiz 1 
: ...... Bn. Vedia ...... 

iliyet bütçesı ihracat Bir Muamma mıdır? 
--------------------------

• 

Gültekin 
---•---

" Bence bu sual 
ezelidir. Ve on bin 
yıl sonra gelecek

Ticareti yapanlar 
1 308 numarah kanun hükümlerine gÖ· 

re şimdiye kadar lzmirde 192 ihracat 
1 tacirine. muhtelif maddeler üzerine ih
I racat veıikuı verilmiJ ve bu vesikıllar 

1 lktısat vekaletince tasdik edilmiştir. iz. 
1 mirde ihracat ticareti yopanlara veıilen 
: vesikalar arasında en büyük kısmı üzüm, 

Bu yıl mühim bir inki
şa a mazhar olacaktır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• da mesuliyetinl icap ettirmekteydl . 

incir, tütiin ve hububat maddeleri üze· 
Tahsilattaki teza- Geceli gündüzlü çalışmak suretiyle 

her tilrlü müruru zaman tehlikelerinin 
yüdün yüzde ondan önUne geçilmiştir. Üı;erlerinde şimdiye ler de • 

aynı şeyı rinedir 

~ soracak, aynı ce-. Bu kanun iktizası mucibince, harice 
kötü ve bozuk mal sevkcdenlerle taah· l k 

kadar muamele yapılmıyan ve bu sene-
(azla O ması UV· lere ait olan vergiler, (932 yılına kadar) 

hütlerini yerine getirmiyenlerden bu ve· Vetf i Ümitler uyan- müruru zamana tığramıştır. Bu nokta-
' siknların istirdadına iktı'°t vekaleti me- nın yanlış bazı anlamlnra yer verdiği, 

E vabı alacaklardır,, 
• 
5 diyor. zundur. Fakat şimdiye kada:- kanunun dırmıştır. • muhasebei hususiye şubelerine yapılan 

Se 1 A l w b bu hükmünden istifade edilmemiştir. müracaatlerden anlaşılmaktadır. Bu se-
........................................ 

ven an ar. n amaga rnec ur- •• •• •• ••••••••• •• ••• ••• ............ •• ••• 
i:lur, diyenler var. ~~ ,J --=-- Bina ve Arazi vergileri muhasebei nelere ait vergilerin ınUruru 7.amana 

Güzel. Fakat bizim, bizim istedi- . Tütün tohum~arı hususiycye geçtikten sonra, b':1 vergile- uğramaları, ancak Üzerlerine en ufak 
.. · b" b'l ek k k k bir tediye bile yapılmıyanlara aittir. Bu gimız gi ı seve ı ec aç er e f • f • rin tahsilatında bUyük bir artma teshil 
vardır) ,. emtz enzyor . h d edil . . M h b seneler için beş kuruşluk bir tediye bi-

Erkek kadıni anlnmi• olsaydı ne " Ziraat mücadele dnirc i tarafından ye· ve ınüşa e e mıştir. u ase el hu- le yapanlar için müruru zaman movzuu 
:&' • susiye tahsilat şefliğinin takibatı, tahsil balı.is d ~·ıd· 

'--..Jar çok go'"z ya•ları dı"necek ne ' nidcn ynptırılnn tütün temizleme makı· . egı ır. 
Kau ı.- ' 

1 
. 

1 
w '-

1 
T h 1 şubelcrındc çalıştırılan memurların da TAHSILAT NISBETI 

kadar bedbaht aile yuvalan saadete ne erı ça ışr.ıılga uaş amıştır. o umu rn-

k cak kad · · .. f .. · 1 1 t h 1 h. b' - t ""de ! gayretiyle bilhassa bu sene alınan ncli-
avuşa , ne ar ıçtimaı acın- unan ar. o um nnnı ıç ır ucre o - ldi 

"ann o··nu·· -'--acakt-ı. ı d b 1 . 1 d . 'f d cc cidden mükemme ·r. " a.un me en u mıı cıne er en ıstı a e sure- ı 

' Beyhude yorul.mayİnız baylar, tiyle temizleteceklerdir. Keyfiyet aliı.kn- Elfü~-a sabık~. ~erg~erin tahakkuk 
erkek ~ anlam~. Çünkü erkek ı dıırlıırıı tamim edilmiştir. ve lılhsılatında buyuk hır başarı elde 
·eevmesinı bılmez. Aşkın manasını --=-- edilmiştir. 932 yılına kadar olan bina ve 
bilmez. Ruhunu kadının ruhuna çok hatalar,hatta mesut gibi görünen Elazığ ve Diyarbakır arazi vergilerl, ilk kanunun sonuncu 
ula§tırma.sıni bilmez. bir çok yuvalann yıkılması hep bun- D h"I' ek·ı . d 

1 
b' güniinden sonra mururu zamana uğra-

l11te anketinizin düğüm noktaai.. dan ileri geliyor. Erkegw in, erkeklerin ıı 1 ıye v ·a etın en ge en ır ta· :ıı • d El' · d EJ' w o· b k" dı~ından, 92G yılından beri tahsil edil-
BUtün p.rtlar erkeğin kadının an- hayat yoldaşlarını hakkiyle tetkike, mım e · azız a ının az.ıg, ıyarı e ır j 

ı adının Diyarb
0

alcır olarak tashih edildi~i miyen ve üzerlerinden muamele bile 
Iamamasini icap ettirecek şekilde- an amağa muvaffak olacakları gün 
'dir. Bu ayni zamanda bir ruhi dünyanın yüzü değişecektir. Fakat bildirilmiştir. yapılnuyan bu gibi vergiler, vilayeti za-

937 yılı ikinci teşrin ayına kadar olan 
altı aylık müddet içinde muhasebe! hu
susiycnln sabıka ve haliye vergilerden 
Uıhsiliitı 10107.600 liradır. 936 yılının ay
ni devresinde 959.900 lira tahsilat yapıl
dığına göre 937 yılı içinde yapılan tah
silat fazlası 147.500 liradır. 

Tahsil~tın artmas1, vilayet bütçesinin 
inkişafını temin etmiştir. Bu sene vi
layet içinde daha büyük işler yapılma
sına intizar edilmektedir. terblye, bir alııkanlık, bir görenek bu bir hayaldir. Ebediyen tahakkuk --=-- rara sokacağı gibi alakadar memurların 

rn~~~~~~bab~~~~~ha~l... ~funane~r? ~~~~~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mordoğanda 
bir çocuk 

Diri diri yanarak 
can vereli 

Karaburun Kazasının Mordoğan na• 
biyesine bağh Yenice pınar köyünde 
fecl bir kaza olmuş, bir yavru yanara~ 
veca içinde ölmüştür. 

Köyde biri dört, diğer altı yaşlanncla 
iki kardeş evleri civarında ateş yaka
n.k oynarlarken, dört yaşındaki BUrlıa· 
nın ateşin fazlalaşmasiylc elbiseleri tu· 
tuşınuş ve vilcudunun muhtelif yerleri 
yanarak ağır surette yaralanmıştır. 

Küçük BUrhan hudise gecesi veca 
içinde, yanıkların tesiriyle can vermiş. 
ıtir. Hadisenin bir kazadan ibaret oldu· 
ğu ıınlaşılaı·ak defnine ruhsat verilmiş
tir . 

-=--
Danimarka 
Blokajı nasıl 
eritilecek ? 

Türkiyede Bloke Danimarka alacak
larının tasfiyesini kolaylaştırmak üzere 
imzalanan protokolun sureti ilca.ret oda
sına gelmiştir. Protokolun imzası tari· 
hinden itibaren Türkiycyc ithal edilecek 
Danimarka menşeli emteanın bedelleri 
Türk lirası olarak Danimarb Milll ban· 
ıkası namına Cumhuriyet Merkez Ban .. 
kası nezdindeki husust bir hesaba yatı· 
nlacaktır. 

Danimarkaya Türkiyeden 100 bin Da· 
nimarka kuronu kıymetinde şarap ve 
100 bin Danimarka kuronu kıymeUnde 
halı ihraç edilecektir. Eğer bu şekilde 
ve takas yoluyle yapılacak ticari mua• 
meleler Danimarka alacaklarının eriuı.. 
mesini temin etmezse, bakiye kalan he-o 
sap klearing hesabına nakledilecektir. 

--=--
Fransız takası 

kl7.Ardı~ gibi erkekler de birbirleri- Bence sualiniz ne yarın, ne de lktısat vekaleti. lzmir ve İstanbul ti- u 1 
nin jes.lerini takllt ederek kadını an- on bin yıl sonra mahiyeti"'li değiştir- caret odıılarından ctoptnncı> kelimesi- ç vı· aA yette 
lamıyorlar. miyecektir. Gelecek nesiller de ayni I nin ta.rif edilmesini istemioti. Şehrimiz 

&keki _, ___ _! ah" ald · 'l ı Fransız hususi takasına karıılık olarak er c:&8Crıya zev ıre a- şeyı soracaı.; ar : ticaret odası bu husuata tetkikat yopa-
_ ı_ '--dı - hak ed l K Erk k kad 1 "" yapılacak ithalata ait kıymetlerin Fob narwL Kıa nı mu eme er er. a- - e mı an ar mı r rak cevabını vermiştir. 

d uh d • l"' • f ~ V · b 1 ki ı olarak gösterilmesi Merkez bankasından 
m r un.un erın ıgıne nü uz ~- e aynı. ceva ı a aca ar... lzmir ticaret odasının kanaııtine göre B ı • h k alakadarlara bildirilmiııtir. Bu muamo-

mezler. Bır çok anlapnazlıklar, bır Kadın hır muammadır... toptancı cmuhtclif ticaret erbabının yap· ag""" cı ıg" ın J yası ta ar• lelerde sif kıymetler kabul edilmemek .. 
.. • • tığı i~in cinsi ve nevilerine göre, sandık, tedir. 

Dnizli valisi ile bir goruşme balye. çuvaı. top. teneke. paket. düzii- •• -o-
ne ve ton gibi toplu bir şekilde, hariçte t • b 1 Ft d 

-BAŞTARAFI t-tNClSAHtFEDE- kaldırıp yerine ister parke ister Ar- ve dahilde yapılmış ambalajlarını boz· rur e mış U unu yor OÇQ a yangın 
O gece saat 23,S ta geçmiş sene- navut tarzı kaldırım yaptırmaktır. 1 

madan ııatış yap:ınlnrdır.> f"oçanın Fevzipafa mahallesln<le!l 

Yi temıll edecek •ekilde başlı başına Bunu temin için aeçen sene vilayet --=-- z· t -·'-.ı1t ı· d -1a te b'ldirll \ .. d .1 k r·d 1 -• t -"--l Mehmet kansı Hadicenin evinden geco 
:ıı e. J ıraa v~a e ın en vı ye ı - gon erı ece ı an vesa r ura mıuusu - k . ık L \'---- b -

Ya•lı ba•lı bir arkada• germiQ yılda umumi meclisine rica etmek suretiy- fır yağı -'iğ' ·· E k' h' A ka ç ı h ı 'i b ı fl ks ka va tı yungın ç mıı: na IU(\ ve za ıta• 
Y :ıı ıı ~ Y ~· ıne gore •s ışe ır, n ra ve an- er, a en mer u unan o ara - l . . d .. d" ülm'" 

hükümetin ve partinin millete kar~ı le yol paras_ma. yarım lira. ek!ettim. Muhtelif Avrupa şehirlerindeki bazı kırı vilayetlerinde yerli çubuklarla bağ nunu mucibince mahreç şehadetnamesi ~~n ~ ı§tllaııb.nebckeıınl e dson ukmır uto 
bilfiil yapİp meydana getirdiği eyi- Bu eklemeyı -kı yılda 25 bın lıra ka- .. 1 1 k t' . d ( t t · · ı· ı b v l ğ 'h ~-1- il k dil kt' tur. angın ır ıvı cım an çı ştır. ,. . • 1 mucasese er. mem e e ımız en ı ır ya· csısı sure ıy e agcı ı 1ın ı yası UU\ar- e sev e ece ır. K k 
liklerl güzel bir lisanla anlatacakbr. dar tutmaktadır. Kasabalar ıçınden • ğı) istiyorlor. Oda keyfi;eti alükndar tn, rür etmiştir. Mahreç şehadetnameleri ziraat ve ~a~st=y~o~t!!!"'u!!lr.~~~~~~~~-. 
T am gece yansında l§tkların bir da- geçen şoscle~in iltisak ve mebde yol· I cirlerc bildirmiştir. Ziraat vekaleti miltahassıslan köy köy mticadele teşkilfitumzca tasdikinden ev- <Z7.L2i!'z:'.7.rZ22:2?2:2:V.:V.Z272'Z2.Z2'.Z2Z2~~~ 
kika söndürülmesinden sonra genç larının kaldmmla.,.tınlmasma karsı- - dolaşarak ve her köyde uzun milddet vel, fidan ve diğer zirai mahsullerin 
-:-'e dinç bir arkadaş tekrar salona gi- lık tuttum. Geçen ~ene Çivril kaza;ı- Fİ --k-- meşgul olarak tetkiklerini tamamlamış- mUrsilin kendi arazisi mahsulünden ol-
rerek ATATORK'ün, Başvekil Ce-. nın, Çal kaza~ı~ın, Acıpayam kaza- ., uar upası Inr ve raporlarını vekalete vermişlerdir. <luğu, fidanlık veya bahçenin derunun-

Halkevi köşesi 
1&.l Bayann son Kamutay açılışında sının, kasaba ıçınden geçen yollarını 937 yılı Fuar turnavasını kazanan Al- Bu viluyetlcrdc 938 senesi içinde Ziraat da bağa müteallik hiç bir şey bulunma-
söyledikleri b~yü.k nutuk ve prog- k~ldırım yaptırdık .. ~u sene Saray-

1
soncak kulübüne Fuar ltom. itesinc.e mcv· I kombinaları faaliyete geçerek köyliinlin dığı" ve beş sene evvel de mezkör yerde 1 - Halkevl geçen sene olduğu gibl 

k b J! l l ta kt k k l 1 b d 1 •- •~ h f ı k M bu sene de haftalık aile toplantılanna ramını açı ır usan a ana ca ır. oy azası mer ~ezmın yo unu aş- u o ıın ı.upa uu a ta ven ece tır. ez-1 kalkınması yolunda önclilük edecekler- nsma dikilmiş bulunmadığı, bahçe ve 
Bu zahiren küçük §eyler hakikatte tan sona kadar güzel bir surette kal- kur kulübe bir de şahadetname verile· ı dir. fidanlığın dört bir tarafındıı, laakal yir-

halkımızın ~-ti İ§~ni, yü~~eliş dava- dırımla. t~friş etti~imiz gi~i Den~.li cektir. Bu üç vilayetin, Ankara merkez şeh- mi metre mesafede bağ bulunmadığı 
sım nasıl buyük bır enerJı ve hassa· merkezının de en ıslek yen olan hu- 1 1 riylc Eskişehir merkez kazasından baş- tetkik edilecektir. 

başlamıştır. Üyelerimiz bu toplantılara 
kendilerine evvelce verilmiş olan claimt 

davetiyelerle geleceklerdir. Bu aile top
lantıları her hafta pazar günU saat 17 
de başlar. 

s~y~tle takip ettiğini göstermeğe ka- kümetle bel~iye binal;m arasındaki 
1 
toz düşmesini ve çamur yapmasını ka yerle.ri fı'loksarasıı: olduğundan, bu- Mahreç şehadetnamelerine büyiik bir 

fıdır. kısmını ve hır de en çok halkın ge· ·bertaraf edecektir. laşık yerlerden(Floksaralı mahallerden) ehemmiyet verilmesi ziraat vekaletince 
KöYLOMOZON V AZIYETI zinti yeri olan Delikli Çınar merke- _ Vilayet asayişi ne haldedir~ bu üç vilayetin floksarasız mahallerine istenmektedir. 

Çiftçinin ve köylünün işinde na- zindeki umumi saat muhitini parke v·ı- t" . d f" • C" h 
2 - 14/1/038 cuma günü saat 17 de 

Kıı; lisesi direktöıii B. Necmettin tara· 
f ından (Türk edebiyatında Vatan) mev• 
zuu üzerinde bir konferans verilecek· 

zimlık vazifesi görecek ziraat teşki- ile tefriş ettik. riyetin re~;1i
1

::t0'::~ş'ııeru;'er:J~ Ticaret mahkemesinde Yasaktır 
labmız maalesef henüz tam değildir. Her sene bu suretle kaldırım ld b ld V 1 J • • hk . d b" "k T' k" ecl T' k d ı h · 
Bız. ko'"y hır" lı"klen" tec:kı'l ederek ve . d t 1 t" l 1 o uğu gi i norma ir. i ayetin her zınır tıcaret ma emcsın e uyu ye- ur ıy e ur vaton ae annı:ı ta sıs 

ı.- ınşasına evam e me (: sure ıy e ça- f d ) k k b k. 1 b l"w 1 . • h' k' d d"l h' l h kk d k' k 
ko"y bu"'tr,.ler"ıne dev.'--t ve vı"l~yet ·· k" ld w k d .. ·· tara ın a ıer es büyü ir emniyet ·un ara a ıg o an tıcarı ma ıyette ı a- 1 e ı en sanat ve ızmet er a ın a ı a-

tir. 

r- _ ... ınurun mum un o ugu a ar onu 1 1 1 1 E 1 . b" "k . 1 · k h k d k .. d ı 
bütçelerinden de ehemmiyetli yar- alınacaktır. Fakat Denizli merkezin-! içinde dilediği yere gidip gelmekte-ı va 11~ nzıı .mı!ftır. ·.sa. ve uyu 1~ erın j nuna ay ırı are et e ere musaa e a · 

3 - 13/1/938 perşembe günü saat 
16.30 da kitapsaray ve saat 16 da köy· 

Clımlarda bulunarak ziraat te~kilatını de tekerlekli nakil vasıtalarının sa- dir. Her yurttaş en ucra köşelere git- hcpsı de ıkıruıl edılnuş, karara baglan· ım~dan çalışan Yugoslav L~ba~sından ~fa. 
her hakikt ihtiyaciyle mütenasip ve yısı o kadar çok ve o kadar fazladır! tiği zaman bile hükümetin bü- ını~tır. mı~b halk.kında Çeşme adlıyesınce takiba- ~~~~ır ~omitesinin haftalık toplantıları 
onlarla me§gUI olabilecek hale ge- ki her araba tekerleğinin şuradan bu-1 tün kuvvet ve kudretini yanında -.- • -- ta aıı anmıştır. 
tirm~em~~.Bu~ktah«~~ra~n~~~ufukt~arınd~ünili-~~~~~s~~~~~~wç~ A/tın-kcıhı"ızhfı ~,~======~=~==~=========~=~= 
den önce düşünülecek meseledir. sü dahi parkeleri çamurla örtmeğe rın sayısı azalmaktadır. Devlet inzi- Tepeköyünde büyük bir hırsızlık vak'- BAZAN MASAL, BAZAN MiSAL: 

Köy kalkınması denilince dile ko- kafidir. Bunun önüne geçebilmek i-
1 
bat kudretinin suç işlenmezden ev- ası olmuftur. Tepeköyiinde Hüseyin kı· 

lay gibi gelir. Fakat köy ve köylü çin de ticaret eşyası ta~ıyan demir le- i vel aldığı mania tedbirleri iyi netice· ı zı l ladicenin, evinde bulunmadığı ııra
vaziyeti o kadar düıı.ıkündür ki onu kerlekli arabalar ve yahut kamyon-

1 
ler vermekle beraber auç işliyenlerin I da giren meçbul bir hırStZ 16 kağıt lira, 

kaldırabilmdc için bu işe milletçe larm bilhassa kazalara gelip gitmesi I dechal ele geçirilmesi gibi ani ve şid- tek dizi inci, altın küpe, gümüt bilezik. 
dört elle sarılmış olmak lazımdır. için umumi yoldan başka hususi bir detli hareketler de suç azlığında ha§- elmas yüzük ve ipekli kumaglarını çal· 

- Denizlinin ve vilayetinize yol, açtınlmasım muvafık gördük. j Iıca müessir olmaktadır. Maahaza mı;ıtır. 
ınensup kaza merkezlerinin iman i- Belediyeye tebligatta bulundum. O- yurttaşların içtimai seviyelerinin Zabıtaca yapılan tahkikatta hırsızın 
çin neler düıünüyorsunuz) mit ederim ki ilk baharda açacağımız 1 yükselişinin de büyük teairi olduğu l'epeköyünden Bn. Zeynep olduğu an· , ilk düşündüğüm şey şaseleri bu yol parke caddeler üzerine çok muhakkaktır. laşılmıı ve yakalanmıştır. 

• 
BUGON BUTON MUSiKi VE SiNEMA MERAKLILARI 

GöSTERILEN 2 GOZEL FlLMt GöRMEK OZERE KOŞACAK VE CANDAN ALKIŞLAYACAKTIR 

Biiyülr Franıız Ol'tüti FERNAND GRAVEY ue JEANNE AUBERrin birlikte çeuirdikleri 

SENFONi 
mükemmel filminde göıterdikleri harıkul.i.de muvaffakıyet bü,ük takdirle kartılanacaktar. 

kıyaı kabul etmez tatlı bir me't"ZU 

AYRICA: Kü~erin ıeocliii büyiikhrin takdir ettiği küçük Ş I R LEY TEM P LE 
T ARAFINOAN YEPYENi BiR TARZDA TEMSiL EDiLEN 

ÇIN ÇIN 

- Güzel mu•iki, 

Fe-.kalide güzel komedisinde Çince f&l'kılar •• Heyecanlı aahneter .• Eğlenceli ve neieti numaralar görülecektir, 

iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL -

- Düşünmemezlik -
Bqkaca hiçbir oıana verilmeıi kabil olmıyan bir ıatıf iç.in 

en iyi bu bqlığı buldum. Dütünmemezlik!.. Gerçi ticaret; kanun 
ve usul dairesinde aerbesttir ve her vatandattn kazanmuı, müm• 
kün olduğu kadar müreffeh yafama11 da iıtenilir ve hota gider bir 
teydir. Ancak bu kazanma kimseyi her hanri bir ıuretle müteo 
enir etmiyecek bir tekilde tercih edilir ve ticaretin tekli de me• 
ıul makamlar tarafından muvafık görülürse daha iyi olur. 

Ben bu yazımla muvaf ak olmadığına zahip bulunduğum ve bir 
çok kimıeleri de ıinirlendirdiğine tahit olduium bir ıabtı tenkit 
ediyorum. 

Bugünkü Türkiyenin Yaratıcısı ve bütün insanlığın En Büyük 
Dihisi olan cıcAT A TORKa ümilzün resimlerini, büstlerini evinin, 
mağazasının en güzel, en mutena yerlerinde, hatları üzuinde 
bulundurmayı iatemiyeıcek bir vatandqın bulunacağmı tasavvur 
edemem. Binaenaleyh bu resimler, bu büıtler yapılmalı hem do 
her nüfus bqına bir iki tane dü,ecek kadar çok yapılmala, aabl· 
malı ve alınmalıdır. Fakat iki f&rtla: 

Birincisi: Olur olmaz ellerde tatmarak; sokak, sokak, kahve, 
kahve dol&fbrılarak vo bittabi o sırada parası ol mı yan tarafın· 
dan dıtemiyonun, alınıyacaiım ıibitt menfi cevaplarla kartdaf" 
bnlarak deiiL. Her tehir 't'e kasabanın en güzel caddesinin en p .. 
zel bir maiazuında ve bu •iazanın da en mutena yerinde bu· 
lundurulmak IUl'ctiyle aatılmab, bu husus belediyelerce teıbit ~o 
ilin edilmelidir. ~ "" 

lkinciıi: Reıim ve büıtlerin hakiki sanatkar tarafından kusur• 
suz ve aslına muvaf-tk ve mutabık tekilde yapılması ~e eb'adla· 
rma eöre de belediyeler tarafından maktu fiatler konularak ptL· 
zarlığa meydan verilmemesi lazımdır. Bu noktayı bilhaısa be
lediyelerin cörmeıi, diitünmeıi çok muvafık ve yerinde bir hare-
ket olur. H. OIC. 
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Şefimiz 
Hakkında cıkan 

' Hava kuvvetlerimiz eserler 
-<>-

21,5 milyon liralık taahhüde girişil
mesi kanunu ruznameye lındı 

Ankara, 12 (Yeni Asır Muhabirinden) 
Ulus gazetesi c Atatürk ve inkılabı > 
hakkında Alman ve Fransızca neşredil
miş olan eserlerin s:ıyısı altı yüz otuz.'\ 
balığ olduğunu yazmaktadır. 

• 
ıyango 

1933 Türk borcu tahvilleri dahili istikrazla değişecek 
Ankara, 12 (Telefonla) - Yannki B. 

Millet Meclisinde mühim kanun Jfıyiha
lnn müzakere edilecektir. Hava kuvvet
leri için yirmi bir buçuk milyon liralık 
taahhüde girişilmesi hakkındaki kanu
na ek Jayihn Meclis ruznamesine alın

mıştır. Bu Hlyiha cs::ıslarına göre bir bu
çuk milyon lirası 1937, altı milyon li
ruı da 938 mali yılında bütçeye konu
lacak tahsisattan ödenmek üzere lc,·a
um ve teklliatı harbiye ve f~nn.iye için 
~ milyon, i~~at iç.in iki milyon ki cc
man yedi milyon liraya kadar taahhiidc 
girişilmesi için Milli Müdnfaa vekili, ve 
lm tediye hadleri dahilinde kalmak üze
re bono çıkarmağa m;ıliye 'ekili me
sundur. 

DEC1ŞTlR1LECEK TAHVJLLER 

Rumnmeyc alınan ikinci )fıyihn da 

şudm : 
1333 - 1918 dahili i!>iikrnz tahvilleri

nin 1938 ikramiyeli tahvilleriyle ve 933 
Türk borcu tahvillerinin de dahili is
tikı-az tahvilleriyle mübadelesine dair 
lliyiha t•ncümenlerden geçerek ruzna
meye alınm~lır. 

MUALLlMLERtN TERFl VE 
TECZ1YES1 

Ilk \'e ortn tedrisat munlJimlerinin ter
li ve tecı.iycleri hakkındaki layiha da 
ruznameye alınmıştır. 

Meclis, elindeki :ıccle işleri bitirerek 

_ BAŞT ARAFI 1-tNCl SAHiFEDE -
cuma günii kış tatilınc karar verecek- 19881 39632 14224 11875 4811 
tir. 1244 12215 

DONKO MECLISTE - 200 URA KAZANANLAR 
23820 6431 4151 36387 31199 

Ankara, 12 (A.A) - B. M. 1ledisi 9421 27040 25101 17857 20063 
bugiln Refet Cnnıte1jn rı>isliğinde top- 22752 28702 38729 22554 18213 
lanmış vazife esnasında şehit ohın dev- 3417 13884 24428 33953 29230 
let hava yolları pilotlarından Ekrem 22101 31215 38478 30284 34209 
Er~ek ~le makinist San~i Demirelin kn-l l 9065 1378 19412 4371 18475 
nunı mırasçılarına verılecek taı.ıninnt J6863 
h~kkındaki kanu~n layihasını kabul et- ()()URA KAZANANLAR 
mış vc.kaçakçılıgın men ve takibi hak- 251; 4 JJl83 22644 16526 9239 
~:n?ak.! kanunun b~ı .maddelerini de- 27953 l 6738 13099 39923 32448 
gıştıren~ ka~unun !kıncı maddesine bir 6690 4023 20718 11602 18722 
fı~~a ~av:sıne da~r. kanun layihasının 11704 18470 36814 19162 17056 
bı~n~m~ı.ak1·e:esını ya~~~tır.1 19747 15698 12471 24685 11720 

. . ec ısı cuına gunu top anacak- 24903 31503 22243 4152 343 
--------------------~------------- 21027 21874 19663 8760 23857 

Harp ilan edilirse 

Anthony Eden derhal 
Londra ya dönece tir 

Paris 11 (A.A) - Japon
ynnın Çine haIJ> ilan etmesi ih
timnlin0den bahseden Excelsior 
gnzetesP ru takdirde Japonya
nın Çin ticaretini nske:i bir 
şekilde kontroln hakkı olaca
ğım ve Çinin fılosu olmadığı 

için snhilin ablukası 've bilhassa 
Kanton ile Hongkong nrasın
daki münakalatın kesilmesi yü
zünden Çin mukavemetinin 

müşkül ''e hatta imkansız ha
le geleceğini, kaydetmekte
dir. 

Övr gazeteıi B. Çember
lnynın ~imdi Cote D'Azur"de 
bulunan B. Eden ile uzun hir 
telefon görü~me~i yaptığını 

ve Japonya Çine harp ilan et
tiği takdirde B. Edenin derhal 
Londraya döneceğini yaz1-
yor. 

ASKERLi K HiZMETi 
ARITIRIUYOR 

Şaııghaydan bır gôrıiniii! 

kek çocukların mecburi tahsil müddeti-

nin iki misline ibliı.ğına karar VC"rmişlir. 
Tokyo, 11 (A.A) - Kabine piyade 

ıımıfmda hizmetini 18 S) dan iki sene'-•e Bilahare kızlar için mecburi tahsil müd
,, deti de temdit edilecektir. HUkilmet bu 

ve :r:nbit ıınıfına mensup diplomalı tale
belerin yapacakları hizmetlerin de 12 
aydan iki ıeneye çıknnlmnısı hakkında 
parlamentoya bir kanun teklifine kınar 
vermi:Jtir. 

Tokyo, 11 (A.A) - Hükümet er· 

maksatla on mılyon yenlik tahsisat is

temektedir. Maarif nezareti bu tedbirin 

dnha iyi terbiye görmüş ve milli müda

faaya daha clveri;ıli gençlerin yeti~me
sine yardım edeceğini ümit etmektedir. 

lngiltere- ltalya arasın
da harp gemileri yarışı 

Londrn, 12 (AA) - 1938 ıencsinde 35 ger bin tonluk S hattı harp gemi
einin tezgaha konulma ı projesi ftalya tarafından ayni hacimde iki gemi inşa 
edilmesine karşı bir cevap ~eklinde tefsir edilmektedir. Malumdur ki halihazır· 
da 35 er bin tonluk 5 gemi lngiliz t ezgiıhlnnnda bulunmaktadır. Şu halde 
Jngiltere 35 er bin tonluk on gemiye aahip olacak demektir. 

Bazı mahafıl Akdenizdc ,·e Uzak Şarkta Ynziyettc hitııl olacak olan inki
gaflımn nmirallık dairesinin planlarını tadil edebileceğini ve bu planların res
men ancak nisan ha§langıcında mnlüm olncnğını temin etmektedir. 

F ransanın Roma sefiri Vaşington 
sefirliğine naklen tayin edildi 

Pnris, 12 (ö.R) - 29 Eylül 1936 tarihinden beri Fransanın Roma aefir
)iğine tayin edilmi kcn itimatnamesinin halya kral \"e imparatoru nnmına tan
:ıim edilmiş olması talebi karşısında vazife i ba~ına gidetniyen hariciye nezn
rcti direktörlerinden B. de Saint-Qucntin Fransayı Va~İngtonda temsil ede
cektir. Bu vazifede 11elcfi şimdi maliye nazırı olan B. Bonnet'dir. ·--· . Tarihte methur TRAF ALGAR MUHAREBESi, gökleri yırtan 

toplar, denizleri altüst eden torpiller 

LONDRA POSTASI 
Saymz ıanatkarların, milyonların yarattığı filim ----- ----
Çölleri dumana, vahaları kana boyayan, kızgın 

kumlarda ölüm yarıfı 

VAT ANSJZLAR CEHENNEM/ 
Harikalar yaratan JAK HOLT'un en yeni /ilmi 

MIKI MA VS ve TORKÇE FOKS dünya hidiıelcri 

Hepsi bugün LALE sinemasında 

Başvekil 
• 

lstanbula gidecek 
Istanbul, 12 (Telefonla) - Başvekil 

B. Celıil Bayar cumartesi gününden 

sonra bir kaç gün kalmak üzere Istan
buln gelecektir. 

-=-
Parti grubu 

Ankara, 12 (Tdcfonln) - Bugünkü 

Mecfü toplantısını müteakip Part~

bu bir içtima nkdetmi§tir. 

-=-
B. G. Hakkı 

vefat etti 

i6024 23387 22956 2446 
20000 URALIK MOK.4F ATI 

KAZANANLAR 
10798 9589 38671 24911 14167 
20350 14433 12623 38945 28428 
25460 3570 689 22198 23260 
33978 24649 39345 24521 19834 
35330 1769 23363 36872 23510 
3382 10717 28107 21644 17812 

12509 30623 36440 21101 36705 
22928 29703 15400 56 32737 

10000 liralık mükafatı 13979 
Numara kazanmı§tır. 

ir harp halinde 
- BAŞT ARAFI 1-tNCt SAHiFEDE -
etmek maksadiylc miıhim tedbirler alı
nacağı te>eyyüt elml'ktcdir. Bu maksat-

la Siern de LC'ondaki ba~lıca şehre dai

mi bir garnizon ika·nc edilecek ir. Sa

Ank:ıra, 12 (Telefonla) _ Sinop mc- hil müdafaası jçin me\Cut t dbırle:r: d 
ğışmiyccck, foknt bu mudafa. )' ı temin 
eden bataryalar tak,·iye olunacaktır. 

busu doktor bay Galip Hakkı tedavi 

edilmekte olduğu Ankara Nümune has- Diğer taraftan Knp - Tovn limanının 
tanesinde nezfi diınağiden vefat etınİ§- her suretle müdaf. ası temin edilerek 
tir. B. Galip Hakkı Topkapı !uk:ıraper- icap f!dcn kuvvet ,.e malzeme temin 
ver cemiyeti reisi idi. Fuknra babası olunacaktır. Bu linııın daha çok gemiyi 
olarak tanınmıştı. alabilecek şckıldc ~enisletilecektir. 

Yine korsanlık 
Meçhul bir 
bir vapur 

aenizaltı 
batırdı .. 

Valnnslya, 12 (A.A) - Tabiiyeti 
meçhul bir denizaltı gemisi Vnlansiyn
nın 47 mil açığında Hanneah ismindeki 
Hollanda \'apurunu torpilliyerek batır
mıştır. Mürettebat Javee köyü balıkçı
ları tarafından kurtarılmıştır. 

Barselon, 12 (A.A) - Cümhuriyet 
hükümetl ile Katalonya hiikümeti her 
iki hükümctin iaşe işlerini birlikte tan
zim etmeğe karar vermişlerdir. Kata-

lonyanın iaşe servisi ilga edilmiş olup 
Katalonyn ahnlisinin iaşesi bundan böy
le merkezi hüki.imct tarafından temin 
olunacaktır. Bu knrar dolnyısiylc Ka-
1alonya kabinesindeki iaşe nazırlığı il
ga edilmiştir. 
Nnzır Serra Panıin nnfıa nazırı tayin 

e<lil~tir. Şimdiye akdnr bir elde olan 
nafıa ve mesai n zarcti bu suretle ikiye 
ayrılmış bulunmaktadır. 

Polonya H. Nazırı Ber
lini ziyaret edecek 

Pari , 12 ( ö.R) - Şarki w· merkezi Awupada diplomatik seyahatler ıııra· 
eı inkıtasız de\'am etmektedir. Gün geçmiyoı:, ki bir diploma i mümessili, ıefir 
'\."eya hariciye nazırının bir ziyareti haberi verilme11in .. Şimdi de Lehistan ha
ıiciye nazırı B. Bekin Berline gideceği haber veriliyor. B. Bek Berlinde Alman 
hariciye nazm B. \'on Neurathla görü~ecek ve iki memleketi nlakadar C"den 
meıelcler üzerinde görüıtükten sonra Cenevreye hareket edecektir. Lehis
tan hariciye nazırının Milletler Cemiyeti konıeyinin içtimaında bulunmazdan 
evvel Berlinden geçmeğe karar "ermesine ehemmiyet atfedılmekte ve bu Lc
histanın Milletler Cemiyetine kar~ı takındığı ihtirnzlı tavırlarla alakadar gö
rülmelttedir. 

Romanyanın Roma sefiri itimat
namesini Habeş imparatoru 

adına verecektir 
Bükreş, 12 ( ö.R ) - cUniveraab ıazcteşi Romanyanın yakında Romaya 

Jtalya kralı ,.e Habe~iııtan imparatoru namına itimatnamcsi tnn:zim kılınmış bir 
aefir göndererelt Haheı ilhakını fi ilen tasdik edeceğini bildirmekte ve h alya 
gibi b üyi.ik bir dnlt:tle normal münaaebet :zaruretinin bu ltarnra saik old uiunu 
ve bunun iki memlc'kd araaında bir doıtluiun talı. ip edecC"ğini yazmaktadır. 

nnrrnr ::,AYFA : 3 . . --, •arc 
\ 

.SON ttAB_ER 

Etval suikastı 
Müttehim Voklar niha
yet alakası ol 

itiraf etti 
g nu 

Paris, 12 ( ö.R) - E.tval meydanı suikastlnrı hııkkındnki tahkikat ilerle• 
mckte ve yakında şimdiye kadar meçhul kalmış olan ba:rı safhaların avdınla
nacağı anlaşılmaktadır. Klermon Fernında mi.ihendiıı \!okların isticvab;na de
' anı edilmiştir. Asıl suçlu Lofisiyi gizli ihtili.l komitesi azasından Lemetier .le 
temas ettirenin o olduğu anlaşılmaktadır. Bu miihendis, arkadaşı Lofisiye ihti
yatlı ve ketum olmasını tav~iye etmi~ ki bu da Etval suikastına vakıf olduğu. 
nu g()stermekte '\'e suç ortağı olarak ithamına imkan vernıekı r dir. \'oklar şim
diye kadar gizli ihtilal harek~ıi komite!liyle rnüna~eheti olduğunu inkar etmek
te ihn bugün EtYal suikaatiyle aliikadar bazı itirııflarda bulunmuş ve .Şamberi 
tıırafına gizli ıilah '\'e mühimmat nakliyatına i,tirak ettiğini de itiraf etmiştir. 
Bu dn gizli ihtiliıl teşebbüsünün gaye 've va~talnrınn tamamiyle i tirak etmi7 
olduğunu göstermektedir. 

Cüstav Voklar '41 ya§ındadır. ihtiyat yüzbaşısı olup Michclin fabrikaların• 
da mühendis ıııfatiyle çalı~makta idi. Lejyon Donör ni§nnı şövalyesidir. Evli 
ve üç çocuk bnbıı.ıııdır. 

Bolu mebusu Mısıra gidiyor 

Krala Atatürkün hedi·-
• • götürecektir yesını 

Jstanbul, 12 (Telefonla) - Mısır Kralının düğünü için burada bulunan 
prensesler tarafından Kız Sanat mektebine yeni &iparişler verilmiştir. 

Bolu mebusu Cevat Abbas. kralın düğününde bulunmak üzere yakındll 
Mısıra gidecektir. Mumaile) h Atatürkün Mı ır Kralına bir hediyesini de be
mher göti.irecektir. 

39 yerde Halkevi acılacak 
• 

Bunlardan biri Kar
.şıyakamızda olacak 

Anli:nrn, 12 (A.A) - Bu yıl yeniden ru;ılacak hnlke, !erinin ru;ılnıa şan 
ve imkfınlarını inceleyen C. 1 t P. genyönkurulu n§nğıdaki) nzılı 39 yerde daha 
halkevi açılmasına karar vermi~tir: 

Adıyaman. Ahlat. Arapkir, A§kale, B .. kırköy, Bal)'a, lkyramiç, Bayındır. 
Biga, Bozüyük. Buldan. Cizre. Çeşme, Demirci, Çine, Dikıli, Diniği, Ereğli, 
Deskirt, Elmalı, Eyiip, Fatih, Gemlik, Kartıynkn (lzmir) Keskin t'·

1
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,. 1 ' 1'. gı, ~" • 
Kemalpa~a. Menemen, Nazilli, (Yukarı) Nuseybin, Seferihisar, Sındırgı. Sun-
gurlu, Ş<ırkiknranğaç, Ulukışla, Vartu, Vezirköprü, Vize •• 

Mevcut 167 olduğuna göre hu yıl açılacaklarla birlikte halke,•l • • · 
erıınızııı B:>-

.rısı 206 yn çıkmış bulunmaktadır. Bu ) eni hnlkevlerinin 11çılı~ı halkevlerinin .. 
açılımı yıl dönümünü kutlama töreniyle beraher 2 "ubnt 1938 ·· ·• .. pazar gunu 
büyük rn~rnııimle yapılacaktır. 

Amerika kabul etmedi 

ita/ya kralını Habeş 
imparatoru addetmiyor 

VaıJİngton, 12 (A.A) - ltalya ile Amerika arasında bir ticaret muahede~i 
aktedilmek üzere bulunan müzakereler durmuştur. Bunun sebebi yeni ınuahe· 
denamenin ltalya kralı ,.e 1 labe~istan imparatoru r:.manuel mımına imz. edil
mesi İçin Mus olini tarnfından yapılan teklifin Amerika tarafından kabul edil
memesidir. 

Bu müzakereler Amerikanın ltalyanın Habeşistan imparntorlui'.:unu huku
knn ve filen tanıdığı ~eklinde tefsir edilmemesi lazımgclcceğine dair muahede
nameye bir fıkra ilave edilmesi husu!lunda Amerika tnrafındnn yapılan bir te· 
§ebbiis iizerine müzak~reler durmuştur. 

Vaşingotnun usmi mahfilleri Mançukuoyu tanınııvıı.11 \'n S d L , , , aave ra amaı 

muahed~siyle taahhüt altına r,ircn Amerikanın 1 labe .. ·ıstnnı 'lh k k ., • n ı a ·ını tanıma • 
l::ı miişkiil bir vaziyete girmiş olacağını knydetmektedirler. 

Belçikada bazı tayinler 
buhrana sebep oluyor 
Brüksel, 12 (ö.R) - Hükümet erkanı dün akşam nsnğıdaki ınnkaınlar 

tnyin edilecek :r:atların İntihabı ile meşgul olmu§tur: 1 • Belçika ın.lli b k a 
d" k .. .. 2 E d"" • K an ası 
ıre toru, - .n u11trı redi sosyetesi reisi, 3 - 7.iranl kredi l!OS'-"Ct · · · 

N 1 ı· . . ., esı reısı. 
nzır ar mec ısının bu husustaki miizakıoreleri bu 11abah da devam et · t" 

1 d <l 
mış ır. 

« n epen ance Belge> gazetesi bu ınünaııehetle su müsahedel d b 1 
~ er e u unu-

yor: cBıı tayinler hakkında nazırlar meclisinin Ü•·üncii j.-timaı dn t" • k 1 " ,,. ne ıcesız a • 
mı~tır. Bundan anla~ıldığıııa göre bu vazifelere tavin edil~c k h · 1 · • ·h b L e a sıyd erın ın-
tı n ı huıııısunda nazırlar arasında bir anla§ma husulii · k" 1 kl 

k d 
ım ansızı ara çarp-

ma ta ır.> 

Brüksel, 12 (ö.R} - Nazırlar mC"clisi nihl\Yet milli banka ·1 d.. • 
· k d" . 1 • • •• .. • • • ı e en ustrı ve 

z.ıraat re ı ııoıı} etıo erının mudur '\"e reısliklerinc ta'-_. d"l k 1 h 
d 1 ~ •., ın c ı ece zat ar ak kın-

a an a~mnga muvaffak olmuş ve tayin listelerini k I · 
B d rn ın ıın:zasınn arzetmi tir 

u yüz en çıkmış" olan ihtilafın bir kabine buhrn b 1 ş • 
b 1 1 nına e cp o ması tehl"k • u surete at atılmış bulunmaktadır. ı eıı 

Belçikayı Milletler Cemi.> eti konsevind h .. 
. • . e nrıcıye na:ı:ırı n ~ k 'I 

t:lmesıne lı:abıne meclisinde karar .
1 

. . n .... pna ·ın tenuı 
\'Crı mı~tır. 



-
Serbe t siitun: 

iZ ay •••••••••••••••••••••••••••••• 

Balıkesir- • zmr o 
Balosu hazırlanıyor 

Aynı haleti ruhiye hattA mevcut Balık• Kızılay cemiyeti idare meclisinin yap-
\ Bir-Bandırma şosesini bile Cumhuriyet b~ on toplantıda yıllık Kızılay balosu· 

GeçcnJerde Istanbuldan gelmiş biri ile devrin kadar banıp ve türap etmiye se- nun 6 Şubat Cumartesi gecesi vilayet 

BALIKF.StRDEN YAZILIYOR ı 

konuştuk.: bep olmuştu! .Jonlarında verilmesi kararla~ınıştlr. Bu 
- Bugiın bıqıma geleni .aırma.. Balıkesir-Bandırma ~ en mühim sene de Kızılay balosunun mükemmel 
- Hayrola? bir Marmara denizi yolu, bir Burııa, bir olabilmesi için hazırlıklara başlanmı~trr. 
- lstasyo gittim, Bandınnadan Eskişehir, bir Ankara yolu idi. Cwnhu- Kızılay yıllık balosunda yapılacak ye-

tecek cksprea treni fırtına yüzünden ge- riyet devri bu ,oseyi diriltti, şimdi geceli niliklcrl tesbit için bir tertip heyeti ıe-
lememiş. gündüzlü hummalı se;•rlsclcrlerlc pür-

çilmiştir. Bu heyette lzmirin tanınmıı ba
- Fırtına ile tren arasında ne milna- neş'edir. 

yanlan da Yardır. Bu işte ihtisası olan 
sebet ? Fakat, Ege mıntakasınm yegane yolu 

- Hayır, vapur iskeleye yanaşama- olan Balıkesir-b.mir şosesi hala kımıl- ecnebi bayanlardan birçoğuna vazife ve-

mı.ş, yolcu yok, tren onu bekliyomm~. danarruyor, hllla eski va1iyetinde devam rılmiştir. 
Ne vakıt geleceğini de kimse bilmiyor. ediyor. Bunun sebebi n edir? Seneler- Tertip heyeti Cumartesi günü saat on 

- Olabilir ya.. dcnberi zaman zaman vilôyet bütçeleri- birde bir toplantı yaparak bolo hazırlık-
- Maksadım onu anlatmak değil. Ca- ne tahsisatı ve beş senelik Nafıa prog- lariyle mc~gul olacaktır. 

nım sıkıldı., Izmire otobUs veya otomo- ramlarına güzel adı konµlan bu yol artık --o-

bille gitmek istedim. Otel garsoniyle bir' muhterem valimiz Bay Ethem Aykut Hırsızlık iddiası 
§Oför çağırttım, geldi. Sordum: cÇocu- ile Manisanın çalışkan valisi sayın Bay 
ğwn Izmlre §imdl hareket edersek ne Lillfi Kırdarın müşterek himmetlerine Baymdınn Falnh köyünden Mustafa
vnkıt varabiliriz?> ve çok muvaffakıyetli Nafıa vekilimiz nm zeytin fidanlarını çaldığı şikayet ed.i-

Şoför alık alık yilzUnıe baktı. cOtomo- ve hemşehrimiz Ali Çetirıkayarun ihya- len Rüstem oğlu Garip hakk·- '" tahki
bille mi?> dedi. cEvet, başka müşteri bu- kar lütüf ve işaretlerine bihakkın intizar 

labilirıtek alabllirsin. Bulamazsak husu- etmektedir. 
al gideri%. Cevabını verdim ve kaç kuru
p gideceğini sual ettim. 

kata b:ı lanmıştır. 

--0-

ArmuUuda b•r cerh 
Evvelki gece saat on bir sularında Ke-

:=:::s:------

r 
Şehir eköyl 
ramlaş aya 

: ......... Akhisar ........ .. . . . 
• • . . 
• Merkezinde bele

diye bir yılda ne
ler yapabilmiştir?· 
Bütün kaza dahi
linde bir cok mek-

~ 

tepler ve yeni yol
lar y.apılıyor. Köy 
kanunu tatbik edi .. 
len köylerdeki ev-

• a 
r eplin aş 
ehemmi et 

• • 
1 

a e og-
• 

ve:r.ı 

lerin sazlı catıları Akhisa.rcla Ismct lnönii ilk okultmurı açılına töreni 
' de bir lokomobil ve bir dinamo satın al- köy, Bekn03, Dereköy, Seydi köy ve. 

kiremide tahvil mak için mukavele yapılmışt1r. Beyobada beşer dershaneli be~ mektep, 
Şoför kahkaha ile gülmeğe ve benim

ı. alay etmiye Paşladı. Sinirlendim, koğ-

Bu yolun şimdiki vaziyeti -iudur: 
l7x000 Balıkesir-Çukurhüseyin (ik

mal edilmiş şose halinde), 15x000 Çu
kurhüseyin-Soğucak (tesviyesi kısmen, 
köprilleri yapılmıştır.), 14x000 Soğucak
Karacalar (kısmen tesviyesi mevcuıtur) 
8x000 Karacalar - Cireson (Savaştepe 
nahiyesi - Köy yolu ve eski kaldırım), 

malpa~anın Armutlu köyünde bit cerh Muhavvele merkezinin inşası başla- Palamut köyünde, Çoban Hasan köyUn• 

vak"aın olmu~tur. Saraç Mehmet ismin- ediliyor• .. mıştır. Elektrik şebekec-i icin 12 bin li- de Uçer dershaneli birer mektep yapı.1-
dum. Bu, nasıl terbiye? 

- Fakat, hakkın yok.. 
- Neye? 
- Çürildl litn §Oföre kolu bağlı du-

vara çıkma.çını teklif etmişsin. 
- Anlamadım, henüz pazarlık sırası 

ıelmemiştl bile .. 
- Amma, senin bir (Balıkesi.r-Iunir) 

şosesi olup olmadığını peşin h:ı.tırlaman 
lhımdı. 

- Ne demek, sende mi alay ediyor-
sun~ 

. 
- Hayır, azizim, alay etmlyorum, sa

na bir hakikati söyllyorum. Bugün rnaal· 
esef böyle bir şosemiz yoktur. 

- Na.ıııl olur canını Sen değil miydin 
ki Türklyede yol itibariyle en zengin vl
lAyet Balıkesirdir, de~tin. 

13x000 Savaştepe - Beyce (eski ve met
rük Soma yolu), yekun 67XOOO dir. 

Bu kilometreler ~imcndifer güzerga
hına göredir. Soğucak - Karacalar ara
sındaki tesviyeyi }·apan inşaat taburu
dur. Tesviye""331 yılında yapılmıştır. De
mek ki Balıkesir vilayeti cephesindeki ~ 
hayli ilerlemiştir. Şimdi ufak bir him
mete muhtaçtır. 

Manisa tarafına gelince: Manisa vili)
yeü hududunun Somaya kndar olan 22x 
000 kilometrenin tesviyesini ve köprüle
rini tamamen yaptırml;j, hatta dö~enec.ek 
taşlarını da ihzar etmiş, bunların bir kıs-. 

mını kırdırmıştır. öyle ümit ediyoruz 
ki o vilayet yeni bütçesiyle vilayetimiz 
hududuna kadar olan şosesini ikın:ıl edc
~ktir. 

de biri, pazavant Halili biçakla arkasın- ••••••••••••••••n••••H•••• .. •••11•.... ralık demir direk mi.il· .. · ·ıasına teşeb- dığı gibi Medar, Saraç oğlu, Sendi, BaJ... 
Akhisar 10 ikinci Mmm büs edilmiştir. hca ve Erdelli köylerinde hem CUmh\14 

dan ağır surette yaralamı, ve yakalan-
Belediye Akhisarın belli başlı cadde- riyet Halk Parti!lli üyelerini ve hem d• 

mıctır. Yaralı lzmjre getirilerek Mem- G 1 d ·· da M · .. eçen er e uç yazım , anısamn en Akhisarda imar faaliyeti Hp ihtiyar heyetlerini sinesinde top1ıyabllo-
leket hastane ine yatırılmıştır. mamur ve kalabalık hir kazası olan Ak- lerinden bazılarına parke döşemek için cek birer modem köy odası inşa edil• 
. .. .. . .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. ... .. .... ......... .... hisarın tütüncülüğünü anlatınağa çallj- ;mevcut 30 bin parke taşına ilAveten da- m~..tir. 

mıştıın. Bu yazımda da Akhisardaki ha 60 bin parke taşı satın almıştır. BU- TELEFON HATLARI 
~ POl.I S!!,, im•• vıudyeUn'. teb":"z eU'.".'ek irnyo- tiln bu taşla. bu ,.ı ıç;nde dö~enllecei<-
~· =~]L -~ _ rum. Tetkıklerıme gore bu ışı de ıkıyc tir. Yatağan ve Yayakırıldıkta muhtaol 

, ayırmak lıh:undır : B - 27 bin lira bedel keşifli yeni bir tamir iki mektep tamir edildi~ gibi SUn .. 
Yangın sahası içinde Alaeddin, Ah- 1 - Şehirde bayındırlık. belediye bina.<ıının i~ası takarrür et- netçiler, Ouınca ve Taş kuyucak köy)O" 

met, fıımail, Mehmet ve Hüseyin ıı.dJa- 2 - Köylerde bayındırlık. mişfü. Bu husustaki plan ve keşifler rinde de üç mektebin temelleri ablmıt
Halkın kendi kendin.e vücuda getir- hazırlanınıştu·. Bunun için icap eden is- tır. 

tidiği l'Scrler, hükümetin yardımiyle vü- timtBklar da yapılmaktadır. Bütün bu in§aattan başka Kurtul~ • 
<:uda getirilen eserler. C - Belediye bir sene içinde üç yüz Başlamış - Akhisar arasında 30, Akhi

Akhisarda yapı ve yollar kanunuyle metrelik yeni lağım inşa ettirmiş ve bu- sar - Saracoğlu arasında - Kapaklı vt 
§ Birinci Beyler sokağında B. Naci i,'. ferdi i i~lerinde biraz planla-:mn gü- 1 na ınüm;ı~il diğer bazı işler de ha5arıl- Manisa hududu olmak Uzere 14, .Akhl• 

minde bir zat, e§İni dövdüğü içi~ ,hak· sar - Seydiköy - Medar - SUleymanlı ve 

rmdll be, ki~i . toplu olarak esraT kullan· 

dıldarı sırada yakalanmı~lardır. Hl"pai 
de adliyeye verilmi~tir. 

kında takibata başlanmıştır. Kırkağaç hududuna kadar 15, Akhlsat' 

§ Gaziler caddesinde 7 sayılı otomo-
11 Kenez - Marmara arasında 28, Aklıisal'! 

bil şoförü Yusııf, makinesini Hüseyin oğ- Yayakırıldık arasında 27, Akhisar-Ya<' 
lu Rahmiye çarptırarak yııralıınma~ ya köy arasında 18 ki ceman 140 kil04' 

- Evet, doğrudur. Balıkeslrde her 
ikaza, hatta her nahiye, hattA §Öyle böyle 
her köy yol ile merkezlere ve birblrine 
bağlıdır. Fakat, Balıkesir-Izmir yolu he
nüz mil.itesna .. ** !ebcbiy t verdiğinden ynblıtlnmıştır, ı metreye yeni direk dikmek, tel çeldl-
- Yahu, çıldıracağım. (Ege)nin iktısa

den en mUhlm lki \1lAyett arasında he
nüz bir şo.se meydana getirllmemi~ ol
sun, bu nasıl iştir?. Ben bunu rUyada 
görseydim inanmazdım .. 

-..-..-.,.....,.._ _________ _..._._.._ ..... -....-....--.._~,__-..... ~--- mek ve fincan takılmak suretiyle telO" 

Vaydm.an davasında fon tesisatı vücuda gctiriliniştir. Bu w 

- Ben de inanmazdun. Fakat dedi .... 
ğimin bir haldlaıt, hem pek acı bir haki
kat olduğunu bildiğim için inanıyorum. 
Şoföre hak.sız çatmışsınız. 

- Desene biz Istanbulun bir mahal
lesi ola!l Balıkeslrl bile henüz bilmlyo· 
rU2:. 

- lstasyonda beldeylni:r:. Belki tren
den bir haber alırsınız. 

Kolet ismindeki genç ka<lınırı 

ağz!ndan söylendi nihayet - Fakat gelmezse? 
- BeldersinJı. 

- Belcliyemezsem T 
- Yin. beklersini:r:. 
- Ne vakıta kadar? 
- Senin (Balıkesir-Izmlr) şosesi rü-

yası bir hak:iut olduğu C{lne kadarı 

***** Bandırma - Soma demiryolu yapıl-
dıiı ~aralarda (sene: 912) arabacılar, de
veciler, katırcılar bUyUk t-ndişe içinde 
idiler. 

c- Artık bize iş kalmadı, halimiz ne 
olacak?> diyorlardı. 

Pariste allı kişinin katili Vaydmanın 
muhakemesi devam ediyor. Cani, öldü
rülenlerden be,şinin katili kendisi oldu
ğunu itiraf etmi~, bir tanesini arkadaşı 
Milyonun öldürdüğünli söylemişti. Mil
yon da bu cinayeti inkAr elmektedir .. 
Vaydnıan itiraf etliği cinayetlerini na

sıl yaptığını da bütün tafsilatiyle anlat
mıştır. Fakat, niçin öldürdüğii hakkında 
hiç bir .şey söylemiyor. Bilhassa, öldü
rU~nlerden blrl olan Frommer hakkında 
çok ketum davranıyor. Muhakemede 
şöyle bir muhavere cereyan etmiştir: 

Hakim - Frornmer sizin maz.inizi bi
len bir adamdı. Kendisinden korkuyor
d unu1- Kendisini bunun lçin öldürdünüz 
değil mi? 

Vaydman - Hayır, hen Fromınerl pa
rasını almak için öldürdUm. 

Bu hat ikmAl edildikten sonra anladı
lar ki demiryolunun yürüdüiü kısım sa
dece iki rayın arasındaki ıeni§lik ile on
larm muvazl ve milsavi uzunluğundan 
ibarettir. O iki ray bir santim bile dışarı 
çıkamu. Fakat, buna mukabil diğer bü
tün yollar ve sahalar keodilerinindir.Va
gonlar köylere, kasabalara, anbarlara gi-
deıne7.1e.r. Onlara lazım olan hamuleyi - Fakat kendisinin büyük bir sefalet 
arabalar ve hayvanlar ~ıyacaktır. içinck bulunduğunu, beş para~ıı olmadı-

Filhakika, Bandırma _ Soma hattının ğını biliyorsunuz. Bunu daha evvel mah
açılnıasından itibaren 0 T.aıııanki nakil keme huzurunda söylediniz. 
vasıtaları kafi gelmedi de her taraftan - Evet.. Fakirdi. Fakat o gün benim 
otobüsler, kamyoular, otomobiller belir- cebimde de on sekiz franktan ba~ka parn 
meye ve gittikçe çoğalm1ya başladı. i yoktu. 

Bugün ise bunlar şimendiferle reka- 1 Vaydnıan Frornınel'i para;.ıııı alın.UC 
bet etmiye çalışıyorlar ve bu rekabet / için öldürmediği ıııuh.kkaktır. }~akat, 
ne \'agonların işlemesine, n~ de kendile- t niçin öldürdüği.i anlaşrlnmamı~tlr. 
rinden başka vasıtalann çalı§mbına mi._j Froaıınerin ar4lkadaşı olan Döter i!I-

' ni olamıyor, hilAki.s, vagonlar da, öblir mindeki bir Alman da onun ölümü hak-
vasıtalar da her gün mütemadiyen :iler-

1 
kında bildikl~rini iındiye kadar söyle

lemek suretiyle hayatiyetlerini artırı-1 mediğini, çünkü Alman gi.ı:li polis te§ki-
ı 

yorlar. Son seneler istatistiklerinin kayd- latı Gestapodan korktuğunu itiraf etmiş-
etliği rakamlar buna en bariz şahittir. • ı tir. 

Demek vesaitin kesret ve tenevvüü Bu işte Gestaponun ne alakası oldu-
Turkiycde yeni yeni hamleler ve bu' ğu da henüz anlaş1lamanııştır. 
hamleler meşk Cır ve hum.malı yeni ha- ı1 VA YDMANIN ELlNDEN KURTULAN 
reketler yaratıyor. DtCER B1R KADIN 

Balıkesir - Izmir şosesinin inşasına Vaydman cinayetlerinde bugUne ka-
Balıkesirden h~landığı tarih (190J) tiir. 1 dar en es rarengiz noktalarmdan bazm 
Yani bundan (33) sene evveldir. Sekiz ı olan bir iki cihette son muhakemeler es
sene devam eden bir faaliyetle· Balıkesir- ! ~ında aydınlannu~tır. 
Soma yolunu hayli ilerletmiştik. Fakatı Vaydınanın suç ortağı olarak Milyon
sekiz ene sonra Bandırma-Soma demir- I dan ba~ka Rene .Triko isminde bir kadın 
yolunun vücut bulması arabacılardakil daha vardır. Milyonla beraber yaşıyan 
garip haleti ruhiyeyi o zamanın adamla- \'e kendisine Kolet ismi verilen bu kadın 
rına <la aşıladı. cDemiryolu varken şo- şimdiyi" kadar, cinayetler hakkında bil
seye ihtiyaç nedir?:. denmeye baslandı! . diklerini sö ·le~ti. Fakat, son muhake-

me esnasında Vaydmanın bir gün kendi
sinin üzer.ine de hücum ettiğini ve ta
bancasiyle ateş ederek yaraladığını söy-
lemiştir. ı 

Kolet, Vaydmanın kendisini VI" Milyo
nu daima tehdit altında yaşattığını, ve 
onları korkutarak yanında bulundurdu-

ğunu ilave etmiş ve hldiseyi şöyle an
latm~tır: 

cEvde Jan de Koven ismine yazılı bir 
çek defteri ve bir alay ind, milcevher 
buldum. Bu aırada kapı açıldı, içeri 
Vaydman girdi. 

Bana: 
c- Ne yapıyorsun burada? diye sor

du. Ben çek defterinin üzerinde okudu--

ğuın ismi tekrarladım. Vaydman, dan
sözün ismini işitince deli gibi oldu ve ta
bancasını ç~ker~lc üzerime ateş et1i.> 

Kolet bu hldisede hafifçe yaranlamı,.
tır. Vaydman, bu yaralama hAdisesini 
inkar etml~ ve Koleti kendisinin yarala
madığını söyll"miştir. 

Rene Triko artık Vaydmandan kork
mıynrak verdiği tafsilat arasında bir ci
nayeti de şöyll" anlatıyor: 

- Roje Leblon öldürüldüğü &Un ~n 
köşkten sabahleyin erkenden çıkmıştım. 
Sinemaya gidecektim. Kapıdan çıkarken 
Milyonla karşılaştım. Bana: 

<- Akşam sut yediden evvel gelme!> 
dedi. 

Ben Milyonun bu tavsiyesini dinleme
dim. Esasen niçin böyle söyliyor diye 
meraka düşınü§tilın. Akşam eve altı bu
çuğa doğru geldim. Ben köşkün kaptsına 
yaklaşırken baktım iki otomobil köşkUn 
knpısından çıkıyor. 

Otomobillerden birinde Milyon vardı. 
Bena: 

c- Gel anı~. hiç kımıldama!> dedi. 
Ben de otomobile girdim. 

cBiraz sonra, Vaydmanla Ka.rrer gel
diler. Bana: cSenin burada ne işin var?.> 
diye sordular. Benden gizli bir mesele 
ile uğraştıklarını anladım. lşlerinl boz
muştum. 

Ertesi giln başka bir hldJse oldu. 
Radyoda havadisleri dinliyorduk. Ha-

sisat için 2137 direk dikilmij, 3500 ~ 
ca11 takılmış ve. 179 kilqmetre yenl ~ 
çekilmiştir. 

YENİ YOLLAR 

Akhisar kaymakamı bay Rifnt 
ı:ülebilirse de programlaşnuığa gidildiği mıştır. 

Başlamış ile Sındırgı arasında Tahtal~ 
mezar mevkiine kadar 18 kilometre t'll~ 
IUnde ve altı metre genişliğinde bir yoa 
lun tesviycl tilrablyesl yapılmış Yaya" 
köy ~ Akhisar arasındaki altı kilomelro' 
lik taş yol ferşiyatına başlanmıı, Mat" 
mara - Çömlekçi arasındaki 4,5 kllom9'
relik kaldırım yolunun, Saraç ot;luylf 
Beyoba arasında 9 kilometrelik silindi" 
rajlı köy yolunun yapılmasına başlan" 
mış ve bu üç yolun da birer kilometre" 
lik kısımları ikmal edilmiştir. 

görülemez. Köylerdeki bayındırhk işle- HALK PARTtSt VE HALKEVt 
rindl' ise sureli kat'iyyede program ve BtNALARI 
plfin yoktur. Akhi.sarda bir de Cümhuriyet Halk 
. Bunun sebebi araştırılınca eleman partisi ve Halkevi binası yapılması ka
noksanı ba~ta gelir. Ancak bu hususta rarlaştırılmıştır. Bu bina için. icap eden 
mütemadi irşat.lar yapılmaktan geri du- kP~ifler yapılmıştır. 65 bin liraya çıka
rulmamaktadır. Bununla beraber gerek cak olan Parti binasının otuı: bin lirası 
~ehlrlerde ve gerekse köylerdeki yapı temin edilmiştir. Pek yakında işe başla
i.şleri düne nazaran bugün daha iyidir nacaktır. 

Köylerdeki baymdırlık lnJUtı buıt' 

lardan ibaret değildir. Bunlar bUtçet' 
taallCtk eden kısımlardır. Bunlardan ına' 
ada köy kanunu tatbik edilen köylerd• 
mevcut üstü sazlı va çalılı evlerin yUı" 
de .vek.seni kiremide tahvil olunnıulı 
köylerin yüzde on ikisinde umuınl hcl~ 
altısında ihtiyar heyet! odaları yapılı' 
~. köy kalkmma.sı programına gotf 
yine köylerin yUzde otuzunda evlerfO 
dı.ı cepheleri badanalanmı§tır. 

ve yarm daha iyi olmağa namzettir. Yu- ORTA. MEKTEP BlNASI 
karıda an.edildiği gibi sonra olsun bu 
I~ planlı ve programlı bir hale konursa 
çok daha iyi neticeler almak mtimkün 
olacak, ve sarfedilen emek ve paralar 
boşa gitıniyecektir. 

Gönül isterdi ki inşaat işleri hakkın
da belediyede mukaye.! eli ve erkama 
müstenit bir istatist~k bulunabil.sin .. 

Vali bay Lütfü Kırdarın yakın ala· 
kasiyle Akhisarda modern bir mektep 
binası yapılmıştır. Bu biııa için 26 bin 
lira sarfedilmiştir. Sinesinde Hkb; yüz 
çocuğu barındıracak olan bu bina ileri
de bir orta mektep vazifesini kolaylık
la görıiliilecektir. 

YEN! MEKTEPLER 

Akhi.sarlılar tectilbell bir hukukçı' 
olan şimdiki kaymakamlan bay Rifaw' 
değerll faaliyetinden memnundurlar. 

Akhisar belediyesinde böyle bir ista
tistiğe tesadüf edemedim. 
Hu~usl aurette t.etkikluimden aldı- Bunlardan başka bir .sene için<le yüz Abidin. Ok&a11 

~ 
ğım malUınata aöre bu sene bir çok bl
nalann yapılabilmiş olması geçen ıene 
tütünlerin çok iyi fiatlerle satılmış ol~ 

muı .sayesinde mümkün olmuştur. 

llELEDtYENtN Y APTICI IŞLER . 

Hükümet eliyle ve yardınıiyle yapı

lan 'işlere gelince, şehirde başta beledi
ye irışaatı gelir. 

A - Bu yıl içinde belediye yapmak 
istediği i.stlkrazdan sarfı nazar ede~k 
mülhak elektrik bütçesi belediye bütçe
siyle bir}eştirilmi~, 135 beygir kuvvetin-

herler- ara.tında, J an de Kov en isminde
ki Amerikalı dansözün öldürüldüğü ha
ber veriliyordu. Vaydman, radyoda dan
.sözün ismini i~itir i~ihneı bu sefer derhal 
radyonun üzerine atıldı ve kapattı.> 

Kolet, bundan sonra koc~ının kendi
sini tazyik ettiğini ve bildikleri hakkında 
ağzından birşey kaçıracak olursa kendi
sini öldüreceğini .söyliyerek tehditte bu
lunduğunu anlatmıştır. Kolet ilave edi
yor: cBunJarı imdiye kadar .söylemedi
ğimin ae-bebi kocamın bu tehditleri> idi. 

Muhakeme Koletle kocasını ve Vayd
manı mUtem.adlyen karşılaftırqı.a.ktadır. 
Bu suretle, cinayetle-in daha birçok ka
ranlık noktalarının ortaya çıkması bek
leniyor. 

===--
Partide bir toplantı 

938 lzmir Enternasyonal Fuarına 
ait işler görüşülmüştür 

-BAŞTARAFI BlRINCt SA HlFEDE- Hükilmetimiz, cTilrkiyenin biricik dl 
Belediye, yeni proje.sind~ şehri bir terna.<ıyonal Fuarı> nm bu sene n1tl" 

.kül olarak ele almUta, yeni şehrin ya- vaffak olabilme i için azarııt surette Jll(l• 

pı.aına ilAve edilecek tesuleri hesaplıya- zaheret etmektedir. Bu sene lr.mJr ftY 
rak mevkii tatbike .koymayı derpi} et- arına resmen ~tirak edecek devletle" 
mektedir. Yalnız yol, kaldırım ve diğer nezdinde şimdiden tşebbilse geçilın~ 

ll t all"'k ed 1 1 . . b . . Fuar sahasında çalışmalara hız "' ,J yo ara a u en ş er ıçın u proje- . . . . reı7 

d ıu 1 ihti 1 "SO OOO 1. d mıştır. Beledıye ve fuar komıtesl 
e zumu o an yaç ... . ıra ır. D B B h U 938 f uketıl' r. . e çet z, uarının m 

Bundan başka liğım, kanaliu.syoo, su, mel bir şekil alabilmesi içliı ça14ına1' 
tenvirat, gazino gibl ~ler, ~ehrin baş- f d ks f : .. 9-
1an haşa ağaçlanmaaı, projede ayrı ayrı 
kısımları ihtiva etmektedir. Fen heyeti 
tetkiklerini bitirmek Uıeredir. 

FUAR IŞLERI 

Muhtelif vekAletler, kendi te~kilatla
rına 938 Izmlr enternasyonal fuarına 

hazırlanmalarını ve fuar komitesine aza
mi sw·ette yardım etmelerini bildinniş
tir. Başvekllelten vilAyetler ncaret oda
larına da 938 fuan hakkında ayrıca bir 
tamim gönderll.uı4Ur. 

rını uar işi üzerin e te i etıniştu. 

sene fuara iştirak edecek olanların, ge' 
çen senelerin fevkinde olacağı, şundi~~ 
kadar yapılan müracaatlerden anlaŞI 
maktadır. 

PAR'l'tDE 

Parti merkezinde, vali bay ~.,azlı o;; 
leçln riyasetinde belediye reisinin ~ 
iştirakiyle bir toplantı yapılarak 1 3' 
fuarına ait işler görilşülmüştür. J9 (' 
fuanna vUlyet te hummall bir faallYe 
le hazırlanmaia b~lamıstır. 
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Bulgaristanda intihabatın Mart 
söylemiştir BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 

od~y~······oöf i ..... Kişi······c;i;di ... sonunda yapılacağını 

Sofia, yatakta sızan 
- Haydi. 

dört kişiye adamı hu 
Dedi, işinizi 

.. .. ,.. 
gorunuz .• 

------------------------------------
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Yedi Milyar 
---·---

levalık Bulgar büt-
cesinin yüzde otuz 
• 

gösterdi. 

beşi milli müdafaa 
V aıil, kiz kardetine emin ola- Odanın kapısından dıtan çıktı. 1 çıkıyordu. • / • h • / 

rak çıkb. Giderken: iki dakika sonra.. Çuvalı tafıyanla önden ç ' :en üç lŞ erıne ta sıs O un-
- Yarın sabah bana haber Oda kapısından üç ki§i elini ko-ı kişi, merdivenlerden indiler. mastur. 

gönderirsin.. lunu sallıya sallıya çıkarken bir dör- Bahçenin yolunu tuttular. .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dedi. Teosya da: düncü ~de sırtında bir çuvalla -BiTMEDi _ Sofyn 10 (M.H.) - Dahiliye vekili 

pvı 

- Haberi bizzat kendim geti-

1 
d z Gospodin Krasnofski beyanatında Bul-

receğim müsterih ol.. Be gra ı·yaretı· gnrmillctine938yılızarfındaparlamen- . 
Cevabıni verdi. toya kavuşacağını müjdelemiş ve böyle-* lilde Bulgar millcUnln 21 Nisruı 935 kral ,...,...~;;; 
T eoıya, Simbatyoıun yanma beyannaı esinde tesbit edilen yeni yolda -~:ı;~:z~~~ . ....;-..ı.-.._ 

\ 

girmezden önce Sofiaya ıon ta- büyük yaraLıcı hamlelerle yilrilmekle Sofyadan bir man.::ııra 
llmatını da verdi. R H T •• k bulunduğunu söylemişlir. Dahiliye vekl- milyon GOO bin leva. ( A - Deniz. ve nehir müdafaası ve şi· 

- Bu gece, dedi, Vasilin ha- um en a. nazırı ur li inlihaplarda bütün milletin intihap ka- 10 -Ticaret vek&leU - 7Pı milyon 17 m ndifer m ektebi - 50 milyon 580 bin 
yata ve istikbali için çok mühim nununa göre şuurlu bir surette hareket bin leva. leva . 

bir geceClir. Ve yine bu gece 1ıe- dostlug'"' undan bahsettı• ederek müstakbel parlamentoya yurdun 11 - Ziraat vektıleli -· 243 milyon 500 B - P .T.T. umum müdürlıiğil - 316 
plmizin görülecek mühim itleri- en namuslu, en muktedir ve en vatan· bin leva. milyon leva. 
miz var. Vilna ben kendi adam· pervcr cviatlarını seçmeleri ıazımgcldiği 12 - Nafıa vekfıletl - 243 milyon 68 C - Hava yolları umum mUdtirlüğü-
lanmın sadakatlerine emınım •• -::- BAŞT~FI 1-~NCI S~HtFEDE - 1nanis~n, .Fransa, Çckoslo~akı:a, ~olon- ni ve mazideki hallerden mütenebbih ol- bin leva. 
Eminim ama bayle zamanlarda riifcrek, gunun ~uel. auaı.. olan (~o- 1 ,.a elçilen tarafından tefyı edilmlftİr. 1 duğuna şüphe bulunmıynn Bulgar mil- 13 - Askerl mesai mUkellefiyeli-14G 

170 milyon leva. 

insan kendiıittden bile fÜphe manyanm dıı. aıyUC:~ d~ğqcc~ mı?) 1 Belgrad, 12 (A.A). - D~ akpm letınin, her şeyin üstiinde milletin biri- milyon 500 bin leva . 
eder. VaıiL benim kardefimdir .. etrafında l!ltmin edıca .b.ır netice al- saat 19/15 de baıvekil ve hanciye na-! cik rehberi olan çare ve yurda olan sev- 14 - MUna'kalAt, posta, telgraf, tele. 
Sen de onun karis111n vakıa ret· DUflardll'. Romanya bancıye nazm te- zın Milan Stoyadinoviç ile Rumen bari-' gisirıi bulunduracağına emin bulunduğu- fon: 

Y.A. - Bulgar bütçesinden ylizde a. 
luz beşi milli m\idafaa~·a tahsis edilmiş· 
tir. 

~~m~.~~.~d~~~~~PM~~~,~~~~~~~~~nuil~~~~ ------------------------------
0 bllt resmen J'&Tl'Unun babası- faydalı bularak, Romanyadaki kabme rini kabul ebnitlerdir. Inlihaplann ne zaman yapılacağı hak- Türkiye,Amerika Rumen Veliahdı 
dar Kard-'am' ba tebeddülünün, İf elcmanlanmn memle- Reami tebliil okumadan eVYel Misea- kında Utro muhabirlerinden birinin 80• • _. ın ve yavrunun • k • • • •. 1 bir d 
batinin bayati için burada biz ctuı iÇ zaruretıne gore yapı mq e- ko beyanatta bulunarak demiftir ki: rusuna da dahiliye vekili, seçimin Mart Ticaret mü zalıerele 

rine başlandı 

AUna, 12 (A.A) - Romanya vellah· 
dl dün a~am saat 21.50 de husut trenle 
Bilkreşe hareket etmiş ve garda kral ile 
Romanya prensesi, Elen kral ailesi er
kanı başvekil Metaksas, hilkUmet Az.ası 
ve Balkan antantı ile küçük antant el
çileri tarafından seUmtanmıştır. 

timdi ikimiz çalıtacaiaz.. Aç gö- iifiklik oldufunu, haıici .. •?"8sctte, bilhas- - Kafi derecede açık olan ve bii. sonlarından evvel yapılmasına imkAn 
zünG Sofia.. Bir kere odalarına sa Balkan Antantı, Kuçük Antant ve tün meraklan izale edecek olan bu teb- bulunmadığı cevabını venniştir. 
çekllmlt olan iki adam timdi çok- T~yeye karı• Roma~yM~.t~kip et.ti- liğe ilave edecek bir şey yoktur. Bun- iLKBAHARDA 
tan aizmitlardar. Ben İçeride Sim- ti aıyasette en ufak bır deglfiklik bıle dan fazla bir teY söylememi arzu edi- Zora gazetesi de bu beyanattan mül-

Va_şington, 12 (A.A) - B . Hull Tür
kiye ile Amerika arasında ekonomik gö
rüşmelere bugün başlandığını bildirmiş· 
tir. GörUşmeler karşılıklı gümrük ter
cihleri bnl~eden bir Ucaret anlaşması 
akdine matuftur. 

batyoıla petıul olurken ıen on- olrnıyaca~ı tem!". ve bunu müteaddit yorsanız aize edebiyat yapmak niyetin- hem olarnk Bulgaristanın ilkbahara par
ların itlerinin bltirilmeıine neza- defa!~ teyit ctmııtar. • • de olmadığımı söyliyebilirim. ~ahular lamento ile ayak basacağını millete, ye· 
ret t. S d 1 l 1 b' • ~ • • Dun gece Romanya scfaretmde ven- d b k e . onra a ge f n ıttıganı • .. • • arasında bir değiıiklik olmuısa da "k" ni yıl müjdesi şeklin e, tc şir etme te· 
bana haber ver Onl n 1 1 bit len zıyafette Türkıye ve Yunanıstan el- • ı 
tlkt g"; b arı t • • • • çileriyle Fransa elçisi de hazır bulunmUf- memleketin siyasetinde hiç bir deifüik- dir. 
bı•tmen llObnral ıakm atyosun lflftlft tur. Romanya hariciye nazın bu müna- lik olmalJllfbr. SöyliyeccJderim bundan Yılbaşı gecesi Sofynda, Ordu evinde Yahudı· kongresı· 

et af ıyac •• 'b • verilen mükellef bir baloda huır bulu-

* 
sebetle söylediği nutukta ı ı are.tt1t. ISTANBUL RADYOSU M nan kral Boris, söylediği bir nutukta bü- B . k • 

Sofi•. :ı--..!-e ven· len vazı·feyı· - Fakat, bütün ır.üpheleri do~·-n isesko bundıın sonra resmi tebliği ır arar SUTetı öğle necıriyatı : 
- UAC:CID r 5...... ok tün Bulgar milletine yeni yıl hakkında- ~ 

tamamen müdrikti.. iınıilleri incelesek dahi, harici aiyaseUeri umuıtur. ki temennilerinden bahsederken: cYeni k b l • Saat 12.30 Plakla Türk musikiSi. 12.50 
Ataiıya.. Utaklarıa odaıma in- k&r1§tırmak düşüncesiyle hareket eden- GAZETELERtN MOTAUASI yılın Bulgaristan için bir barış, .ı;Ukun a U etmiştır Havadis. 13.05 Plakla Türk musikisi.., 

Cli: leri tatmin edecek bir netice alamaya.. Belgrad, 12 (A.A) - Bütün gaze- ve ebedi inkişaf senesi olmasınt temenni Cenevre, 11 (A.A) - Dünya yahudi 13.30 Muhtelif p\Ak neşriyatı. 
- Haydi.. Vakit geldi. Romanya büyük dostluklarına ehemmi- teler Rumen hariciye nazın Miıedlonun edelim• demiştir. kongresinin icra komitesl Milletler ce· Alçşam neşriyatı : 
Dedi. Ufaklar yukarı kata çık- yet verir. Yugoslavya dostluğu, Türki- ziyaretine ait haberler Ye resimler netNt- 1938 BOTÇESI ınıiyeti hasına ve Amerikaya tebliğ Saat 18.30 Çocuk tiyatrosu (Titll ile 

tılar. Dört kiti •bir odanın, diğer ye dostluğu, Yunanistflnla dostluk ve Çe- mcktedirler. Samüprava ıruetelİ luırici cResmi gazele> 938 devlet biltçesinl edilen bir karar sureli ICJbul etmiştir. Mitil ormanda.~ 19.00 Nebil oğlu bma· 
dört kiti de diğer odanın kapııı- koılovakya ile olan dostluk bağlanmıs, siyasete tahsis ettiii eütunlannda bilhaa- n~tmektcdir. Bulgaristanın bu seneki Komite yeni Romanya hükilıpetinin H Hakkı ve arkadaşlan tarafından Türk 
nın önünCle vaziyet aldılar. şu veya bu sebeple sarsılmıyacak kadar sa ıöyle yumaktadll'ı biitçcsi yedi milyar 200 milyon leva ola- yahudl aleyhtarı politikasını şiddeUe musikisi ve halk şarkıları. 19.30 Spor 

Sofia odalardan birine girdi ••• kuvvetlidir. Dostlan~ızın l:uvvetlerİ· Romanya harici siyasetinin şefi evvc· rak tesblt edilmi§br. Yeni bütçenln en protesto etmektedir. icra :komil.csi bu musahabeleri : Eşref Şefik. 19.55 Borsa 
~çeride, yatak üstünde cellat, ıa- ne inandığımız için, bu s:ıbıula söylene· la Praı ve Belgrad ile ıahsan temas ~t- büyük ~aslını devlet borçl~n teşkil et· po~iU~nın Roma~.Y~ tarafından imz.a haberleri. 20.00 Cemal Ki\mll ve arka
gında bir kadm, ıolunda bir ka- cek sözler, muhabbet ve bağldı.k keli- meden Cenevreye gitmek istememiıhr.I mektcdır. Ondan sonra milli mUdafna edılnuş olan ve butiln vatandaşlar ara- daşlan tarafından Türk musikisi ve halk 
dın, kendinden tamamen g~mı·, meleri olur. Rumen nazırınuı bu nezaketi kendisinin bütçesi gelmektedir. Biltç.e müfredatını sında mUsavatı teminat altına alan ve 

-Y 1 şarkıları. 20.30 öıner Riza tarafmdnn 
Ve ıızrnıı bir halde idi. Konutmalan müteakip ne§redilen res- Bükref, Prag ve Belgrad arasındaki men·ı aynen a ~yoruz: . . . .krallık tarafından elde edilen toprakla- Ar l 

Sofia kadınlara bir itaret etti. mi tebliğde deniliyor ki: fMllerin taksim edilemiyeceğine kani ı-: Yüksek devlet ıdaresı - 52 mılyon rı bu teminat arasında sıkı bir rabıta apça söy ev. 
20

·
45 Fasıl saz heyeti : 

Kad lar lak .. I 400 b le Okuyanlar Küçiik Safiye, Ibrahim, Ali: 
._~ .ın ' çap vucut arını, ya- cıcRomanya haı·iciye nazın B. Misesko- bulunmasından ileri gelmektedir. Mises· ın va. bo te.o;is eden 1919 muahedesine muhnlif K M 

l
?a gırmezden Önce çıkardıkları tül nun, Cenevre yolunda Bel!:l"adı ziyaerti l lton:ın dedi[;i gibi Cenevre yolu Prag .2 - D.:!vle~ rçları • Bir milyar 91G olduğunu bildiriyor. anun uanuner, Klarnet Hamdi, Ke-
11111lllarına bürün--k ve e la v • • d bu mılyon ~80 bın leva. ~ . . . man Cevdet, Tanbur SaU1hettin Ut Cev-

...... n O cagı- eıınasmda Romanya ve Yugoslavya ha- ve Belgraddan geçmcldedır. Baz e l\.omıtc 17/ 1 tarıhınde Ccnevrede top- d t K (S 
2 

' 
nı anlamadan odadan raktılar . . .. ı ~ . b" .•• · 3 - Yüksek ve eyalet muhasebat di- e ozan, aat ayarı) 1.15 Bedriye So . T • ncıye naı:ırlan ar sında yapılan mulead- grubun azale.nnd:ın her hangı ansı ıçın . . !anacak olan konseye Romanya yahu-
L-..ı-~ odada, lazmtf cellatla yalnız dit temaslarda il:i memleketi alakadar I ecnebi memlekeLl::rine ri<l:::n yolun diğer vanlan - 2~ ı~ılyon ~20 ~ın leva: r: <hicrinin haklarını tamamen muhafaza 1 Tilzün Şan : Orkestra refakatiyle. 21.45 
~. d ht rf ul 1 A ,._. b•·•· .. . ._ . d ..... :~· · ila 4 - Irarıcıye vekaletı - 91 mılyon 7.ıO Orkestnı .. 

B• e en mu e ı mevz ara vrupa mese- uu 11&umetın mera.ezın en ı~ ... ını • l için Milletler cemiyeti tarafından te bil 2215 A" h b 1 • 22 30 
p 

ır in bekledi 1 ı · Bal'-- A K-..::ı.. A ed" bin eva. k . . .. · Jnııs a e~ en. . lakla so-B • e erı ve ... n ntantı ve u\.... n- ve ıyoruz. edıleıı aidelere uygun hır ınuracaattc 1 1 O 
u ~~ ~ki kızın uzaklatma- tant devletleri arasındaki siliı rabıtalar Bu gazete bundan sonra Miseskonunl 5 - D:ıh~liye vc~al:ti:.. . ., ıbulunacağını ilave ctınektedır. Soo ar,l lperla ve operet parçalan 22.50 

ıını temın ..... ndı mc~·u bah" dil · ... : •k" h • . d' 1 tik tal 1 ifr 1. t 1 fi le A - Polıs ve mulkıye ıdaresı - .. 32 • n 1a )er er .. .. -T-· . .... u e mır-r. ı ı ancıye na-, ıp oma no ara f e ı e gra tz • . l ı h 
Herif, yatağında, kımıdıınacak zm, bütün mes~lelerde tam bir göriiJ alisiyle ikti!a etmiyerek ecnebi rncmle- ınilyon 560 hın leva. ngi iz QVQ DANS MUStKtslı 

halde. bile değildi. blı'liğine malik olduklal"lm ve bütün me-I kellere ilk ad mu Romanyanm tabii men· ~ - Sıhh~t ve sosyal yardım - 199 1 7 Beri in kısa dalgası: \' als, polka 
Sofaa kapıyı açta. seleleri Balkan Antanta ve Küçük An- faatlerinin ve en sadak dostlarının mem- mılyon 490 hın leva. kUVVeflerı" ve Caloplar. 16.02, Rükrc~. 23: Varşo• 
Upldara İpret etti. tantın ruh ve metnine uygun bir gÖrüf~e 1 

Ieketine alttğını kaydetmektedir. 6 - Maarif vekiUeli • •917 milyon SOO va. 24: P~te (Plakla) 
Dört kiti İçeri girdi. tetkik fırsatını bluduklannı bildirmeye Samuprava netice olarak ıöyle de- bin leva. Londra, 12 ÇA.A) - Hava nez.arcli MUHTEUF: 
B~ ~lede dördü ıızmıf c~ll&- müsaraat ederler.» mektedir: j . 7 - Finans hakanlığı - 218 milyon 500 hava kuvvetlerinin hirinci sınıf tayya- 19.Z 1 Roma kısa dalgası: Arapça 

dm üzerine çullaıidılar ve gırtlağına Romanya lıariciye nazırı valide kra- Bu hareket Bükrqte harici siyasetin hın leva. reler adedinin halihazırda hav al teslihat musikili program, 20. 36 'Rari: 
yapıf~lar. . . .. • • . liçeyi ziyaretinden sonra, Cenevreye mü- devam ettiğini ve büküınetteki tebeddü·t 8 - Adliye vekaleti - 175 milyon 35 programının tatbik mevkiinc konulma- musikili program. 21.1 S Bari: ~~:~: 

Sofıa ellerı ıle gozlerını kapattı. teveccihcn Bel-addan aynlmq ve Yu- latan dahili bir Rumen ı"ı"mden ı"baret b·~ bin leva. sı tarihi olan 935 teki ınikdarın iki mis- ·k · ı· 
V 

aa• 1 .. -, mu ı ı l program, 22.20 Üypzig: Hafız 
.- - e... goslavya kabinesi erkinıyle Türkiye, Yu- lunduğunu isbat etmektedir. 9 - Millt müdafaa - Bir milyar 820 li olduğunu bildirmekLcdir. · r· 1 . . 
··-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ nnı~ırerı~~ira~op~~. 117 ~ rnasını rica-ctli.-Sadtk oturduktan sonra rak iradesi elinden gitti:-Keodinden olurumd;cenahı hakka yUz binlerc7 Derin bir ah ~ekti. 

HALK MASALLAR/ kız ince zarif mendilile bizı.at yüzünU geçU. Anide d~Up bayıldı. şUkür eLınez miyim? 1 - Ey benim velinimeUm! Benim ak· 
gözünü sildi. Aynı zamanda da şuhanc Cariyeler bunu görünce derhal Sadı- - Siz buraya cariye almak için gel- lım başımdan gitti. Aşk ve muhabb ti . 

l .. k 1 di . B f 1 e mz te .>essum etme ten, delikanlıya işve i ğın yanına koştular. Kiınl ellerini oğ- nız. uyurunuz., so raya otura ım. U- ti canıma kAr elti! 

. Evvel Za mani 
na7.arlar atfeytemekterı hali kalmıyordu. nıağa, kimi ruh, limon koklatmağa, kimi marım ki sizi pek güzel eğlendirmeğe Diyerek kemali iştiyak ile elini tutup 

Bu hal Sadığuı kalbinde bir heves ate-; yüzüne au serperek ayıltmak için uğraş- muvaff&k oluruz. öpt.i.i. 

şi uyandırdı, o cariyeyi satın alınağı zih· mağa başladılar. Sadığı aldılar, yemek sofrasının bu- Kız hu tecavüıkirane hareketten öf· 

içinde 
Yazan : METiN ORBAY 

re 

-4-

Aşkına Sadık Adam~ •• 
- Oğlum, dedi. Biz namuslu bir aile-, vardı. Kenarlarına kırıı11zı nıennerdcn 

Yİ.z. Evimize yabancı erkek giremez. zarif sütunlar rekzedilınişti. Havuz.da nn
Onun için seni kadın kılığına koyarak , dir bulunur bir cinsten mini mini ördek
IÖtü~ceğim. ler yüzüyordu. Havuz. etrafında da ince 
Sadık bu teklifi de kabul etli. Cami altı.n telden örülmüş kafesler içinde her 

avlusunun tenha bir köşesine çekildi- cinsten rengarenk kuşlar cıvıldaşıp, Ialif 
ler. Sadtk sırtına feraceyi, başına da bir ahenk hasıl olmakla idi. 
Y~rnayı koyduğu gibi kadın kıyafetine S:idık divanhanenin zinet ve ihtişamı
Rırdf ve koca karı ile gitmeğe başladı . na, havuzun ve kuşların o zincle iliive 
}\{ihayet mahallenin birisinde bir konağa ettiği letafet ve revnaka hayran hayran 
daha dQğrusu bir saraya vardılar. Bina bakarken divanhane kapısından cidden 
0 kadar muhte.,.cıemdi ki. Mermer döşen- afet denecek derecede güzel bir kız girdi. 
nıış bir avlıdan geçerek gayet v8si ve mü Sadığa yaklaşarak nazikane selam verdi. 
~h YYe.n bir divanhaneye girdiler. Divan- Elinden tutarak nğır kumaştan yapılmış 

ane · d O nın ortasında mermerden bir havuz nefis bir erkün siltesini ı:üster 1. tur-

11inde eyice .kararla.ştırmağa başladı. Fa- Sadık kendi.si.ne geldiği zaman Aşık lunduğu başka bir odaya gölilrdiller. ıkelendi, Sadığı öteye itti. 

kal o Anda divanhaneye başka bir kız. olduğu ay parçası ktz. ooa: Gayet nefis yemekler yenildikten sonra - Siı: kim i terseniz olunuz! Fakat Ar 
girdi ki naz ve 4vesi, letafet ve taraveti - Safa geldiniz., efendim, dedi. Vah, bir takun merasim ve te~lifat ile işret ve edebl unultunuz, haddinizi geçtiniz.. 
evvelkini unutturdu. Bu kız. da Sadığın vah! Biçare delikanlı kendi kendine ken· hazırlanmış olan başka hır odaya gitli- Ben şan ve şeref sahibi bir aileye men
yaııına geldi, ellerini iiplil ve getinni.ş <li ayağiyl.e tuz.ağa tutuldu!. ler. Bu ifil işret odası olarak mükenunel r sup ve afife bir kızım. Eğer fi.krini.% banı 
olduğu altın leğende ayaklarını yıkamak Sadık bu sözlere cevap makamında bir tarzda tefriş edılınişti. içkileri soğuk vasıl olmak ise beyhudedir. Bunun im· 
istedi. Fakat Sadık sureti katiyede mlni yeri öptü. .. Ve candan bir ah çek- yapmak için hunun orta yerinde bir ha- kinı yoktur. Beni bir daha göremi ecek· 
oldu. Bu ikinci kn:ın güzelliği onda o ka- ti .. Cariyeler kendisini kal<iırdılar.. vuz var<lı. Havuzun etrafına fağfur sak- siniz!. Y 

dar büyük bir tcessür husule gelirdi ki Erkan minderine oturllular, murassa al· sılar içinde en nadide, en hoş kokulu Diyerek kalktı, dh•anhanederı çıktı. 
hemen bunu alıuağı düşündü ve rııeflu- tın bir tas içinde bir şerbet sundular. çiçekler dizilnıi~ti. Orada bir müıMet Öbür kızlar da arkasından gilUler. Sadık 
niyeUnden kızın ayaklarına kapanmak Kız tası aldı, evvela bir miktarını kendi işil nuşlan sonra tekrar evvelki divanlıa- divanhanede mütehayyir ve pişman. ha
üz.erc ayağa kalktı. içti. Artanını da eliyle Sadığa içirdi. Son- neye döndüler. Musiki ve raks !Uemini ip ve hasır bir halde kaldı. EUm bir dil-

Halbuki bu tasavvurunu henüz icraya ra yanına oturdu. Sadık o kadar şaşır- -kurdular. Bir kısım cariyeler, Ut, Ke- şünceye daldı. Bir az.dan kendisini 0 k1:1-
vakıt bulamamıştı ki kapıdan evvelkiler- mışlı ki bir kelime bile söyliyemiyordu. marı, Kanun, Tanhur ve diğer sazlar ça- nağa getiren koca karı yanına geldi. 
den kat kat d h ·· l b" b" 1 · d Kız dedi ki: 1 l 1 1 1 l 1 Ef d a a guzc ve ır ır erııı en ıyor ar, laz.ı arı lal ı nağme er c şarkı - en im, dedi. Ben sizi cariye salın 
bibedel yirmi kadar kızın girdiğini gör- - Efendim, bu perişarılığınız.a sebep okuyorlar, bazıları da rakscdiyorlardı. almak için kandırarak buraya geUrdiın-
dil. Bunların ortasında ise tasavvura sı- nedir? Sizi pek mükedder görüyorum. Bir .a~alık. Sadığın vurgun olduğu kız se de bu dairenin debdebe ve ihtişamın
ğamaz derecede cazibeli dünya gUz.eli Galiba biı.den hazz.etmediniz de canınız ınusıkidekı meharctini gö:slermek için dan buranın esirci evi olamıyat'.ağuu a.n-
bir dilber vardı. O derece güz.eldi ki etra sıkılıyor... mevcut büliln saz.tarı birer birer alarak lamadınız mt'Hava h . i k 
r d ,_, k zla b" ld k d s-.:ıı.k b l b l 1 . ve evesın ze apılıp an aıu ı r ırer yı ız, en i de on- ını u ima üzerine ak mı aşına ayn ayrı parça ar çaldı. insanı çıldırta- küçük hanıma bö ·le na r k 
1 tal nda 1 hla to 1 d ta k :ı • ta d k ·· lcdl ~ ayı muamele-a rın or arı nur ar saçan me p p a ı: ca oır ~ a şar ı soy . işle o lerde bulunmak k ., B 
imişçesine görenlerin gözünü kamaştırı- - Aıııan efendim, cemaliniz. şuurumu zaman Sadığın ihliyarı eldeı gitti. Kıza ı yük hir znlı k ~il ~ıd~ mı· u kız. bil-

i B k d Sad k ld L- • '·- h S b 1 rak d n erımesı ır. Kendisine pek yor< u. u manzara arşısın a ı tam a ı, ucnı ucy uş bıraktı. izin gi l cm- sana ger anından öpecek oldu. Fa- ziyade h"" t . 
kalpgalıından vuruldu. Mecali ka1mıya- salsiz bir 2üzelle ;mülAkat şerefine nail kat pek cabuk keıulini derledi. topladı.1 urınc eLmenız lBhlTMıındır. 

- EDI-
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BÜYÜK VE TARİHİ MACERA TEFRİKAMIZ 

Kadın korsanlar 
- 33 - Yazan: N. ORBAY 

Korsanların karaya akınları 
Kadın "Şef,, bütün filonun başına geçmişti. Şehirleri 
basıyorlar, köyleri yakıyorlar, kadınları esir alxyorlardı 

Heriflerin neden bu ı;uretle hare- Bir de ne göreyim... Öğrendim. Şehrin yarısını yak. 
ket ettiklerini de sonradan öğren- Denizin üstü karınca c ibi gemi mışlnı ve yarısını da senede on bin 
dün. ile kaynıyor. dolt:.:- h:ırac:ı muk~bil yakmakdan 

Ladronların kadın şefi Misters Dün iki yüz kadar gemi ::anmtl5- vaz geçmişleır. Şehirliler bu para-
Şing bizim yakalanmış olmamıza t nm ilk taltsitini de baskın dönütü I 
kazını§. Ostelik fidyei necat istenme- ı";i~gün beş yüzden fazla.. buradan geçerken korsanlara ve-
ıini de muvafık görmemi§. Zeki ka- Mfoters Şing de kendi fi!osu ile receklermi~. 
dın, lngiltere ile mücadeleye giri~- gelmiş ve Çin iclerine yanılacak Yolumuza devam ediyoruz. 
menin ne kadar tehlikeli olduğunu ba~kını bizzat idare edecekmif.. Bacıka bir şehrin önüne geldik. 
sezınİ§ ..• San denizde Mandarenlerin * Burasını da bastılar. Ev üstünde 
filolarına meydan okuyan korsanlar ev bmıkmadılar. 
haklı olaıak lngiliz harp gemileri ile tn,.iliz Şi!'emicisi G!aspul Ladron- Yüzlerce kadın esir de aldılar. 
karşılaımaktan korkuyorlardı. · larla berP.ber i,tirak ettiği bu bu- Her kadın esir için, hüviyetleri-

Ge]ecek cevabı bc-klı·yordurn. kınların hatıratını günü gününe . k .1 f "d • 
b. d ft k d t · t" nı sorma ~uretı e ayrı ayrı ı yeı 

H d l l h . ak l ır e ere ay e mış ır. 1_ d l ay ut ara ıç' aya ge mez-
1 

A necat paran noy u ar. 
di. Hele bunlar gibi gözü kanlı Bu hatıra.a:-, 1809 yılı 26 eylu- Onların kocalarına annelerine 
haydutlar oluna.. . 'ünde baslıyor ve Glaapul'un kur- babalarına kardefl~rine babe; 

Bütün günü güvertede etrafımı tulu, tarihi olan ayni yılın 8 ilkka- gönderdile~. 
tedkikle geçirdim. nununda ~itiyor. . .. . -istediğimiz parayı hulrlayın. 

Denizin üıtünde iki yüzden faz- Aalı lngıltere bahrıye muzeaınn dönüate verir kanlarınızı kızlan-
Ja konan gemiai vardı: kütüphane k11mında mevcut bu ınzı kurtarırsınız. ' 

iki yüz gemi .•• Bu muazzam bir hatıra deft~rinden aldığımız par- Dediler. , 
filo demekti. çalardan hır kıamını yazıyoruz: Yine yolumuza devam ediyo-

Geceyi aakin geçirdim. Bir kaç * ruz: 
aaat kadar uyumuıum. 26 EYLOL ÇARŞAMBA iki gün ıonra bir üçüncü tehir 

. Sabaha kartı büyük bir gürültü önündeyiz. 
_ile uyandım. Yelkenleri açtık, Çin sahilleri- Sehir, yüksek bir tepede. 

Karşılaşacak sekiz takımın 
futbol kudretleri Dedir? 

Üç, dört pasta bir kaleden diğer kaleye 
ye takımı, bu sene iyi netice alabilir, 

btanbulda dört milli künıe takımının 

inen harbi· 
deniyor 

lstanbul, Ankaıa ve ~hrimizde mi11i Galatasaray, Güneı ve Beıiktaı giriyor. için oyun yoktur. Enerjiktir, ıol yern~· 
kümeye girecek talum!ar anlaııldığı için f Yarıi lrnlüpler ealıi mevkilerini muhafaza den ıol çıkarmaia (Kuvvetli raltiple• 
fikistürü de hazırlanmıştır. Milli küme etmişlerdir. Fakat, lstanbulun bütün ta- ltarıısında) akıl etmiyor. Sıkıımca ca• 
maçlarına lstanbul, Ankara Ye lzmir- kımlarmda büyükçe sarsıntılar olduiuna nını burnuna talr.arak . ç~l1J11or: Bize .. 
de ıubatın on üçüncü günü bqlanacak- maçların neticeleriyle ıahit oluyoruz. Oçok takımı için milli kUme maçlann" 
tır. Galatasaray Güneşe altı gol farluyle da ezici mağl\tbiy~t . yoktur, fakat e:z.icl 

Eğer bu sene her üç mıntakada ya- mağlup oluyor. bir galebe de beklenemez. 

Güverteye çıktığım zaman kor- ne istikamet ve"'dik. . Etrafı dıvarla çevrili. 
aanları büyük bir tel af icinde aağa Ertesi gün ıaf akla b~raher ıahil Dıvarların deliklerinden 

pı1an Jik maçları ve neticeleri tetkik edi- Bizce, -uzak görüıümüze istinaden Takımda kuvvetli bir idare hakimdir. 
top a- lecek olursa, oldukça büyük değiıiklik- konuşuyoruz- bu sene lstanbulun en kor- Eğer iıittilderimiz doğru çıkarsa, bu ta• 

lerle karoılaıınz. Geçen ıene Ankaradan kulan kuvveti Cünef, eonra da Beşik- kıma eski Alnnordu1u
0 

Namık, F enerB 
ıola ko•ar, sefere çıkar gibi hazır- göründü. ğızları görülüyor. 
lanır gördüm. Öğleye doğru genit bir nehrin Anlatılan burada ıavaf 

çetin milli kümeye iştirak eden iki kuvvetli tqtır. Galatasaray ve Fener, eeki eem- Namlk •e Altınordulu Hamdi de iltihak 
takım, Ankara Gücü ve Gençler Birliği patilerini muhafaza etmekle beraber edecektir. Cemil de takımda yerini dol• 
bu mevkilerini kaybetmiolerdir. Bu sc- kuvvetlerini muhafaza etmiş görünmi- duracaktır. içlerinden birine ıordum: ağzına .reldik. ol~cak. 

- Büyük tef Millen Şing ıaba; Gemilerimiz nehir boyunu çık- 1.adronlar demir attılar. 
ha kartı geldi. Çin İçerlerineyapa- ma~a batladılar. Ve garip aey .. Diier tehirlerde 
caiımız akının hemen ba,lamaaını Bir kaç mil ötede bir kasabanın oldu~u gibi buraya konanlar ka-
emretti. Vurguna baskına gidiyo- öniinden geçtik. rava kuvvet çıkarmadılar. 
ruz.. Kasaba halkı horralar, alkıılar- Ertesi ıahah şehirden üzerimize 

Dedi. la bizi kartıladı. ateı açıldı. 
Eyvahlar olıun. Herhalde bunlar korsanlann a- Konanlar, bütün gemilerinde 
Tabii beni de beraber götüre- damları idiler. topları olduğu halde Üzerlerine 

cekler. Ertesi gün bir yeTde durdular. açılan alete mukabele etmediler. 
Bu müddet zarfında benim ge- Karaya kuvvet indirdiler. Tek bir top bile atmadılar. 

mimin kapdanından haber gele- Uzakta bir ,ehir görünüyordu. Bilakis demirlerini çektiler .•• 
cek olursa beni bulamayacak. O aya hücuma gittiler. Yelkenlerini açtılar ve geriıin ge-

Kimbilir ne zaman döneceğiz? Akııam döndükleri zaman fe- riye döndüler. 
Ve kimbilir sai mı döneceğiz 1 hirrle alevler yiikseliyordu. Bu benim hayretimi mucip ol· 
Sabahın ilk ıtıkları etrafı sarar- Beraberlerinde bir çok kadın e- mu,tu. 

ken denize baktım. sir "~tirmialerdi. -BiTMEDi-

Bir genç kızın kibusu 
insan kasabı Veidman'la bir gece 
geçiren kızın korkunç macerası ... 

r·]~;J~ı·····i5üp;~~···ı 
" ..........•••••••••....•......•..... : 

O/düren adamdan seven, hat- · 
ta bazan de yalvaran adam 
hatırasını taşıyan biricik ka
dındır. 

.............................................................. 
,Jorjet Düprez adını Taşıyan genç ve güze) kadın §U feci itl

rnflarda buıun:lu : 
- Onunla geçirdi[,tim gece gözlerimin önUndedir. Rüya

larıma gir~n 7.orkuns caniye cDefob diyorum. Çırpmıyo
r~m. Fakat o yine geliyor. Yalvararak geliyor. Bu kAbusu 
aumseye anlatmağa cesaret edemiyorum. Delirdiğimi zanne
decekler. Uyandığım zaman vücudumun kan ter içinde 
olduğunu gt;rdüm. Korku.Yorum, haykırmak istiyorum. 

Jorjet D~prezin geceler kfibusu bütün krıhuslarm en kor-
kunç olanıdır. . 

O yaşıyan bir kabustur. Veidmandır. 
Zira, Jorjet insan kasabiyle, ölmeden iki gün iki gece blr-

.. 

ne milli küme maçlarında Ankarayı, yorlar. Bilhassa Galatasaray takımı için, Bu takdirde yeni Üçok kuvveti tehli
milli varlığımızın en mukaddes beşiği milli küme tasnifinde Ankaranm arka· keli bir ıekil alır ve galebe ümitleri faz· 

olan Asker Ocağı temsil edecektir. Ya- ıında bir netice tahmin edilir. lalaıır. 
ni Muhafız Gücü ve Harbiye takımla- Cüneı, eğer Galatasaraya çıkardığı Al.SANCAK T AKiMi 
rı milli kümede Ankarayı temsilen iz- kadrosunu muhafau edebilirse, bili ıüp- Elemansız, ba~ız ve idaresiz bir ta· 
mir stadında maç yapacaktır. he milli kümenin en büyük kuvvetidir. kım diye anlatılmak istenilen Alsancak 

Ankarada bir arkada~ımızdan aldığı- Takım, geçen seneki lcadrosuyle bile takımını geçen seneki kadroıuyle "'' 
mız bir mektupta Harp okulunun seçkin kuvvetini göstenniı ve oyununu sevdir· kuvvetiyle ölçmek mümkiln mü} 
çocuklarından teşkil edilen harbiye ta- mişti. Futbol, muhakkak ki riyazi heeaplar• 
kımı hakkında fU satırlar vardır: 1ZMtR TAKIMLARI la anlatılan oyunlar araıında yer aht• 

clzmirdeki arkadaşlara daha çok ça- lzmir bölgesi geçen •enenin yarı kud- Fakat, geçen sene olduiu gibi iyi kul-
lışmalarım tavsiye ederim. Harbiye, bir retiyle milli küme ltar~ıla,malanna gi- lanılamıyan bir kudreti a.• af ederek ,,r 
zaman Türkiye §Bmpiyonu olan Harbi- terken manen ve maddeten geçen tene- tice almadıktan sonra, bu ıeneki Al,.,,.. 
yenin yanında daha teknik, daha aeri ve nin üstünde bir netice almaıı mümkün- cak kadrosunun geçen ıenenin a)hnd• 

bilhassa bir futbol sistemine istinat ede- olabilir mi} bir netice alacaiını tahmin etmlyon>" 
rek yürüyen ve kazanan bir takımdır. Buna, bu satırları yazanın vereceği AJıancak takımı vardır ve takım ha1irY 
Üç, dört pasta bir kaleden diğer kaleye cevap müabet değildir. Yani, takımları- de bir kuvvettir. Fakat, bu talurncla. 
iniyorlar. Göz açmıya vakit bıra1-madan m ,_. k d ' 'b" • h • " " " ·· 1 E h · ] " • ız geçen eeneıu a ar ıyı ır tesır yap- ta sı goruşumuz e, nver anç o IJ\P 

hedefe inen çocuklar için gol atmak ve maktan uzak, fakat, belki de ıeçen se- üzere eleman yoktur. 
ağlan delmek bir me:ııele değildir. Bu- nenin fevkinde bir neticeye yaklaşabile- Biz umumi olarak ıunu düıünüyorıı' 
giln Harbiye takımı formunu bulmuı de- cektir. ki, lzmir taluınları, geçen aeneden da' 
ğildir. Fakat günde iki, üç saat futbol Fuat, Hakkı, Fethi, Adnan, Nurul- ha iyi bir netice alacak vaziyettedirler• 
oynayarak hazırlanıyorlar. içlerinde at- lah, Sabri gibi aalar bu aene lzmirin mil- Hele Vahap meseleai, duyulduğu ıibl 
Jet oJmıyam yoktur. Geceleri Basketbol li küme takımlarında yoktur. Geçen ıe- halledilirse, Alsancak, daha iyi bir rıeıi
oynayarak mukavemetlerini arttırıyor- nenin Oçoku, sekizinciliiine rağmen iki- ce bile ümit edebilecektir. 
lar. Oyunu ba~ladığı gibi bitiren bu ta- ye ayrıldıktan sonra da Jzmirin en kuv- Ankarada akseden haberlere ıl>re ı.-
kımı herkesin alkı•,hyacağını tahmı·n ede- vetl. 'kı" ._ı_ ld " 1 · h )L • • "-· ili" L• k f ı ı USAlmı o ugunu zmır a ıuna mırın uu m ı &Ume ta ımına 7 ve 
rım. kabul ettirmiotir. Bu neticelere göre milli numaralar verilmiştir. lzmir maçları ;çjıl 

Bu itibarla lzmirin iki kıymetli kulü- kümeye girmek ve lzmiri temsil etmek yüz lira fazlasiyle 600, Ankara ve JI' 
bü için çok çalı~manın icap ettiğini ha- hakkı onlardadır. Maddedeten ve ma- tanbul maçlan için 700 lira verilecektİf• 
tırlatıyorum. Harbiyeyi alt etmek için nen bu iki takımdadır. Kafileler on be~er kiti olacaktır. ı-1'" 
doksanıncı dakikada da, oyunun ilk da- OÇOK TAKiMi kemleri federasyon tayin edecektir. r.4'' 
kikaaında olduğu gibi yılmadan ve yo- Biz, geçen seneki kuvvetini hesap et- halli takımlar arasındaki maçlarda h•' 
rulmadan oynayanlara ihtiyaç vardır.~ meden Üçok takımını ele alırsak, bugün kemleri tarafeyn, anlaşamadıktan t~· 

Bu mektubu bize hususi surette gön- lzmirin en kuvvetli takımı karşısında bu- dirde ajanlar tayin edecektir. Maçlıt,,
deren arkadaşımız bir Harbiyeli olmak- lunduğumuzu anlarız. Takımda muayyen tehiri, mücbir sebepler altında mürnkilfl' 
la beraber, ayni zamanda bir lzmirlidir bir oyun yoktur. Fakat bir takım !hen- dür. Başka bölgeden gelen takımla ırı'f 
de.·· lzmir f~tboluna yakından vakıftır. gi vardır. Muhtelif hatlarında mükemmel yapmaktan imtina eden takım 2~0 lif' 

1STANBUL TAKIMLARI oyuncular, as oyuncular vardır. para cezası ödeyeceği p:ibi mağlup ,.-p 
C~en tene olduğu gibi bu tene de Takımda ruh vardır, netice için ça- lacaktır. 

lstanbulu temsilen milli kümeye Fener, Jı~ma vardır. Fakat neticenin istihsali SEM1H NAZJfd 

güneşli ülkelere seyahat ederiz. - Bu elbiseler kimln ? Bir kadının mı, yo~ bir ~~ 
Bol aş~ şarkıları dinleriz. J dınların mı ? 

.. ~kşam altıda otomobiliyle geldi. Sonra~an öğrendiğime Güldü : 
g?re bu otomobi.l bahtsız Guffinindi. Gece karanlığında Vul- - Daha §imcliden kıskançlığa mı başladın ? 
zıye hareket. lttık. Sonra d'lruıetmekliğimizi istedi. Yabancı dillerden b.,ı-

Hava .soğuktu. Ya~mur .~ağıyordu. Niçin olduğunu bil- plaklarla dolu bir colap açtı . 
meden tıtnv?.:dum.G-~zel guzel ~onuşuyor,, bana da otomobil Biz bu ruc~um .salonda, bir ölüm havası içinde c:ıanse~ 
kullan?1ayı o~retecegınl v.aad~diyordu. Bır saat1e Veidma- Ocaktan yükselen alevler vticuduınu ısıtırken o beni ya"'1 
nın evme geldık. Arabayı ıçerı soktu. Asıl ondan sonra kor- . -• kum başbd ça sıkıyordu. Dışarıda fırtına şıddetlenmiş, yağmur bir 1# 

Yeni d t•· ]' d l t k b · k . M di ~k halini a!;mştı . o.; um. c ım en u ara enı çe tı . er veni çı- . . . . . . . • Jt 

Jikte yaşıyabilmiş olan yegane in.sandır. öldüren adamdan, 
.s~v.c?, hattfı baznn da yalvaran adam hatırasını taşıyabilen 
·bırıcık kadındır. Jorjet Düprez caniyi mru;umane teshir 
t·deu, kalbinin bir kısım esrarına vakıf olan k:ıdmdır. Müt
hi~ macerclsını t=öylc anlattı : 

kınca kapı eşiğınde diz çöktli. Yüzilnü e11eriy1e örterek dua-· Bır aralık çelıresı değıştı. Bır kornoda yaklaŞtı. Bır ta~ 
d~:ıu~~·~~ıı ~ıkarken baııa iyice anlıyamadığım bir ihtar- ya koyuldı~ . Bu dua 0 kadar uzun sürdü ki onu sarsmağa c~. ~~dı: yehresi tanınmaz bir hal almıştı. Tıpkı bir çıl,...

mecbur oktum. Bana gözlerini çevirdiği zaman bir başka yuzu gıbı ... 
- Geçen eyl\:.l .:yında bir öğleden sonra idi küçük Bain

yo1 barında idim. 1 araçada esmer, büyük götlü, insan güzeli 
bir adam varclı. Y3z1 yazıyordu. Ansızın başını kaldırdı. 
Gö~crimiz buluştu. Tebessüm etli. Benden masasında bir 
~ey kabul dmemi rica etti. Sonra her ~eyden, dereden, tepe
den konuştuk. 0 1dukça garip bir şivesi vardı. 

-- Fransı7. değilsiniz galiba dedim. 
- Hayır :ifrans:zım. Çok zaman Kanada da· kaldım da .. 
Opera buh·armdı- merkezi bulunan bir firmn hesabına 

emlak alım satım işleriyle meşgul olduğunu söyledi. 
Vokreso-:.ı cie zari! bir evi varmış .. 
- Bu c:Jmartesi ve pazar günlerini benim evimde geçir-

Jnf'nizi rica ederim, dedi. 
Hoşuma gıdiyO\·du . M~suttum. Teklifini kabul ettim. 
Sonra ar.sızın elini alnına vurarak : 
- Ah, hayır, ııffedersiniz, dedi. Bu günlerde <losUarıma 

davetli olduğum~ unutmuştum. 
Şimdi o günkü tarihleri Veidmanm cinnyeUeriyle karşı-

1-ştırdığım zaman o günkü randevunun bahtsız Janin Kel
lere verilmiil olduğunu anlıyorum. V:eidmanı tanıdığım :ıa
JUD o şoför Kufi ile Jan Kovenin katili bulunuyordu. O 

Şımdi o t<:.,·siyenin mnnasını anlıyo;um. Bana demişti ki: 
- Küçük kız l:ir gün beni bir ye.rde görürsen tarunıaz 

t;örünmeni rica <:dtrim. 
Sonra ş•Jnu jlfıve etmişti : 
- Elbette sizin de ciddi bir dosta ihtiyacınız vardır. Ben 

sizin böyle bir dostunuz olmak isterim. 
Acele uzgkl&ştı. O giderken beni kendisine bağhyan bir 

tc~hir kuvvetini hissetmiştim. 
Vcidmana 1elefon numaramı vermiştim. 13 ilk te§rinde 

s&at on ü~ beni ç;.ğırdı. Sesinden derhal kendisini tanıdım. 
- Bugün serbrstim. Geliniz. Yahut ben geleyim, dedi. 
Ve gelmesi gecikmedi. Bana : 
- Sizin bir dost; ihtiyacınız var. Ben dostunuz olacağım. 

Mutabık mıyız? diye sordu. 
Gözlerime öylt> nafiz bakışlarla bakıyordu ki mukavemet 

edemiyerek · 
- Evet diye mırıldandım .• 
- Şimdi derhal hareket edeceliz. Istediğtnb. roplan ala-

cağım. Ote1deki <.danızı muhafaza ed~ Parlat. çok ~ 
ikaldığımıı. 41qamlar orada kalırız. Kot Daztıre, lıal7aya, 'bc!l 

alemden gelmiş gibiydi. Haç işareti yaptı. Salona girdik. o Yanıma yaklaşt.ı : . . 
kadar heyecanda idim ki hiç bir §eye bakmıyordum. - Gel ırahzenı ge~lim, dedi. 

- Ne yaptınız dedim. Korkuyordum. Küçük bir jestimin beni ölUme, felP
111 

Beni tuhu. Buz gibi ellerini ağzıma koydu. sUrükliyeceğini hissetınekteydim. 
Bu soğuk ~ileri ölilnceye kadar unutnuyacağırn. - Korkuyo~sun değil mi ? d> 
- Sus d~ı.: Ansızın bir Jı..abkaha attım. Adamın kapalı gözleri açıl 
Sonra d11l hır şefkatle başım omuzuma koydu. Beni kol- Çehresi bir ölü ıengi kadar sararmıştı. Alnından terler~ 

]arı arasına aldı. yordu. SükCınet buldu. Terlerini sildi. Bir kaç dakika .~: 
• - Memnan musunuz kUçUk dedi. Ben o kadar bahtiyarım ki korkunç çehresi yerine sevimli bir dost çehresi kalın ol~ 

ki... . . . . - Yavrum bende .senin gibi sevimli bir meleği öld~ 
Ondan .. >nra bu sualı sık sık tekrar ettiğıru hatırlarım... çehre var ml ? Niçin ikorkuyorsun ? 

Bana da.ha Y.~ı:ti m~?ilyeler almağı vaadetti. Mantomu çı- Beni kolları ııraı:ına aldı. Neşeyle gülüyordu. Yaval ~ 
kardı. '.11tı:digu~I gorünce : vaş sükfuıet bu lmu,tum. Bununla beraber bu evde blt ,-

- Şimdı ~~eşı yakarım, dedi. ce geçirmeğc muktedir değildim. 
Dışarıda ruzga.r şiddetle esiyordu. Yağmur taneleri cam- Beni tekrar Parise getirdi. Ve benden kend.Wni bir -.,)' 

ları vurmakta idi. vede bir saat kadaı· beklemek vaadını kopardı. 
içinde bir çok kadın ropları, bir çok kadın kunduraları bu- Fakat o uzaklaşınca ben hemen kaçtım. .wl 

lunan bir garderobu açtı ı Onu bir daha gömıiyeceğim. Yemin ederim )d ıf>flP'I · 
- Bunların hepsi dt aenlndir. Sana daha gUzeDerini de eetını. diyoTdum. _J 

alacalım, diyordu. · · Çehremde korku allınetleri o kadar barlı.dl ki yanıt' J 

BtJecanla M>rduın ı , ~nler bana Glkkatle bakıYorlaMı. 



iı1 llôrsa • ~riya tında görUlm~Un~.~ ~.~:=;:~;:=~~~~~.':!o=~~~====,.111911~~~=~~~·~;;• ~~~~~ 
Nevi Kental az çok un yan • Tırnak mallar 7332 ~ O 480 n ga rıp 
Tırnaklı mnllar 302 370 385 

Knbamallar 13704 260 370 re orları kı•mlerde? 
Rüfüı: 1030 230 2GO 
Y eklin 22368 

Buğday satışları normaldir, 
piyasasında ·iştahlı alıcılar 

Palamut muamelesi son hafüılar içinde 
tabii mecrasına girmiş gibidir. lhracatçı
lnrla beraber yerli fabrikalar dahi ınUba
yaata devam etmektedirler. Fiatlerde 
kuvvetli bir istikrar vardır. Geçen ve bu 
senenin aynı haftalarındaki flatler hak
kında yazılmağa değer bir değişiklik 
yoktur. Piyasada kuvvetli bir istikrarın 
mevcudiyeti söylenmektedir. 

Altı defa evlenip · boşanan çiftlere 
nikah memuru nihayet deli 

doktoruna gönderdi 

Zeytinyağı 
ihracat işleri 

üzerinde ehemmiyetli işler olmuştur 
umumiyetle şayanı menınuniyet sayılıyor 

ZEYTIN YAGI: 
Muhtelli zaınanlardakl kadın faaliyet- kabilesine mensup olanlar gıbi küçüıı._ 

leri crekor>larına ait kadın mecmuala- ağzı papuç gibi büyUk, saçlan kırmızı, 
rında birçok haberlere tesadüf ederiz. beli inanılmıyacak derecede ince idi. 

Hafta satışı olarak yukarıda işaretledi- Fakat bir Alman gazetesinde gördUğU- Poler bir defa bir otomobil kazasına 
ğimiz 20000 kilo zeytinyağı sıra malı milz bazı crekon lar şimdiye kadar işit- uğramı§ ve otomobll fabrikalarından za
olup vadeli kaydiyle kilosu 29,5 kuruş- tiklerimizden çok başka şeylerdir. Geli- rar ve ziyan istemişti. Bu kauıdan dolayı 

5/1 /938 tarihinden 11/1 /938 tari- ve aatım muamelelerini bu ııuretle icmnl iki hafta evvel 14,5 • 14, 75 kuru~ tan satıldığı nnlD§ılmı.ştır. Geçen hafta niz bu garip rekorları beraber okuyalım. mesuliyet mevkiinde bulunan kumpanya 
hine kadar olan son ekonomi haftası ettikten ııonrn isimleri yukanda yazılı ~- arasında satılan eisamlara bu haf ta 15 borsada muhtelif ncvilerden 119550 kilo Ingillz Madam Edet Evenson dilnya kaza neticesinde husule gelen bereleri 
içinde Dehrimiz ticaret ve sanayi borııası yanın h fta içindeki nevi üzerinden mua- kuruşa alıcı zuhur etmi§tir. Geçen ııenc· zeytinyağı satılmıştı. Ve bir de vadeli kn~ınları ~çln~ yalııızlık rekorunu kır- ameliyatla dU:ıelterclt kazazedeyi eskl
tarafından ncıredilmiı olan yevmi satış mele miktar ve fiatlerini geçen hafta ve nin bu haftasında borsada 17,5 • 16 ku- olarak 70400 kilo mal ııatıomda fiatler dığı~ ~ddıa ediyor. Bu kadın Atlantik sinden daha gilzel bir hale getireceğini" 
ve muamele listelerine göre mer.ktlr rniid- geçen senenin bu haftası ile mukayeseli ruş arasında Jiatlerle 199 çuval &isam 26,S.27 kuruş arasında temevvüç etmiş- denizının ıssıı: bir. ııdasmda yaşamakta- söylemişti. ~Çirkinlik kraliçesi> 0 vakit 
Clet zarfında borsada alınıp sahlmıo olan olarak aşağıya dere ediyor ve son haftaya! muamelesi yapıldığı 0 zamana ait borsa ti. dır. Yanında kendisine sadık blr köpeği kumpanyanın bu teklifini reddctmlştlr. 
ticaret eşyasının cins ve miktarlan ile ait piynııa vaziycllcri hnkl:ında alakadar·~ listl"sindc görülmü~tür. Geçen senenin bu haftasına ait borsa vardır. Kocası ~ak bir .rjyaretçi gibi Çirkinliğini o kadar müstesna buluyor 
mezkur mliddetc ait aıgart ve azami fi. lan nezdinde icra cylcdiğimiı: tahkikat Piyasa sağlamdır. Alıcı vardır. bülteninde mukayyet zeytinyağı muamc- baz.an nda:a g~lır, ç~kü işleri evlilik ki kendisini güzelleştirecek vaadların hlo 
atlcrl berveçhi ati surette icmal edilmiıtir. neticesinde edindiğimiz malumatı hula- ÇAVDAR: leleri eski sat~ kaydiyle olduğundan ha~atı geçı.rmesın~ rnus~ade etmemekte birisine kulak vermiyor.Çirkinliğini nıu-

Haftalılc fiat saten ve ayn ayn nC{rediyoru;ı;! naklinden sarfınaz.ar edümiştir. im~ Kocası her z.ıynretande birçok eski haraza etmek istiyordu. Kauı&n sonra 

Etyanın cinsi Miktarı Kap Asgari Azami BUCDAY: Haftalık satışı• 50 çuval hazır ve 
1 

OOO Geçen hafta bazı ihracat tacirlerinin ga.z.eteleri madama \'ermekte ve bu .su- geçmiyen bereler çehresini bir kat daha 
Muh. bufday 3675 Çu. 5.125 6.625 1 1 d 1 l mu""byaaya ba•lamaıı üzerine piyasada gö retle madam da ~ı yukarı dünyada çlrldnleştirmişti. 

çuva va c i o arak cereyan etmiştir Ha v 1 bit nl k f l akta I • arpa 3986 > 3.875 4.125 Son hafta içinde borsada ııatlldığını zı il 4 875 d 
1
.
1 

• 
4 9 

· • rülen faaliyete bu hafta tesadüf edilme- 0 up e ere va ı om dır. Diğer tarnitan bankadaki hesabı h· 
I r ma ar ,o va c ı er lSC 5 ku 

> hakla 766 > 4.37S 4.5625 yukMıda İifaretlediğimiz 3675 çuval buğ· ıru•ta el •. .. .. C ' • miş ve borsada da ehemmiyetli işler ol- Mutlak surette mesut oldu~u ve hiç barıyordu. ÇUnldi kendW ~para sarf. 
1 , 1 .,, n rnuam e gormuştur. eçen haf- b" k cd 

Kumdan 12S > S 6. 75 dayın nev i üzerinden satıtı miktarları ile ta 35 O 1 h 1 • manııştır. Maamafih geçen haftaya nis- ır şeye arşı mahrumiyet hissetmedi- etm en gazetelerin yaptığı rekltını sa-
çuva azır mı- yıne ayni fiatle ,,.. • la 

Mısıraan 122 > 4.25 4.25 haftalık asgari ve l.:r.ami fiatlcri bcrveçhi lsatılmı"t.ı G . b ı.. f betle fiııtlerde biraz terakki mevcuttur. ı;ını ısrar söyliyen madam kUçüklU- yesinde çlrldnllk.§C>hretinl artırarak (la .. . • . . . j ,, . eçen ııcnenın u na tasında ğ d ı.. h f _, 
Muit. nolıut .3 743 > 4 S.62S atı hulllBtl edılmı~ır: 2 ı a çuval hıuır çavdarın 5• 

3 75 
• 

5 5 
Nete kim geçen hafta sıra vadeli mallar ün enucri kalabalık muhitlerden hoş- a a~a para kazıınmağa ~Iamıştı. 

SUMm 1 SO > 1 S 1S Nevi . Çuval A~gıui J\ı:ami lrnru;t arasında fiatlcrle satıldığı bor~a 26,5-28 kuruş arasında iken bu hafta bu- ]anmamakta ldL Avusturalyanm en a:t ***** 
Mulı. çavdar IOSO > 4.875 4.95 1 laftalık fiat jnc~J·yat d .... 1 .. t'" {iat 29,'5 kuı-uş olarak tesbit edilın.lştir. meskun olan bir tarafında doğmuştu. Bo~anmak ve tekrar evlenmek rekoru 

;o• ın a goru muş u. 
Mulı. pamuk 1306hal.29· 37 IYumuşak Jl95 5.125 6.25 Çavdar piyl'"'"s b xd .. f" 

1
. Şuı-asışayanıkayıtırkigcçensent>nin Bununla ber.ı.ber Amerika gazeteleri hiçşilphesizNevyorktaoturanStekinger 

ı: 5 675 -. ı u~ .. y ıaten esası 1 i. li '--
> P. ~r. 26'1 ton 2.40 2.50 Mahlüt 480 5.1 h · i'.i~eriöclcn te blt edilmekte olduğundan bu haftalarında sıra ma lar 45-46 kuruş resimlerini koyarak c:di.lnyanın en yalnu sım ııw.rı kocada kalmı~tlr. Bu çütler 
> palamut S 796 lce.2 75 500 Y ('kun 3675 piyasadıı kayda şayıın bir k arasında muamele gönnekle iken bu se- kadını> diye yazdıklanna menını..nı ol- ilk defa 1922 de evlenmişlerdi. Dört ay 

Zeytinyafı 20000 ld. ?9.50 29.50 Son hafta içinde satılan buğday fiat- şey yo tuc. ne fiaOer 28-30 kuruş arasında tchlüf et- makta ve yalnızlık rekorunun kendisine sonra nikfihlan fesholundu. Uç ay sonra 
Muh. inelr 1886 Çu. 3 9 lcri ·ile geçen hafta ve geçen senenin hu PAMUK: mcktedir. ait olduğunu iddia etmektedir. eski kan koca barıştıkları için aralann• 
Rauki lizüm 17 > 8.50 1 1. haftllsı fiatleri borsa ne rİyııtından nlına- -------- Piyasada bugiı.n için istikrar yoktur. ***** da ikinci nlkôh kıyıldı. 
Çdı:lr. ilrllm S8 70 • t 0.50 16.25 rak mukayese yapılmasını teminen nşa- Son hafta İçinde Lorsanın neşrettiği Kuvvetli işler karşLc;ında fiatlenn iktisap Fakat bu nikAh ta birkaç sene sonra 

listcl - h ftal k k ı Dünyanın en ağır kadını da Kı.rm1-
Borsa neırlyatı üı:crindeıt haftalık alım ğıya çıkanlmı tır: ere gore a 1 pnmu ııatış arı ber- edeceği \'aziyct hakkında kati bir fikir dadır. ismi Yakom1of olan bu kadının boşanma ile neticelendi. Bu boşanmaya 

Bug" dayı"n nen Son hafta flati Ceçcn hnfta Geçen senenin bu hafta.~ı veçhi ati surette tasnif cdilmi,tir: dcrlncyan edilemiyecek\ir. Eebep bir futbol ma,.ında kocanın karısı-
F. ağırlığı 190 kilodur. ~ 

A ·gari Azami Aııgari Azami A .. ,,.ar·ı Azami · ıat I'NCIR · na bir tekme t 1 .. ~ B 
tta .... N · S · Hiçbir vakıt her hangı· bir hastalıktan a ması 0 ın~.u. unun il-

Yum ...... lt mallar ' 5.625 6.25 5.9375 6.25 6.25 7 A~-vıl 
1 

at1ş 9ckli Bıılye Asgari Azami :ıe.rin k d b" d h b' l ha 
...,.. at • • H 08 şikayet etmemiştir. Fakat her gün işti- c a ın ır a a oy e yvan gibi 

MahlOtmallar 5.125 5.675' "5.125 6.25 6.50 6.50 Akala 2 -ınc.ı nz.ır 1 37 3Y : S<in hafta l1>iııdc borsaca n.!şreciılmiş hareket eden koc ·1 ı.. ~ 
n a -ncı Hazır 25 29 29 d l'k:r ı· 1 - hası arttığı için kocası müteessiı- olmak- a ı e uarışmıyacabını 

Son hafta içinde sert buidayJar üzerine lılık mü~ahcde edilmi~tir. 1 y 1. 1 
. . J-1 

13 3 31 75 
olun gün e ı salış ıste erine nazaran d ö söylemişti. Fakat hadiseler bu sözlerini 

· ~ er ı -ınçı -.a:r.ır . 3 3 
1 

f 1 { l"f .. _ ihl . d ı.. ~ d la ır. ğle yemekleri isin piı-kaç kilo et kz 
muamele olmamış ve geçen hafta bu mal- Elde mevcud stokların azlıgı karsmn· y 1. 1 

• . \' d l 
1040 31 5 

ıa tanın mu ı e ı .... r crın c ı.xırsa a te ip etti. Bir müddet sonra her ikisi 
. er 1 -mcı a c 1 o 34 1 1 . . 1 . "k r· l . ve yemekler arasında bir hayli votka d f 
ların .S,87S - 6,4375 kuruş araşında fi_·. da fiatlerde terakki kabiliyeti \"ardır. ,Yekl·ın 

131
)
6 

· 'S.ab mı·ş.o an ıncır eı'ıh mı tar ve ıat erı • k d tesa U en lJir vagonun kompartiınanında 
ıçen a ın son senelerde evfodcn çıka-

nılerle eatJmaııına karşı geçen :ıcn~nın Bu halta yuvnrlak hesapla bakin fiatlr.- ~öyledır. karşılaşınca hcrşey unutuldu. Yine nl-
b h f d • k 1· d k b d 1 Bundan bir hafta evvel bo d k l S l t t.t "k ~ J k maz olmuştur. Vücudunun fevkalade ~iı:.. k.tıh1andılar. u a tasın a aynı a ıtc e i uğ ay ar rinde sağlam olarak ) üzde yirmi be" an- } . ...... . rsa a a a a a ış anıı mı cıa rı aı.: ço ~ ... " 

.. n ı ınanlığı dolayısiyle ayakları bu ağırlım 
6.2S ~ 7 kuruş araııında fiatlcrle muamele timlik bir tcrdfü kıfydetfilmi" olııp ta-ı C\lt.~zerınc. muame. c cereyan etmemış ti'- l - 938 267 3.CO 8.00 b . Bu niknhlanmak ve bn.,anmak oyunu 

v d - ı d 6 kaldıramamaktadır. ~ 
,f;örn,ıflrtU. lebin tevalisi takdirinde t:atlerin •. • he, ~e hıJ;r ~·evf.1 er en ıse 34 balye pamuk G - 1 - 938 1516 3.00 9.00 altı defa tekrarlanmıştı. Fakat yedincl 

Bu~day aatışlan ~on haf ta içinde ol- kuruşa kadar yükselmesi kuvvetli bir ih- u a ta 1 ıntlerlc muamele görmüştü, 1 • 1 - 1>38 47 4.00 4.00 defa niktUı memuı-unun huzuruna çıktık-
dukçıı norma) bir §~ilde devam etmiŞ{ir. timal dahilindedtr. Piya,a sar.tamdır. ı Gc;çcn sı;nenin bu haftasına ait bor,a l C 6.00 6.00 Dunya kadınları arasında çirkinlik lan zaman bu çok sabırlı olan meınurını 
Dahitaen gelen y~n~ pa1rb~c; dola;-ıaile KUMDARI. • hül.teJ'lindo rııstl dığım&z pamuk ııatışla- vrn ~·315 3.375 rekorunun kendisinde olduğunu iddia artık sabrı taşmıŞ bunları tıikah edecek 
piyıısııda geçen hafta Um1d edilen tcrakl:i J rınoı mütcdnfr rakam1ım .aynen a~ğıya :ısa., cd~ bir vakıtfor l>arlsin en maruf ar- yerede bir deli doktoruna muayeneyo 
hasıl olmamııbr. Fipt vaziyeti a~ğ; yu- . Piyasa geçen haftaki vaziyetini Lu hof-Jn,ckf.ediyoruz: . • • t:cçı.-n hhfta he !J,375-13 kuı-4ş arıc ... . .tisti nıeşhur Poler idi. Gözleri ;Mongol gondı-rınişUr. 
kanb~hakae~dhl~nay~~arokb- ~damuhafuwetmiti~M~k~i~leri~n•Ne~ Sah şchlı B~ycA~arıAumı ~fiaUeAeDOçuv~vcd~~~~nin =~~l~~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
b l d ı k d ı F" hu hafta ında 4.25-16 J...-ı,ıruş araJında fi- çuva ve. "'M'Ltorba ç<>kirdek.c;fz üzüm s:ı-ı UMUM! VAZlYET: 

u e i me te ir. muhtelif Bulunması kat{ltsında fiatler ka- . . • ·ı::ıt tılnJI§ olduğu hesaplaıım•ctır. 
ARPA Y~ 1 1 ı c H 248 49 50 50 ntlerle 99 çuval muhtelif incir satılmıştı. ~ 

: liteye göre tayin edilme~tedir. 'Bununla r ı - n ı nzır ' . S h f B.ir sene evvelki mahsulden geçen se- Bilumum ihracat m"llan fizer'ıne son 
----- berahrr kumdan fiatleri ~eçcn" haftaki !.Yerli l.oinci ' Vadeli 500 50 50.50 on n ta satışlariylc beraber bu sene .. 

Y 1. 2 · IJ 7'l 47 "7 11!0 •nevslm b"sından nc .. ..ıyatıınız tarı·h· e nenın bu taı:ihinc kadar ise borsada hafta içinde ·uapılnn io:l"re na""'ran plya-
Son hafta içinde borsa tarafından ya

Pılnu, neıriyatta arpa "muameleleri 'hil:
lıında tesadüf ettiğimiz hytları lcmalen 
•tal.da arzediyonız: 

scviyesindcdir clcnilel1ilir. 
1
1 er 1 -ncı ~a:Z:lf _.. "" .:1 "' - )>'-' • ın "' :r" .... 

y 1' • 770 kadar borsada satılmış olan incir m.ikta- 389662 çuval ve 1900 torba çekirdeksiz sanuı umumi vaziyeti şayanı meınnunl-
Gcçen ienenin bu haf ta"ında 1806 çu· c ·un 123621 1 b li 1 ü:r.üm ınuamclcsl olmuo:tu. yet tellkki edi1~ektedir. Hububat v• 

val lrnmdarının 4.2 5 - 6, 5 kuruş anıııın- Pamuk piynsa:sınôa ııon hafta içind~ nnın · çuva 8 a . ğ 0 ı:f uğu ve bir '"' UTI u 

1 sen evvelki :mahsulden geçen senenin Çekirdeksiz Uzüın piyasası son hafta z.ehairden bilhassa arpa ve bakla stoklan da ııatılmış' bulunduğuna göre geçen ve geçen haftliya niabctle fevkaladelik o • 
bu tarihine kadar satılmış olan muhtelif içinde oldukça dalgalı geçmiş ve fintler- günden giinc aı:almakta oldu,;undan bu 

Haftalık fiat bu senenin ayni haf taları fiatlerinde göze mnmıştır. Fiatlcr geçen haftaki scviy~· d 6 

N 
1 

incir miktarının 174981 çuvala baliğ ol- c tedrici tenez.züUer hasıl olmuştur. maddeler ü~rinc fazlaca U.lep vukuun-
•vi Satıı f('ldi Çuval Asearl Azami çarpan kuvvetli bir fark yolC demektir. sini bu hafta da takip ctmi~ ve bilhassa d f" l . k 

n _ 1 .. muş bulunduğu anlaşılmıştır. 30-12 -937 tarihinde tesbit edilmicı a ıat erın uvvetli yükselmeler göster .. oeyu Hazır IS3 4.125 4. 125 MISIRDARI: ıv.ıı.deli işlerde fazlaca hararet görü muB· .. . k 
Beyaz Husuat 185 6 4 4 

Borsaca yapılmış olan tasnife göre son olan çekirdeksiz üzüm fiatleri 9.1.938 m~ı uvvetli bir ihtimal dahilindedir. 
r.L l tur. hafta içinde satılan incirlerin ııeVı üze- tarihine kadar ayni şekli muhafaza etmic:: Bilumum .ilca. r. et .eşyamızın ve bilhu. 
~ Hazır 627 3.875 '4.625 ihracat için muamele o_lma0 dığı söylen·ı .. ihracat evleri. ta.rafından yapılan. h_azır · d f ) I ""'1 saı ... "ddele fi l ,.._L - nn en iat eri şun ardır: ve l 0-1-938 de bir miktar ve nıü•Aaki .... rımıı:ın at erinde tereffil ıne-~ Husuıt 1350 3.8H 3.87S melde berab~.r yapılan ııler geçen se- 1 mubayaatın ~lcacnyetle ve her ıhtımal N'"'vı· "" P yilleri ah ·· ı· · G 1 
" L " az çok tarihte bir miktar daha teneuill '"'tmiş"r. ~ sus u.r. . ene bakımdan u-ı1 e~Oıa 3966 neye nisbetle fazladır. Fiat vaziyetinde ı' karşısında ııpekülasyon için yapıldığı ıöy· Elleme ı"ncı"ı·lcr "' u l 

B d LL - k 5.875 9.00 FiaUerde husule gelen tene.,.,.u··ı mikta- rn.um pıyas. a vaı:ıyetı memnuniyeU calip un an Dil' haha evvelki borsa neıri• ıse i i sene arasında göze çarpan bir fcv-, ll'"nmektedir. Yerli men,ucat fabrikaları p l . . l k l - bır hakledır. 
d ' - • d h k ı·d ı·•- '· "1 d r· l • . 1 aça ıncır er 4.00 5.50 rınıın ra am a if .ı--ı 1 d )'abn a ça~ır nevın en ve wuat tartlı a a e uı. yo..tur. n ısır an ıat crı nevıne rııuntıu:amen mubayaalarına devam et.- N t 

1 
. . l a~ ŞU suret e ir: 

hyClile kiloeu 3, 75 kuruıtan 600 çuval· eöre 4,25 - '4,5 kuruo ııruında kuvvetli! md:trdir. · ' Ha -~re, ın~ırl er 4.00 4.00 No. 30-12-937 ıı.1•938 fiatlerı· J lı: b b. · ·1ı: it d" urcıa mcır er 3.00 3 50 ı lr arpa aatıoına teaadüf edilmiııtir. ır 18tı rar arzetme te ır. . . . I" . · 7 
12

,
50 1225 Ceçen •enenin bu haftuında iaa. bor· NOHUT: llllaft~ ~atış3.3fıa,tı akala ıçın 37 yler ı Ge-çen hafta fıatlerl de aşağı yukarı 

d 1 
6 

ına ar ıçın &.uru7 olaralı: hc11ap an· aynı seviyede bulunmuş olmakla bera- 8 13.25 13.00 
:.ıad -~ban arpladnı:. 1 7hçuval beyaz: H f 1 le b" '- 1 d '- mıştır. Piyasada tam ıninasile bir istik- ber hali hn7.ır tnuamelAlta nevt Uzerin- 9 14.00 13.50 

an ı •ret o u1"& ve u miktann da a ta satıoı o ara ır ..:a cm e yus:a-ı JO 
15

.
25 ~.625 ile 4, 75 araaında fiatlerle ıatıJmlf rıda İşaretlediğimiz 3 7 4 3 çuval nohu- rar yoktur. Fazlaca au: ltarf1Sında fiat• den fazlaca ısrar edilmekte oldujundan l1 H.75 

bulandufu anJa11lm1ttır. dun nevi üzerinden aatıı miktar ve oekli 1 lerd" ~emen teneı:zül meyilleri görül- mtistekar ve devamlı bir piyasanın mev- 1525 14.75 
ihracat evlerinden bazılarının ıon haf- ile fiatleri hona neıriyat&11dan ıu tekilde mcl.:tedır. ~udiyeti mevzuubahi!ı olmayıp malın ka- 12 22.00 22.00 mal yok 

ta içinde piyasadan arpa mübayauına iktibaa edilmiftir: PAMUK ÇEKIRDECI: lıtesine göre fint tesbit edilmektedir. Geçen 937 senesi .on KAnunun bu sı-
bqlaman bir ilı:i haftadanberi arpa pi- Nevi Satıt tekli Çuval Atgarl Azami •. Halen hurda mallar ınüstesna olmak ralarındaki flatler i&e şöyle idi: 
)'uasında m~hud olmakta bulunan it- Sıra Hazır 295 5.375 5.375 Hafta muamelatının 135 tonu haıır uı:ere inclrlerin sair envaı Ü7.erinden pi- No. Orta fiat 
•izliii irale etmİ§ ve fiatlerde bir can- "> Vadeli 2155 5.25 5.25 126! tonu da vadeli olarak yapılm11tır. yasa yoktur. 7 12.75 

lanma vaziyeti ihdaa etmiştir. Ceçen haf- > Huswt 862 5.375 5.375 HazırlAr 2,40 • 2,5 vadeliler iıc 2,50 RAZAKI ÜZÜM : 8 ı4.00 
ta 3, 75 kuruıta nazlı alıcıları olan çalttt ~ngin Hazır '4 31 .f .f Üzerinden muamele görmü'ıtür. Geçen 

9 
l5.SO 

mallara bu hafta yulı:anda işaretlendiii ekUn 37 '4 3 hafta 2,45 den l .f6 ton geçen ıenin bu Pıyasada kuvveUi stoklar olınad.ığı gi- ~~ ~~:: 
., d"" k ( 1 ,_., t ı· Bundan bir hafta evvel bor .. da kiloıu h f d <hi ihracat için dt talep yoktur. Yerli il-u~ere ort uruıtan az ava oı • a ıp Zil• a taaın a i~ 372 ton çekirdek 3 kura' 
hur etmittir. - 6,50 ~urbuıtan yalnr& 5~ çuval ve reçen fiatle Htılmıştı. tihlalcnta ait olan iilerde fiatler malın 

A • I . b ,_ f ._. . . le eenenın u haftasında kıloau 6.125 - 6 5 kalitesine göre tayin edilmektedir. 

12 23.00 

Şu hrsaba göre .son hafta fiatleri geçen 
haftaya niıiıbf.Ue 0,25-,050 santim ara.sın
da dilfUk bir vaziyet gö lerruekte ve ge-

rpa ı§ en u na taıu vazıyetı pe az L I OS I h ' Çelr.irdelı: piyaaaıında bu haf ta ol dul::· 
bir , . uh f d bad::t· L "uruıtan çuva no ut aatıldıiı boraa ÇEKJROEKSIZ OZOM: 

uman aç.ın m a aza e e .. ı ta"· 1. I . d - •. 1 .. .. ça hararet ıörülmüıtür. Geren haftaya 
d . . ıste erın e goru muıtur. .. 
ırde fıatlerin eeçcn senenin bu sıraların- nisbetle .. ilam olaralc O, ı o ıantim bir 

d -•-· tl Nohut piyasası ötedenbcri normal bir 
u::ı aeviyeyc çıl:acağı ümidi kuvve i- yÜkttlme mevcut olduiu eibi Jı:uTvetll ,.e 

5_ 1_938 tarihinden 11..,1-938 akşanıına çen seoenin bu sıralarmdaki fiatlere na
kadar bOrsa tarafından yapılın!§ olan zaran da bu miktardan faıla bir noksarı
neşriyata göre son ekonomi haftasını hk belirmektedir. Yalnıı: satış ıniktarm
te§kil eden mezk.Qr tarihlerde güne-dllk da geçen şcnenin bu haftası aleyhine ola

dir. Bumin i.-~n piy·~da ıt" tı"halı alıcılar tekilde devam ve cereyan etmelcte ol- L·· 1· il d 1 •- ,... .._ h f llUnte ı ma ara a a ıcı vardır. malda beraber son a ta içinde kuvvetli vardır. 

BAKLA: 

Son hafta içinde boraada kilosu 4, 3 75 
4,5625 kuruı araıında fiatlerle 5 2 3 çuval 
hazır ve kilosu 4,5 kuruıtan ve huıuıi 
ıartlı kaydı ile 243 çuval iti ceman 766 
çuval bakla muamelesi yapıldığı borsa 
ne_ıriyatındarı anlillıılmııtır. 

Ceçen hafta 209 çuval baklanın4,375 
kun.ı~ (iatlc satıldığı ve bunlardan 5 9 çu
Yalının hazır ve mütebaki kısmının ise 
vadeli olarak muamele gördüğü borsa 
listclerfode görülmüıtür. 

Ceçen senenin bu haf tası bakla Hb· 

~ının 100 çuı.-ııldan ibaret olduğu VF ki
losunun be~ kuruıtan ııatıldığı anlaşıl
ınııtır. 

Arpa i,lerinde olduiu gabi bakla iıle· 
rinde de son hafta icinde buiz hi.c c;aıı-

bir ihracat evinin nohut mübayaaaına ıi
riJmcai piyaaa Üzerinde müenir olmuı 
ve hararetli muameleler olmağa ba,la-
m1flır. 

Satıcıların fiatlcri yükaeltmek husu
ıundalci kşrbbüsleri iııtihlü piyuala· 
rının ademi müsaadesi huebile ıimdilik 

beltlcnen neticeyi tevlid etmcmit İte de 
talebin tevaliıi halinde fiatlerde biraz 
ıcreffü hasıl olacağı ümidi vardır. Şim· 
dilık piyasa sağlamdır. 

SISAM: 

Bir iki haftadan heri durgun J!!iden ıi
aam piyaııaıına son haf ta içinde biraz ki
şayiş gelıniı ve fiatler 1,25 santim kadar 
tercffu göstermiş iac de piyasada mal ol
madığından ıenit milı:yasda iı ~apılama· 

mı'tır. 

fALAMITT: 

Borsa n('friyatı Uz.erinden haftalık pa· 
lamut muaın~lelerl berveçhl Ati şekilde 
tasnif edilmiştir: 

itibariyle borsada berveçhi Ati miktar- rak 2000 çuval fazlalık \'ardır. Her sene 

larda çekirdeksiı: üzUm sa!.Jlmıştır: yılb~ı tatillerini müteakip bilhassa U-
Satış tar'.ihi çuval az çok :züm işlerinde az çok bir durgunluk arız 

Nevi Kental 
Palamut tımağı 2562 
Pala. tırnağı engin 101 

5 - 1 - 938 1126 l0.75 18.25 olmakta bulunmasına rağmen bu sene 
a7. çok 6 - 1 - 938 1463 10.75 17.00 böyle bir hal husule gelmemiş ve işler 
410 SOO 7 - 1 - 938 iı99 12.00 17.50 nonnal bir eyir takip etmekte hulıın-

Palnmut kaba mal 2008 
390 !'iOO 8 - 1 • 938 363 12.50 17.00 muştur. 
310 '400 10 - 1 - 938 953 10.75 17.00 Son günlerde fıatlerdc görülen ehem-
275 . ~50 11 - 1 - 938 1266 10.50 17.00 miyetsi:ı: tenez.züliln şu sıralarda yeni iş-
280 • 280 Yeki.hı 5870 lcr olmamasına atfedilmektedir. 

Palamut engin 1293 
Palamut rüftiz 12 
Yekun 5976 

Geçen hafta ise borsada kentali 510 
kuruştan 1000 kental tımalı: ve 420 ku
ruştan 1000 kental kaba palamut mua
melesi olmU§ ve geçen senenin bu haf-

tuında horııada yapılm11 olan palamut 
satışlarının nevi, miktar ve iiatlerinin 
berveçhi AU surette oldutu o zamana 

Bundan bir hafta evvel ise borsada Son kanun nihayeti angajmanlarının 
6508 ve geçen senenin bu haftasında3882 mevcudiyeti kuvvetli bir ihtimal dahilin
çuval çekirdek.siı üzüm satıldığı anla§ıl- de görlildüğünden üzilm işlerinin önli

mıştır. müzdeki haftalar içinde fazlalaşacağı ve 
Son hafta içinde borsada satıldığı yu- bu münasebetle fiatlerde de tereffil M

kanda işaretlediğimiz 5870 çuval il:ıiim sıl olacağı ümit edilmektedir. 

ile 1937 mahsulünden ~bu n~ri- Bugün için piyasada yazılmağa değer 
yatunız tarihlna kadar borsada 200372 fevkalAdelik olmndı~ı söylenmektedir. 

ABDISOKULLU 

E B.0.RS~N 
OZOM 

303 jiro 

296 A. R. 'O'züıncü 
261 Pateraon 
151 lnhisar idare i 

113 Ş. Riza lfa. 
40 K. Taner 
35 D. ArdiU 
29 j. Kohen 
10 Ş. Remzi 
9 N. Elbirlik 

1247 Yekun 
200357 • 
201604 • 

JNCm 
498 A. H. Nult 
156 Ş. Remzi 
151 S. SUleymanoviç 
136 Ş. Riı:a H. 
32 B. Alauaki 

97!S YekQn 
123718 
124691 

Z. YACI 
20000 kilo Ş. Rir .. 
20000 kilo C. Alanyalt 

07.üm urta fiatleri 
No. 
No. 
No. 

No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

No. 12 
ZAHIRE 

703 çuval buğday 
150 ton arpa 

1325 15.50 
15.75 l6.2S 
n.75 13.75 
7.25 13. 

14.75 15. 
l4.7S 15. 
13 50 14.51 
14. 14. 
13.50 ll.75 
14.25 14.2S 

il 

4.25 ll. 
s. 521 
5.25 S.2$ 
4. 8. 
3.r.G 3.8f 

30 30 
30 30 

12.25 
13.00 
13.50 

15.00 
17.00 

mal yok. 

5.i5 

80 çuval susam 15 50 
35 ton pamuk çekirdeği 

G.37:a 
4.125 
16. 
2.50 

25 balya pamuk 
33. -



SAYFA: 8 

Tirede büyük 
Deve güreşleri 

Tire orta okulu menfaatine on 
altı son kanun 938 pazar günü Ay
dın, ödemiş, Salihli ve civarlarından 
gelecek gayılı pehlivan develerin iı
tirakiyle emsaline faik bir deve gü
re i yapılacaktır. Kazananlara ıqa

ğıdaki ikramiyeler verilecektir. 
IKRAMtYELER 

Lira 
Ba§8 75 
Ortaya 50 
Ayağa 25 
9 - 11 - 13 - ( 43) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN : 
1 - Senelik kirası üç yüz beı li

ra bedeli muhammenli Hurdavatçı-
larda 8 aayıh mağazanın bir senelik 

=z-

,. ' Dr. Behcet Uz 
' 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

lfostalarını her gün saat 11.30 
dan 1 e kndar Beyler soknğındn 

Ahenk matbaası )'anındaki husuSı 
munyenchnnesindc kabul eder. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
1'.."'V Tf'l<'fon No. 2261 

~ 
SIEMENS 

ELEKTR1K .. 
MOTORLERI 

· kirası ba, katiplikteki ıartnamesi I 
veçhile 25/ 1 /938 aah günü saat I 
on altıda açık arttırma ile ihale edi- I 
lecektir. lıtirak eiçin yirmi üç lira-1 Sanayide Sieınens Motör ve 
)ık muvakkat teminat makbuzu ile I malzemesini kullanan rahat ecler 
aöylenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

. 
M. TEVFiK 
BAYKENT 2 - Beher metre murabbaı dört 

yüz kuruıtan altı yüz on iki lira be-
1 

deli muhammenli (34) üncü adanın 1 
MET ALLUM 

(153) metre murabbamdaki (37) l 
sayılı arsasının satıtl baş katip- lambaları deposu 

-'r:a== • • 

EGE TAKSi 
TELEFON No. 3270 

Muvaff akıyetimi temin eden sayın mÜfterilerime bir fÜkran 
olmak üzere mevcut otomobillerime ilaveten bu sene Paria Bey
nelmilel Otomobil Serniainde birinciliği kazanan KREYSLER 
ve PILEYMUT markanın 1938 modellerinden 7 taneıini daha 
ilave ettiğimi bildirmt'kle kesbi teref eylerim. 

Mezkur marka modelleri eskilere nazaran daha konforlu. 
sarsmtılara kartı hususi tertibatı havi olması mü,terilerimi 
memnun edeceğine eminim. 

Her zaman olduğu gibi 3270 numaraya gece ve gündüz tele
f onla emirlerinize amade olduğumu arzederim. 

Otomobillerim son derece lüks olmakla beraber fiatlerimiz 
her yerden ehvendir. 

EGE TAKSi 
OTOMO~ILLERI ve OTOBOSLERI 

lnönü Caddeıi No. 12 
NECMEDDIN AKANSEL likteki tartnamesi veçhi le 25/l / , Pe§temnlcılar 77 /79 1 

938 salı günü aaat on altıda açık Telefon · 3332 1 • -
arttırma " iJe ihale edilecekti~ lşti-,1 ~ • ~ • ~ m•~~~G~~~~~~"E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

rak _için kırk altı liralık muvakkat tZM-;;;~;ClU TiCARET wwı~E- Y 3ZİD insan kendini daha 
temınat makbuzu veya banka te- MURLU;r.UNDAN 

\.» k 1 J ki u .. ·şu··tu··r '· minat mektu~~ ile söyl.e~en gün I tzmirdc Kuyumcular çarşısında 0 a Y 1 a 
ve saatte encumene gelımr. 42 numaroı.da kuyumculuk ve lru-

8 - 13 - 18 - 21 (35) 54 yumcu!uğ ait ii.lat ve ede~at tica-
Beş bin beş yüz otuz yedi lira otuz 

1 
reli ve komisyonculuğu Rodolfo 

dört kuruş bedeli keşifli Tevfik 
1 
Penzo ve ş~rekfı~ı unvanı alhnda I 

Rüştü Arns Bulvarı üzerinde 22 yapmakta ıken bu kerrc (Rodo!fo 
sayılı adada yaptırılacak çocuk ve Maryo Penzo) unvanını alml§ 

1 l . b . 1 • • • 
hastanesinin etraf duvarlarının ° an ış u şıri<ehn yem tıcaret unva-
inşası ve üzerine demir boru ile 

1 
niyle şirket. ~uk~~e~enamesinin ba-

l k·ı . zı maddelerını degı§tıren beyanname 
te çe ı mesı ve arsa zemınınm . k h""kü" 1 · ·· 

· · b kAt• 1"kt k" t tıcaret anunu u m erme gore 
tesvıyesı aş a ıp ı e ı ~ar na- •. 1. 2158 

k t 
. . .. .. sıcı ın numarasına ayı ve 

mest veçhıle 25/1 /938 sah gunu tescil edildiği ilan olunur. 
saat on altıda açık eksiltme ile İzmir Sicili ticaret memurluğu 
ihale edilecektir. resmi mühürü ve F. Tenik imzası 

ı tirak için 415 lira 50 kuruşluk l : BEYANNAME 
muvakkat teminat makbuzu veya T. C. Beyoğlu Birinci Noler da-
banka teminat mektubu ile söyle- iresi No. 21564 

Bu beyannameye mevzu i!:i imzanen gün ve saatte encümene ge-
dan birisi ~ahsü hüviyeti ibraz ey-

Nezle 
Başağrısı 

ırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

• linir. 
11

_
13

_
1
8-

21 96 
(
5
S) lediği lzmir Emniyet Müdürlüğün-

den verilmi~ 25/9/937 tarihli ve Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derha 1 

MİTAT OREL 
Adres - Beyler Numan zade 

sokağı Ahenk matbaası yanın- 1\ 
da. Numara: 23 

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

f27.7.)rz7.7..7..7..7.zzz7-Z'"L7J.7.7..7.Z'/.ZZZZJ 

TZ7-77..7J'Z777..,iW7-7XZ7.77727./ Z7.Z'ZJ"' 

'l'alehe vt~lileriııe 
Ders yılı içinde ilk ve orta okul 

öğrenicilerinin eski Özel bir öğret-
men elinde olgunlaştannalannı İsti

yen \•elilerin lzmir Bahçeciler Han ~ 
4 numarada M. Z. müracaatleri. 1\ 

1 - 6 (4) ~ 
V-Z7..z.7...z.7.z7..7.J..J!7../Jl.~r77.Z/..7.7/XZ7.7~ 

32/799 numaralı foto~raflı ikamet 
tezkeresiyle taayyün eden lzmir tüc
carlarından halen lstanhulda Beyoğ
lunda Londra oteiinde misafir ltal
ya devleti tebaasından Giorgip oğlu 
Pietro Rodolfo Penzonun olup 29/ 
12/937 tarihinde nezdimde imzala
dığı cihetle Noter kanununun altmıJo 
yedinci m~ddesine tevfikan tasdik 
kılındı. Bin dokuz yüz otuz yedi se
nesi ilk kanun ayınm yirmi doku
zuncü günü. 

T. C. Beyoğlu birinci Noterliği 
Fahri Toker resmi mühür ve 

ımzası 

Genel No. 545 
Özel No. 1 /14 
l~bu beyanname suretinin daire

mize gösterilen Istanbul Beyoğlu 
Birinci noterliğinden tasdikli 29 /12 
937 tarih ve 21564 genel sayılı as
lına ve dosyamızda hıfzedilen müb
rizinin imuısını havi nüahasınn mu
tabakati tasdik kılındı. Bin d<>kuz 
yüz otuz sekiz yıl: kanunusani ayı

(11~ ... lll!lll!IJ••~-mll!llllll!I-~•• nın yedinci cuma günü. 7/11938 
Paris fakültesinden diplomalı lzmir ikinci n_oteri resmi mühürü 

Diş tablplerl ve M. Emin Erener imzası 
MemlrkN lıastaıusı dış tabıbı Genel aayı : 14774 
~ı f f L., ., l Özel sayı : 17/109 
lT IJZU er 1:.rogn l§bU 25/12/937 tarihli beyanna-

VE me altındaki imzanın zat ve hüvi-
K e nıa J (,etinda[! yeti dairece maruf ve dairemiz 935 

"' • ı yılı sirküler dosyamızda aakh sirkü-
Hasta 'arını her gün sabah lere müsteniden lzmirde Kuyumcu-

saat dokuzdan ba~lıyarak lar çarşısında 42 numarada kain Ro-
Beyler • Numan zade S. 21 dolfo Penzo ve §Ürekası unvanlı §İr· 

ket §eriklerinden Maryo Penzonun 
numaralı muayenehanelerinde olduğu anlaşılmakla tasdik kılındı .. 
kabul ederler. Bin dokuz otuz yedi yılı ki.nunuev-

T elcfon : 3921 vel ayının yirmi be,inci cumartesi 
•ıs _____ E? :e • 

IZMIR sıcıu TtCARET ME
MURLUGUNDAN : 

günü. 
25/12/937 

T. C. lzmir ikinci noteri resmi 
mühürü ve E. Erener imzası 

Şarl Sirey Ticaret unvcıniyle iz- Genel sayı : 149D8 
mirde Kardiçalı hanı altında Mimar Özel sayı : 17I109 
Kemalettin caddesinde 18 numara- I,bu beyanname suretinin dairede 
da baharat ıtriyat ve buna benzer saklı 25/12/937 tarih ve 14774 ge-

. . . nel ve 17/109 özel sayılı aslına mu-
maddeler tizerıne tıcaret ye.pan Şarl tahakati tasdik kılındı. Bin dokuz 
Sireyin iıbu ticaret unvanı Ticaret 1 yüz otuz yedi yılı kanunuevvel ayı
kanunu hükümlerine göre sicilin nın yirmi yedinci pazartesi günü. 
2159 numarasına kayıt ve tescil 27 /12/937 
edildiği ilan olunur. T. C. lzmir ikinci noteri resmi 

130 (80) mühürü ve E. &ener imzası 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZtN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasina 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

.....,., ... , 
. 
iz mir Ziraat mektebi müdürlüğün-
den: 

Cinsi 

Kaysı' 
Şeftali 
Erik 
Hintelması 
Elma 
Ceviz 

Yıl 
1 

Kuruş 
15 
15 
ıs 

İncir 5 
Trabzon hurma.r.ı 

Yıl 
2 

Kuruş 
20 
20 
20 

Limon 80 

Yıl 
3 
Kuruş 
25 
25 

50 
30 

Yıl 
4 

Kuru~ 

20 

25 

Yıl 
5 

Kuruş 

--' 
25 

Portakal 80 
Badem 10 
Mektebimizde satılığa çıkarılan meyvalı fidanların cins, yaı ve 

fiatleri yukarıda gösterilmiıtir. 
Alıcıların tatil günlerinden gayri zamanlarda mektebe müracaat 

etmeleri. 13- 20-27 111 (75) 

1938 lzmir enternasyonal Fuarı 
Dünyanın en gÜzel ve en karlı ah, verif yeridir. 

UCUZ SEYAHAT, BOL ECLENCE 
20 AcUSTOS - 20 EY LOL 

13----20-27--1-3 53 (76) 

tZMtR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 

Tütün inhisar idaresi lzmir ha§ 
müdüriyetine izafetle vekili avu· 
kat Süreyya tarafından Eski Mah
keme önünde 113 sayılı dükkanda 
tütün bayii iken ikametgahı meçhul 
Talil aleyhine açılan 15 lira 97kuruı 
alacak davasının cari mahkemesin
de : Usulün 141 inci maddesine tev-
fikan 28/ 12/937 günü saat onda 
mahkemede hazır bulunmasına dair 

gazete ile ilan yapılan tebligata rağ
men gelmediğinden bu kerre hak
kında gıyap kararı verilmi§ ve mah-
me 2/2/938 günü saat ona talik kı
lınmış olduğundan yevmi mezkurda 
bizzat mahkemeye gelmez ve tara
fından bir vekil göndermezac hak-
kında gıyabi muamelei kanuniye 
yapılacağı hususi tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilin olu
nur. 

129 .(77) 

-- .. fi' 

13 SON KANUN PERŞEMBE 938 · 

• Jzmir Gazi bulvarında Sağlık evi 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Mital Ba

ran tarahndan yeni
den İnfA ve tesis edi
len bu baıtanc 12mir 
ve civarının bÜyük llli.!15~ 
bir ihtiyacı.m kartıla- · 
rntJlır. En modem 
konforu haiz ve en 
mükemmel fenni teç
hizatı haizdir. Hasta
ların temiz.tik, istira
hat ve iblimamlanna 
ıon derece dikkat ve 
itina edibnektedir. 

Kabul ıeraiti fev
kalade ehvendir. Gece ıündüz daüni doktoru bulunan mües.eıe, müracaat 

edecekleri her an 1'abul eder ve hastalar diledikleri hekimler tarafından teda
vi etliril.mektedirler. 

........................................ 
iz mir Valiliğinden: 

Vilayet umumi meclisi bu ayın 17 nci Pazartesi günü ıaat · 
l '1 de yıllık toplantısını icra edeceğinden sayın meclisi umumi 
üyelerinin mezkur gün ve saatte vilayet salonuna te,rifleri rica 
olunur. 12-13 119 (67) 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Ditleri ve di• etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatınak ve ~zun 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dit macunudur. 

Sabah öğle ve akfam her yemekten sonra günde 3 Jela 
diflerinizi lırçalayınız. 

Türkiye · 
.. Kızılay Kurnnıu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu t 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 • 
Fabrikaları 

anonim. Şirketi 
Şehitler Caddesi Makara Sokak 

Posta Kutusu ta& lzmlr 
Tek ve mliteaddit katlı pamuk iplikler. boyanır, kastcr· 

lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeıitleri. 
FIATLERIMlZI iSTEYiNiZ 



TU.RIN 
nJRA~ rabriblan mamullbdır. Aynı zamanda Turan 
ltnalet •baalanm, traı aabuna ve kremi ile gllıellik krem• 
leriai kallanws. Her yerde sablmaktadır. Yalnız toptan sa· 
bfJar icla bmlrde Gul Bulvannda 25 numarada umum acen
telik Nef'f Akyazıb ye j. C. Hemaiye müracaat ediniz. 

Poata Kut. aa.ıı1 Telefon 34&5 

\ 
) 

~ 

Saç Eksiri 
Sıçlann d6klilmesine ve kepekJenmeaine mani olur. Komojen 

••çlann. k6klerini kuvvcı:Uendirir ve besler. Komojen saçların 
lldaaıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
kOIDojen Kanzuk saç eksiri maruf eczaoelerJe ıtriyat mağazala-

;.,nda bulunur. 

tele 
~ 

s 
Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

MiELE 
Krema makinalari geldi 

Bu makinalar dlnyanın he;r ,.;.. 
de al~lk aleminde MI,. tih· 
ret bzannut Ye en Yerimll maki-

ne olarak ta•ı••ıfbl". 
Son alatem yeni modellerimiz 

selmiftir. 
"1-"YNı FABRJICANIN: lsınir mıamn 8Gllf ,.,,_,,, 

ELE BISIKLEn.ERI M. p. TlMUR vo A. KAUKI 
" 1Elt Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulftl'I Nu. 17 Telgraf: 

RI... KAUKI - IZMIR) 
"1IELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LEtU ..• 

Fiat. her k•••Y• elverlfll' 
:f 

Bilrilk radrolaren •vaat 
- · ve kudretfnae 

Lük• ahterit~ 
- bir radyo ..., 

. SPARiil~~ 
LUl.1ı_~REK 38 MODELİ .,. ., 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRINCt KORDON REES 

BINASI TEL . 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

JDEUTSCHE LEVAN· 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 
ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN 

ALGERIAN vapuru 20 son kanunda 
gelip Londra, Hull ve Anversten yük 
çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. . ERNST L. M. ~USS vapuru 5 iklnıı. 

UVD.ON ,_ .. _ cı kAnunda beklenıyor. Rotterdam, Hana 
~ vapuru 90n. aanun .10nunda . 

-.ı..-.. ı ..a..:ı--._.1_ ll Londra burg ve Bremen ıçin yUk alacaktır. ve il..._. pwua:ıu- ıe p için 
yük alacaktır. KONYA vapuru 19 ikinci klnunda 

POLO vapuru ıubat ortasında Lond- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- Bremen için yUk alacaktır. 
cak ve ayni umanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LINF.S 
için yUk alacaktır. The Export Steamshlp Corporation 

LIVERPOOL HA'ITI EXF.CUTIVE vapuru 12 ikinci kanun-
MARD1NlAN VAPURU şubat iptida- da bekleniyor Nevyork Jçln yUk alacU. 

.smda Liverpool ve Svan.seadan gelip tır. 

yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- STE ROYALE HONGROISE 
pool ve Glasgov için ytik alacaktır DANUBE MARITIME 

LESBIAN vapuru şubat ?rta~~nda Li- TISZA molörU 11 ikincl k!nunda 
verpool ve Svanseadan gelip yuk çıka-
racak ve ayni zamanda Liverpool için bekleniyor. Port - Salt ve Iskenderlyı 

SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) yük alacaktır. limanlarına yUk alacaktır. 
AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler DEUTSCHE LEVANTE - LIN1E SERVICE MARITIME ROUMAIN 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz ll..SE L. M. RUSS vapuru 31 son kA- BUCAREST 

nunda Hamburgdan gelip yük çıkara- DUROSTOR vapuru 16 birinci U. 
I _!" . . • •i• ·, • , · . 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
· Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar ıokak numara 12 
F. PERPİNYAN Telefon : 3937 

Norveçyanm haliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

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

·-----. ~.; ' ,..'- . - .. . ' . . ' - ~ 

B R IS T 0 L 
Beyoğlunda 

•tn 

OSMANiYE 
Sirkecide 

• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareıiylo bütün Ege 
haUuna kendiıini ıevdirm.ittir. . 

Otellerinde misafir kalanlar, ken"di evlerindeki rahah bu
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine illveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Eıe ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

• • m 

No. 3001 F DAIMONA 91 
El feneri n 

DAIMON markalı bu fenerler ,eceleri aindfiz J•paD hem elde 
hem veleabitte kullanılan fenerlsin en i,Uidir, portatiftir, 

JUSI pille ltW Verir. 
Ço• da,.,.rr, plı .,,lfoın H ~ acUdrır. 

Bilhassa mahalle arasında mitalirlik döniitünde çok iyidir. 
Tani1e ederiz. 

Maliye vekiletinden: 
Eski bronz bet ~luldarla ytiz paralddar Ye nikel lmk para· 

lddar 1/1/938 tarihinden itibaren bir aene nihayetinde yani 1/1/ 
939 tarihinde tam•"""ll tedarilden bldmlac:aktır. 

KeyfiyeJ 2Z57 numarah kanunun aeldzlncl maddeel ...dblace 
Ula ~-· 1~ 1 .IS 4648 (DM). 

akt nunda Köstence için hareket edec~ c ır. 

Tarih ve navlunlardakl değişiklikler- DEN NORSKE MIDDELHA VSLIN.Jı 
den acenta mesuliyet kabul etmez. OSLO 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

BAGHDAD motöril 14 ikinci ldnUDo 
da bekleniyor. Dleppe ve Norveç um~ 
limanlarına yUk alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

NORBURG vapuru 10 ikinci kAnuıt 
938 de bekleniyor. Anvers ( Dotru ) 

1 

SATURNUS vapuru limanımızda olup Hamburg ve Bremen için yUk alacak· 
.Rotterdam - Amsterdam ve Ham.burg tır. 

Umanlan için yük almaktadır. Illndald hareket tarihleriyle na~ 
OBERON vapuru 18 kAnunusan.lde luıllardakJ değlflldiklerden acenta mec 

beklenmekte olup Burgu - Varna ve suliyet kabul etmez. 1 

Köstence limanları için yUk alır. Daha fazla tafslllt almak için Blrbı. 
TRITON vapuru 24 kAnunusanide el Kordonda V. F. Henry Van Der Zet 

beklenmekte olup RoUerdam - Amster-- ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUrec. 
dam ve Hamburg limanları için yük caat edilmesi rica olunur. 

alacaktır. TELEFON No. 2007/2008 
SVENSKA ORIENT LINlEN 

1SA vapuru 24 kAnunusanidı beklen- nide limanımıza geUp Malta ve Ma.rsil. 
mekte olup Rotterdam, Gdynla, Dantzlg ya llmanlan için yUk. ve yolcu kabul 
Danimark ve İsveç ve Baltık liman.tarı eder. 

için yük alacaktır. 118.ndakl hareket tarihleriyle navltmı1 
ZEGLUGA POLSKA !ardaki değişikliklerden acenta mesull-

LECHtSTAN motörll 13 kAnunusani yet kabul etmez. 
tarihinde gelip Gdynla - Dant:ztg liman- Daha faz.la tafsilAt için Fratelll Spel'o 
ları içln yUk alacaktır. oo vapur acentalığına mUracaat edllm. .. 

SERV1CE MAR1T1ME ROUMA.tN si rica olunur. 
ALBA JUL YA vapuru 25 kinunusa· Telefon : 2663/4111/4221 

Grip ve Nezleye 
30 kuru,ıa allahlanmak gerektir 

( Korizol Kemal ) 
Grip, nezle ve enfluenza gibi mikropları ağız ve burunda 

yafayan haıtalaklara kartı 

( Hilal eczanesi ) ve ( Korizol Kemal ) 

HtLAI. 
ECZANESi 
KORIZOL 
KEM.At 

Btqan - Ku o ıip ( ICori.aol Kemal) mi? 
Ku-Bilmem hainde (Hilal Ecmnui) yuıyor (Kemal Kô 

mil) yaı,YOr .. Eoet evet (Korizol Kemal) de )'IUl,)'Or ••• 

Islan bul Defterdarlığından: 
Calata Gümrük kutUında rıhtım ve Kd1Ç Ali P.,. caddeleri ar ... cı. her 

iki caddeye yüzü bulunan ve 1760 metre murabbaı ..ı.. fberine lata edllmlt 
olup evvelce tUdln lnhisan idareaince depo olarak kullarulan eeld 3 yeni 
187.189, 191 namaralı ltlrsir ld&liye bam ile albnclald 19), 19S, 197 nu
maralı dOWnlar p&ra11 pefin Ye aırf nakit Yerilmek tarti:rle elli bin lira mu
hammen bedel Uaerinclen k..,.a. ı:arf UIUli.Y• eablacalr.br. leteldilerin 3 7SO 
liralık mWYallat teminat ak~ makbuzlari,yle teldifnamelerini 24/1 /9 )8 
Puarteei sUnfl ... t 14 de kadar Milli Emllk Müclürliliünde toplanan Ko
nüqon batbnftlma Yenneleri Ye aaat l S de mektuplar a~arken Komiayoa
cı. hazar bulunmalan. M. c29• 

9- 13-17- 21 (77), ~7 
• 

Bornova Ziraat mektebinden: 
Mektebbaiacle Montafon melezi bir buçuk Yatında bir bq to. 

~.1/938 P-.embe dnü saat 15 de açık arttırma ile aatı. 

Taliplerin mezkfar N.atte komiıyona müracaatleri ilan olu-
_.. 128 (78), 
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imparatorluk konferansı neticelendi 
Çiıle karşı alınan kararları bildiren bir neşredilmedi 

Bu kararların. i eride neş- 1 Harp ilinından evvel 
edi eceği 

eA 

eyam • yor •• soye te lifi •• r caat 
serbest ~eçit 

bildirdi 
ongre tarafından dünkü toplaı -
tıda görüşülerek reddedilmiştir 

Romn, 12 ( ö.R} - T o'kyodan bil
dirildiğine göre Çine karoı Japonyanın 

vaziyetini tayin için imparatorun riyase· 
ti altında yapılan konferanıta verilen ka
rarlara illn edecek hiçbir teb1ii henüz 
neşedilmemiotir. Bununla beraber iyi 
haber alan mahafilin kanHtine göre böy
le' bir tebliğin· neıri yakındır. Bunda Ja· 
pon)'anın Çlndek.i kararııızh.k vaziyetine 
nihayet vermek azminde olduğu ve bu
nu da ya Çine harp illn etmek, yahut 
ltat'i bir ıulh imza eylemek suretiyle ya
p_acağı turlb edilecektir. Bu iki tıktrın 

hangisinin ihtiyar edileceği mueıal Çan· 
Kay-Şek tarafından takip edilecek hare· 
ket hattına bailıdır. Mareoal Çinin Ja-
ponyaya karıı husumet vaziyetine niha

Roma, 12 (ö.R) - Va~ingtondo.n 

bildiriliyor: Arrıcrikanın bir devlete harp 
ilan edebilmesi için önceden reyiam ya
pılmasını teklif eden Ludlov layıho.sı 

kongre tarafından reddedilmiıtir. Bu 

netice öteden beri bu yolda bir tadile -
muanz olan ve reisicümhurun harp ilanı 
salahiyetinin tahdit edilmemesini isteyen 

ıeisicümhur B. Ruzvclt ile hükümetin 
son derece lehinde telakki edilmekte-

dir. Ayni zamnnd:ı kongrenin bu karan 
Amerikanın tecerrüt eiysetinin revaçtan 

düştüğüne de bir i arct telakki edilmek· ' 
tedir. 

cNevyork Herald and Tribune> gaze· 

· rey neticesi Amerikanın Avrupa işlerine r 
karışmasına ve diğer milletler arasında· +. 

yet vermezse harbın rcsmen ·ilunı içtinap 
edilemiyecek bir hadise olacaktn. Suçcoda aç_s:vil halk Japon askerlerinin nezareti altında sevkcd;liyor... ki harp ve sulh vaziyetlerine lakayt kal-. · ı · . · . . mamasına yolu hazırlamaktadır. 

Tokyo, 12 (ö.R}-Hancıyenezare- Roma, 12 (ö.R) -Şanghaydan bil·'ıŞantung vilayetım ve Çıng-Tcoyu kendıl , . 
• · l"h' .. ·1· d'0nk~ • · k l 1 1 k d d cNevyork Kerald and Tırbune> go.ze· bnın aa 11 ıyettar mumeası 1 U U ımpa· diriliyor: Çinin hemen her tarafında Dil· 'Ontro U atına n ma tasavvurun a ar. • .• . . • • 

1 k '- f d · 'h · d'l k .. .. . 1 L d 12 (ÖR) B d t h · tesıne gore de B. Ruzveltın hancı sıya-rator u xon eranun a ıttı az c ı en a- va kuvvetleri tnrafındıı.n buyuk faalıyet on ra, . - ura a a mm 1 • .. • 
rarlann ileride neoredileceğini bildirmi~. _ t • I . . J h fi fllaları edildi;;ine göre 1ngilterenin Tokyo sefiri 8etı artık tckaddum cdecektır. Bu ıebep-

gos cır mıştır. apon ava ı o 1 0 J A 'ka bundan ııo d" · m•l'ı 
fakat bunun tarihini teıbit etmemiştir. H k h . t h" de Japon hiikümeti nezdinde bir teşebbüs- I c merı nra unya eıyase· 

. an ov ava ıs asyonuna ucum e • f d f al bir vaziytt alab'lecek v ç k 
Fakat bu vesikanın neşrinin birkaç gün- h te bulunarak İngilterenin Çinde Yang- 1 ın e a 1 e 0 Bir Amerikan harp gcı:-ıisinin topları 

rek orada bulunan 9 Çin tayyaresini ta • "h' b' ol oynayab·ı kt' 1 d b ~k · k~ ld v k J den f nzla gecikmiyeceği ihuı edilmek· Çe nehrinde serbest ıeyrü .scf er hakkını 1 mu ım ır r ı ece ır. a ığı muazzam inıaat programını Üyu ım ansız o ugunu ynzma ta ve apon• 
tedir. rip etmişlerdir. Dönü11Jeri e~masında Ja· haiz ojduğunu hatırlatmıı ve nehrin man· Tokyo, 12 ( ö.R) - Japon gazete- bir nlaka ile takip etmektedirler. Gazc- yanın yapacağı harp gemilerinin ehem• 

Hariciye nezaretinin mümessili ittihaz pon tayyareleri Üç Çin tayyaresiyle kar- sabına doğru kıyılarının şimdi Japon kon- leri Amerikanın deniz teslihatıru arttır· teler bu vaziyet dahilinde Japonyanın miyetçe Amerikanınkilerden aşağı kala" 
edilen kararlann mahiyetini ifşa etme- şıla~mışlar ve bunlarla hava muharebesi trolu altında bulunması yüzünden bu I mak kararını ve 19 39 !Senesi için hazır- Amerikan inşaatına ayak uydurmasının mıyacağını bildirmektedirler. 
miştir. Fakat iyi kaynaklardan bildiri}- yaparak içlerinden birini düşürmüşler- serbest geçit halkım asla feda etmek 1 - • 

~!i~ö::~~e~a~:::;~k~:~u~~:a~e~~~ ~:~k~ğ:n::~::::~a~:: ~~~:::1~~ :~ niyş::::a:.ı~;dı~~~:;ldirmi~~;on me- Fransada ı· ş nı· zamını temı· n 
dir. Japon hükümeti her halde mareşal hir yakınlarında Japonlara karşı bom- nabiinden gelen bir haberde Pekin m~-

~~~n~:~~~~·:~::::::=!::i:::l:;. ~:~:I~:~~:::~~~;:E:=: :~~;:~~::: ;r~1~;:~:~1~~::~!-::~~~~~~:~~: için tedbirler alınd. ı 
ümit edilmemektedir. Japonyanın takı- ft .. h. t ki d "k' J duğu bildirilmektedir. ra an mu ımma na e en ı ı apon 
nacağı tavır ı.•e hareket mareşal Çan- Şanghay, 12 (AA) - Bir Japon 
K Şek. h k . .b. l treni üzerine de bombalar atmışlardır. b d b ld' ·ıd· w· .. ç· h .. ay- an tavır ve arc etme ta ı o a- . . men r.ın an i ırı ıgıne gore ın u-

k H h ld . l k k f • Bu bombardımanların netıcesı hakkında k d ·1 ek l .. b' k H •• k •• t • ı t "" • 
::~:r.orta~a ç~ka~iJ

1

::~r~t~;ü~ iht~~n~~ Japon kaynağı:ıdan hiç bir haber veril- lt'a~d:ıre.~D::ı'g~gek
0

r:ntagerda
1

:Cte:nopÇl:1.n0:0ı~rud~ulua;r~ınnmaa;akı':tı u ume ın par amen oy. a verec~gı 
leri önceden göz önüne getirerek her bi- .memektedir. .. 

ri hakkında karnrlarını vermi~tir. Şu ka- Şanghay, 12 (ö.R) -Japon kayna- 50.000 ton mühimmatın oimdiye kndar ı k 1 •• k k b 1 ed•ı k 
'dar var ki bir harp iliını §imdilik tuav- ğından bildirildiğine göre Pekinde tcşek- karadan Kavlona scvkedilmi~ olduğu bil- an un ar m una aşasız a u 1 ece 
vur halinde olriuyacaktır. kül etmiş olan Çin muvakkat hükümeti diriliyor. 

Roma protokolunu 
Faris, 12 (Ö.R) - Gazeteler B. Edou

ard Herriol'nun yeniden mebusan mec
lisi reisliğine seçilmesini temin eden ek
seriyeti parlamento tarihinde misli az 
görülmüş bir ekseriyet sayıyorlar. Fil
hakika reye iştirak eden 447 mebustan 

imza eden ücler konferansında tam 1418 i B. Herriot lehinde rey vermişler-

' i 
dir. Geçen seneki intiha batta ise B. Her
riot reye iştirak eden 476 mebustan üç 

b e Ah k l h h Ak e e e .. ks b . . 1 . . t l şt 
V lmlş 

yuz sc en eşının rey ennı op amı ı. 

ıra en e an aşma ru u q. ım 1 Di.k~ale.şay~ndiğerbirnoktadab.~l~n 
Roma, 12 (ö.R) - Roma protokolu

nu imza etmiş olan devletler arasında 
Budapeşlede yapılmakta olan konferans 
bu akşam nihayet bulacaktır. Başveku
lette yapılacak bir içtimada lt.alya, 
Avusturya ve Macaristanı alakadar eden 
bütün meseleler gözden geçirilecek ve 

konferansın vasıl olduğu neticeler hn.k
kında bir tebliğ neşredilecektir: Macar 
gazeteleri dün hariciye nezaretinde ve-

rilen ziyafet esnasında üç devlet mü
messillerinin teati ettikleri nutuklardaki 

samimiyeti kaydetmektedirler. Bu sa
bah saat 7.30 da kont Ciano Budapeşte-

den otuz kilometre mesafede krallık na-
ibi amiral Horty tarafından şerefine ter
tip edilen bir av eğlencesinde hazır bu
lurunuştur. 

Budapeşte, 12 (Ö.R) - Macar gaze
teleri üç taraflı konf e:ransın muvaffakı
yetinden bahsederek istikbalin Kont Ci
anonun, Macar hariciye nazırı B. De 

Kanyanın ve büyük blr A vnıpa şahsi
yeti olan Avusturya hariciye nazın B. 
Guido Şmidtin sözlerinde tezahür eden 
realitelere ait olduğunu kaydetmekte-

dir. cPe~te Lloyd> gazetesi Italyn, Avus
turya ve Macaristan arasındaki ticari 
münaseb~tlerin istikrarından bahsede
rek bu vaziyetin Çekoslovakyayı <la 
Roma protokolunu imuılamış olan dev
letlere kar~ı Romanya ve Çekos1ovak
yaya müvazi bir siyaset takibine mec
bur Nleceğini tahmin ediyor. 

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

Üç Devlet 
---··---

Roma - Berlin mih-
verine yakınlıkla 
rını teyit ettiler. 
Çekoslovakya iktı 

saden bu devleti ere 
elini uzatmıya mec 

r bur mu olacak? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K . b' 1. w. A st · b k.l reıs vekillerı arasında yalnız komunıst 
anyanın ış ır ıgı vu urya aşve ı , . 

h 
. . ·r 1 . . k B. Duclos nun seçllmemış olmasıdır. B. 

ve arıcıye nazırının vazı e ennı o- . . 
l 1 l 

. ..1 1 Duclos mutlak ekserıyetı kaznnamadı-
ay ~ştırmış aroır. - d 'k' · d f l ak b ki · · .. • • t gın an ı ıncı e a o nr u mev ıçın 

Budapcşt~, 12 (A.A) - .~unkü ak· ı bir seçim yııpılacaktır. Bu hadise halk 
şam ye7?eğı .esnaşında ~arıcıye na~~rla- cephesi ekseriyetinde komünistlere kar
rı Kan~·a, Cıano ve Şmıdt Roma ıtıH'ıf-ı şı bir soğukluğa delil sayılmaktadır. 
Jarı dolayısiyle biı•birlcrini tebrik etm~- IŞ NiZAMI 
ler<lir. Dö Kanya bu itilafların dördün-
cü yıl<fönüınlinün yakında idrak edile
ceğini hatırlııtml§ ve bu itilafları imza 
etmiş olan üç memleket hariciye nazır

larının. 11/11/937 de akdettikleri konfe
rans neticesinde Italyanın Habeşistan

daki hakimiyetinin ve Macaristanın si-

lfıhlanma hakkının tanınmış olduğunu 
imza eden devletler arasında dostlu- ilave etmiştir. 

Paris, 12 (ö.R) - lş ihtilaflarını kat'i 
bir şekilde hallederek grev Mdiseleri
nin önünü alacak y~ni iş nizamı mesele
si Fransada günün meselesi olmuştur .. 
Bu mese?e üzerinde fikir müdavelesi 
için başvekil tarafından yapılan daveti 
işçi teşki15.tiyli? orta ve küçük endilstri 
mümessilleri kabul ettikleri halde pat
ronlar genel birJiği kabule mütemııyil 
görülmemiştir. 

ğun tam olarak baki kaldığını ispat et.- Bundan sonra söz alan Ciano Romıı 
tiğini yazıyor. üç devlet derin bir an
layışla komşulariyle siyasi ve ekonomik 
münasebetlerine istikrar vermeğe çalış
maktadırlar. 

«Reichsposb gazetesine göre şansöl
ye Şuşnig ve hariciye nazırı B. Guido 

Şmidt Budapeşte müzakereleıinin neti
celerinden çok memnun olduklarını bil
dirmişlerdir. Kont Cianonun nnlayışlı 
har~keti ve Macar hariciye nazırı B. de 

itilfıflarının, Roma - Berlin mihveriy
le hemfllıenk olduğunu ve samimi bir 
anlaşma neticesinde Yugoslavya ile Ital
ya arasındaki dostane münasebetleri 
Avusturya, Macaristan, Almanya dost
luk grubunun menfaatleriyle telif et
menin imkunı bulunduğunu söylemiştir. 

En sonra söz alan Şmidt halihazırdn
ki konferansın ~ulhun tensikine 'hadim 
olacağı ümidini iz.har etmiştir. 

lngiltere ile Almanya arasında 
venı ticaret anlaşması yapılacak 

Elize sarayında reisicümhurun riya
seti altındn yapılan içtimada bu mesele 

görüşülmüş ve şu tebliğ ncşredilm~tir : 
cBaşvekil B. Chautemps konseye sosyal 
hadiseler hakkında izahat vermiş ve 

milli menfaatlere aykırı olan sosyal 
çalkantıya bir nihayet verilmesinin mUs
tacel olduğu noktası üzerinde kuvvetle 
ısrar eylemiştir. Başvekil bu mak~tla 

hükümetin giriştiği teşebbüsü nnlatmış 
ve hükümctin bir sosyal adalet kaygısı 
ile hareket ettiğini, yeni kanunlarla ku
rulııcak nizama her vatandaşın riayet 
etmesi icap edeceğini bildirmiştir. Mec
lis alakadarlnrla istişareden sonra me
busan meclisine arzedilecek metinleri 
tasvip etmiştir.> 

HOKOMET1N TEK.LtFt 

llği mümessili bugün başvekalet kona- beyanatta bulunmuştur : 
ğında ,Yapılması mutasavver içtima hak- c Yeni jş nizamı hakkında karşılıklı 
kında noktai nazarlarını başvekile bil- ve münakaşalı bir içtima yapılması için 
dirmiştir. B. Chautemps bazı zanlar hi- yaptığım davetlerin hepsi knbul e<lilme
Hifına olarak mevcut kanunlar yerine ınişlir. Bununla beraber alakadar teşek• 

I kUllerin mümessillerini kabul ederelc 

1 

bu mesele hakkında görüşmeğe devnrn 
edeceğim. Her halde anJa~ıhyor ki ta" 

ı: savvur ettiğim münakaşaİı içtiınn ola· 

Chautemps 

patronlar ve işçiler arasındaki müşterek 
mukavelelerin ikamesinin mevzuu ba
his olmadığını hükümetin hazırladığı iş 
nizamı metinlerini kendi mesuliyeti al-

tında meclise vereceğini ve teşebbüs 

ettiği . karşılıklı istişarenin şimdiki ihti
laf ve çalkantılara nihayet vermek mak
sadını takip ettiğini bildirmiştir. Pat-

ronlar tarafından içlimaa davet edilme
mesi talep ediJen müstakil sendikaların 
mümessillerini bugün için davet imka
nı olmadığını bildiren bıışvekil onların 
da mülalualarını dinlemeğe hazır oldu

ğunu, fakat şimdilik ihtilaf halinde olan 
ba~lıca iki iarafı karşılaştırmak istedi
ğini, yoksa bu içtimaın çok uzun süre
cek bir kongre şeklini alabiJeceğini an
latmıştır. Patronların mümessili bu va
ziyet karşısında içtimaa iştirak edemi
yeceklerini ve hükümetçc hazırlanan 

yeni kanwı metnini öğrenince fikirleri
ni bilclirmeğe hazır olacaklannı söyle
miştir. 

BAŞVEKlLtN BEY AN ATI 

mıyacaktır. Fakat giriştiğim uzlaştırma 
teşebbüsU bunun için bırııkılacrık ve 

1 hatta engellere tesadüf edecek değildir. 
1 Tesadüf ettiğim kUçük güçlük beni hay· 
j rette hlrakıın bir şey sayılamaz. Siyast 

l 
hayatımda bunun emsaline çok tesadUf 
etmişimdir. Alakadar · teşekküller ara· 
sında doğrudan doğruya temas olmns~ 

bile ben her biriyle ayrı ayn temas ede
rek görüşlerini karşılaştıracağım. Pat
ronlar birliğinin hükümetin davetini 
reddebnesine rağmen bu bilvasıta tC"" 
maslarla yine istediğim neticeye va.rabİ" 
leceğini ümit ederim. Altıkadarların fi
kirlerini dinledikte~ ~nra 1ıükümet 
yeni iş nizamı hakkında en münasip 
göreceği fikirleri kabul edecektir.> J ' 

Aı..MANY ADA IŞS1Z SA YlSl '. 
Pnris, 12 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 

iş hayatındaki güçlüklerin yalnız Fratı'" 
saya münhasir kalmadığını iddia edr 
rek Almanyayı misal gösteriyorlar. Bun .. 
larm neşrettikleri bir istatisUğe göts 
Almanyada .işsizlerin sayısı ilk ktınuJ' 
ayı içinde 422 binden 995 bine ç1kınW 
tır. Bu teuıyüdün sebebi açık havadll 
yapılan işleri imkansız bırakan soğuk 
dalgaları ve kar fırtınalandır. Bilhassa 
bina yapı endüstrisi işçileri bu vaziyet" 
ten müteessir olmakta ve şimdilik işle
rine devam edememek zaruretinde kal• 
maktadırlnr. 

--=--

Viyanada 
hadiseler 

• 
Viyana, 12 (AA) - Naziler kralcı 

ların payitahtı ve vilayetlerde yapmak~ 
ta oldukları mitingler esnasında bir Ço • 

Viyana, 12 (ö.R) - Avusturya gaze
teleri birinci sahifelerini Dudapcşte 

konfcrnnsına ait haberlere tahsis etmiş
lerdir. Yarı resmi cViener Zeitung> ga
zetesi konfscransm Roma protokolunu 

Londra, 12 (ö.R) - cEvning Standard> gazetesinin bildirildiğine göre 
ticaret nezareti ve F oreign OHice Almanya ile yeni bir ticaret mukavelesi için 
müzakerede bulunmaktadırlar. Bu mukavelenin gayesi iki memleketin hususi 
endüıtrilerine aralarında anlaımak imkanını vermektir. Deniz atın ticaret par• 
lamento müsteşarı bu maksatla muhtelif memleketlerde bir turne yaparak 
ticaret odalarından raporlar almııttr. Bu teşebbüsün gayesi İngiliz endüstrisi
ni tasavvur edilen anlagmalara i,tirake teıvik etmekir. 

Diğer taraftan başvek~Iet tarafından Faris, 12 (ö.R) - Başvekil B. Camille 
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arbedeler çıkarmLŞlardır. Zabıta bırç0 

neşredilen bir not.aya göı:e patronlar bir- Chautemps gazetecileri kabul ederek şu Naziyi tevkif etıniştir. 


