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SCf>t,~, 

Fransada yeni bir cephane 
deposu bulundu 

Faris, 17 (ö.R) - Zabıta tarafından Saint
Lazare caddesinde yeni bir gizli mühimmat de
posu bulunnıtı§tur. Depo Boden isminde bir 
şemsiye tacirinin islican altında idi. Şemsiyeci 
~ ~ilmiştir. Tahkikat ~~~diy~ _ 

_ ;;:;--~ FlA Tl ( S ) KURUŞTUR C1imhuriyetin ve Ciimhuriyct e!erinm bekçi${, !abahları çıkar ıfyast gazetedir YENi ASIR Matbaasında basılmı,tır ---.. 

H·· en amleler 
e • ç 

Cenevrenin- Ucuzluk e , 
Zô:af ı ~ . ·. fiatlerine 

Millet) C . . .. .. 1 İstanbul, 17 (Hususi) - Yurd 
~iincü t e; emıyetı bugu~lerde yu-1 içinde hayat ucuzluğunu temin 
}'\iı topf p antı~ını yap~~ tır. Bu için hükümetin aldığı ve almak 
~atlar v an.~ı, b~r çok hadıseler, , te- üzere olduğu kararlar bü~~n 
llı t h ~ surpnzlerle doludur. ) arı· memlekette büyük bir r.-ıemnuni-

a mınden " · d .. ·· ı·· d" lo-atla h acız, ar goruş u ıp-,yet uyandırmı11tır. Hükümetin ha-
... rın at l ·· .. d "d 1 y • ku ı . 8 arı yuzun en, 1 ea yatı ucuzlatma yolunda ve en baş-
ru uşta b .. k d' . haslana ' .. 1r . m~essese en 18,111e l ta d, ekmek gibi birinci derece-

me . .n umıtlerı tahakkuk ettıre· ı dek. zaruri ihtiyaçlar üzerinde 
bettnı~ı~: insanlığı korkunç bir akı- du·:nas,na da ayrıca büyu"k bir 

c euruk] k . . d d A • 

ı 
t 
ı · ihtiraslar e;~ ıstıh~dı~ı ~a.~ıydn 1e!1emmiyet verilmektedir. Bunun

rne rn po ıtı ası, a a rud e-1 la beraber ihtiyaçların her biri 
ler c~~a~t~l~~ ~üc.u~lar gib'. m!ll~t- üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır. t 

Ce . y . nı ıçın ıçm kemırmır.tır. lstanhulda marttan itibaren et fi. 
nldu~rnı{etı yaratan kafa Amerikalı atlerin'n kilo ba~ına on kuru~ 
hur· gu] a~d~, BirleşikAmerika ciim- ucuzla~ılmnsı hakkındaki karar 
d 'Yet erının hod .. b" t dd'" 1 • 

zluğ u 
•• 

sü , yağ ve sabun 
te~mil edilecektir 

KlJYLERl1'11ZIN iMARI 

Ankara, 17 (Hususi) - Hükü
metin yeni hamleleri arasında 1 
memleketin, köylere varıncaya 
kadar imarı ve ,ehirlerin ıu me
seleleri vardır. Mahalli idareler 
bankası ismini alacak olan bele
diyeler bankası köylerin iman için 
yardımda bulunacaktır. 

StJT iSi 

lktııat vekaletinde çalıtmakta 
olan komisyon büyük tehirlerimi
zin ıüt itini de tetkike batlamıt· 
tır. Sütlerin ıatıtına, fiatine, kon
trolüne ait esaslar tesbit edilmif· 

tir. 
- SONU "OÇONCU SAHIFEDE -

e saplan k h. gb~m ır ere. u- yakında ıüt, yağ, sabun fiatlerine 
ler CCJniy:;:ı d ıç ır 

1
zaman m1ıllet- de teşmil edileceldir. BafVckil B. Celal Bayar 

cnrn"h· ın eyer amamış oması ---------------------
dİse] u !m zaaf ~ebebi olmuştur. Ha
';\ .... e~kıspat etmiştir ki Birleşik 

"•crı 8 M'll 1 C · · huJu ' ı et er emıyetınde 
lıy nmuş olsaydı dünyayı kap

an r. "t lakctL ~eşı Çe§it buhrnnların, f e-
lCtın ·· ·· 

Viliyet meclisi 
olacakt cnu?e geçmek daha kolay 

milJctJ •·• ;mı.yet. ·sırf bu yiizden Valı· B. Fazlı· Gu·· ıeç yol 1l'lt§tır ~ :vkinde bir varlık olama-

açıldı 

ve mektep 
bahsetti 

iflay ·ak ınıye-ı=Jıer buhrandan za-

J 93j1 çıkmıştır. 931 de Japonya, • 1 • d k• h • 
~·;1~~y~:·de~~=lytj~~~nke~~l ~~l~dr9id:. ~~ .. ~ş···~~~.~ ..... ::: ..... ! assa s ı ye tt en 
h' bo ev e ın ar a arın a erın 

e:.ı ıluk bıraktıklarından şüphe I 
8 

1

1 
ernez. Sulh cephesinde yanklar Acilis Nutku 

t ' ---'l:f---ı:kt1ıştır. Beynelmilel te!anüt, kol-1 
oil 1 .emniyet mefkuresi artık iri- I 

rnesı güç bir hayal olmuştur. 
Bilhasia t·a/ısilat
taki fazlalığa İşa

de~ill~tler cemiyeti bir uyuşukluk ret ederek büyük 
~ikresı geçiriyor. Bu devre çok na- b 
"e hr:. Ce~iyete kaybettiği heyecan ümitleri te arüz 
tas araretı yeniden kazandırmak işi tt ·r n sözlerle bit 
kara7urun fevkinde müşkülatla e . l • e 
:tin §ı a~caktır. Zira küçük milletle- mıştır. 

ceınıyet k · l ) • tır. ş· . e arşı ınan arı aza mış- : ......... •••• •• ••• .......... ••, ••• •• •••• 
:tak ırn~ı taarruza kapıları açık hı- Vilayet umumi meclisi dün öğleden 
Ve an bır vaziyetten yalnız hayret sonra saat on dörtte vnli ve Parti baş· Vilayetin umumi mecl~inin dünkii açılış celsesi 
A:y e~dişe duymakla kalmıyorlar. 1 knnı bay Fazlı Gü1cçin başkanlığında için birleşmiş bulunuyoruz. Bunu bir şe- vazifeleri ve ittihaz buyurduğunuz ka
tu~]1 ~~~anda Cenevrenin bu taar-: son içtima devresinin ilk toplantısını re! telakki ediyorum. Yüksek varlığım· rarları normal bir cereyan içerisinde 

111 
a~ı 0 nlemek hususundaki zaafı- vaplı. füıy f'azlı Güleç, ilk celseyi açar- zı hürmetle se15mlamaktan haz duyarım. tatbik etmekte ve bu vazifeler üzerin-

§ektlU§ahede ediyorlar. Bugünkü 1 ken şiddetle alkışlanan aşağıdaki söyle- Arkadaşlarım; de yürümekteyiz. Vilayetin esaslı iş1e-
:tı u 1 e cemiyet, beynelmilel temasla- 1 vi vermh::tir : Geçen yıl yapmış olduğumuz bütçe rinden olan yol ve mektep işlerinde lA-
ünı~tt~il7ş~İrmek~e.n, daha geniş ve ı Umu;i Meclisin sayın üyeleri; .. .. ufak tefek bazı tashihatla normal ola- zım gelen hassasiyet gösterilmekte ve 

lnek U fıkır taatısıne yardım et· ı Izmirde memuriyet hayatımın uçun- rak tasdik edilmiştir. Bize tevdi ettiği- tertip buyurduğunuz şekilde malt yıl 
hakiten ?,aşka bir iş görmiyor. Fil- cil senesinde mühim v37.ifeler başarmak niz bu bütçe ile tahmil etmiş olduğunuz - SONU BEŞiNCi SAHiFEDE -

~h adun~nın~~rm~~oWu~'--------------------------------------------
vaO:tn1ar içinde bu ternaslann de- d • • 0 • • 
hi~nıl olarak temini de sulha bir B St D zı a et ceıni e: ~ayıl~bilir._ Bunun için~ir ki oya ın o vıçı y r 1 
onu y tın zaafa ugramasına ragmen 8 

• 

Şampiyonluğa doğru 

Doğanspor takımı par
lak bir galebe kazandı 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ateş ve Alsancak Bizce bunun bir :sebebi olmak lhım 

geliyor. lki takım da, milli kiime maçla-
tak ım l arı aa rakip- rına hazırlanaca~ı günlerde çok yor-

' 

gundurlar. SUnıntrene olmaktan ürldl-
erine tefevvuk et- yorlar. Oyuncularını yaralamak ve hır-
mişlerdir. palamak istemiyorlar. 

....................................... üçokta Salt ve diğer dört arkad~ı, 
Milli kilme maçlanna başlanacağı şu ayaklarının incinmiş olmasına rağmen 

haftalarda, milli kümeye aynlan iki ta- son maçlarda oynamışlarsa da beklenen 
kırnın aldıkları neticeler çok ~ayanı dik- randmanı vermemişlerdir. Biz bu müta
kattir. Her iki takını da liklerln ikinci lfuunnla. pazar günü Doğansporun ka. 
devresinde birer ma~l<U>iyete, birer de zandığı neticeyi kötülemek dU~cesiy· 
beraberlik alarak \içer puvan kayb~- le hareket ediyo:r de~. Biltı~ 
lerdir. Bu vaziyet Doğansporla Ateşe, maçtan önce de lşareıt ettiğimiz gibi, mU
Iz.mir §ampiyonası için Umit ve inşirah savi kuvvetlerle çarpışan iki takım için 
vermJıUr. - SONU 8 mcı SAHiFEDE -

Kumar yüzünden 
Kanlı bir arbede oldu 

bir genç öldürüldü ... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
• . 
• Arap Nuri 

---•·---
Dün sabah adliye 
dairesine gelerek 
teslim olmuştur. 
Suclu tabancanın 

' 
kazaen patladığını 
iddia ediyor. 

ve Şevki yakalanmışlardır. Adliye, Ug 

suçlu hakkında tevkif kararı vermiştir . 
HADlSE NASIL ÇIKTI ? 

Pazar sabahı Tepecikte Kuru çay ma
hallesinde Hüseyinin kahvehanesinde 
buluşan kundura boyacısı Şevki, sabı
kalılardan Nuri, Bedri ve Yaşar zarla 
bir müddet kumar oynamışlardır. Ku· 
mnr partisi bu dört arkadaşı birbirine 
düşürmeğe, aralarırula suitefehhUmlcrin 
yer almasına sebebiyet vermiştir. 

Bir iddiaya göre de maktulle, katil 
suçluları arasında eskiden beri devam ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pazar günil öğle vakti, Tepecikte Ku- eden bir iğbirar mevcuttur. Ancak bu 
ru çay mahallesinde, kumar yüzUnden nokta, hatta hfidisenin çıkmasınn sebep 
bazı kimseler arasında kanlı bir arbede olan hakiki milmıknşa mevzuu henUz 
olmuş, bunun neticesinde bir kişi bey· karanlıktır. 
ninden ağır surette yaralanarak hasta- Kumar partisi saat on ikiye doğru ne-büsb~~~atmak arzuları ve ümitleri 

un kaybolmamıstır. 

nı~?ün~;:ı Ve Ingiltere ~ibi büyük de- y ugos] av H 
nede can vermiştir. ticelenmiş, kumarcılar kahveden çıka• 

başvekı.Jı·nı·n 1•t}erle go··-~Md~~~.Y~a=p=r~~ın=de=b=ir=~=~=d=J~=·=n~k~~=~=~=·t=me=ie=b=aş~1~=~~b=rd=~~ ::lidisenm üç suçlusu olan Nuri, Bedri - SONU 8 INCI SAHIFEDE -

dün rbsıl~.r, siyasetlerindeki tereddü-
Cu ugunkü neticeye sebep oldu- 1 •• • • d 
ele~~. t~tdir ederek şimdi Cenevre- 1 ruşmesın e 
ha 

0 
uç~ ve orta halli milletlere da-

l- aenıs tem· k h' k" at -. mat verece • ır teş ı· 
a Zemın h l l . . •• •• '' • • ••• • •• ıı ıı ı• ıı • • ıı ı • ı •• • • •••••••• sonu azır ama ~ ıstıyorlar. Bu • : 

olaca~~~ ga~r~tin ne derece müessir ~B. StoyadinoVİC~ 
ladilA estırılemez. Paktta mühim • ' 
On alt Yapılm~sını istiyenler vardır. 

a hncı dd · -diitler nı ı;tn enın ynrattıgı tered-
<:eın · nlumdur. Fakat bir kerrc 

'Yet stat·· .. .. d"I' .. ·ı· se bu usunun ta ı me gırışı ır-
edile:un nereye varacağı tahmin 

"•e2: C . . h çıkrn · emıyetm ayntını bir 
bü8 ··aza sokmamnk için, bu teşeb

un fevl· ı-d l ):,arı dikl· .a a e o an nezaketine na-
l'annı .atı celbedenler teennile dav

ayı tercih ediyorlar. 

Roma B ı· T k Mi]] l - er ın - o yo mihveri, 
k 

et er C . . .. 
i fik. emıyetı azası arasında-

:tek C:n ayrışn:ıası~~an istifade ede
dirrn .. evrenın nufuzunu sıfıra in

- esoge Çalışıyorlar. ltalyanın, ken
NU 1KINCJ SAHiFEDE -

SEV KET BiLGiN 

Ahnanya hakkın
da hayranlık ifa
de eden sözler· 

HÖy)~~~.~ ............ . 
Mumaileyh Alman 
yayı terketmeden 
önce bütün askeri 
merkezleri ziyaret 
etmiş bulunacaktır 

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

Görinale Nörat bulundu 

B. Stoı1adinoviç 

Berlin, 17 (ö.R) - Yugoslav· 
ya başvel::ili B. Stoyadinoviçle 
Führer arasındaki müzakerede 
General Göring, hariciye nazırı 
von Neurath ve Yugoılavyanın 
Berlin 6efiri hazır bulunmuşlar· 
dır. Bu konferııns bitince B. Sto· 
yadinoviç maiyeti erkanını ve 
kendisiyle birlikte gelmit olan 
Yugoslav gazetecilerini B. Hitlere 
takdim etmiştir. Bu akşam Riya
set sarayında B. Hitler tarafından 
B. Stoyadinoviç şerefine bir ziya
fet verilecektir. 

Yugoslavya batvekili yarın Ge
neral Göringin refakatinde ola
rak Alman askeri merkezlerinin, 
bilhassa harbiye mekteplerinin zi
yaretine devam edecektir. Car
famba günü B. Stoyadinoviç Ha
novr eyaletinde şerefine verilen 

- SONU BEŞiNCi SAHtFEDE -
Evvelki gece lzmirpalas salonlarında bir çocuk balosu Yerilmiştir. Çocuk ha· 

loaunda, çocuklar nete ile seç vakitlere kadar eğlenmi~lcrdir. 



, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ERKEK, KADINI ANLAR MI? 

ERKEK içiN KADIN ... ŞEHiR HABERLERi" 
Cenevrenin 
zaafı . •. 

•• BAŞT ARAFI BlRtNCt SAHiFEDE .. 
d i nüfuz ve tesiri altında olan Avuı• 
turya - Macaristanı b u maksatla pir 
tone ettiğ i muhakkaktır. Diğer ta• 
raftan Polonya, yarın Almanyaya 
karşı her hangi bir tedbire iıtirak 
mecburiyetinde kalmamak için ta· 
dilc ilerin başına geçmiştir. 

Od em işte 1 
•• 

lnebolu f dciası Yeni Anketimiz 1 Bir Muamma mıdır? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ M 1azzez ~ 
• • Dört 

* ~.Sarışın diyorki:~ 
Mahkeme müdafaanın 
yapılmasına kaldı .. 

yaralama 
hadisesi Cenevrede, bu şartlar içinde bar 

"En 
frm 

---··---
akıllı tanıdı 
erkekler bile 

annelerinin tesiri 
alhndadır. Anlaı 

• mamazlıfı dotura~ 
i fey biraz da anne i 
5 nİn tavsiyeleridir ·nS 
• • .. frt~·r:d;~·ı:·:;ı:;~··••••HHH .. 

ödemişin Türkmen mahallesinden bo
yacı Mehmet oğlu Cemal, K~a Ahmet 

On yedi kişinin boğulmasiyle, on beş Bunu takiben, yeni teşekkül eden hanında oturan lsmail tarafından biçalc-
yolcunun da .sular arasında kaybolması Denizbanka devredilmiş ol:n Dentzyol- la yaralanmıştır. Yaralıyan yaklanmış· 
ile n eticelenen Inebolu raclası davasına ]arı idaresinin suçlu y erinde olması do- tır. 

dün a.,ır cezada devam edilecekti. Suç- layısiyle, Denizbank h ukuk müşaviri B. Yine ödemişin Hı1cı imam mahalle
lular müdafaa vekill erinin müdafaalan- Süleyman Ali verdiği bir istidada De- sinden Mehmet, ayni mahallede oturan 
nı yapmaları mukarrer olduğu için, da- nizbankı temsil edeceğini bildirmiş, usu- Mehmedi biçakla yaralamıı ve adliyeye 
vanın dünkü celsesi büyük bir alaka len doğru görülen bu muameleye ait 
uyandırmıştı. vesika dava dosyasına ithal edilmiştir. 

verilmiştir. 

ödemişin Cünıhuriyet mahallesinde 
Samiin arasında, hadise rıe~"si vapur- Ilkönce, batan Inebolu vapurunun sü-

b üı;üncü bir yaralama hadisesi olmuştur. 
da hulunup ta kurtulanlar bazı kaptan- varisi B. Mehmet Alinin müdafaası ya-

l k l\, .. b · .. · · '" d f Ali oğlu Mehmet, münakaşa sonunda lar ve deniz mensupları da vardı Sa- pı aca lı . 'J.U aşır, suvarının mu a aa 
ErLL kadını anlamaz k 1 d t· B Meh Al" Abdullahı biçakla yaralr.dığı için yaka-~ • lon çok kıılabalık olduğund~'l k pıların ve i ini avet et ı. . met ı, avu-
Bu kadar bt'i hükümler yürüten- ı kat bay Bahaettin Nasuhun, bir dava lanmııtır. budur. En akıllı tanıdığım erkekler kapanması mecburiyeti hasıl o muştu. 

ler IÖzierini yalnız kendi adlanna celsesinde bulunmak üzere Manisaya ödemişin Hamam mahallesinden Şük-
li '---- eli k bile annelerinin tesiri altındadırlar. Denizyolları idaresinin müdafaasını 

SÖy 'yoraana 'yeceğim, yo tur. gitmek mecburiyetinde kaldığını, müda- rü oğlu irfan Tuzcu, tabak. Mehmedin 
lam Gerçi bu müşahede anne olması deruhte eden, Ankara hukuk fakültesi 

cAnlanm, an am> iddiuından ukadd 1 b k d la faasını kendisi yaparnıyacağını ve cel- kızı Bn. Emineyi biçakla yaralamış ve 

lıyan müzakereler çok alakalı ola
caktır. Görüımeler yalnız cemiyeo 
tin hayatına taalluk edecek değil• 
dir. Dünya sulhunu yakından iJ. 
gilendiren bütün mühim meselelere 
temas edilecektir. Demokratik kuv• 
vetler ve sulhun samimiyetle müda• 
faası lüzumuna kani olanlar tehlike
lerin ne kadar yaklaştığını görüyor· 
lar. Her ~yden evvel beynelmilel 
münasebetlerde dostlukların istikra· 
rına engel teşkil eden bir zihniyetle 
-

1 ücadeleye ihtiyaç vardır. Cenevre
nin zaaf l bu zihniyetin terkedilm~ 
mit olmaamdadır. Cemiyet makr 
nizması şu veya bu büyük devletin 
icra aleti olmadığını ispat edecek 
şekilde çalışmalıdır. 

Nitekim, biz Türkler Hatay inli· 
h nbat nizamnamesinin tanzimind• 
bunun aksine şahit olduk. Bu kabil 
müşahedelerin çoğalması cemiyetin 
lehinde sayılamaz. Milletler cemiy~ 
tini kurtarmak istiyenler bu ana 
prensipler üzerinde tam bir samimi• 
yet göstermezlerse küçük. ve orta 
halli milletlerin tatmini na11I kabil 

ben fU neticeyı' -L--yorum : m er o an iz a ın r için şi- profesörlerinden B. Vnsfi Raşit S eviy 1 
~· k.. ed"I ek b' l l senin talikini istemiştir. yakalanmıştır. "'-'---Ltan zı'yade anlatmak ayet ı ec ır mevzu o mama ı- ve yeni teşekkül eden Denizbankm hu-

~ d Riyaset, Deni~bnnk hukuk müşaviri- --=--
gu"çtu'"r. Emm' olunuz kı' en çok t ...... _ ır. kuk müşaviri bay Süleyman Ali de d ün- ğ 

....-.. Ak l k I l ne müdafaasını yapıp yapınıyaca mı sor- LJ t[ Ü J / 
düf edilen de budur. Kadın belki er- K 1 veb mantı k böy e söy er. kü celse için Izmire gelmişlerdi. Suçlu- muştur. B. Süleyman Ali ve Denizyol- cıaşara a m Caae e 
keğini, erkek belki kadınını anlamış- ~ı:-ris unun a sini iltizam eder. !ardan yalnız Denizyolları işletme Ş'"fi hı rı müdafaa vekili bay Vasfi Raşit Se- • Menemende pamuk mahsulünü teh-

tır. Fakat bu bir taraflı kalan anla- Nıçın ? 1 B. Zekeriya mahkemede yoktu. viy, en büyük suçlu olan süvari Bay dit eden Oksi Kareynus ve bağları tah-
lar _L__ d im · işte kadın ruhunda halledilmemiş 1 . 1. yıı ~riya uyu amağa, gö- k I b" I d h , Davanın ruyetıne başlanırken, ad ıye Mehmet Alinin müdafaasının, kendi rip eden Bromius Vi.Us böcekleriyle mU-

ülm ...x. mahk-" d 1 K a a an ır sua a 8 r '"b · I · d 1 h6 d" i In l k r em~e um ur ar. ana - I . b d b" k mu aşır erın en o up, 11 ıse geces e- müdafaalarına esas olacağını söy lyere cadele edilecektir. Ziraat müdürliltil, 
bu nk •.t..ı_rde baz l stersenız unu a ır an et mev- B 

olur) timce gü Ü çınao n ı arman b"I" . . bolu vapurunda bulunup ta kurtulan . celsenin talikini istemişlerdir. mahalli ziraat memuriyetine / mücadele 
<laha hal ayı içindeyken birbirlerin- zuu yapa 1 ırsmız. ahk h B Bah N ILCIN Cevabımı hüliaa edeyim Basanın verdiği bir istida okunmuştur.. M eme eyeti, . aettio. asu- yapılmasını bil~t.ir. ŞEV KET B 
~n~, h~.mum~ Du~ı.bu~~~da~~~ whun,w~~~ M~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bir . t dü 1er· bi · "k Muhakemeli, aklı selim sahibi bir l l yan vazıye e pne ıne ncı manen zarar gördüğünü iddia ebnekte müdafaasını yapması için celseyi 28 şu- Tı H k • ta ya 
--L- L__ •- ,___ 1- erkek biraz da kadın psikolojisine ur ıye ~ &arı a;ocarun an~uamıf 0 ve Denlzyollar:ı idaresinden tazminat is- j bat pazartesi günü saat on dörde talik • 
m...du. Filheldka bir çok ahvalde vakıfsa kadmı anlamaması imkan- temekte idi. etmiştir. 

e~~ ~~·tc~~~~M~~kib~q~ b~------~--------------------etmediii v~. Bir kadın ruhun- anlatılmayacak kadar karışık veya B A z l J k A ı • ı t • 
daki haaeuiyetin nezaketini, maddi manasız bir fCY olsun .. Keıdınm ta- ay Slffi ava 1 ÇOCU n aşması } e a11ın 
kalulnda fazla yorucu bulan erkek, şıdığı muammayı halleden şifre Ad/• • v /t d .1 
tenbelliği y6züiıden kadın karakte- ~nahta~lan bu saydığ!m şeyler~e~ ıye encümenıne .l organ a ın a 1 k . ı 
rindeki muammayı çözmeğe heves- ıberettir. Muhakemeyı ve akla sclımı riyaset etti boğularak öldü O onan ontenıan ar••• 
lenmez. Bunu biraz da tnınıruna ay- yumuşaklıkla kullanmak lazımdır .. 

e- - Zir kad h li"' .. h Adi ' V ka· letı" "n d~vetı" u""zerı"ne An Pınarba.,ına bag"'lı Altındag"' köyünde,, 8 kın bulur. a an ru u ıert ge mute am- ıye e nı " • " "' Mer"i Türkiye - ltalya ticaret anlaımaaa 3 üncü maddesi mucibince 193 
·ı d .. 'ld' E k k 1 'k k karaya giden cümhuriyet müddeiumumi- feci bir ölüm hadiseai olmuıtur. Altın-- Karina kar§ı aaır ol... Üzerine mı egı ır. T c ser.t eşti .. ç.e. 0 .a- yılının ilk altı ayı için tesbit edilen kontenjanlar: 0 B da kad L 1 · B A Tuncay du""n 11abah -hr'ımize da~ köyü kır bekçilerinden clauı Tevfik ne kadar dütcrsen o kadar nazlanır. panır. u m psurn 01ısınm m~ sı . sım Y"' .. " ANLAŞMA tLE TAYIN OLUNAN KONTENJANLAR 

Diyen anneeinİll tözüne uyar. celiğidir. Söylediğim metodu iyi kul- dönmüş ve karıılanmıştır. öğleden eon- bundan iki gün evv:l eşiyle münakata 1 K. Sani .. 31 Haziraa 
Sakın bu anketinize bir gelin-kay- lananlar kadınlannı anlamadıkların- ra makamına gelen müddeiumumi, ad- etmiş; bu münakap sonunda dayı Tev• 1938 altı aylık 

nana rekabeti IOkmak İltediğimi dan asla §ika.yet edemezler. liye rüesası ve hakimlerle. görüşmüş, ak- fiğin bayanı evini terkederek kaçmıştır. ltalyan tarife No. Emtea kontenjanlar (liret) 
aanmayuuz. Ne yapayım ki hakikat MUAZZEZ SARL"" oam içtima eden adliye encümenine ri- Fak.at bu sırada Hde. bir buçuk aylak .2f TaYUk yumurta11 3.000.000 

)'Met etmiıtir. çocu~ uyumakta idi. Kadın. asabiyeti 33 Taze balık 3.000.000 

8. Mahmut Köylüyü aydınlatma Haber aldığımıza göre B. Asım Tun- yüzünden çocuğunun yiizünü yorganla 41 Şeker melası 150.000 
cay Anlı:arada vekalete, izmirin adliye örtmüş ve bırakıp çıkmıştır. 66 Arpa (mevsim mahsulü) 9. 750.000 

On be, gündenberi 
lıayıph 

. . 
ışı işleri hakkında uzun uzadıya izahat ver- 2 625 000 Çocuğun yüzü yorg3nla örtülü olduğu 6 7 Mısu . • 

Ankara yüksek ziraat enstitüsünden miştir. 
diploma alarak mezun olan ziraatçilerin Adliye vekaletince lzmirde İnpeı dü
tiıbi tutulacakları staj haki.andaki tali- şünülen yeni ceza evi ile adliye aatayı 
matname vilayete gelmiştir. Ziraat ens- hakkında da müddeiumumiliğin müta
titüaü mezunları ziraat mekteplerinde, 18.alan vekalete bildirilmiıtir. 

için teneffüsü zorlaşmı~ ve yorganın al- 69 isimleri zikredilmiyen tohumlar 1.875.000 
bnda boğularak ölmüştür. 74 Kuru sebze 5.000.000 

Geçenlerde mflddeiumumiliğe yapı

Jan biT milracaatte 8. Mabmudun tegay• 
yüp ettiil ve bir müddettenberl 7e 

Hadise adliyeye haber verilmiı: ma• 84 b) Kuru üzüm 500.000 

gelmediii sibl hiç bir yerde de görün· 
meclili haber ırerilmittL Bunun üzerine 
zabıta tahkikata bqlıyıuak B. Mahmu-

dun tegayyübündea eırırel kimlerle ıö
rüıtüiü Ye nerelere sittiiini te.bite bq
lamıttı. 

T ahkikatuı verdiii neticeye göre bu 
zatın, bundan yirmi iki gün &nce. bir ge
ce eokağa çık.bit anlaplD111tı. Fakat akı
beti hakkında bir ı..Ler alınamıyordu. 

halline giden müddeiumumt ve adliye 90 dan 97 e kadar 

devlet çiftliklerinde, mücadele işlerinde 1 J~mir adliyesinin çalaşm~lan, ~l~a~.ar 
ve istasyonlarda üçer ny staj görecekler- vekalette pyanı memnunıyet gorulmuı
dir. Mezunlardan bir lcuımı da vilayet tür. Yakında bazı yenilikler yapılacağı 
ziraat idarelerinin nez.dinde çalışacaktır. 1 da öğrenilmittir. Ceza evi ve adliye sa
Ziraat mezunlan. köylerde, köyliiyü rayı intaatı iti, adliye vrkiletince tetkilt 
1tılı:.landıracak mevzul.!r üzerinde konfe- 1 edilmekteclır. Yakında bir karara bai

doktoru, çocuğun teneffüa zorluğundan, 9 7 dahil Kuru meyva 

ranalar hazırlavacaklardır. 
~ ...................... ...... 
B. Mahmuda ait olduğu anlatdmıştır. 

Cesedin bulunmasiyle hadise tama- . 
men tenevvür etmi,,tir. B. Mahmudun 
deniz kenanndan geçerken kazaen de

boğulmak suretiyle öldüiünü tesbit et· 1 1 7 Yağlı tohumlar 
mişlerdir. Kır bekçisi dayı Tevfik yaka- 124 a) 2 Balık yağı 
lanmlfllr. Tahkikata devam edilmekte- ! l 2S e) Zeytin yağı (mevsim mahsulü) 

1 181 Ham pamuk dir. 

-=-
lanacaltbr. Zeytincilik kursu 

Ziraat Vekaleti, Aydında bir zeytin
cilik kursu eçılmaunı A}·dın vilayetine 1 

Halkevi köReS ~mretmiştir. ~~~ın~a açılacak zeyti~c~-
T lik kursuna butun zıraat memurları ı§tı-ı 

Bl ı ...,. t ı !JS rak edecektir. 
19/1/938 Çarıamba günü saat 18 de Izmir zeytincilik mütahassısı B. Feruh 

sosyal yardım ve saat 1 7 de halk ders- Barlas Aydındaki z,..ytincilik kursunu 
haneleri komitesinin haftalık toplantıları idare edecektir. Emri dün vilayete gel-

211 a) b Yıkanmam11 veya yıkanmıt yün 
212, ex 95 1 Yün ka.skam ve paçavralar 
248, ex 95 1 ipek kaıkam ve paçavralar 

2 7 4 a) 2 Kiremit 
274 c) Kurşun maden cevheri 
654 b) Kitre 
7 78 biı Afyon 

763 len 786 ya ) 
kadar 790, 791, ~ Boyalı ve lanenli maddeler 
796, 603 ) 

605 Kürk imaline yaramayan ham deriler 

935.000 
1.500.000 

250.000 
5.250.000 
3.500.000 

7SO.OOO 
32S.OOO 
32S.OOO 
S00.000 

1.S00.000 
IS0.000 

1.250.000 

500.000 
Pazar tıünü eaat on bir eulannda pasa- nize düştüğü ve boğulduğu anlatılmı1-

port iakeleei civarında bir ceaedin görül- tır. O günlerde deniz fırtınalı olduğu için 
ClüjU haber verilmesi üzerine zabıta fa- ceaet eahilden uzaklamış; ıularm durul
aliyete geçmif ve bu cesedi denizden çı- 1 masiyle tekrar sahile gelmiıtir. Ceeedin 
kamuttır. Yapılan muayenede ceeedin defnine ruh.at verilmiştir. vardır. mittir. {mevsim mahsulü) 2.000.000 .. • J t • ·-

• • • 1' 

BEYAZ PERDENiN BOYOK 
SANATKARI FERNAND CRA YET TARAFINDAN EMSALSiZ BiR 

SURETTE TEMSiL OLUNAN 

EBEDi SENFONi 
BOYOK AŞK VE MUSiKi FILMILE 

SiNEMA ALEMiNiN EN KOÇUK ARTiSTi Ş 1 R LEY TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

ÇIN ÇIN 
DEN iBARET BOYOK PROCRAMI GÖRMEK OZERE BUGON HERKES 

TAYYAREDE 
)"OPLANACAKTIR. A Y R I C A : PARAMOUNT JOURNAL 

918 Yulaf mevsim mahsulü .S.625.000 
925 Kepek > > 3.750.000 

DtCER EŞYA GRUBUNA GtREN KONTENJANLAR 

18 b) 
65 
98 a) 

12S g) 
139 a) 
214 a) 
272 a) 
274 e) 
274 f) 
276 
349 
437 a) 

45S 
466 
604 a) 

604 a) 
604 a) 

604 b) 
639 a) 
639 a) 
639 a). 
650 
655 a) 
6S6 b) 
716 
777 a) 

882 a) 
184 b) 

(1934 yduun % 50 - muacli) 
2 Diğer türlü av hayvanlan 

Çavdar 
Sirke veya aa!amurada meyva, eebze diğer 
Nebati yailar aueaaı yait 

2 Balmumu, diğer itlenmemiı 
Ham Kıl 

1 
3 

Yünden mamul pllar, örtüler v.ı. 

Çinko maden cevberi 
isimleri ziluedilmemiı diier maden cevherleri 
Hurda demir ve ~lik 
Tekerlek (veya topak) halinde bakır 
Te.hin için makine ve cihazlar v.ı 
ıerpantineiz (münhani embubeaiz diier 
Elektrik ekümülatörleri 
F onttan mamul maline akaamı 
Alfa Adi kereste: Düzgün olmıyan lteatane 
ve akgürgen 
Beta - diier nni adi kereste 
Uzunluğunca dört köıe yontulmua ve 
deatere ile keeilmit adi koreete 
Eyi kalite kereste) düqün olmayan 
l,lenmif boynuz 

> kemik 
> > ve boynuza müteallik maddeler 

Sulp parafin 
Kolofan 
Zamk, reçine ve pelesenk diğer tabii olanları 
Uzvi gübreler 
Toz haline eoltulmamıı yerli nebatlar 
ve bunların kwmlan 
Çubuk topak halinde ııümüı v.1. 
Ponelen ·.-e ıümütten eofra takımları 

7.000 
16.000 

1.600 
870 

10.250 
t.000 
1.600 

2sı.1so 

1 J.8SO 
48.880 

8.859 

.soo 

.soo 
6SO 

1.107.980 
233.100 

IOS.200 
229.000 

8.8SO 
27.800 

l. t50 
56.500 

1.450 
32) 

3.750 

2.750 
10.200 

.350 



fiatleri indirildi 

lktısadi tetkikler 
.. llmlUi~lllll ..... ....,./JZ 

Nebati boya1ar 
lhraut İslatistiklerimi.1.dc mıktan ve 

kıymet .'> c~u~larını gittikçe azaltarak 1 
ehemmıyelını kaybeden maddelerimiz
den biri de nebati boyalardır. 

Alqehir, Uıak, Kula ve Sarı gölde 
hüdayı nabit olarak ycti~en \'e hala aa
nayiinde, lüks İpekli N<yanın boyanma
sında kullanılan Lu maddeler, halı an
nnyiimizin en hararetli vıllarında memlc-
1.:ct ihtiyacını karşıladıktan ba~ka yaban
cı ülkelere de ihracat yapmakta Ye hu 
yüzden memlekete girtn para 90 mil
yon liraya kadar çıkmakta idi. 

Başvekil; "Gıda maddelerini birer 
birer ele alarak ucuzlatacağız, bunun 
için herf eda kir lığı yapacağız,, dediler 1914 yılına kadar nebati boyanın ye

tiştirilmesi ) alnız Türkiye topraklanna 
münhasırdı. Umumi harhde,lzmirden bir 

cepheniz.de milli maksat adına menfaat- Et tüccarları şerefine iktısat vekili bay kumpanya Türlciyeden -.ldığı bir tohum
lerinizden bir fedakarlıktır. Bunu ya- Şakir Kc bir tarafındnn Karpiçtc bir la Hindistanda kök boya yelİ"tirmeğe 
pacağmızdan şüphe etmedik. Çünkü ziyafet vcn'mi~tır. ba!llamı~ ve kısa bir zaman sonra Hin
milli karakteri olan her insan tarafından Ankara. 1 i (.'\.J'.) - Müstehliklcrin distanın nebati boyalım beynelmilel pi
ynpılaı:agı ve yahut behemehal y:ıplırı- fili olarak ınenfaalkrini temin etmek 1 yasada bize rakip ınc,•kiine geçmiştir. 
lacağı tabiidir. şartiyle Istanbulun et fiatlerini indirmek 1 En mühim mnhrecimiz Jngiltere hu 1111 • 

Ankara, 17 (A.A) - Istanbulda et 
ticareti ile alakalı Jşler toplantısında 
Başbakan Celal Bayar aşağıdaki nutku 
IOylcıniştir : 

- Sizi niçin davet ettiğimizi biliyor
•unuz. Istanbul büyük şehirlerimizden 
blridir. Içinde maalesef fakiri, orta hal
lisi çoktur. Bunlar hayalı anlamış ha
).tını muntazam idare etmek istiyen 

Bana bu m.cvzu etı.ı~ında müteaddit 1 i~~n lazı~~ gelen tedbirleri birlikte d?-1 retle elimizden çıktıktan sonra Yunanis
r~porlar verdıler ... H.~psı de noks,'ındır.. şunmek uzcrc lslanbuldan da\•ct edıl- tan, Çekoslovakya, A' ıısturya, Trablu~ 
Bız masrafları hukumete, beledıyelerc miş olan celep komisyoncuları, toptan-' Garp,Cezair, Tun\İ! ve Arabistan nebati 
vesair teşekküllere ait olan kısmından cı perakendecileri temsil eden 27 tüc- bo) alanınızı almakta devam etmiş ve 
fedakarlık edeceğiz. Sizi de kendi hcsa- carın iştirakiyle dün iktısat vekaletinde fakat yapılnn ku\"vetli rekabet ihraca
bınıza bu fedakarlığa davet ediyorum.. baş\·ckil B. Celal Baynnn reisliği altın- tımızı z.aifletmiştir . 

hasanıardır. Ancak pahalılıktan dolayı t imkanı bulamıyor ve sıkıntı çekiyor-
. Sıhhat istatistiklerine göre Istan

~a da et ucuzluğunu temin elmek ]a- Bu .sizinle Hk gitmek istediğimiz. normal da görüşmeler yapılmıştır. 1338 yılında Türkivrdcn yabancı :j). 

yoldur. Şayet bu fedakiırhğa iştirak et- Bu görüşmelerde dahiliye vekili ve kefere yapılan nebati boyi\ ihracatı79 i9i 
aıındır, Sureti umumiyece vatandaşla
~-hayatt ,eraitini ucuzlatarak kolay
,unnak ve ilk aiızda onların sağlığı
IU korumak için gıda maddelerini birer 
~r ele alarak ucuzlatacağız. Bunun 
isin her fedakarlığı yapacağız. Şimdi Is
larıbulda etten başlıyoruz. Çünkü bura-

mezseniz milli :zaruret diye ifade etti- 1_ .... k K lı'ra kıymetinde idi. Bu miktar norm~l Parti genel seıueteri ~Ü rü aya, ik- .. 
ğimiz bu neticeyi sizsiz olarak tahak- tısat vekili ve ziraat vekaleti vekili Şa- ıene adedcbilceeğimiz 1340 da 52552 
kuk ettireceğiz.. Ancak bu neticeyi nor
mal ~ekilde sizinle beraber temin edebi
lir ve bu meselede çalışanların menfa
atleri ile telif edebilirsek bizim için ka-

kir Kesebir, lstanbul valisi Muhittin üs- lirıw3 düıımüştür. 
tündağ, Ekonomi müsteşarı Kmioğlu Son yıllarda, yani 93S de nebati 
ile alakadar müdUrler hazır bulunmuş- boya ihracatımız 19 bin liraya kadar in-

larclır. miştir. 
Tl'tkikat neticesinde nakliyat, ücret, Kök boya ihracatımızın gittikçe azal-11. et fiatlerl fazladır. Türkiyenin hay- zanç iki katlı olur. 

'VIJl t' Çünkü biz müşterek menafie kıymet 
Ye !§üren bir memleket olması ve l .l&Jı._ veriyoruz. indireceğimiz resim erin ya-

resim ve komisyonculuğun mezbaha üc- masının ıebebi yalnız Hindistan boyala
rının rekabeti değildiı. Bunun diğer bir 

~r vesaitin bununla uygun bir fiat 
"-satisi gösterdiği halde etin bu kadar pacağımız fedakarlığın doğrudan doğ
Pahal ruya müstehlikin cebine girmesi la-

1 olması aklın kabul etmiueccği bir haldi J zımdır. Yani bu tenzilatın tatbik edildi-
r. ll ği gün müstehlik o nisbette ucuza etini 

arice yaptıg~ muz f iatler itibariyle ih-J'a alabilmelidir. Bu esaslar dahilinde siz-
catta en ucuz satan biziz.Fakat Türki- b Yed k den mütalaa istiyorum. Gerçi uraya 

e i perakende fiatlerimiz diğer ınem-l k kadar getirmekle sizi yorduk. Fakat mu-
:. etlerdeki satışlardan daha pahalıdır. ~ vaff ak olursak zevki biiyüktür. Bu hü-
! unun manasını anlamak müşküldj.ir... kümetin milletle ele le vererek memle-

reli de dahil olduğu halde lstanbul pe
rakendeci kasap dükkanında her nevı 
et fiatlerinin fili olarak kiloda müsteh
lik lehine on kuruş indirileceği anlaşıl-

mıştır. 

Başvekil Celtıl Bayar perakendep ka
sapların hususi vaziyetlerini ve mi.isteh-

likle yakın nliıkalarını nazarı i'i',:-.re 
alarak bunların hi5.5"sİII!) is:ı'!J ..:t eden 
karı azami muhu!aza edecek tedbirler 

aebebini de kendimiz ynratmışızdır. 
Kök boya nebatınııı tabii bir surette 

kurutulması 18.zımgelirken bazı ihracat 
çılarımız fırınlatılma•ı curetiyle kurutul
masına teşebbüs ctmi"kr Ye bu ıuretle 
nefasetini bozdııklan kök boyaların ya
bancı pazarlı>r<la kıymetten dü!lmcsine 
sebep olmuı<lardır. 

Yeni sanayi kalkınmamızda, İpekli 

e§yanın b~yı:mmasıı;ıda kök boyalarımı-
b

t başlıca gıda maddesi olduğuna göre u ketle iyi işler vücuda getirmek adetine 
manzara yalnız hUkümeti değil vic-d de uygun olur. 

almıştır. zın mühim bir istihl5k mn.d<lc• i olac". 

anları da alakadar edecek bir mevzu- Sermayenizin ve sayinizin milli kuv-
Neticede bir mart 938 tarihinden iti- ğında şüphe yoktur. 

haren lstanbulun et fiatlerinde on kuru, 
indirilmesi tekarrür etmiştir. 

dur. Sizden bu mesele hakkında kafi vet olduğunu biliyorum. Bunları kör}et
eevap almak için içtimaa gelmenizi rica mek asla istemem. Şayet hükümet ted-
tltiın s· t d ı ·· ı 
d

.. · ız avet etmeden evve §OY e birini biz biliriz, yaparmış gibi gözü'ke-
uşündük •. lim diye bulunursa o adama da sadece 

Bir taraftan memlekt·~ ihtiyacını kar
şılnrken diğer taraftan c:ıkisi gibi yaban

Başvekil et fiatinin yü'kselmesine ına- cı iılkelere de ihracat' aparak memlekete 
ni olacak ve fiatlerin tenezzülünd. n hal- dö' iz getirtmemiz. her znman mümkün-

c.tırıyoruz. Et fiatini indirmek hu- acırım. km istifadesini temin edecek tedbirlerin dür. 

•Usunda talepte bulunacağız. Acaba bu Sözümü bitirmeden t>vvel da.vetimizi şimdiden alınmasını icap eden ın::ıX.am Bu hususun da tetkike değrr iktısadi 

ıneselecte bize yardım ederler mi ? kabul eder<'k gelmiş olmanızdan dolayı ve heyetlere tebliğ etmiştir. mevzular içerisine alınması zaruri görül-

~I Fakat yine düşündük ki bu iş milli teşekkür eder ve hepinize muhabbetle 
lstanbuldan gelen heyetin meseleye melidir. 

r 2arurettir. Bir kumandan cephede ho,ş geldiniz derim. 
~erlerinden nasıl fedakarlık istiyorsa Ankara, li (A.A) - Et kongresinde 

ı21rn de sizden istiyeceğimiz mesleki• bulunmak üzere buraya gelmiş olan 

karşı gösterdiği alaka ve tedbirlere i§
tirak ve muvafakati mucibi memnuni

yet görülmilştürt 

Fransadaki Buhran 
Komünistlerle Sosyalistler hem bir
leşmek hem de ayrılmak istiyorlar 
l>aris, 17 (ö.ll) _Fransız buhranının •• ••••••""""""" .................... . : biki için her vasıtaya nıüracaale karar 

ne tekilde inkisaf edeceği hfıli\ anlaşıla- E k • b k ·1 :i vermiştir. Reis ve sekreterleri '!1ıorez 
lllıyor. B. Cha~temps tarafından yeni S l QŞ Ve l :i ve Duclos'nun beyanatını tasvip ettik-
~binerun yapılması teşehbüsiine sosya- • ten sonra grup halk topluluğu teşekkü-
l! U,rin mUzaheret etmeleri şüphelidir. Muhtelif parlamen lüne sadakalini ilan etmiş ve halkın 
h ebusan meclisi koridorlarında btiylik iradesini hakim kılmak üzere müşterek 
ı:Yecan göze çarpmaktadır. Bütün grup- to şahsiyetleri ile hareket için sosyalist partisine bir da-

~ daimi içtima halindedirler. Müna- aörüşmektedi r • Ve vette bulunmuştur. Komünistler bir 
alar hararetle devam edivor. Radikal e · IOs 1 • halk cephesi hükünıeti formülü Uzerın-
Ya ist ve sosyalist grupları yeni te- U .. .zerı·ne aldığı VQ ~hb· de ısrar etmektedirler. Sosyalist partisi 

lise karşı alacakları vaziyeti mü
lakerc etmektedirler. Halk cephesinin .zifeJe azimle mu de parlamento cephesinde halk cephesi

nin birliğini ve insicamını muhafaza için 

her gayreti sarfetmeğe karar vermiştir. ::çalanınasınd,ın ve sosyalist partinin vaf fak olma"'a 
1
. ıyc bölünmesi ihtimalinden bahsedi- 6 ça 
ı:~:· F'.lhakika komünistler Chautenıps /ışmaktadır. 
ı._ 1 ınesıne muhalefet edeceklerdir. Şu • parlamento şahsiyetleriyle görüşmüş-
... d ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 

. e Ya komünistlerden ayrılarak sos- Komünist partisi merkez komitesi ve tür. Eski başvekilin üzerine aldığı vazi-
Y•listlerin Chautemps kabinesine -eğer parlamento grubu da toplanarak intiha- fede muvaffak olmak için kat'i bir azim 
~•Pılabilirse- taraftar olı11aları, ''ahut 1 ili k l .. d'"· · d 

Bu sırada B. Chautemps muhtelif 

NEJA D BöGORTLEN 

Hayat ucuzluğu 
icin alınan 

' 
kararlar 

-- BAŞT ARAFI BiRtNCt SAH!FEDE •• 

SEYAHAT DiJVIZLERI 
Diier taraftım seyahate çıka

cakların kolaylıkla döviz tedarik 
edebilmeleri için hazırlanan ka
rar,,ame de önümüzdeki günlerde 
Vekiller Heyetinde tetkik edile
rek son şeklini alacaktır. 

VERGi TETKiKLERi 
Maliye V ekiletinde kurulu iki 

komisyon tarafından yapılmakta 
~lan vergi tetkikleri de ilerlemit
tır. T enzilit nisbetlerini teıhit 
e~ecek. projeler mart içinde Bü
yuk Mıllet Meclisine verilecektir. 

. YENi BOTÇEMIZ 
1 kr enı sene bütçesinin de hazır-
•. arı başlamak üzeredir. Bütçe
nın geçen seneye nazaran daha 
ka~arık olacağı tahmin edilmek
tcdır. 

Deh~lifutına 
Londra, 1 7 (A.A) - Dehşetli bir 

fırtına aaatte 120 kilometre süratle Bü
yük Britanya adalarını aarsmaktadır. 
Deniz kazaları ve imınnc& zayiat müte· 

!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'----~-~~-----------.... -------"!"'!""'9' ___ "'!' madiyen artıyor. 

•orn·· . J batta belirmiş o an mi • arar arın tat- gosler ıgı teyıt e iliyor. 
Unıstlerle birlikte muhalefete geç

lneler· · b ı ıcap edecektir. Fakat sosyalistler 
J u hususta müttefik değillerdir. Mebus-
arının b' , . b' l'k h ır .ıcısmı radıkalllerle ır ı le 

:r ~~ekett', diğerleri komünistlerden ay-
1unanı ~ """ aga taraftardırlar. Bu sebeple 
-rtınin b" l"ğ' . • ihr ır ı mı muhafaza edememesı 

ıınali 'ardır. 
p So Yalist şeflerinden B. Charles Du
uy şu beyanatta bulunmustur • 
•B! . "' . 

Ye t u~ bızzat cüretli bir teşebbüs di-
nı havsıf ettiği bir formül içinde buhra-

alle teş bb'· · !rıad e us ettı ve muvaffak ola-
B . ı. Buhranın sür'atle halli lazımdır 
IÖ ~rn istediğimiz intihabatta kendini 
hl st~r.nıiş olan milli arzuya riayet edil-

'sıdır ş· d' d'. b' hl · ım ı ıger ır şahsiyet buna 
ernur ed'Im· . So ı· Ja ı ıştır. sya ıst grubu şart-

Lrı~ı muhafaza etmektedir. Dahili ve 
•aa:rıct vaz.i t• . 1 le 'b. ye ın ıcap arına dikkat etmek-
•• h ra?.er bir halk cephesi e~rlyetini 
ilu.. Ukumeüni istemiş olan ve hllA da 
..ı. 

1
•n umumt efklrın arzusu haricine 

"""'ı nıa ... ·- d ...... ın • ıarar ederler.> 

ispanyada asiler Almerya üzerine 0

--

yaptıkları yürüyüşleri durdurdular Japonlar para 

Paris, 1 7 ( ö.R) - Cebelüttarıktan ıclen bazı haberlere ıöre Balyeras, 
Servelas ve Kanaryas kruvazörleri Kadiks limanına doiru yol almıolardır. 
Baıı haberlere ıöre Almerya üzerine yürüyüı yapmak İsteyen ihtilalciler bu 
yürüyüşlerinde muvaffak olamadılar. Hükümetçiler bu vaziyetten istifade ile 

ıehri tahliye ederek Grenataya geçtiler. 

Almanya 1938 yılında hariçten 
200,000 kır işçisi kullanacak 

Paris, 17 (ö.R) - Almanyadan ıelen bazı haberlere göre 1938 ıeneıi 
zarfında hariçten 200 bin Itır itçisi kullanılacaktır. Bunların yüzde ahm111 ltal
yadan tedarik edilecektir. 193 7 de ancak 60 bin İtçİ ltuJlanmı9tır. Bu aene 
dört aenelik pl&nın tatbiki ile hütün itçiler tehirlere ıidiyor ve pl&n itleri ile 
mqsul olamıyorlar. Bu botluiu doldurmalı:: için dııarıdan itçi getirmek zuu-

reti hi•I oluyor. 

arıyor 
Nevyork, 1 7 (A.A) - Nevyork Ti

mes ıazeteıinin bildirdiğine göre Japon 
endiiatri müeaaeaeleri makine ıatın 1ll
mak için Amerikada 5 O milyon dolarlık 
bir kredi elde ctmeğe çalıımaktadır. 

-=-
Habeş imp~rato

riçesi Filistioe gitti 
Londra, 1 7 (A.A) - Habeş impa

ratoriçe•i yanında Ru Kassa ve diier bir 
çok Habetliler olduiu halde Filistine ha
r~ket etmiftir. imparatoriçe üç ay eon· 
ra J nalitereye döneceltM: de beraberin

de sidea Hahetlileri" bir çoiu Filiatin
de kalacaktır. 

SON HABER 
' 

B. M. Meclisinde müzakereler 

Dünkü celsesinde kış 
tatiline karaı· verdi 

Ankara 1 7 (Telefonla) - B ~1 M ı· · b · 1 '- • • • n · • ec ı.sı ugun top arıar ... ıı; ruznaıncııın, 
deki layıhaların miizakerc,,ini yapmıştır. Bu layıhalar arasında halk barılcan 
teıkili de bulunmakta idi. 

Bu hususta Afyonkarahisar mebusu Berç Türker ıöz alarak, 1ıtanbul E.. 
naf bankasını telmihan bazı sözler söylemiştir. Ziraat vekili ve lktısat vekaleti 
\"ekili B. Şakir Kesebir cevap vermiştir. 

Meclis bir martta toplanmak üzere kış tatili ) apmıştır. 

Parti grubunda m üzakereler 

Bulgaristandaki kar
deşlerimiz faz yık içinde 

latanbul, 17 (Telefonla) - Ankaradan bildiriliyor: Bugünkü meclis top• 
lantuından sonra parti grubu toplanarak çok mühim müzakerelerde bulun· 
muştur. 

Söz alan Bolu saylavı İsmail Hakkı Uzmay, BuJgaristandaki vatanda,ların 
gördüğü tazyikten, Bulgaristanda Türk harflerinin okutulmad.ğından ıikiyet" 
etmiş ve tedbir alınmasını istemiştir. 

Mumaileyhe cevap veren hariciye vekili hükümetin bu i"i nazarı dikkate 
aldığını, yeni Bulgar hükümetinin daha mülayim harekette bulunacağını ümit 
ettiğini söylemiştir. Sıhhiye vekili de izahat vermiştir. 

Ağırcezada cinayet 

lzmit mahkemesinde 
f'eci bir hadise oldu 
13 yaşındaki çocuk babasının 

katilini öldürecekti 
lstanbul, l 7 (Telefonla) - Bugün lzmit a~ırceza mahkemesinde çok feci 

bir hadi .. t' olmuştur. 
Ali çavuş isminde birinin katili olan Rizeli Mehmedin ağırceLada duruş

ması yapılmakta iken samiin arasında bulunan Ali çavuşun 13 yaşındaki oğlu 
tabancasını katilin Üzerine dört el boşaltmıştır. Bu sırada mahkeme salo
nunda panik olmuş, herkea ne olduğunu f&flrm11br. 

Küçük caribin attıiı kurtunlardan ikisi katil Uz Mehmedc isabet etmiıtir. 
Mehmet haıtaneye kaJdırıJmıftır. 

Küçük carih derhal yakalanmııtır. Alınan ifadesinde: . 
Onu öldürmek için akş ettim. Çünkü babamı öldürmü~tü, dcmi~tir. 

lstanbul borsasının nakli 

Acentalar tarihin 
tehirini istiyor(ar 

lstanbul, 17 (Telefonla) - ~hrimiz borsasının Ankaraya nakli lstanhul· 
da iyi tesir bırakmıştır. Borsa , centeleri bugiin toplanarak müzkeratta bulun• 
mlıştur. Acenteler, borsanın mali sene sonu olan mayıs ~ayesine kadar açık 

kalması hakkında te~ebbüııtc bulunmağa karar vermişlerdir. 
Maamafih aldığım malumata göre, borsanın kapanması ve Ankraya nakli

nin talikine Ankaradaki kanaat müsait değildir. 

HABEŞIST ANDA 
güçlük

artmaktadır 
ltalyanların karşdaştıkları 

ler gittikçe 

Yerliler l talyan kağıt parasını almıyorlar 
Paris, 17 (ö.R) - Frankfurter Zeytung gazetesine göre .Habeşistanda 

ltalyanlar birçok ekonomik güçlüklerle karşılaşıyorlar. Habeşliler ellerinde 
bulunan eski gümüş Habeş paralarını ltalyan yeni kağıt parnları ile değiı1tir
mcğe yanaşmıyorlar. Kaml:iyo bir gümüş dinara mukabil beş İtalyan bank
nutu iken ıimdi bire kar,ı 13 banknot olmuştur. Dunun daha da yüksclece;;i 
zannolunuyor. 

Birçok sahtekarlar bu dinarlardan başka memlelcetlerde sahte dinar baıı· 

tınp Habeşistana gönderiyorlar. Büyük para kazanıyorlar. 

ilk Türk vapuru 
Krµp tezgahında denize indir ildi 
Berlin, 16 (A.A) - D. N. B. bildiriyor: 
Türk deniz işletmesi hesabına Krupp Germania tezgahlarında in"a edil

mekte olan Üç vapurdan ilki bugün merasimle denize indirılmiştir. 

Kordclayı Türkiyenin Berlin büyük elçiıi 8. Hamdi Arpağın refikası kes
miş ve gemiye Trak adı verilmiııtir. Merasimde Türkiye ekonomi bakanlığı 
deniz müsteşarı B. SadulJah Güney ile Tiirkiyenin Berfin deniz aleşesi ve 
dii{er Türk memurları hazır bulunmuştur. 

450 yolcu istiap edebilecek olan Trak vapuru J\1arnınrarla islevecekt' . ır . 

Leh Hariciye nazırı Pariste 
Paris, 17 (ö.R) - Kandan bildiriliyor: Lehistan hariciye naı.ırı B. B('k 

,.e Bn. Bek Cenova tarikiyle Beri inden bura) a gelmişlerdir. 2 S Sonkanuna 

ka~ar bura~a ~~ldıktan ~onra 26 Sonkanunda açılacak olan Milletler Cerni
yeb konıcyı muzakerelerınde bulunmak üzere Cenevre}"f' arideceklerdir 
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as • • ç 
I 938 yılının basamaklarını tırmanmıya 

bafladığmıız şu günlerde, hemen bütün 
milletlerin yeni ateş kuvvetlerini dencml 

le • •• •• 'W •• gu gor 
• 
ınanır ... 

Köylü göz·· n ·· 
tuttuğu şey ere 

Türk köylüsü gözüyle gördüğü ve te- çok :r.iraat aletleri metruk, küflenmiş bir 

}'C knlkıııtıklarına oahit oluyoruz. Fran
sa, kış manevralarına başlıyor. ltalya, ha
va kuvvetlerini denemek iÇin mef ruz 
düşmana kar§ı heyecanlı bir hava muha
rebesi yapacaktır. lngili:ı: '\'e Amerikan 
donanmaları, müşterek deniz manevrn
lan için müzakereye girişmi11lerdir. Rus· 
yanın ve Almanyanın atc-ı kuvvetleri is
panya sınırlarında tecrübP. ediliyor. 

......... Köylüye ......... . 
---·---

Bütdn tavsiyeler 
ameli olmalıdır. 
Zira köylü • 

verım-

sözler dinle-. 
sız 

mekten bıkmıştır. · 
Ona 6rnekleri ve
relim. Köylümü
zün bütün dünya 
köylülerine tef ev· 
vuk ettiklerini gö-

Bugün btililn dünyanın, hazert ateş 
ııirine phit olduğu her iyi iti yapmağa halde bulunmaktadır. Bunların işletilme, 
hazırdır. Elverir ki biz onun ruhundf\ ı tnrzları, faydaları köylüye gösterilmemiş, kuvvetleri on altı milvondur. Bir harp 

k 1 halinde bu yekun scben milyona çık.arı-
menfi tesirler yapacak şekilde hareket- bilgi bina içinde mahhus a mıştı. 

lccnktır. Seksen milyon insanın, boğaz-
lerden kaçınalım .. Dünkii yazımda bah3- Bu iki açık mi3al köylüye örnek gÖs· 

!aşmalarının ne netice vereceğini, asker
ettiğim gibi köylü örn~ uter.. önüne termenin doğuracağı neticeler hakkın- lik fenni riyazi bir kat'iyeile kestiremi-
clüşüldüğünü görmek istu .. Ondan son- da bir fikir verebilir sanırım. 
rn o her iyi hareketi bütün dünya köy- Fidanlığın verimli neticelerini gören yor. 

Milletler cemiyeti bültenindeki rakam• 
lüsünden daha iyi yapınnğa muktedirdir. halk kendi kendine bahçeler kurmu!!, on 

lann ,yayımı istenill"n rakamlardan iba
ret olduğu muhakkaktır. Biz, burada, bü· 
tiin milletlerin (ATE.) KUVVETLERi)' 

O bir defa teklif edilen şeyin meyda- binlerce elma ağacı yetiştirmiş, viliıyetin 
na geldiğine, kendisine, iktısadi bir fay- ikusadi değerini orttmnı .. tır. Demek ki 
da temin ettiğine inanırsa, o iş~ bütün ef- köylüde her hanci bir i~in değerlenebil

hakkında tetkiklerimize baslarken, za
ıadı ail~iyle birlikte, gün doğmadan ak- mesi için onun menfaatlerine hitap et-

mon zaman muhtelif kaynaklarda tesa
şamın karanlığına kadar çalışmaktan, menin yolunu bulmak, onun anlayacağı 
bütün enerjisini sarfetmckteıı ç.ekinme7~ tnrzda konu~masını. hareket etmesini bil
Bunun misallerini her (;ezdiğim yerde mek lazımdır. Dünyada hangi küylü de. 
gördüm. Burada en canlı bir misali ğil. hangi İnsan vardır ki bir anda derhal 

zikretmeden geçemiyeceğim . Ka!!tamo- bütün iıjyatlarını ın .. Öğrendiği çalı~
nu vilayet merkezinde 12 kiloaıetre me- ma usulünü terketsin.. Cunu köylü değil 
saf de metnik bir rirnat mektebi var- münevverlerimiz bile kolay kolay yapa-

düf ettiğimiz rakamlardan istifade et
mekle beraber, Milletler cemi.vetince tes
bit edilen rakamları d~ göz önünde tu• 
tacağız. Dunlar, bugünkii şerait altında, 
itibari rakamlardır. Tetkiklerimizi Gene
ral Veygand'ın ate~ kuvvetleri hakkın
daki mütalaalarına ve cDaily Mail> ga-

receğİz. dır. Bu yerin ziraat mektebi olmaııından maz.lnr .. Bu.na da mı ı:ıisal lazım ... Ba- ze:e!!inde çık.an tedkiklere yer verile-
........................................ rfınaznr edilmi,, onun yerine mektebe ı;ımızda fotör ş::ı.pkayı taşıdı~ımız halde cektir. 

Yazaa: AB1D1N OKTAY - a~t arazi lidanlığfl "ıı.lholl.lnmu,,tur., Bu ~ki ,itiyadın tesiriyle bircok dçfııl r .al- Oünva milletlerinin ates kuvvetlerini 
- 2 - . fidanlıkta birkaç senedenberi yeti~tirilen danarak ba~ımızd başka bir ıı•rpuş var· anlatırken, yazımıza Türkiyenin askeri 

Köylünün bir sene emel aarfederek, fidanlar civar köylüye en ucuz bedı-ller- mış gib; davranır, n~l.;crce şelam v~rir kıivv~tlerindcn başlamağı hem lüzumlu. 
İl abUiyetini har-cayarak elde ettiği oey- le. dnğıtılnu,,tır. Bugün hem !idnnlık tn-

1 

vey~ ulmz. . hem de faydalı görüyoruz. 

leri iyi değerle satabilmesini teminde lsavvur ve ümidin fevkir.de ~eni~lemi~, Sadede avdd edl"rt'k diyeceğim l-i ı -TORK ORDUS:J 
köycülüğün, köycülük programının ba- hem de bütü.n bu ç.iyaı: köyJ~r haU;,ı el- , .. ı ·· .. 1 1 1 ı · · 1 b k Türk ord~unun ıuke1ri kudreti VI" ate• "' 1. · . . • . 1m B • , 1. ~oy uı-:rL co oy ;o y ınyat arım ırn - •.-. , v 
ıınd gelmesi icap eden. mahsu ut ..,.e ma yelı tır.Acm o ustur u ne ı .<\[ "t ı ı O 'l 

1 
.. 

1 
.... 1.. .. kuvvetleri hakkında ecnebi kaynal~Jn 

l 
1 m'lz.. na eı e tutu ur, goz e goru ur or-
~ekler '"er~rek c.ski itiyathlf'J.nı atm:ıııııını, 

kl'ndisine dahn bü;rük foydabr '\-erecek 

veni usclleri bcnim~m,.sil"J temin etmek 
liız!mdır. 

Köylü co~unun c~rdü~ünc inanır ... 

vardır. 

eheriya yanlı~lrf. 
bilinmesinde ·fayçla 

.0.Jtün milletlc.r, kq.rkunç bir· silah ya· 

uşı içinde birbirini kovalayıp dururken, 
Clbc'tteki Tiirkiye de, milli müdnfaa va-

Anb:ırımı gireni ke=ıdi~i:ıin saynr.. K'e-
çıt;ılarını, muhtemel ~ecnvüzleri ;yok et

::csinn gİrm:yen pıırayn <:Benimdin dı- miy yararlı l,)r hale getirecektir. Her 
)'C'mAz.. Boş sözlere, verimsiz usullere nskori sahnda. yüksek a~eri ma· 

in~nmaz. kı:ımlarım"tın hn:mlad:kları ve tatbik et· 
B'naenalcyh asıl yapılncak şey köylü- ~ıkleri yerinde tedbirlerin neticelerini 

müzün i~ kabiliyetinden en çok fayda el- ulu::umuz derin hir gÜ\·eııle tnkip et-
de edilecek m::ı.ddi ve manevi vr.sıtaları 
haznlamak. ona tatbikatta iyi rehberfik 
ctınel:, (jrnekler kurmaktır. Bu sııret1e 

köylümüz dind~ki topraktan çoiuğuııu 
çocuğunu geçindirmek ve devlete karşı 
vermekle mükdlef buhır.duğu vergil~ri 

md:tedir. 

Milletler Cemiyeti rakarolan, Türlı::i· 

ye'.'lin h!l.2erİ ordusu ye1~\.rıunu « 190.000 
ı:a'blt ve asker,. olarak gosteriyor. Ayni 
kaynnk, 3 70 son sistem ve muhareLc 
~obiliyetiııi haiz askeri tayyaremiz bu· 
lunduğuııu haber ;veriyor.• Burada :verilen 

:··················································································: 

s i Jetler· ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ateş k vvet eri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

Nakleden: Adnan Bllget : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk ordusu güıien 
verecek haldedir 

ordumuzdan büyük Yabancılar 

hayranlıkla habsedi yorlar 

1 

Ordumu,?'lm b ıiyiik öndctieri 

mamulatı değerlendirmek için medeni ı bir bulu tur ki Ka,ıaroonu cibi arıı:wsı 
vasıtalardan ve bilgiden istif ad eye muh· en ,çok bire pe$ '\'erim }cnbiliyeti taşıyan 
tacız .. Türk köylüıü birÇok zirai hasta- ~ir,memlekc;tin köyJüsü ~imdi Y,etiştirme· 
lık.ların giderilmesi için medeni, fennj ğe baıladığı i,yi cins. ir~ Ama:ı)'a "lmp· 
vasıtaların :bulunduğunu az çok görmüş lım snyc:inde ~kiye nishetle çok diih 
've bunl rın tesirine de inanmıştır. Kty. rahat geçİnebıHyo{. 

' vermı-k için değil, birt;:ok in~ani 1 ve rlf• 
deni ihtiyaçl rını ~iderf!'rl"li, tıpkı bir Av· 
rupa köy,liisü y.iGi ya~;ımım~ı temin ede 
cek tat7da istifa~eye çalı~cn~tır. 

malmn t &Ta!lında şu i<alırlara göz geı:di· geniş. ve çok ~lan nıer.-ılt;kctlerin ynplıvı 
rebi:iriz: e1 .ı. 1 

len netic .. ler. göğüsleıi'miı.i lıinE:artacak 
vaziyettedir. A?at'i hususiyctlert de niızW' 
rı itibare •lıııarak, 'n'ı'otörlü kuvvet1Criri 
müdalaa kabiliyetinden z1yaae bir taet'.c 
ruz ve le'pelcme kuvvE ti o!duğu 'rTıt-vcltı• 

na çıkar. 

'lümüz: artık her' afetin vukuunda :' • Yine metriü: ziraat ~ me!.~ebinde bir 

-' ~Ne 'yapalım gelen Alla~tandıu 
diyerek elleri böğründe seyirci kalmanın 
doğruluğuna kanmıyor.. Yalnız bu me
deni ve fenni vasıtaların ne suretle el
de edileceğiru bHmediği gibi, bizzat, 
kullanmak yolunu bilmemektedir. Bu 
yüzdendir ki elde ettiği neticeler kısır 
ka1ıyor, onu rahatça yaşatacak bir va-

gibi bizde dC kuç.uk parçalı gemi er~ 
ı .::rürki.>:e~? askerıik. mi•ddeti piy~~c ehemmiyet verilmc."'i faydalı gorulmüı-

ziyet yaratıruyor. Gezdiğim köy1erdeki 
müşahcdclerime dayanarak. şurasını ela 
söylemek isterim .. Köylü kendi ziraat ve 
bahçe İ§lerinde kullanarak faydasına 

inandığı zirai lletlerin temin edeceği is
tifadeyi arttırabilmek için bunların ida
re tarzına ait olmak üzere öyle güzel fi
kirler serdediyor ki insan bunlara nasıl 
olup ta, bu iıle m~gul olanlnnn aklına 

BlR TVRKO 

Çıka çıka ben bu dağa yoruldum 
Ben puhuınun gö~lerine vuruldum 
Puhu sana ben bu dağda kul oldum 
Var git avcı başka avlar avla sen 
Yazıların dağdan dağa yolla sen 

Iki puhu hiç bir dala konar mı? 
Puhunun konduğu dallar solar mı 
Kişi scvdi;."lne böyle yapar mı? 
V.ır git avcı başka avlar avla sen 
Yazılann dağöan dağa yolla se,n 

lki ki~i idik, çıktık cefa evin:.
Cefa beni Ç.:!kti kendi yanına 
Safa mı düşerdi o yarin şanına 
Var git avcı b:ışka avlar avla sen 
Yazıların dağdan dağa yolla sen 

MEVLANADAN BIR :eARÇA 

«Sevgilim, ben senin yüz.üne baktıkça 
içimde güller açardı ve ben bir güllük 
kesilirdim. iki gözüm seni görerek nur
lanırdı, parlardı. Sana nazar değmemesi 
için «Allah seni kem gözden esirgesin, 
kem gözler senden uzak olsun> diye yal
varırdım. Ne yaz.ık ki o kem göz. ben 
oldum ve senden ben, seni seven ben 
uzak dliştüm.> 

B'R NEZAKET 

framvayda bir erkek Lir k<ıdına ye

~rinı terkcdiyor. 

1 - T ~ek kür ederim, bay; cidden 
tok naziksiniz. 

- Cörii.> orsunuz ya, bayan, ben ye
rimi ııırf güzel '\'e gen' diye bir kadına 
tcrkedenlcrden dei!ilim. 

____ .,.,_...,..,._..._....., ______ ._.:... ........ -..--

Köy kızlar: 
kurslar 

1 
~ ".ZZT/7.7.Zll'c77YJ:'7'7'ı''/ //. /./././7.7/./. 

ıçın Kücük Haberler. 
J V.7.'7.Y/'.7/ ~X//.;Q0"/.//7..777Z7L7..7.7J 

Dünden itibaren 
b""şladı 

·J * Liselerde ;ilk yazılı yoklamalar~ 
yarm başlnnacıık ve ayın sonuna kadat 

1 
ikmal edilmiş ol::ıcaktır. Öğrenciler y~· 
zılı yol\lamalara hazırlanmışlardır. 

Kültür i>ııkaııliınırı emriyle. Kızılçul- * }J • d . 'b ·Ik' ,_ l 
.. . .. . . ..azıran an ıti aren ı ot>.u og-

1 uda koy muallun okulunda dundeıı ıtı- I . .1 k k b d il retmen erme vcrı ece mcs en e e e-
baren köy kı~ları İçin bir kurn açılmıştır. . talı kk k t l k•-d L" t 1 • 
,. k . .. b vl b' rı u a ı yapı ma Wi ır. ıs e erı 

Köy kızlıı.rınııı ıtıklı ve öyune ag ı ı- h l k ... di 
. . azır anma uzere r. 

rer e1r.man olarak yetiştırme gayesıyle 

açılnn kurs, daha ilk anda rağbetle kar-
şılaşmıştır. 

* Haber verildiğine göre inhisarlar 
idaresi, köylerde müstahsilin clitıde 

mevcut hurdalardan büyük bir kısmını 

ktıV'lQtfon tç.ın 18 -ay dığer sıniflar ıçın .. F'l d ... 1. il d d' T~ 
tur. ı omuz, eger ı eı er e ır 'Ve ur· 

™:dir. Kuvvetler gay~t cuzel ayrıl- 1• kiyenin ıer~fini ko\uyclcak kadar hazır
mış, :iyi talim görmüştür. Hafif motörlü ı"Tcl d 
kuYvctler ve hafif tanklar Türk ordusun-ı · ı 1

1 

l~:a kuvvetler:miz, l)ilha;sa {) 3 7 yılı 
da iyi kullanılmaktadır > ic;~nde takviye edilerek mükemmel bir 

cD1-\IL Y MAiL-. tarafından. çıkarılan . H ·1Ahl d f 1 
~ekıl alnıı,tır. a~ 111 ıı arın a az n 

938 l.\lınana'Cı Türk ordusu hakkında fU parçadan zi)'lde iyi, it görür ve kalitesi 
hükmü veriyor: S 

üstün parçaya önem verilmektedir. on 
c:THE QUALITY OF r:-N ı~ . Mı:.. "' kabul edilen tahsisatlarla hava kuvvetle· 

COOD>... rimizin, ihtiyaeımILla mütenaaip bir ha-
Türk ordusunda parsonelin mükem

mel!Yetini anlatan bu cümle, kuvveti ve 
şecanti denenmiş bir orfüınun bitaraf 

al{ızlnrdon beklcrneğe hakkı olan bir ifa
dedir. 

Denfalerde 11ilıih kuvntimiz, kısa bir 

le ifrağ edilec~ği muh!\kkalc gibidir. Ha-
va ordumuz.n katılan b:lgili ve değerli 
elcmanlu lıavn1arda Türk ordusuna tev
di f'dileeck en zorlu işleri bapracak bir 

kudrettedir. 

Türk orduıu, 1motörHi kuvvcılet'e gc• 

niş mikyaııta yer vermi~tir. Motörize edil4 
miş kuvvetlerin iyi kullanılmasında göt{ 
terilen 'muvaffakıyet fAY'anı dikkattir.Bil 
hasaa, bindirilmiş kuvvetlerin ileri hatla.c 
ra taşınmasında ve az enerjiyle çok ran• 
d ıman alıomasında yapılan d~nemeld 
cidden ulvi bir manzara yaratmıııtır. MO'! 
törlü kuvvetlerin ateı kabiliyeti kadatt 
onları idare edenlerin basiret ve kuman~ 
dası da miihimdir. Dört ıene içindO< 
Türk ordusunun bu sahada elde ettii( 

Dün Bergamadan altı köy kızı ~elerck 
kursta derslere lmşfamı~1ardır. :Bu lturs
lrır on aylıktır. 

evvelce bildirilen fiat üzerinden 
alacaktır. Hurda mikdarı azdır. 

satın zaman içinde takviye edilen donanma

mız tarafından temin edilmiştir. Sah:li 

Tür kordusunun bugün bapracağı muvaff akıyeti memnuniyetle kaydetmeli 

yüksek vazifeyi daha İyi tebarüz ettire
bilmek için, birinci ve bilhassa ikinci or· 
dumuzun 9 3 7 manevralanna göz atmak 

faydalı olacııktır. 

lazımdır. 

* 

Simdi de atlahtilom» icin bir katip aramak lcizımgelecek .• 

.Şu dağuı yoluna bak 
Çiçeğin moruna bak 
Elem çekme sevdiğim 
Her işin sonuna bale 

Şu dağlar mavi§ durur. 
Geleni savuşturur 
Elem çekme nazlı ynr 
Hak bizi kavuşturur. 

Tatlılardan bal tatlı 
Meyvelerden nar taUı 
Anam babanı sağ olsun 
Hepsinden yAr tatlı 

Ufaktır knra üzilm 
Sana dokunur sözüm 
Sen yanımdan gideli 
Kan ağlar iki gözüm 

Kara kazan koldadır 
Yurinı uzak yoldadır 
'Haykırsam sesim gitmez 
Dağlnr aramızdadır 

BtR ATA SöZU 

Kıı geldi lcılınç gibi 

Bizi buldu piliç gibi ... 

Bffi BiLMECE: 

Dam Ustünde kadı gibi 

Göı.lerl var cndı gibi 

Cevabı: yarın 

Pazar günkil bilmecemiz: (Yumurta) 

ikinci ordu bir ıavaı h<tli denemeıi ya. 
parken: 

1 - Kuvvetlerin cephelere evkinde 

Türk ordusunun ateı kuvvetlerind• 
müşahede edilen artrr.a, yabancı kar 
nakların da i3aret ettikleri gibi, miltt nıü• 

dafaa kuvvetlerimize güvenimizi belirt• 
memize kafi bir misaldir. Silahlarımu:ııı 

gösterilen ıürat.. tedarikinde ate;ı çokluğundan ziyade tr 

2 - Millet menmplarının ve cephe sirli ate3e ve iyi kaliteli silaha yer veril• 
gerisi hizmetlerinin İntizamı .. 

Övünç verecek halde olduğu görül

müştür. 

ikinci ordu manevralannda denenmi" 
olıın hazcrden sefere geçi, hali, tam bir 
muvaffnkıyet puvaniyle kapanmıştır. Or
dunun ve millet mensuplarının uyanıklı
ğı ve hareket hbiliyeti, en ileri millet
lerde Taııtlanan derecenin Üıotündedir. 

!kinci ordu manevralarında iktiham 
edilen müşkülatla mütenaııip olarak el· 
de edilen neticeler, ordumuzun kuvvet 
ve kudreti haltkanda yükııek Mkeri ma· 
hafilimize emniyet ve iç huzuru v~nniş-

tir. Ordumuzun stratejik .kabiliyeti, rııu

ho.berenin her türlü takdirin ff!'vkindc 
olan intizamı, ordu sağlık tcşkiliıtının bir 

yıldırım hıziyle ve en müşkül anlarda 
temin ettiği başan, teferruat gibi sayılan' 
bu i,Ier ordunun nelere muktedir oldu· 
iunu k:baıüz ettirir. 

Mıı.nevrnlar esnasında, bir münasebet
le eayın komutanlardrm birinin ordumu· 
zun muvaffakıyet sırrı hakkında ''eciz 
olan ~u miitalaalan :ıe kadar yerinde· 
dir: 

cKnznnmnk için tanımak lazımdır. 

Bir kumandan. kazanmayı hak etmek 
için mutlaka idare edeceği kuvvetleri 
tanıması lazım ve zaruridir. Bir ordunun 
silah kuvvetine, o ordunun manevi kud
retlerini de ilave etmek lazımdır.> 

Gerek buinci, gerek ikinci ordu ma
nevralarında denenmiş olan motörlü 
kuvvetlerin kullanılmasından elde etli-

miştir. 

Ordumuzda vaz.ife alan genç eleman• 

lar garp ıiliih tekniğini çolc iyi bir ıekil~ 
de tanıdıktan 10nra. ordumuzda vazif• 
görmektedir. Harp okulunda ve yükseli 

harp akademisinden yetifen deierli su• 

baylarımıı:, tetebbüe önem vermektedir• 
ler. Buııün bir Türk L:urmay ırubayı. dl• 

ğer mesleklerinin fevkinde, bir fen da• 
mı gibi daimt surette, okuma, öirenıtı• 
ve takip etme halindedir. 

Ordumuza, müdafaa kuvvetlerimiı• 

bütün inan•mızla güvenebiliriz:. 
ADNAN BtLGET 

....... ' ..... ' .................................... .. 
Bn. Zeynep tekzip 

ediyor 
13/1/938 gün ve 9756 sayılı, yeni 

Asır gazetC$İnin ikinci sahifC$inde (Altıf' 
inci) hımzlığı başlıklı yazıya ilgim aebe• 

biyle tekzibini saygı ile yalvarırım. 

T epeköyün Ertuğrul mahaUesindc:rı 
Hüseyin lcızı Hadicenin evinden böylo 

bir :hırsızlık olmu~tur. Fakat benim ı10 

hırsızlıkla alukam görülmüş ve ne clo 
tevkif edilmiş olduğum şekildeki yo:tl 

doğru değildir. ilk çıkacak sayıda tek• 
zibini ve aeref ve hav&İyetime dokurıorı " . ~ 
bu ynnlııılığın ya:z.ılmıısını basın yostı 
gereğine göre dilerim. Saygılar. d 

T epcköyün Ertuğrul mahallesiıı 0 

1brehim eşi 
ZEYNFJ> 
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us ~UN KANUN SALI 1938 

Viliyet meclisi •• o liı • 
Si açıldı 

a 
Bnrseloıı, 17 (ö.R) - Sahil müdafaa 

kumandan1ığı tarafından milli müdafaa 

nezaretine bildiriliyor : Bu sabah saat 

zda 
ayyareler 

b lun ular Vali B. F azli Güleç yol ve mektep 
işler· ndeki hassasiyetten bahsetti 

r~~; 
l 

1045 t l\" _ BAŞTARAFI 1-INCI SAHiFEDE-. e ıajork ada"mın La Pnlma li- l 1 k d 
içinde bitirilmesi ç:ı ışı ma cta ır. 

manından gelen üç motörlü üç düşnpn Diğer işlerimize de sizden aldığımız 
tayyare i limanda Goriana üzerine ka- ilham ve şerait içinde yürümekteyiz. 
dar gelerek hl'Ş bomba ntmışlar ve he- Okur:ıcnk izahna"'le ''C mütalu:ınamede 
def olarak burad:ı bulunmakta ohm bir bu işlc-r hakkında daha vszih malfumıt 
In T gı ız \•apurunn ni an r.ılmıs!ardır. Vn- almış ofacaksınız.Fazla bir sey .söylemi-
Pura hiç bir isabet \"aki olmamıştır. Va- yeccğim. Milsm:ıde cders~niz tahsilat iş-
Purun en ) akınına dilsen bombalar da Icri üzrrind" de b:r kaç söz söyliyeyim. 
200 metre mesafede k;lmışlardır. Cüm- Bu fı~ne vilayet emvalinin tahsilinde 

huriyet avcı tnyyarelerindm üçü düs- gc-çcn s~neye nrzaran büyük bir fork 
lllana hücum cderl'k bir tayyareyi du- görülmt'.teciir. Yoptığımız aHı aylık 
§Ürmüşler ve diğerlerini knçmağa mec- mukayc .. cdc (140). bin lir~ bir !azlalı~ 
bur etmişlerdir. görülmü~tUr. H nuz teslım cdılmrmış 

Dig·•er t f .11• ..d f Cümlıun:ıeıç-ıle,· s:perlc!rdc ı tütün mahsullerimiz nazara alınırsa bu 
ara tan mı ı mu a aa ncz.are- -· .. dir B f 

ti.nin resmi tebliği şudur : Şark ordusu ı rinde bombnrdımanlnr yapmıc_I_ardır. ! m.·.ı~Jerdir. B~ ~ayyarcnin_ ::ıle~ler içinde nisbctin te7.ayül cdecegı tabu · u az- Açılı§ celsesi intibaları 

h d 'd a 1-· d ''Li·.·u··1. I ].~lık bizim memurlarımızın mesaisi ile ıç bir fa r t 1 t n·· ta" 

1 
Hava ınüdafan bataryalarımız ı.l{man usman <!razısınc yuv r .. n ıgı ~ .. 

a ıye o mamış ır. uşman J - , • • ı .. . 1 beraber mcmlekd refahının yükselmiş 
BÜTÇE ENCÜMENi Rumamedc başka görüşülecek bir 

~areleri hatlarımız üzerinde ve gerile- tayyarelerindcn birine isabet temın et- mu~tilr. 

lrlandanın Ingiltere ile 
_yeni görüşmeleri başlıyor 

olması \"C diinyanın her tarafına musal-
lat olan umumi buhranın milli hüküme
ıtimizin yüksek tedbirleriyle Türkiyede 
yenilmiş olmasından ileri gelmektedir. 
Bu sebeple başta yanılmaz Şefimiz Ata
türk olduğu halde Ti.\rldyenin bütün 
sayın zimamdarları önünde hürmetle 
eğilerek kanunun verdiği salahiyete is
tinaden Meclisimizin açıldığım beyan 

ederim. 
lKtNCl REtS 1NT1HAP ED1LD1 Londra, 17 (ö.R) - Ingiliz - Irlanda 

:ilznkcreleri bugün Dovning - Street'te 
l a~hyacaktır. Konferans Ingiltere ve ır- Müteakiben ikinci reis intihabı için 
atıda arasında yeni bir anla~~a akdi rep puslaları tevı.i olundu. Aranın tas-

lUtetiyle iki memleketin münasebetleri- nifinde ikinci reisliğe bay Sırrı Şenerin 
lli. islahn çalışacaktır. lrlanda hükümet • 29 rryle seçildiği anlaşıldı. 
;eısı B. De Valera yanında hariciye, na- Boy Sırrı bunun ifa.erine ayağa kal-
ıa, endü lri ve ticaret, ziraat nazırları karak : 
;lduğu halde Londraya gelmiştir. Ingi- Sayın arkadaşlarımın haltkımd.a gös-
~~ hıt,"Vek.ili B. Neville Chamberlain ile terdikleri teveccühe teşekkür eder ve 
ırliktc mü2.akerelere iştirak edecek 1n- muvaffakıyetler dılerim, dedi. 

~~liz nazırları da maliye nazırı sir John Katipliklere <le bay Aldemir (Çeşme) 
ınıon, dahiliye nazırı sir Samuel Ho~- ile bay Sami (Tire) seçildikleri anlaşıl-

~c, dominyonlar nazırı B. Malcolm Mak- dıktan sonI"a vilayet daimi encümeninin 
olnnld'dır. lki hükümetin mUzakereJc- bir senelik faaliyet raporunun bir katip 

re ı r Lo ş ırnk edecek nazırlariyle Irlandanın tarafından okunmasına b:ışlandı ve onu 
ndra fevkalüde komisP.ri konferansın takiben encümenin mütalaanamesi okun 

rıçılrnasından evvel Dovning Streette - · du. Her ikisinin uzun süren okunmasın-
~erllen bir zı"'-'afette hazır bulunrnuc:lar- Jrlanda maı"este kral Jor;a bağlıhğını kabtıl edecek mi ?.. . "k" . • d ta ··ı uc·ı 
'U J :ı dan .sonra yıne ı ısının e amu m -

11', Evvelden hazırlanmış bir müzake- yetle .nikbinlik beslenmekte ve her iki üzerinde çok vahim güçlükler çıkacajp hince evvelü yedi kişilik bir encümenin 

Meslek encümenlerinin de seçilmesi 
yapıldıktan sonra Menemen azasından 
avuknt bay Kemal, bütçe encümeninin 

biraz daha takviye edilmesini istedi. 
Bütçe encümenini teşkil eden zevatın 

isimleri tekrar okundu. Avukat Nuri 
E.-;en : 

- Takviyeye ne hacet, her biri bine 
bedel, bedi. 

Avuknt bay Ahmet Şükrü : 
- Nizam ve dilekleri tetkik encüme

nine ayrılan <'Ski bütçe encümeni reisi 

bay Nuri Esen ile bu defa ayni encüme
ne ayrılan bütçe encümeni mazbata mu
harriri avukat bay Ekrcmin yine bütçe 

encümeninde kalmaları lehinde mütal&a 
beyan etti. Avuknt bay Mustafa Münir 
de bu fikirde ısrar elti. 

Neticed~ bay Nur:i Esenin biltçe en
cümeninde kalması uygun görüldü. 
Onuu yerine nizam ve dilek tetkik en
ciimenine bay Mustafa Miinir geçti. 

HASTA AZALAR 

Rahatsız bulunan Hasan Serter (Ber
gama) ile Nafiz Çeliközün doktorlardan 
miirekkep üç kişilik bir heyeti meclis 
namına hatırlarının sorulması takarrür 
etti ve müzakere günleri olarak sı:ı.lı ve 

: 1l'Uı.nanıesi mevcut değildir. Fakat iki tarafın menfaatlerine uygun esaslar bu- muhakkak sayılmaktadır. tetkikinden geçirilmesi üzerinde durul-
e egaayonu t~ldl eden nazırların ri- lunacağı ümit edilmektedir. Fakat B. B. De Valera bugün bir ajans muha- mnsı ]azım gelen noktaların bu encümen Azadan birinin büyüklere toplantı ve-
li~ etUklerl daireler konferansta mü- D Valeranın imparatorluk müdafaasın- birine şu beyanatta bulunmuştur : lr• tarafından tesbitindcn .sonra görüşülme- , ~ilesiyle saygı telgrafları çekiJmesi hak-

cuma günleri tesbit edilmiştir. 

şey olmadığından cuma günil saat 14 te 
toplanılmak üzere celseye son verfüli. 

. * 
YAPILAN IŞLER 

Okunan mUtalüanameye göre geçen 
sene yapılan işleri §U suretle gö.,. 
termek mümkündür. Bayındırlık :işlerl. 
Izmir - Menemen - Bergama, Izmir-Ur
ln - Çeşme, Izmir - Kemalp~a, Berga
ma - Kale, Bergama - lvrindJ, Bergama· 
Dikili, Dikili - Ayvalık, Türkelli - &ld 
Foça, Bağarası - Yenüoça, Tire - Aydın, 

Tire - Çakal, Menemen - Muradiye, Ku
şadası - Söke, ödemiş - Beydağ, öde
miş - Çatal, Bayındır - Sinancılar, Ba
yındır - Kuşçu burnu, Aliağa - Manisa, 
Erniralern - Muradiye, Urla - Badem
ler, Gillbahçe - Karaburun, ödemi§ • 
Gölcük ve Bergama - Kozak yollarında 
3470 metre tulUnde blokaj ııilindirajı, 

14.392 metre tul şose silindirajı, 5622 
metre mikabı kırma di>§emesi, 2100!5 
metre mikap Ariyet imla, 4000 metre 
murabbaı kaldırım, 1800 metre mikap 
imalfitsız tesviye, 3285 metre mlkAp ham 
taş ihzar, 3118 metre mikAp, kaya haf
riyatı, 31399 metre mikap toprak hafre
dilmiş ve daha bazı şeyler yapılmıştır. 

~ ere edilecek meseleler hakkında bir da iki mmleketin iş birliği için s:ırih ola- landa delegasyon\I iki millet arac:ındaki ]erinin yapılmrısı takarrür etti. ]undaki teklifi :it.t.ifakln kabul edildi. 

~~.Konfuarumh~~~o~kw rak~ri~~~U Irlan~nın~hdeti, 1 mUna~b~~nWahınıb~~~ b~l-----------------------~-----------------------lll:ı1J, heın de aiyasl bazı anlaşmalar te- yani ülsterin Ir1andaya ilhakı mesele-' raya buna çalışmak üzere ~eJdi~: ~~ B St d e e e • t e 
~ti e çalışacaAı anlaşılmaktadır. Mali sinde bir netice alınamıyacağını kimseı~:oı~a ı:rakkiler elde edehılecegımızı e oya ınovıçın zıya re, 1 

cart anlqmalar hakkında umumi- bilmiyor değildir. Her halde bu meS{'le umıt edıyorum. ---- ~~~~·~~~--~~~~~~~~~~~~~~-

Villlyetin bir çok yerelerinde binalaı 

muhtelif rnUesseselere ait binalar inşa 

edilmiş, ziraatte mücadele işlerine ehem· 
nüyet verilmiş, sıhhat işlerine de çok bü
yük ehemmiyet ve :rilmi§ ve icap edea 
sıhhi tedbirler vaktinde alınınlfbr. 

T "k insan kasabının son Tesmi 
kal'§~ onun kocası, fışıkı ve Vaydmanla 
tur. ı ilŞhrılmaları çok heyecanlı olmuş-

liele r,_ k M" 
~ ~ı ı ılyonl:ı karşılaştıkları za-

n birb· ) · 
ır crınc 8nvurduklan küfür-



.- ;;-: o • 1 
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BÜYÜK VE TARİHi MACERA TEFRİKAMIZ ~ 
.w• a BWAitdiVY..zZ2M.iUtt V!'l'Z7%ZZ:A~•S!Zl!Zi!Zi!:211C'JIC31a:.ı•amea~~IZ:ı~!Zi~ N 

Kadın korsa 
-ss- Yazan: N. ORBAY 

Kurtlar birbirlerini de yerler ... 
Kad!n şefleri uğruna araları açtlmış iki korsan filosu 

birbirlerine düştü. Boğuşma çok 
çetin oldu. Hep kadın yüzünden •.. 

ZJA M UKll! 

Parisli Kadın 
-36-

Pariali kadın. yanaldanndan bili dedi. 
yuoırarlanmakta o1an yqlara rağmen Zerçiano acı acı güldü. 
bqmı kaldırdı. - Onu ıize vereceğimi hili zan-

- Hanr, dedi. Daha konu,acak- nediyor musunuz 7 
lanmaz var. - Zannetmiyorum, eminim. 

- Artık hedefsiz olacak bir mü- - Hayat.. Vaziyetiniz biraz ev-
ukereye deYama ne lüzum var. velki vaziyet değil madam .• Bunun 

- Söyliyecelderim sizi yakından farkında değilini§ gibi göriinüyorau-
ılikadar edecektir. nuz. 

- Beni alikadar mı edecek? Parisli lwlm bu sözlere ald1r1§ et-
- Evet... medi. 
- O halde madam aize birkaç da- - Sizden binbw Şartrenin pli-

kika daha mühlet verebilirim. Çün- nını zorla almü istemiyorum. Onu 
kü zamanını pek kıymetlidir. ıatm almak iatiyorum. 

Parisli kadmuı üzerinde timdi bir Zerç.Wıo yerinden sıçradı 
değifiklik olmuştu. Azımh bir hare- - Sabn almak mı? Siz mi? 
ketle yqlı gözlerini sildi.Yeniden ce- - Evet.. Müıteri aramıyor mu-
saret bulmuştu. &unuz. Bu mügteri ha ben olmu-

E vet, partiyi, daha doğrusu birinci ıum ha bafkası .. Bu sizin için ehem-
partiyi kaybetmi§ti. miyetli değil. Kont ~:rmtf .. 

Yapmak istediği vazifeyi sonunaj - Fakat .. Fakat .• Bu sözleriniz 
kadar götürmek için elinde daha baı-

1 
her halde ciddi de~i!. 

ka kozlar vardı. - Emin olun. Ç.Ok ciddi .. Sizi le-
- Yine plinLırdan ba.1ttedeccifün. mhı e:brim ki ciddi ... 

...... , ==--- r< 

TARiHE ADLAR/ GEÇMiŞ OLAN 
-----------------------------8 ü yük adamların 

G~rip adetleri 
Klemanso yatağına ayağında terlik 

ve eldivenle yatardı 

tını kırmızı mürekkeple boyardı 
mişti : 

clsUyenler bunları kitaba doldursun• 
lar.• 
Aynı adam sıcaktan kavrulan pasifik 

adalarına icarda geyilecek eldiven, kö
mür membaı olan Nevkastile de kömür 

Mısırda 
---•---

Mahmut Pş. kabinesi 
Rusyada nasıl 
karşılandı? 

' • 
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100 Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

''M. F · · ır,, aşızmı 

da sananlar 
Bulgaristan kapısın

aldanıyorlar diyor .•. 
Bir ana fahişe de olsa anadır 

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

''Komünist 
olmadan,, 

Yavrusunu ve yavrusunun babasını 
her şeyde en büyük fedakarlıktan 

alakadar eden 
çekinmezler 

---•---
Bolşevik Rus ya ile 
dostane • munase-

iki celladın boğularak öldürüldük
)ı. •onra bahçedeki mezarlarına gö
~ldüğüne emin olan Teosya bir an 
n kendini sapladığı ve Simbatyoa
Sofiaya ait dütüncelenlen ıilkin-

di: 

Hayır,. Sofia ihanet edemezdi. 
Onun bir çocuğu vardı. 
Çocuğunu çok seviyordu. Yavru-

•unu ıenn bir ana ne olursa ot.un 
0 nun babaaını alakadar eden her teY· 
de en büyük fedakarlığı gösterirdi. 
.. Bir ana, fahife dahi oba batka 

türlü diifünemezdi. 
Kllllısında put gibi dimdik duran 

haydut up.ğa tekrar aordu: 
- Sofianın ifaret verdiğine ve 

herifin bodrum zındanma indirildi
ıine emin miıin? 

Bu İflerde pİfkin olan haydut, 11-

l'ltarak: 
- Tamamen eminim, dedi. Mer

di.,.en ad•makıllı eanedi. iki kifinin 
aiırhğı ile az kalam manivelanın 
zenciri bile kopacaktı. Bet dakika .. 
liatta bir az da fazla bekledim. Son
~· merdiveni indirdim. Demir kapa
ırı lcap.ttım. 

- Hiç, yattım.. ı Haydut up.ldan da alarak bod-
- Sabahleyin eve haber gönder- rum zındanının demir kapağının bu-

din mi? lunduğu odaya geldiler. 
- Hayır.. T ·::-'u evvelce Vasili ararken ol-
V asil yerinden fırladı. T eoayaya: duğu gibi bodrumun kapağını aça-

betlerde bulunabi
liriz. iç işlere mü
dahale bir harp do
ğ'urabilir. - Gel.. Dedi, beraber eve gide- caldardı. 

1 
lim. Kalbime bazı fÜpheler doğdu .. ) T eoıya birden Vasilin kolundan 

Sakın Sofiarun bqın3 bir feliket tuttu... . . ~~;;.::·i~·(M .. ii)·:.··~:;s;d;·M:Ma-
gelmif olmasın? . . . Telif ve hı:yecan ıç!"de : carof, bu başlıkla Mir gazetesinde yaz-

Nasd bir felaket gelebilirdı ? - Ya, dedı, ya Sofıa burada yok d ğı bir başmakale ile Rumen hAdlsele-
Bunu Teosya dıı. dü,ünüyor, fa- 1

1 

ta Sk!m~~yoı vıma.: ~c:"Ji öliım1' e r:ne temas ederek Romanyadaki kabine 
kat bulamıyordu. • . sev ~.tt.'. er "'>~a f?1' 1 e tı:, :rar 1 tebeddülünün yabancı bazı gazetelerle 

O Sofiayı evde bulacagına emm-, onu olum<L., bız mı kurtaracagız. b" l'kte bazı Bulgar gazetelerinde de 
' O ' t la ' d" ır ı 

di. . . . . .. .. 
7 

zaman vazıye ne 0 ca..; u- . yanlış telakkilere uğradığını ve bu ka-
Hıı.lbuki Vaaıl bunun akımı du-f ıun.... . bil telakkiler dolayısiyle Bulgar gaze-

tünüyordu. . V asil bun~ ?u ce-v:abı ve~ı : t el.erinden bazılarının halka yanlış ba-
Annesinin evinde Sofıayı bula- -. Ya her~fin yenne Sofıa ~p~n- zı telkinler yapmak istediğini gördUğü-

madıkları zaman hemen T e:>syanın mıt ıae .. Benı buradan ve ıenın elin-! .. · ı ri sürerek Rumen hMiselerinin 
d ki ""l" d 1 b' kad nu ı e evine gittile. e 0 um en rurt· ran ır mıl b' takl'bi hükümet ne bir kanunu 
bil bil · eni "'I" b ne ır 1 

' V asil : e e ve aynı Y e 0 ume ıra-1 esasinin lağvı ve ne de Rumen dış siya-
- Muhakkak, dedi, Sofiıı. bodrum kırs:ı.m nasıl olu~?·· 1 sasında bir tebeddUl yapılmak zarureliy-

zındanında kaldı. Bu cevabın agırlığı altında Teoı·ı 1 kua gelmediğini yazdıktan sonra 
Herif, kurnazca sarho'l?k ~ol~ ya baş!nı eğdi. , • . • • • ~.J;r gazetelerinden bazılarının bunu 

oynadı. Sofia onu bodruma ındirdı- Vasıl onu temm ıç~ ili ve ettı : 1 bir <faşizm teessüsü• şeklinde göstere-
ği zaman onu orada bıraktı ve ken- -.- Merak e~e •• Eger bodrum<!a ı rek faşizmin muvafık bir rejim sıfatiy-
di kaçtı. Sofia Y.?" ta ~~~oa varaa 0 ~U: le Balkanlara da sokulduğuna işaret et-

Bunun böyle olmaaı pek muhte- dah.a RUl\CJ yuzu gonnez ve bu 1f 1, tiklerini ve hatta, ima yollu dahi olsa, 
meldi. aenm haydut U§aklartna bırekmadan ' b Bulgaristana da geçmesi icap 

T eosya da timd.iye kadar bu ihti-
1 
ben kendi elimle yaparım. ı e;:'~ğinl yazdıklarını teessürle gördü-

mali dütünemediğine 1..-ızıyordu. -BITMEDI- ğünü kaydetmekte ve Romanyadakl te-
k Sofianın, her hangi bir sebeple 
~~neli evine, çocuğunun yanma gitti
fiİdt zahip olarak yatak odasına çe-

Kendini yatağına attı. 
SERBEST SLJTLJ _Politik partilerin mevcut bulundu- Bulgar Makedonyasmdan Menlik kasııb<l$ı 

- N 1 beddülü şöyle izah eylemektedir : :... • 

••••••••••••••••••••k•••••••••••••••••••••• 1 • ı ğu yerlerde her hangi bir kabine tebed- yada olduğu gibi, bazı tebeddüller ola· mesclô, Romanyada Faşizmin teessüsü 

* Sabahleyin 
V akıt epeyce olmU§tu. 

Balı esler • zmır yo u dülünün iç siyasada da bir tebeddül hu- bilir. Fakat bu tebeddüller, eski ittifak- demek, kanunu esasi nüfuzunun azalma
sule getirmesi kadar tabii bir şey ola- l r •• ve dostluklara halel getinnekten sı demektir. Bundan maada Mussolinl 

1_ Teoıya uyandı. Gerindi. Gece o- H 
""'kanlı İfler kafasında canlandı. Balı kesirden yazılıyor: 

Sarayda haber bekliyen Vasili dü- Balıkesir vilAyeU yarım milyon nüfuslu 
tGndü, bir vil&yeıttir. Bir kolu Marmaraya; öbür 

, Ciinbüt için Hipodromdan geti- kolu Adalar denizine eren bu vi!Ayetin 
.~İf olan kızlari yerlerine gönder- bugün on iki mühim k~ı var. ldarei 
dı. hususiye varidatı bir buçuk milyon li-

Kendi de araLaaina binerek ıara- radır. 
Ylna aitti. Bu vilayet, iktısa t ve coğrafya ba-

• V asil, endife içinde onun gelmesi- kımlarından Ege mm takasına bağlıdır. 
nı bekliyordu. Böyle olduğu halde senelerdenberi Ba-

Karıılıyarak aordu: lıkesir-Şose itibariyle- hdla Izmire, hat-
- N N 1d N haber? ta Iımir yolu üzerindeki kendi nahiye-e var.. e o u.. e 
Teoıya, sakin bir ıeı[e: sine raptedilememişlir. 

f 
- Bir gün açık kalmıt olan teıri- Halbuki Izmirden Manisaya ve Mani-

at nazırlığına artık Simbatyoıtan sadan da Balıkesir hududuna cloğl"U bü
bath, kimi istersen tayin edebilirsin. yük himmcllerle meydana getirilmiş bir 

- Yani.. yol vard1r. Buna rağmen en çok Bnlı-
- Yanisi ıu ki Simbatyoı ve iki kesir hududu dahilinde temer~üz. eden 

celJit artık bir daha ne seni ne de bir hareketsizlik yüzünden mühım ve 
ber bangi bir kimaeyi iz'aç edemiye- zengin bir saha bugün iktısadl a~amete 
ceklerdir ve felce mahkumdur. Yazık değıl mi? 

Vasil, kız kardetinin kolundan tu- Biz.im havali hakkında. maalesef hiç 
~~ bir köteye ıürülderceaine gö- bir mô.na ve faide söylc~~."n ~ mevcut 
turdu. eseri himmet yeni ve kuçuk hır teşeb-

- Anlat •• Anlat •• dedi. Ben git- büsle önümüze koskoca bir Bahkes~-
tikten IO ld Izmir yolunu aÇi'cak ve tabiat.en yekdi-

nra ne o u. ka f'" 
T eo h • ld v ib• gerine bağlı olan Ege mınla sının u-._.. aya, er teYı o ugu g ı an- . . 

"'ltı V 1 Sofi rtad len de irtibatını temın edecektır. ._ · emeaee anın o an . ,. 
"'llYbolm lin Bunun iktısadl, ıdarl, hatta sıyast se-

asma ge ce, M ı• B !ık · · 
- A-'---- - • ded' Sofi • meralı pek büyüktür. ese•, a esınn 

d .nnıamıuıun, 1' 11 ne h · · 1 1 l 
et\ bana gözükmeden gitt• bir (Savaştepe) ~a iyesını. e e a a un: 

V aailin '--lan tıklı. Bu nahiye Balıkesır merkezıne (55) ki-
- Sofia...., ça .. • loınelrelik bir demiryolu ile bağlıdır ki 

yı aonra gonneymce ne . 'rd b 
~Plın? şosesi ikmal edildiği takdı e u 

kilometre ( 40 ) a inecektir. Bu nahiye maz. Zira her partinin kendi program uzak kalırlar. Bu durum, belki de ha- gibi bir de rehber değil, vatan ordusu 
merkezinde her pazartesi kurulan pazar 1 ve prensibi vardır ve siyasal parUler zılarının hoşlarına gitıniyecektir. An- da arzı biat etsin. Maahaza bu da kAfl 

1 d ıb lt f ki cak ataletten kurtulmak istiyen millet- de~ " ldir It 1 · k-, Somanın Kızılhisar, Yağcıllı gibi ehem- arasın a e e e muayyen ar ar mev- ı;ı . a yayı anarşıye sev ,,..en Q 

miyetli (S-10) köyü ile Balıkesirin Ko-1 cultur. Fakat, yapılacak olan tebeddül ler, hoşlarına. gi~ese ~ile, hakik:8ti ara- zamanki hMiselere de ihtiyaç vardır .. 
k O k.. K h tt• 1 ana yasa hükümlerine göre idare edil- mak mecburıyetındedirler. Aksi halde F••izmin Bulgarislanda tatbikini ko'·-na pınarı , sınan oy, ayapa ve a a . . -ı uy 

Ivrindl nahiyderl muntazaman !fi· meke olan parlamanler idare prensip- bunlar, tehhkeli ~.rp~lere maruz. bu~ sanan kimseler, bunun ô.kihetinden do. 
rilk ederler. Savaştepe bilhassa bir huğ- \erin! ihlAI edecek bir mahiyetle ola- ~~.urlar. ~ız e~ kı Goga kabıne~ı ğacak lch\ikeleri göz önünde tubnalıdır. 
day anban, bir.odun ve kömür menhaı- 1 maz. Dış siyasada da, mesela Yugoslav- ılkonce UIUn hemşır.e ola~ ~tal~a ıle bır lar. Bulgari.standa halk böyle bir faşiz. 
dır. Bu kadar mühim ve merkezi biri yakınlık yapmak gayretim go.sterecek mi iki defa görmi!J ve fakat her iki d .. 
nahiyenin şose ile Balıkesire ve Soma duğumuz müşkülatı biz biliriz. Bugün ve fakat bunu yaparken Fransa, Lehls- fasında da netice çok acı ve fecl olinUf" 
vasıtasiyle Ege iktısadi mıntakasına bağ- de kıyamet kopsa kara yolundan Soma tan ve Kilçük Antant paktlarının ınev- tur. 
!anması az bir fayda mıdır? ile Balıkesir münakalatına bir zerre im- cudiyetlerini muhafaza edecektir. Bu Muharrir burada eski bir sözü hatll'-

Nazıırımızı biraz daha teşmil edelim. kh yoktur. ise Rumen iç işlerinde bir faşizm olamı- !atıyor : ddareyi ele almak kolaydır. 
Tabiatın zaten yekdiğerine bağladığı üç Meselenin diğer ve asıl siyasi cep- cağı gibi dış siyasada da Romanyanın Fakat, idareden muvaffakıyetle ayrıl-
mühim vilayetin 0 fiili il'libatı büyük bir 1 helerini yazmak vazifemden ve ihlisa- bolşevizm aleyhtarlığını lemsi! eden üç- mak çok zordur.> 
netice değil midir? sımdan hariçtir ki onları elbette hükü- !er paktına girmesi şeklinde ifade cdi- Muharrir : Faşizmin bir memlekette 
Balıkesir _ Soma demiryolu güzergahı ınelimiz takdir eder ve etmektedir. lemez. Almanyaya karşı olan durum bi- teessils etmosi için parlamanter idareyi 

k • 1 d B 1 .. · de bu"yük * raz daha zordur. Çünkü : Bu i•e, Al- K ço «rıza ı ır. u yo uzcrın ' c uvveb sayesinde devirip yıkması JA-
köprülcr vardır. Bunların bulunduğu Balıkesir vilayetinde (95,000) yol mü- manyaya daha yalcın bir dost olan Ma- zımdır. Falcat bunun payidar olabilme-
sahalar, bilhassa (ÇukurhüseyiP) yakı- kellefi vardır. Bunun (60,000) i nakten caristanın nasyona[ menfaatleri karış- si için de ayni kuvvetin bekasına lüzum 
nındaki arazi heyelanlıdır. O kısım ile altışar lira yol parası verir ki yekilnu mak:tadır. vardır ve halkın da, Italyada olduğu g1. 
Savaştepe arasındaki (150-200) metre (360000) liraya baliğ olur. Gospodln Macarof bundan sonra ha- bi, bu idareye alışması zaruridir. &
uzunluğunda, (20-25) yüksekliğinde gö- Geri kalan (35000) mükelleften (5000)- :iı kimselerin Bulgaristanda da Faşizm manya için vaziyet böyledir. Bize ge
ze çarpan köprüler birçok sırtlan yek-, ni malili ve ihtiyarlara ayırırsak(30000) l rejiminin tatbik edilmesi hakkında yap- lince : Bu, bizim için daha zordur. 
diğerine bağlıyarak geçidi temin eder. bugün bedenen yollarda çalıştırılıyor, tıkları telkinlere geçerek böyle bir dil- Binaenaleyh faşizmin kapımız önUn
Bu köprülerin maazallah uğrıyabileceği demektir. Bu bedeni mükellefi}"'tin as- şüncenin doğru olamıyacağını, böyle de beklediğini düşünmek büyük bir ha
her hangi bir arıza Balıkesir hududun- gar! ve kanuni ifade ettiği rakam 180000 mesnetsiz fikirlerin Bulgaristan için tadır. Bulgaristan Italya ile faşist olma
da Akdenlzle Marmara arasındalci müna liradır. müthiş bir perturbation hazırlıyacağını, 
ka!Atı derhal sektedar edebilir. Neteklm Savaştepe ve havalisi halkı Balıkesir- bunu anlamak için de her Bulgarın, Fa
umuml harple Fransız tayyareleri bu Soma yolunun kendilerine yakın kısım- şizmin Italyada ve nasyonal • sosyaliz
maksatla (Muhtan) demir köprülerini larında, diğer münasip yerlerin mükel- min Almanyada ne gibi hadiselere se
mükerreren bombalamak istediler. Fa- lefleri de keza ayni yolun diğer aksa- beblyet verdiğini hatırlaması k!fl gel
kat muvaffak olamadılar. Son Yunan iş- mında bedenen ooayl mükellefiyet ede- diği. ve yahut Bolşevizmin Rusyaya ne
gallerinde bir Bahkesir - Izmir şoscsin- bilirler. Hem güle güle, koşa koşa ve ye malolduğunu düşUnınek icap etliği
den mahrumiyetimiz yüzünden duçar ol- oyruya oyruya.. nl ileri sürmektedir. Muharrire göre 

77ggz&tgı7 ~ mamasını da şart olarak kabul ettirdi. 
Y a.tsı namazından sonra güveyi kızın 

bulunduğu karanlık odaya koyup kapa
dılar. Kız yatağına yatm~ bulunuyordu. 
Zavallı Sadık elbisesini çıkardıktan son
ra elleriyle yoklıyaralc yatağı güç hal ile 
bulabildi. 

- - -- - k - - ·--- y 2Z - - - - - - - -
söz verdiğimi de düşündilkçe kederim nasebet..ız !Atifelerle gözden düşüp nefy-
büsbütün artıyor! edilmenize ben sebep olmuştum. Bu be-

dan da iyi münasebetler tesis edebilir . 
Nitekim nasyonal - sosyalist olmaksızın 
Almanya ile de dostane miinasebetler 
meydana gelirmekliğimiz mümkündür. 
HattA komünlst olmaksızın bolşevik 

Rusya ile de iyi münasebetlerde bulu
nabiliriz. Biz, hiç kimsenin iç işlerine 
kar~mak istemeyiz. Fakat b~kalan da 
bizim iç işlerimize karışmamalıdır. Bu, 

asırlardan beri devam edegelen bir 
prensiptir ki bunu ihlAI etmek, büyük 

devletler arasında bir harp doğurabilir.> 
cümleleriyle yazısını bitirmektedir. 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman Zavallı kız yatağı içinde tiril tiril tit
riyordu. Hulle sebebinden hiç bilmediği 

içinde IZl!EZ.i!IZlllZ'.:!:l:ICD'' ve yüzünü görmediği yabancı bir adamın 
öyle sellimehüsselam koynuna gireceğini 
ve hulle işlerinde alelade yapıldığı gibi 
üstü b~ı kirli, çirkin, mendebur, ihtiyar 
herifin biri intihap edilmi§ olacağını dü
şündükçe tüyleri Urperiyordu. 

Yazan: METiN ORBA V 

-8-

Aşkına Sadık Adam ..• 
Sadık mu 'b' · . b' .. d'ğ" .• :.:n:.t ı . cı l 1:liraz ırşey goreme ı ı L"'Uer m~ · 

Çın bu teklifi kabul etli. O zaman Daniş- Sadık kendisi için hiçbir mani bulun
~nent . bu tezevvüç edeceği kızın fevkalA- madığından arzulan veçhile Semerkant
tı: guzel olduğunu uzun uzadıya anlat-ı ten derhal çıkıp gideceğine söz ~erdi. 

tan ll<>nra sözünü şöyle bitirdi: Ve Danişmendi yemin ile temin ettı.Bu-
a ~ H~sılı bu işlerl uzun uzadıya nun üzerine Danişmet Muzaffere gi
lo~-atnıakt " maksadım şudur: Bu mem- deerek Sadığın muvafakat cevabını ve 
~Ntesd b k h 'l>•k • ız en a~ a ulle edecek adam teahhüdünü bildirdi. Aile efradından bu-

111 kçukıur. Lakin meselenin son derece lunan birkaç kişi daha celbedildi ve Da
tı ıı -~nı lutulına.sı l.lzımgeldiğinden si- nişment marifetiyle Sadığın kadınla ni
nııJ.ı~ı iı ecnebi h_lı" adama hulle olunması k.~hı aktedlldi. Akit esnasında kadının 
kı e ,_P g<>ruldu . Muzaffer arzu ediyor sabık kocası Tahir, Sadık kızın yüzünü 

r..,.ı saha! [" · - b """'· · d rlıal b 1 gc ınını o..,....gıruz gibi görmezse cemaline meftun olanııyacağı 
<;ıkıp ./rada durmayıp memleketten ı~ın ertesi gün daha kolay tatlik edeceği 

gı esıruz. Gideceğınize beni temin mülU!ıazasiyle, zifaf odasında ı.oık yan-

Beriden Sadık kızın gümtliğini Daniş
mentten işittiği ve karanlıkta yüzünü 
göremediği için mükedder oluyordu.Fa
kat pek ziyade merak ettiğinden belki 
bir çare bulunur ümidiyle kıza bir takım 
tatlı diller dökmeğe başladı : 

- Bu gece hayatımda en bahtiyar ol
duğum gecedir. Zira sizin gibi güzellikte 
emsali bulunmaz bir zevceye, velev ki 
bir gecelik, malik bulunuyorum. Hilsn.ü
hınızın, zarafet ve kemalinizin her 
türlü tavsif ve tasvird~n yüksek olduğu
nu söylediler. Nail olduğum şeref ve sa
adete rağmen kalben pek mahzun olu
yorum. Çünkü gece karanlığı cemalinizi 
temaşa etmek lezzetinden beni mahrum 
bırakıyor. Yarın sabah sizi bıralanağa 

Kız Sadığın sözlerini dlldcatle dinle- nim için büyük bir vicdan Azabı oldu .. 
dikten sonra birdenbire heyecanla dedi litirak derdi yine başka ... 
ki: - Sevegili Di!Aracığım, bunlar hep 

- Evet, kocam Tahlrin münasebetsiz kaderdir. Şlmdl birleştik, bahtiyarlık ne
hlddetl bu hullenin olmasını icap etürol. d1r gördün ya! Buna şükredelim ve ken
Benı senin &ğUfuna attı. Fakat meralı: dimizi bahtiyar bilelim .. Ancalı: buraya 
ediyorum: Sen kimsin? Sesin kulağıma nasıl oldu da geldin, anlatmaz mısın? 
yabancı gelmiyor. - Biliyorsun ki pederim elçil1kle Ta-

Sadık bu cevabı alınca o da kızın .se- tar Hanının tahta çıkıtığından dolayı teb-
sine Aşina çıktı, kalbi titredi: rik için buı;aya gönderilmişti. TeaadUfen 

Semerkand de Muzafferin hanesine mi
safir oldu. Esasen Muzaffer eskldenberi 
dostu idi. Bu milııasebetle beni Muzaffe
rin oğlu Tahire vermeği aralarında ka
rarl~tırmışlardı. Pederim Karakuruma 
avdet eder etmez beni hazırladı, cihazımı 
verdi, maiyetime birçok köle ve cariye
ler katarak buraya gönderdi. Halbuki 
ben ilk gördüğüm gündcnberi size pek 
ziyade muhabbet bağladım. LAkin belli, 
etmedim. Için için yanıp tutuşuyordum 
ve elbette hissiyatımı izhara vesile zuhur 
eder diyordum. 

- Aman efendim, sizin sesiniz aklımı 
başımdan alıyor. Ayağınızı öpeyim, kim

sin.iz! Evve!A siz söyleyiniz.. Zira sesi
niz Kara Kurumda gör~mek şerefine 
nail olduğum Di!Aranı.ıı. sesine benziyor .. 
Sakın Di!Ara olınıyasınız! 

Kız derin bir ah çekti: 
- Siz de yoksa Sadık mısınız? 

- Ah efendim, evet, ben Sadığım .. 
O zaman Jklsl de tarif olunmaz bir iş

tiyak ile fevka!Ade bir galeyanı aşk ile 
birbirine sarıldılar. Tatlı puscler içinde 
hasret ve iftirak ateşlerini söndürdü
ler. 

Ilk heyecan ve galeyan vaktı geçtik
ten sonra DilAra dedi ki: 

- Ah! Sadık bilmezsin ne kadar ne
damet çektim, ne kadar üzüldiim. Han'ın 
huzurunda Gülendam için ettWnı ınü-

Ne çare ki tedbirsizliğim yüzünden 
sizi birdenbire lı:aybebniştim. Bu da aş
lcımı daha ziyade artırdı. Döktüğüm sel 
gibi göz yaşları kalbimde yanan ateş i 

söndiiremiyordu. Fakat ne yapayım, pe
derimin emrine naçar itaat ettim. Beni 

-BIMEDI-

BULGAR MAKEDONYASINDA 

Sofya, 16 (M.H) - Bulgar gazeteleri, 
Bulgar Makedonyasmın Bulgaristan hA
klınlyeU altına geçliği günden beri um
ran yüzü görmediğini, kasabaların gün

den güne daha ziyade harap oldultlaruu 
yazıyorlardı. Bulgar hükilmetl tlmdl 
Bulgar Maked.onyuını umrana kavuı
tunnak için bir plin hazırlaıruıtır. 

BONO 
Mübadil .... ıı•m nıllbaitll ııcıa 

nolan banka n ılrlı:et W... ~ 
leri, Sivu - Enıurum clalıllt - 
ruı yüzde bet ve iki faldl im~, 
tabYilleri satnı alır. 

Adres: lzmlrde Kemeral 
da Hacı Haıan otelinde 8ô 
numarada CAViT .. 

Telefon: 3903 
C.P.S. 1-15 (33) S.7 ,, 
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19 Şubatta 

Beşiktaş takımı İz
mirde, Muhafız gü
cü lstanbulda kar
şılaşıyor. 13 Şu'bat 
haf tası maçları 

mahalli takımlar 
arasındadır. Ha-
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kem işleri de halle
dilmiıtir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 NiSAN: 

Beşikta" 1akımı l::mir stadında 

7 MAYIS: 
MıUi küme maçtan fikistürü f ederaa· 

ıonca hazıılanarak üç mıntakaya tebliğ 
cdilmi1tir. Fikiatürü aynen ne§rediyoruz: 

13 ŞUBATı 

lzmirde - Oçok ve Alaanak maçı .• 
lstanbulda - Fenerbahçe ve Güne~. 

Galatasaray ve Beıiktaı maçları. 
Anlaırada - Harbiye ve MuhafızgÜ· 

cü maçı .. 
19 ŞUBAT: 

lzmirde - Be§.ikt.a' ve Alaancak ma-

lzmirde - F enerhahçe ,.e Alı>ancak 
maçı. 

lstanbulda - Beşikta<ı ve Güneş ma
çı .• 

Anknrada - Harbiye 'c MuhnfızgÜ· 
cü mac;ı .. 

16 NiSAN: 

Anknradn - Güne vı- Harbiye mnc;ı. 

17 NiSAN: 

Ankarada - Cünrf ve ~1uhafı1gücü 

lzmirde - Üçok ve CRlatasaray ma· 
çı .. 

lstanbulda - Muhafızgücü ''e Cü-
nes maçı .. 

8 MAYIS~ 

lzmirde - Alsancak ,.e Cal<ı.tasaray 

maçı. 

istanbulda - Muhnfu ve Fener maçı. 
14 MAYIS: 

Ankarada - Harbiyt> 'e Fener maçı. 

lstanbulda - Alsnncnk '\ie Beşikta .. P··· maçı. " 
lstanbulda - Fenerbahçe ve Muha· lstanbulda - Galatasaray ''e Fener maçı. 

fııgücü maçı... maçı. 15 MAYIS: 
20 ŞUBAT: 23 NiSAN: 

Ankarnda - Fcr.n ve Multafızgücü lzmirde - Al!lancak ve Harbi) e ma· 
lzmirde - Oçok ve Beıiktaı maçı .• 

çı .. maçı. 

• 
Güzel Bir Oyundan Sonra 

Beşiktaş takımı, Ha va kupası maçında 
Güneşe b · r go f arlciyle galip geldi 

Beşiktaşa mağlıip Gfrııe~ 

İstanbul, 1 7 (Tele fonla) - Fener- karşı!lında, diğer takıır.ın müdafaası kuv- mesini ve iki taraf için de gol tehlikul 
bahçenin tasfiyeye uğramaııı üzerine Gü
neş - Cnlatasaray "\te Be~iktaş takımlan 
arasında kalan hava kupası maçı, pazar 
günü Güneşle Beşikt11ş1 karşı karşıya ge· 
tirdi. Bu maç, mağlubun elimine olması 
itibariyle adeta dömi final mahiyetinde 
idi. Calibi Galatasaray karıısında finali 
yapacaktı. 

Pazar günü,· bu alakalı maçı seyir ic;in 
atada toplananlar, hangi:ııinin galebe le· 
min edeceğini · tahminden çekinmekle 
beraber, Güneş lehinde düşünenler var
dı. Birinin çok fazla olan atak kabiliyeti 

vetli idi. Yani, oyununu kabul ettirenin 
galip geleceği tahmin edilebilirdi. 

Genç Güneşliler ve tecrübeli Beşik

laşlılar, birbiri ardında stadda göıündü

ler. Mutad seremoniyi müteakip maç 

yaratmasını temin dti. 

lki taraf ta mükemmel, şuurlu ve 
zevkli bir oyun çıkarıyordu. lstanbul 'Je• 
yirciler adeta iki profesyonel takını 

seyrediyorlardı. 

Noticede Beşiktat takimı O - 1 galip 
başladı. geldi. Fakat, bu mac;te Güneşin rakibin-

Maçın, lik çerçeve,inden lrnrtularak den daha mükemmel bir oyun çıkardı
aerbcst bir oyun oluşu, milli küme maç- ğı da muhakkaktır. Bir tarafın müdafaa· 
lan akabinde cidden İyi bir vesileydi. sındaki kudret, öteki tarafın gol yap· 
Nitekim daha oyun baıtlar başlamaz iki ma kabiliyetini hiçe indirmekle beraber, 

tarafın serbest hareketleri, topun aani- hemen her dakikada gollerin çoğalma· 
yeler içinde bir kaleden öteki kaleye git- sına intizar edilebilirdi. 

Şampiyonluğa doğru Kumar yüzünden 
- BAŞT ARAFI BIRJNCt SAHiFEDE -

Doğanspor takımı par
lak bir galebe kazandı 

Kumar oynıyanlardan Şevki, anlaşı• 

lamıyan bir sebepten dolayı Bedriye bir 
tokat aşketmiştir. Kahveci bu vaziyet 
üzerine kumarcıları kapı dışarı et;..,iş4 
tir. 

Tepecik yolunda yürümekte olan ar
kadaşların vaziyetlerini takip edebiliriz: 

lstanbulda - Cüneı ve Muhafızg~- 24 NiSAN: 
ıü maçı .. 

26 ŞUBAT: 

lstanbulda - Alsancak ve 
ray maçı. 

21 MAYIS: 

1-BAŞTARAFI 4 ÜNCÜ SAHIFEDE- Alsancaklılar üstüste hücum ediyor-
CaJatasa- galibiyet ve mağlubiyet şansı ayni nis- ~ lar. Hakkı Ilyasa geri bir ıfas verdi. 

bette idi. Nitekim birinci devrede mü- Durdurtmadan Ilyac;ın çektiği şut Ya-

Sokak1a silahını çıkaran Bedri, ken
disine tokat vurana ateş etmek istiyor. 
Fakat Nuri buna mani oluyor. 

Şevki evine giderek tabancasını alı

yor. Sokağa çıktığı gibi kafileye iltihak 
edfyor ve Bedri ile Nuriyi hedef ittihaı 
ederek iki el ateş e<liyor. Ankarada - Calataaaray ve Muha· 

fızgÜcÜ maçL. 
1stanbulda - Oçolc • Güneş maçı. 
27 ŞUBAT: 

Ankarada - Harbiye - Calataaaray 

Jll&ÇL. 

lstanbulda - Oçok - Fener bahçe ma-
-

çı ••• 

5 MART: 

lzmirdc - Oçok ve Harbiye ınac;ı. 

lstanbulda - Be iktnş ve Galatasaray 
~.-e Fenerbahçe • Güne'; nınçı. 

30 NiSAN: 

Ankarada - Alsancak ve Muhafız
gücü maçı .. 

lstanbulda - Be~ikta~ ve Güne~ ma· 
çı .. 

1 MAYIS: 

İstanbul - Oçok \'e GalatB!lamy ma· 
çı .. 

22 MAYIS: 

letanbulda - Oçok Vf' Beşikta2 maçı 

ve Galatasaray ~ Güne~ maçı. 

28 MAYIS: 

lıotanbulda - Calata'.'laray ve Güne' 
maçı. 

Ankarnda - Alsancnk ve Haıbiye 

lzmircle - Oçok - Mlıhafızgücü maçi. maçı. · 
29 MAYIS: 

lstanbulcla - Beşiktq .. Fenerbahçe jstanbulda - Galatasaray ve Fener· lstanbulda 
taıt maçı. 

Ft>ncrbahçe ve Beşik-
nıaçı. 

6 MART: 

Jzmirde - Alsancak - Muhafızgücü 

)naçı. 

12 MART: 

Ankarada - Harbiye - Be,ikta§ ma· 
çı .. 

lstanbulda - Alsancnk • F enerbahçe 
J'Tlaçı. 

13 MART: 

Ankarada - Muhnf ızgücü ve Be§ik· 
. ta§ maçı. 

lstanbulda - Alsancak ve Güne§ ma
çı .. 

19 MART: 

Ankarnda - · Oçok ve MuhnfıZt;ÜCÜ 

Jllaçı. 

20 MART: 

Ankarada - Üçok - 1 larbiye maçı. 
lstanbulda - Güne, - Galatasaray 

maçı. 

26 MART: 

İzmirde - Alsancak ve Güneş maçı. 
fstanbulda - Calntıısaray ve Harbi

ye maçı. 
27 MART: 

Jzmirde - Üçok ve Güne' mnçı. 
lstanbuldn - Harbiye ,.e Fenerbah· 

çe baçı. 

2 NiSAN: 

lstanbulda - Be,ikt "'" ve Muhafızgü
cü maçı .. 

3 NiSAN: 

lzmirde - Oçok ve Alsancak maçı .• 
lstanbulda - Galatasaray ve Mulıa

fızgücü maçı .. 
9 NtsAN: 

Jzmirde - Oçok vr. FenerLahçe ma-

bahçe maçı. 

Tekirdağl1 Amerika ya gidiyor 

Orada sergi münasebe
tiyle güreş yapacaktır 

~~ 

Pol Kumar lzmirde Mülayimle güreşirken 

lstanbul, 17 (Telefonla) - Türkiye İ Dulga ile, ikincisi de Çekoslovakyalı Şeri 
baş pehlivanı Tekirdağlı Hüseyin, bu se- iledir. Pariste Dankolof, Oeglan ve Bul 
ne Amerikada açılacak sergide güreşler Kumarla ela karşıla,ac:ıktır. 
yapmnk üzere Amerikaya davet edilmiı· Yukarıda adları sayılan pehlivanlar, 
tir. Tekirdağlı Amerikndaki güreşlere iş- serbest Amerikan gürc,i .yapmakla meş
tirak kararındadır. hurdur. Bilhassa Bul Kumar, geçen yaz 

Tekirdağlı, güreş menecerlerinden B. Jzmirde Mülayimle karşılaşmıştı. Hüse· 
Asımla bir mukavele imza etmiştir. Bu 
mukavdeye göre Tekirdağlı evvela Pa
ris, !!Onrn da Londnıda maçlar yapa
caktır. tik karşılaşması Hintli pehlivan 

yinin menaceri B. A'ım, Amerikada ta· 
nınmış bir güreş antrenörüdür. Daha ev· 
vel de Dinarlı Mehmedi Parise götür
müştür. 

Madrid inf ilahının tahkikatı 
Paris, 1 7 ( ö.R) - Geçenlerde olan büyük infilak tahkikata neticelenmiş 

ve 103 kişi tevkif edilmiıttir. lhtilalcilerden olup bir c;nrpışmnda kasden ken· 

ketnn1el oynıyan Doğansı:or, ikinci dev
rede foik bir oyun çıkaran üçoku mağ
](ıp etmiştir. Şimdi oyunların cereyanı

nı takip edebiliriz : 

MAÇLARIN CEREYANI 

Saal 11 de hakem Basanın (Alsancak) 
idaresinde oynanan DC!Jllirspor - Ateş 

maçının bilhassa birinci devresi çok he

yecanlı geçti. Oyunun ilk golünü De
mirspor sol içi gü~el bir şutla yaptı. 

Ateşliler bir dakika sonra De
mirs,Por kalecisinin fena bir çıkışından 
istifade ederek beraberliği temin ettiler. 

Biraz sonra Ateşliler ikinci gollerini de 
yapLılnr. Fakat Dcmirsporlular bu vazi
yetten yılmadılar. Birinci devre bittiği 
vakit Ateş 2 - 1 galipti. 

ikinci devreye Demirsporlular çok 
canlı başladılar. Ilk beş dakika içinde 
gol olabilecek üç fırsat yakaladılarsa da 

istifade edemediler. Oyunun ortalcırına 
doğru Ateş çocukları birbir arkasına üç 

gol daha yaparak oyunu 5 - 1 kazandı
lar. Demirspo · ı:ar günü senenin en 
muvaffakıyc'l .; ununu oynamıştır. 

. ALSANCAK - YAMANLAR 

Snat 13 : Hakem Mustafa (Üçok) Al

sancak - Yamanlar ekiplerini oyuna da
vet etti. Alsancak takımı tam kadrosu 

ile .. Yamanlar da çıkarabileceği takımın 
en kuvvetlisini sahada toplamıştı. 

Oyuna Alsancaklılar başladılar. Daha 
oyunun ilk dakikalarında Yamanlılar 

sıkı bir oyuna girişliler. Alsancaklılar 

bu vaziyet karşısında Yamanlar müda
faa çemberini yaramadılar. Bunda yan-

lış bir tabiyenin dahli vardır. Çünkü 
böyle vaziyetlerde açıklarla oynıyacak
ları yerde ortadan hücuma kalktılar. 

Birinci devre golsuz geçti. 
Ik.inçi devrede takımlar ayni şekilde 

oyuna devam ettiler. Alsancaklılar üst 

üste hücum ediyorlar. Basrinin bir şu
tunu Yamanlar kalecisi kornere atmağa 

muvaffak oldu. Biraz sonra sol açık Hak
kı topu kaleye gönderdi. Iddiaya göre 
kaleci hakemin uzakta olmasından isti

fade ederek topu içeriden aldı. Hnkcm 
uzakta bulunduğundan bu vaziyeti tes
bit edemedi. 

Oyunun bitmesine 12 dakika var. Her 
keste artık bu maçın beraberlikle neti
celeneceği kanaati var. Fakat iş hiç te 
böyle olmadı. Saim güzel bir sıyrılış ne-

ticesinde topu sıkı bir şutla Yamanlar 
kalesine solqu. Daha bu golün tezahüra-

tı bftınemişti ki Enver ortalanan f,opu 

manlar kalecisini Uçüncü defa mağlup 
ediyor. Oyun Alsancağın galibiyetiyle 
nihayet buluyor. 

DOCANSPOR - üÇOK 

Sıra günün en heyecanlı maçına gel
mişti. Hakem E.c;adın idaresinde Doğan-

spor ve Üçok takımhırı karşı karşıya di-
7.ildiler. 

Doğanspor, Hakkıyı büyük bir isa

betle müdafaaya aldı. Sol açık Sabri de 
oynıyor. Velhasıl kuvvetli bir takım ..• 

'Oçoka gelince takım kuvvetli bir man
zara arı.etmekle beraber Saidin ayağın-

daki rahalcıızlığı dolayısiyle taraftarları
nı haklı bir endi§eye düşürüyor. 

Oyuna Doğansporlular çok ümitli bir 
şekilde başladılar. Üçok bir türlü ken
dini toparlıyamıyor. Doğansporun haki-

miyeti gittikçe artıyor. Kar~ı takımı taz
yık ediyor. üçoklular canla başla buna 

karşı gelmek istiyorlar. Fakat muvaf
fak olamıyorlar. 

21 inci dakikada Doğanspordan Meh

met çok güzel bir vole şutuyle Üçok ka
lecisini mağlup ediyor. Biraz sonra ay-

ni oyuncu soldan çektiği bir şutla Neja
dın plonjonuna rağmen topu ikinci defa 
Üçok kalesine sokuyor. 

Doğansporlular bu iki golün verdiği 
şevkle mütemadiyen hücum ediyorlar .. 
Adil merkez hafa geçti. Fırtınayı milin-

kün olduğu kadar nz bir zararla atlat
mağa çalışıyor. Fakat bütün bu çalışma
lar yine Mehmedin ayağın<lan yapılan 

üçüncü bir gole mani olamıyor. 
Birinci devre 3 - O gibi kat'i bir neti

ce ile Doğanspor lehine kapanıyor. 

Oyunun ikinci devresinde 'Oçok lehi
ne kaydedilecek hadiseler çoktur. Adil 

biri penaltıdan olmak üzere iki gol yap
mağa muvaffak oldu. Son dakikaların

da Doğanspor kalesini çok sıkıştırdılar. 
Sait muhakkak bir golü topu hnvaya 

dikmekle kaybetti. Sağ açığın çektiği 

bir şllt, sır! tali eseri olarak direğe çar

pıyor. Görülüyor ki üçokun mağlubi
yeti mukadder idi. Oyun bittiği vakit 

Üçok 3 - 2 mağlup vaziyette bulunuyor
du. 

Doğansporu bu kıymetli galebesin· 
den dolayı tebrik ve takdir cderi:ı.. De

nilebilir ki Fethi, Hakkı müdafaası bu 
netice üzerinde büyük bir rol oynamış
tır. 

Dünkü maçlardan sonra Üçok ve Al

sancağın puanları ayni derecede birleş
miştir. 

Nuri ile Şevki ve diğer arkadaşları 

boğuşuyorlar. Kanlı arbededen burada 
daha feci bir vaziyet yaratması bazı 

kimseleri korkuttuğu için oradan kaçı
yorlar. 

Fakat artık, ok yayından çıkmıştır .• 
Nuri, Şevkiden aldığı tabanca ile Ya. 
şara öldürmek kasdiyle ateş ediyor. Çı
kan kurşun Yaşarın ağzından girerek 
beynini parçaladıktan sonra çıkıyor. 

Suçlular, hadise yerinden kaçıyorlar. 
Şimdi polis faaliyettedir. Yetişen imdadı 
sıhhi otomobili yaralıyı memleket has
tanesine kaldırıyorsa da, k{ırşunun bey
ninden çıkarılması için ameliyat yapıl· 
masma sll"a kalmadan Yaşar, hayata 
gözlerini yumuyor. 

KA 'I1LtN PEŞINDE 

Hadiseden sonra . kaçanlar yakalnnı· 
yorsa da, Arap Nuri bir türlü ortalıkta 
görünmiyor. Gideceği yerler, evi ve 
tanıdıkları göz hapsi altına alınıyorlar. 
Araştırma sabaha kadar devam ediyor. 

Sabah oluyor. Yaşarı öldüren Arap 
Nuri, sabahın dokuzunda adliye daire· 
sine gelerek teslim oluyor . 

NUR1N1N 1F ADESt 

Hadiseye el atan müddeiumumi mu
avini bay Cevat Özpay, teslim olan suç
lunun ifadesini tesbit ediyor. 

Suçlunun ifadesi şöyle hültl.sa edile
bilir : 

Kendisi Kuru çay mahallesinden ge
çerken, yirmi kişinin kavga ettikledni 

görmüş, ayırmak maksadiyle aralarına 
katılmış .. 

Maktul, kendisine tabanca ile hücum 
etmiş, bu sırada tabanca kazaen patla
mış, olan olmuş ve Yaşar yaralanmış ..• 

Tabancayı alarak Halkapınar bataklı
ğına atmış ... Şapkasını da hfidise yerin· 
de unutmuş .. 

Hadisenin tahkikatına bugün devam 
edilecek ve bazı şahitlerin ifadelerine 
müracaat edilecektir. 

Trakyada 
Gül bahceleri 

• 
Edirne, 1 7 (Husu i) - lspartadun 

5 00 kilo gül üçüncü defo. olarak bu sene 
dahi yola çıkmak üzeredir. 

Karaağaçta açılan ve Kızanlık gijlcil 
ustaları tarafından idare olunan gülistan 
bu sene iki misli büyiimüıt olacak, gele· 
cek sene ilk olarak imbik kuUanacak 
ve Isparta gülcülük teşkilatının kontrolii 
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da bile bunu bilmiyen var 
Bundan bir kaç gün önce gazetemizde önce meselenin aHikalı gördüğü daireden 

çlk~n bir fotograf ın garip olduğu kadar, tahkik edilmesini istedi. 
Caup ınacerasuu anlattılar. Liin esa!>ı Hadise cidden mühimdi. Bir meslek 
fUdur: adamının vazifesini ve otoritesini alaka-

Şehıiınhde.ki, yan resmt dairelerden dar ediyordu. Alakalı gördüğUmüz dai

~lıinın memurları, bir araya toplanarak reden izahat istedik. 
otogr.ı çekiver~er. Bir münasebetle - cHidise doğrudur, denildi. Tahkik 
~~ alikadarların malumatları tahtında ediliyor. Ancak, yazılmazsa memnun o-

·~iı.n de elimize geren bu fotografa .c.Ye- l l\i. As :s uruz.> 
ıu sUtunlannda yer verildi. AUikadar daire Amirinin verdiği cevp 

B Anıan efendim, sen misin bunu yapan? aynen yazı işleri müdürlüğümüze 
u hldlııe (!) allkadar dairede bazıları- bildirildi. Bittabi, icabına göre muamele 

nı o q.ı __ hl d l 1 ııfnir ~ ddete .ııevitetınl§, o ka ar yapıldı. Yani, hAdise ile alaka ı o an 
lendirmiş ki içtimalar, protestolar zatı tatmin etmiş olmak için, iki üç sa

~ağdırılmış, fotogrnfı veren zat inceden tırlık bir yazı ile, h!disenin al~kadar 
ıncey 
:tıı e araştınhn~, neler de neler ol- makamca Ulkip edildiği yazıldı. 
u~ ... 

A~ğer bu fırtınanuı bir sebebi varm~: 
( dar dairenin müdür veya reisi bu 

.,0lografı glU:etede gördüğü takdirde kı
, anıet ko Do panrmış .. 
h ta ID-USu, bir daire içinde, şahsi bir 
a rn .... d 

EönI . Y\lzun en kıyamet kopmasına 

b. uın razı olmaz ama, dün bu daired~ 
ır ın 

gib· eınurun <benim fotografım gölge 
gi •

1 çıktı> deyişine şaştım. Acaba han-
sı sarnimidir, dersiniz? 

:Si .. BlR .BAŞKA TORLüSü 
l3 r ll.oporterın vazifesi istihbarattır. 

U Vazif • h · • dü .. cnın arıcınde yazı işleri mü-
Ye~un.ce tetkiki istenilen mevzulan,şika
rnu en, temennileri alakadar daire ve 
biid~~eselerde tetkik eder, neticelerini 
c ırır. Gazetenin alakadarlara verdiği 

6~v:~ı~~da, gazetenin bu iş üzerinde na-
C uşundüğünil ilfive veya ihsas eder. 

lcın ~~enlerde, gazetemize haber veri
Ribı il" hadise üzerine, her zaman olduğu 

' Ynzı §efımiL, neşriyat yapılmazdan 

Ertesi günil, hAdiseyi talık.Ik ettiğimiz. 
ve neticesini öğrendiğimiz daireye uğ
rayınca, cidden garip bir vaziyetle kar-

şılaştık. lUdise, tahkik edildikten sonra 
neden tahr~ren sılhibine ha~ verilme-

miş te gazete sütununda neşir ve ilan 

edilmiş .. 
Bu bir iskandalmış .. Gazetelerin b~yle 

hfidiselcrle alakadar olmağa hakları yok
muş. Biz hangi salahiyetle böyle işlerle 

uğraşıyor muşuz? 

Ne kndar tuhaf ki itaplarına (!) mu
hatap olduğumuz zat yüksek tahsilli, 
kültürlü ve ilmine hürmet edilen bir 

kimseydi. Gazetenin ne için çıktığını 
kavramış olması gereken bir zattı. Bir 
mevki işgal ediyordu. 

K endilerine cevap \·ermek hesabıma 
gelmemişti. 

Bu itibarla cevap vermekten kaçın
mış, fakat hayretimizi gizlem~tik. 

ADNAN BILGET 

-=--- > FE 9 

8, Goganın resmi organı Meriç yalı gazinosu 
yapılıyor 

Edime, 17 (Hususi) -Trakyada kıt 
ve havalar tam bir itidal üzere gidiyor . 
Sonbahar ekimi İ.ııtenildiği gibi yapılmı~
ttr. Bugün 9 38 jkinci ldinunun 15 ine gir
diği halde henüz beton dökme İ§leri uy· 
gun ve lodoslu günlerde devam ediyor. 

Fransız .~azetelerinde devam eden 
tenkitlere şiddetle cevap veriyor Meriç köprüsü ba§mda 300 ki§ilik ola

rıık yeni yııpılmaktıı olan Meıiç yalı ga
zinosunun bu münasebetle bir r~mini 

.~ . d;, yolluyorum. Meriç yolunda bu takviyeli .......... Fransa ......... = . . . 
/cin hakikat olan : , : 
şey Romanya icin: 

' 
de hakikattir. Ha-
rici siyaset dahili 
siyasetle iştigal et
meğe asla müsaa
de etmez, diyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bükre§, 16 (M.H) - Goga hüküme-

12.75 15.50 

~ gazinonun ilk baharda herkesi çekecek 
~Ş~ ı' ve iyi bir park ile de süslenmektedir. 

Hastalarını her gün saat 11.30 
dan l c kadar B~yler soka~da 

Ahenk matba:ısı yanındaki hu!!ust 
muayenehanesinde kabul eder. 

Muaye,nehane Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 

Edimenin kıymetli valisi ile encüme
ninin bu hediyesi §Chirde ayrıca bir ziy

ı 
ııet olmu~tur. 

1 Şehir istasyonunun tam kar~ıııında olu
şunda gelen gidenler için temiz ve bedii 
bir bekleme yeri olacakhr. 

Hamit devrinde 
Hacı nasıl denize · 

' 
atarlardı? 

Atina, (M.H) - .bıtinaika Nea ynzİ· 

Sanayide Siemens Motör vo 
mah:emesini kullanan rahat eder 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları deposu 

7 A. Fesçi 
1201 Yekun 

14.75 14.75 , _________ .,, 

lit. 13. 

Pqtemalcılar 77 /79 
Telefon : 3332 

yor. 

iNCiR 
l 10 Ş. Riza halefleri 

56 S. Süleymanoviç 

166 YekOn 
125232 
125398 

6. it 
5.25 9. 

Çekirdeksiz üzüm orta fiatleri 
No. 7 12.50 
No. 8 13.25 
No. 9 13.75 
No. 10 15.25 
No. 11 17.25 
No. 12 mal yok 

is tas-Ege mıntakası Zeytincilik 
yonu müdürlüğünden: 

tz,nir - Burnavl'l şosesi üzerinde müteşekkil Ziraat zeytincilik 
ittasyonu bahçesinde mevcut muhtelif ya,Iardaki hint elma fi
danları ıatılığa çıkarılmı!hr. 

Fiatler Burnavl\ Ziraat mektebinin satışı gibidir. 
Taliplerin her gün müracaatleri kabul olunur. 

... 169 (105) 
- Vali Sabık Kazım Dirikten istimlaken satın alınarak zeyt~n

cilik istasyonu ittihaz olunan müessesesinin lzmir • Burnava şo
sesi üzerindeki hudut hendeklerinden köklettirilen ihtiyar zeylin 
ağaçlarındnn biriken, tahminen 50 ton zeytin odununun müza
yede suretiyle talibine ihalesi kararlaşmıı;tır. 

Taliplerin pey akç.eleriyle 21/1/938 Cuma günü saat 14 le 
zeytincilik iste.syonunda tetekkül edecek olan saba komisyonu• 
na mür:ıcaatleri ilan olunur. 170 (106) 

' -, ·----------~======== 
YILDIZ 

KADIN DİKİŞLER/ ve 
ŞAPKALAR/ atelyesi 
Bayanlar! 
İfle sizlerin yükıek giyim zevkiniz.in 

inceliklerini tatmin edecek dikit, atel
yeıi açıldı .• 

Bayram için siparişlerinizi acele ediniz. 

P ARiS, LONDRA, VJY ANA MODALA
RININ YOKSEK MODELLERi TAKIP 

VE TA TBIK EDiLiR. 

M. ETİMAN 
ev SAİME ÖZGÖREN 

PARIS DIKiŞ AKADEMiSiNDEN 
DiPLOMALI 

Hükümet caddeıi Şamlı (Oçüncü Bey
ler~ sokak, No. 28 TL. 2535 IZMtR 

1 - 26 (99) 
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IZMIR sıau TiCARET ME
M JRLU~UNDAN : 

1 nirde Kuyumcular çarıısmda 
42 z· mıarada kuyumculuk ve lm
yumc· luğa ait alil ve edevat tica
reti ve komisyonculuğu Rodolfo 
Penzo v ' şürekiaı unvanı altında 
yapmakta iken Lu kerre ( Rodolfo 
Te Maryo Penzo) unvanını almıt 
olan ifbu fİ. 'telin yeni ticaret unva
niyle tirket ı •ukavelenamesinin ba
zı muahedeler·ni deği§tiren beyanna
mesi ticaret l "nunu hükümlerine 
gire sicilin 2151 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği ilen olunur. 

lzmir Sicili ti~et nıemurluğu 
resmi mühürü ve F. T enik 

ıınzası 

1 : BEYANNAME 
İzmir ticaret sicil" nin 500 numa

rasmda kayıtlı tirket mul.avelena
memizin bazı maddelerinin tadiline 
dair beyannamedir ... 

1 - Müddetin inkizastndan bu
güne kadar filen devam eden ıirke
timiz bugünden itibaren daha beş 
sene müddetle devam edecektir. 

2 - Kollektif şirketimizin unva
nı bulunan Rodolfo Penso ve JÜre
kuı yerine ( Rodolfo ve Maryo Pen
so) ıekliiıde olacaktn. 

3 - Şirketin gayesi : Kuyumcu
luk ve kuyumculuğa müteallik alat 
ve edevat ve komisyonculuk yerine lZMiR BEJ..EDiYESINDEN: 
(Kuyumculuk, cevahi:-cilik, aaatçi- 1 - Senelik kirası üç yüz beş \i-
lik ve kuyumculuia müteallik alit ra bedeli muhamrnenli Hurdavatçı
n edevat ticaretiyle m~gul olmak- \arda 8 sayılı ma.ğ~zanın bir senelik 
tan ibarettir) Jeklinde olacaktır. Di- kirası bat kitiplikteki §nrtnamesi 
ier !Cf&İt aynen kalmıJ. 

Rodolfo Penso Maryo Penso veçhile 25/ 1 /938 salı günü saat 
on altıda açık arttınna ile ihale edi

Rodolfo Penso tirket unvanını 
bu suretle imza edecektir. lecektir. lştira.k eiçin yirmi üç lir:ı-

Maryo Penso tirket unvanını bu lık muvakkat teminat makbuzu ile 
suretle imza edecektir. söylenen eün ve saatte e:ıcümcne 

T. C. Beyoğlu Birinci Noter dai- gelinir. 
resi No. 21564 2 - Beher metre murabbaı dört 
Bu beyannameye mevzu iki im- yüz kuru~tan altı yi.!.z on iki li:a be-ı 

zadan birisi tahsü hüviyeti ibraz deli mu:ıammenli (34) üncü adamn 
eylediği lzmir emniyet müdürlüğün- 1 • ? .. 

d ·ı · 25/9/937 t 'hl. (153) metre murub:.>aındakı (.,,) j en verı mı§ arı ı ve ,. . 
32/799 numaralı fotoğraflı il.amel sayılı arsasının se.tışı baş katıp-
tezkeresiyle teayyün den lzm'r tü~- 1 likteki ıartnamesi veçhile 25/1 / 
carlarından halen Istanbulca Beyog- 938 sah gür. "i ca.c..t on nltıda açık 
lunda Londra otelinde misafir hal- arttırma ile ihale edilecektir. işti
ya devleti tebaasından Giorgip oğlu rak için k·rk alh liralık Muvakknt 
Pietro Rodolfo Penzonun olup 29/ . • , 
ı 2/937 t ·h· d d' d · 1 temınat makbuzu veya bam<a te- ı 

arı ın e nez ım e ımza a-
dığı cihetle Noter kanununun altmış minat mel:tubu ile 'öyl.~en &Ün ı 
yedinci maddesine tevfikan tasdik ve se.atte encümene s.?elımr. 
kılındı. Bin dokuz yüz otuz yedi se- 8 - 13 - 18 - 21 (35) 54 1 
nesi ilk kanun ayının yirmi doku- Beş bm beş yüz otuz yedi lira otuz 
zuncu günü. 

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

ımzası 

Genel sayı : 545 
Özel sayı : 1/14 
ltbu beyannam auretinin daire-

dört kuru:; bedeli ke~ifli Tevfik 
Rüstü Ara' Bulnrı fü::e,.incle 22 
say;Iı adada vaplı-ı'ncak çocuk 

hasl2.nesinin ctr~f duvarlarının 

insası ve üzerine dem ·r boru ile 
tf"l cekiilT'esi ve ersa zemınmın 
te~viyesi b.ış ki.tipliktcki ~artna-

mcsi vechile 25/1 /9'38 s:ılı günü 
saat en 1'ltıdn aç.ıh: eksiltme ile 

1 ihale edi!ccektir. 
iştirak için 415 lira 50 ku:-uşluk 

mize göaterilen lstanbul Beyoğlu 
birinci noterliğinden tasdikli 29/12 / 
1937 tarih ve 21564 genel sayılı as
lına ve dosyamızda hıfz edilen müb
rizinin imzasını havi nüshasına mu
tabakati tasdik kılındı. Bin dokuz 
yüz otuz ıekiz yılı K. Sani ayının muvakkat tem·1,1at makbuzu veya 
yedinci Cuma günü. 7-1-38 !hanim. teminat mektubu ile söyle-

lzmir ikinci noterliği resmi mührü nen gün ve saatle encümene ge-
ve E. Erener imzası. linir. 

Genel sayı: 14774 Özel sayı: l 1-13-18-21 96 (58) 
17 /109 Malderesi Dz.mlacık lağımmın 

l§bU 25-12-1937 tarihli beyanna- Be.hribaba parkı önünden ve kış
me. alb~daki imzanın za~ ve. hüvi- la talimhanesindcn geçirilerek dc · I 
yeh daırece maruf ve daıremız 935 nize kadar uzatı~ması için 205 
sayılı sirküler dosyamızda saklı ıir- t b d t 1 k k 1" .. .. · I · d K me re oy a yap ırı aca ·ana t· 
kulere mustenıden zmır e uyum- b k A t' l"kt k' t ,.. R zasyon, as n ıp ı e ı şar na-
cular çarı ısında 42 No.c!a kaın o- · h'I. 28/ 1/938 c ·· .. kA • mesı veç ı e uma gu-
dolfo Penzo ve şure ası unvanlı ftr- .. . . 
k t ·kl · d M p nu saat on altıda açık eksıltme tle e Jerı erın en aryo enzonun . . . . . 
olduğu anlatılmağla tasdik kılındı. l ıhale . edılecektır. Kesıf. be~~lı 
Bin dokuz yüz otuz yedi senesi K. 8247 lıra 76 kuruştur. ı,tırak ıçın 
evvel ayının yirmi be~inci Cumartesi 

1

619 liralık muvakkat teminat 
g~nü. 25-12-1937 makbuzu veya banka teminat 

T.C. lzmir ikinci noteri resmi mü- mektubu ile söylenen gün ve saat
hürü ve E.Erener imzas!. 

Genel sayı: 14908, özel sayı: 
17/109 

işbu beyanname suretinin daire
de saklı 25/12/1937 tarih ve 14775 
genel ve 17-109 özel sayılı aslına 
mutabakatı tasdik kılındı. Bin dokuz 
yüz otuz yedi yılı K evvel ayının yir
mi yedinci PazartC$i günü. 

27-12-1937 
lzmir ikinci noterliği resmi mühü

rü ve E.Erener imzası 

- "* IZMIR tKINCI HUKUK MAH-
KEMESlNDEN: 

Asansör 9 Eylul C. 125 sayılı ev
de oturan ve lzmirin güzel yurt ma
hallesi 663 cilt 131 sahife 293 le 
kayıtlı Refail Levi tarafından mah
kemeve verilen arzuhalde : 

le encümene gelinir. 
11-14-18-21 (97) 57) 

Önümüzdeki belediye intihabatı i
çin 1580 sayılı belediye kanununun 
33 ncü maddesine tevfikan beldenin 
kaç intihap §Ubesine ayrılması lazım 
geldiği, ayrılan intihap ,ubelerinin 
hangi mahalle ve sokaklardan mü-
teşekkil bulunduğu ve her intihap 
§Ubesine seçilecek aza miktarı hak-
kındaki şehir meclisinin 15-11-937 
toplantısında alınan vilayet yüksek 
makamınca tasdik edilen karar su
retlerinin merkez belediyesinin cüm-
le kapısındaki ilan tahtasına ve ayrı
ca kar,ıyaka belediye şubesine ve 
belediyenin birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü, beşinci mıntakalarına a
sılmıştır. Herkes okuyabilir. 

175 (101) 

- 1 - Askeri ve mülki tekaüt 
kanunununun 69 uncu maddesinin 
deiiJitrilmesi hakkındaki 3286 sa-

• 

lzmir Enternasyonal Fuar komitesi 
riyasetinden: 

Kültürparkta inta edilecek Ege mahsulleri müzesi kapalı zarflı 
münakasa ile 24/1/938 Pazartesi günü saat 16 da belediyede fz. 
mir Enternasyonal Fuarı komitesince ihale edilecektir. 

Ke.if bedeli 32208,92 teminat 2416 liradır. 
7-11---18 52 (31) 

EGE TAKSi 
TELEFON No. 3270 

Muvaffakıyetimi temin eden ı•yın mütterilerime bir tükran 
olmak üzere mevcut otcmobilleriaıe ilaveten bu sene Paris Bey
nelmilel Otomobil Ser~iıinde birinciliği kazanan K.REYSLER 
VP. PILEYMUT markanın 1933 modellerinden 7 tanesini daha 
ilave ettiğimi bildirmekle kesbi feref eylerim. 

Mezkur marka modelleri eskilere nazaran daha konforlu, 
sarsıntılara karsı hususi tertibafı havi olması müsterilerimi . . 
memnun edeceiine eminim. 

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

Otomobillerim son derece lüks olmakla beraber fiatlerimiz 
her yerden ehvendir. 

CfiiCf~&:BgQACS 

D .. 1\IMON 

EGE TAKSi 
OTOMOBiLLERi ve OTOBOSLERI 

lnönü CaJJe.i No. 12 
NECMEDDIN AKANBEL 

LQJW i 

No. 9268 No. 9368 
DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. Ufak camlıdır ... 

Y apıhş itibariyle camlarındaki hususiyetle verdiği ziya yirminci 
asrın harikulade icadı olduğu fiipbeıizdir. iki pillisi üç yüz, üç pil
lisi be, yüz metreliktir, ayarlıdır.DAIMON marka olmasına dikkat 
ediniz. 

Umum depoları : lzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüsnü Öz 
ödemifli .. latanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

Refail adının Erol Sezener adı 
ile değiştirilmesine karar verilmesi
m istemiş ve müstedinin isminin 
Türkçeye çevrilmesi muhik sebebe 
müstenit bulunmu, olduğundan me
deni kanunun 26 ıncı maddesi hük
müne tevfikan Refail Levi adının 
Erol Sezener olarak değiıtirilmesine 
13/ 4/937 tarihinde karar veriJdiii 
mı •••i .-zlriıte --.ime k-1ilra 

yılı ve 25-12-937 ne,ir tarihli kanun. IZMlR SiCiLi TiCARET ME- ticaretini yapan Hilseyin Nuri Dirik
manın ifbu ticaret unvanı tiearet 
kanunu hölcümlerine aıör• ıicilin 

2 - Memurin kanununa ek 3296 MURLUöUNDAN : 
sayılı ve 4-1-938 netir tarihli kanun öznermin Hüseyin Nuri Dirik-
lılılli, •• ilin t•Mum• ............ w.n he.ret ua~•iJle bminle L- 1 -n•-• •ma la,..t wteecil ..lil-

. ilin 

==zm:n 

Gazi bulvarında Sağlık evi 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Milat Ba

ran tarafından yeni
den İnp. ve tesis edi
len bu butane tzmi.r 
ve cinnnm bÜyük 
bir ihtiyacını lutrtıla

m1fllr. En modern 
konforu haiz ve en 

. mükemmel fenni teç
·1İzall haizdir. Hıuta
ların !emizlik, i.atira
hat ve ihtimamlarına 
son derece dikkat ve 
itina edilmektedir. 

Kabul ıeraiti fev
kalide ehvendir. Gece gündüz daimi doktoru bulunan müessese, müracaat 

edecekleri her an kabul eder v~ hastalar diledikleri hekimler tarafından teda
vi etlirilaıektedi.rler. 

• ~ ............................. ! ...... ... 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Ditleri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzun 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dit macunudur. 

Sabah öğle ve alııam her Gtemelrten sonra günde 3 tlela 
Jiılerini:ıi I ırçalayını:ı. 

(Arti) 
En kibar ve kıymetli 

mobilyaları her cins 
tahtayı boyamak için 
ııcak ıuda veya alkol .. 
de erimek üzere Al
manyanın Barmen teh 
rindeki en büyük bo
ya fabrikasından ge
tirtmeğe muvaffak ol
duğumuz ART/ mar
kalı boyaları 9 EY LO L 
baharat deposunda '\"e 
diğer baharatçı ve bo
ya cı lar da ara yı nız. 
Hem çok karlı hem de 
mevcut boyaların en 
iyiaidir. Her cins gom
lak, santrak, pomza 
ve benzeri marangoz 

Anelin Boyaları 

levazımatını da depomuzda bula caksınız. 

·------------------------------lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar : 

Saglam Zarif 
VE UCUZ il UR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

RI SATIŞ YERLERi 111 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
...................................... 

, 

T.C. Ziraat bankası 
sinden: 

lzmir şube· 

Çefme Ziraat bankasi binaainda yaptırılacak tamirat iti mU. 
nakaıaya konulmu9tur. ihale 31 liknci Kanun 938 Pazartesi ıü· 
nü ıaat 16 .da fUbemizde yapılacaktır. l'amirata ait ketifnameyi 
paiek ieteyenler tubemiz muhaaebeciliiine müracaat edebilir· 

• '-~18 82 (M) 
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Olivi Ve Şüre. 
LıMiTET I

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

BlRJNCl KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL 2443 DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 
Lllerman Lines Ltd. HAMBURG, A. G. 

ALGERIAN vapuru 20 son k!ııunda ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
gelip Londra, Hull ve Afıversten yUk BREMEN 
çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve ERNST L. M. RUSS vapuru 5 lldn-

Hull için yük alacaktır. el Ununda bekleniyor. Rotterdam, HaıQ 
HERON vapuru son kAritın sonunda b B • · Uk alaca...,·-urg ve remen açm y •..u-· 

ve fUbat ipUdasında gelip Londra için 
yük alacaktır. • KONYA vapuru 19 ikinci Ununda 

Fiatı her ""•r• elv•nt~ 
BiiJGk radyolann ewsaf 

· ve kudretinle · 
LGk• chterı,iJ 

bir radro 
POLO vapuru şubat ortasında Lonci- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg vt 

• ra, Hull ve Anventen gelip yük çakara- Bremen i9'zı yUk alacaktır. 

. SPARTON 
URA VER.ER.EK i .. 

ALINl'I ' ~8 MODEL . 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 

cak ve ayni zamanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LINF.S 
için yilk alacaktır. '11ıe Export Steamshlp Corporation 

LIVERPOOL HATI'I EXECt.mVE vapuru 12 ikinci klnun-
MARDINtAN VAPURU şubat iptida- da bekleniyor Nevyork için yük alac:ık

smda Liverpool ve Svanseadan gelip tır. 

yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- STE ROY ALE HONGROISE 
pool ve Glasgov için yük alacaktır DANUBE MARITIME 

~BIAN vapuru ıubat ortasında U- TlSZA motörü 11 Udncl Ununda 
verpool ve Svanseadan gelip yl1k çıka-
racak ve ayni zamanda Llverpool için bekleniyor. Port - Sait ve Iakenderiyı 

SAMAN iSKELESi (Biiyilı Karliçalı Han) yi1k alacaktır. Uman1anna yük alacaktır. 
AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Ami Güler DEUTSCHE LEVANTE - LINtB SERViCE MARlTIME ROUMAIN 
SKKE S"l AKHiSAR u·ı · F • · suCAR1:ST u : u eyman Zeman ı mı aız ll..SE L M. RUSS vapuru 31 90n k&- DUROSTOR vapur\& 

11 
blrlncl kı.. 

. _ _M naktunda Hamburgdan gelip yllk çıkara- nunda Köstence için hareket edecektir. 
_.,, c ır. 

... Tarih ve navlunlardaltl değişiklikler- DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJB 
den acenta mesullyet kabul etmez. OSLO 

TURAN rabriblan mamullbdar. Aynı zamanda Turan 
ta.alet abmlarnu, trq aabuna ve kremi ile g6ıellik krem· 
1-1.i kalla-•, Her yerde Nblmaktadır. Yalnız toptan ••· 
....... icla lanlrde Gui Bulvanncla 25 numarada umum acen· 
Wik Nef'l Akyuah ve J. C. HemaİJe mllracaat ediniz. 

Poete Kut. ... Telefon a••• 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGauz KANZUK eczenesi laboratuarlamıcla bazll'l&D&D Ju
~ ~ ~ _. Ye zelairli maclclelerden tememen iri 
~ tabii raalrleriai balatect-. 

.. ~ ~ ~ liwal ft aiy .. olarak iki tabü renk 
i:;'ı.. tertip edi'-iftir. Garet tabü Ye sabit olank temin edi
tıiL...... '-k ~bnmek, terlemek hatti denize ıinnelr ıuretirle de 
-;:::- En ciclcli .. ....U7etli markadır. 
'7 nelerde w ıtnpt majazalanncla eraJUUZo 
' .. 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazanna: 

MiELE 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı ldSmür perakende nretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktacbr. 
Adreı : Kestane pazarı Bardakçılar ıolrak numara 12 

F. PERPINYAN Telefon : 3937 

No~ \·eçyanın haliı Morina balıkyaiıdır. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
• • • • • • • • • • • • ~ Saleppojla ...... ..... .. ......... • ..... • 
i ......................................................................... 

• - . ~ '· 6 . . .. 

BRISTOL ... 

Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müıteciri TGrkiyenin en eıkl oteldıi BAY 
öMER LUTFO'dür. 43 1e11elik tecrübeli idaresiyle b«itün Ec 

allana kendiıini sndinniftir. 
Otellerinde misafir kalanlar, keneli eYlerindeki rahati bu. 

urlar; 
Birçok hususiyetlerine iliveten fiatler miithit ucuzdur. 
lıtanbulcla bütün Eae ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

·------------~-----------En korkunç düşman ve en 
mükemmel silah 

• 

Krema makinalan gel~i Soflılı olw111lıiuta hrp lıenıl:nizi GRIPIN luqeleriyle lıonı)'llMZ. 
Bu makinalar dünyanın her yena- .a: .. ,.nına • müteYellit 
d a6tçllik &leminde b6:rük .ah- SOCUK ALGINUCI: Batı ~ unu-ıN: Otimelrt• 

e ·m1· maki- bel, kulak ainlanna id>ep ol•· butalıldara mini olur. 
ret kmn••t ye en yen 

1 GRtPIN bütün ainlan dindirir. SOCUK ALGINLICI: Kınldak. 
ne olarak ta•mmlttn'· • · lik Son •etem eni modellerimiz SOQUK ALGINLICI: Nezle, ınP neteaız . teylit eder. 
.. .!amiftir. ve bir çok tehlikeli hutehldar do-~N ı Kanklıia ıeçirir. Neteni-

.,;!~~I FAlllUKANIN: l...nr WAmll Mllf ,.,,_., ğurur. G 1 zıpıacle eclı•· N 
~ IMSUa.EnF.aa M. D. TIMUR Ye A. KAUKI R 

:ıafif MOT<>Slu.ETLE. {Gazi e.han Na. 17 Telsraf: 

ılıll!LE ~ÜTRUC SOPORGE. ICA~!ef::... ız::ı 
1 ..• 

lcalMnda sfinde 3 kate alınabilir. 
lıiın N ,,..,1ııqa clilılıat. T alılitl..-inden salıınrnı.s. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

BAGHDAD motöril 14 lklncl Un~ 
da bekleniyor. Dleppe ve Norveç umUDl 

llman1anna yük alacaktır. 

NORBURG npuru 10 iltincl kAnun 
ROYAL NEERLANDES 938 de bekleniyor. Anven ( Dotru) 

KUMPANYASI Hamburg ve Bremen için yUk alacak· 
SATURNUS vapuru limanımızda olup tır. 

Rotterdam - .Amsterdam ve Hamburg IlAndakl hareket tarihleriyle DAV• 

limanları lçln yilk &!maktadır, l··-1--..J-Lı ..ı..x.ı.ıLI 
~u ._..1.9uulklerden acenta ıner 

OBERON vapuru 18 klnunusemde IUliyet kabul etmez. 
beklenmekte olup Burgu • Varna ve 
Köstence liman1an için yUk alır. Daha fada ta&Uat almak için Blrbıt 

TRiTON vapuru 24 klnunusanlde el Kordonda V. F. HtlU'J Van Der Zel 
beklenmekte olup Rotterdam. Anuter- " Co. n. •· Vapur acentaltlma mllra
dam ve Hamburg Umanlan için y(lk caat edllmesi rica olunur. 
alacaktır. TILEl'ON No. 2007/2008 

SVENSKA ORIENT LINlEN 

ısA 2,. kA- .de b ki ıılde limanımıza gelip Malta ve Manll• vapuru '* wıunwanı e en-
mexte olup Rotterdam, Gdynia, Dantzlg ya limanlan için yUk ve yolcu kabul 
Danimark ve İsveç ve Baltık limanları eder. 
için yUk alacaktır. lllndald hareket tarihleriyle navlun-

ZF.GLUGA POLSKA !ardaki değişikliklerden acenta mesull-
LECHlSTAN motörü 13 kanunusani yet kabul etmez. 

tarihinde gelip Gdynla • Dantzlg Uman- Daha fazla tafsillt lçln FrateW Sper. 
lan lçbı yük 81acakt&r. co vapur tıeentalılına mllracut edilme-

s&RVlCE JılA.RtTDIS BOUllAJN il ıtea oı..ar. 
ALBA .JULY.A, npuru 21 klnuau.- "IW-. r lm/'11V4Dl 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merllıezi tcem.alb addni 
Be,ler Sokaiı lqelİ 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lmürden ıötürüleceli 
en pk en ince •e en 
makhul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmiıde Hilal eczeneel 
kokuculuk ür.erine ciddi yilriiyen 
bir mÜelle98 olmUf. kohcalak 
alemini ,.....tm!ı bulunmaktadır. 
Hilil eczewini, ecwi Kemal 

Kadıköy Vakıflar müdürlüğündenı 
l -Tqclelen membamcla mncut haasera ilaveten yapdacak 

tite depolan, m•kine ve kazan depolan Ye •u depolen (24,891). 
lira (90) kurut bedeli ketfi ile ,_'idepri lzeriue S/1/931J tari· 
hinden 1')/1/938 tarilaine kadar OD bet sün midcletle kepalı zarf 
uaulile eksiltmeye koaalmUfhar. 

2 - Bu İllf&ata ait f&l'bıame, projeler Ye makaYele Ye Jepıla
cak intaabn nev'i Ye cinlinl ıöderir ... llaei ketfi1• m/l/9'38 
akf&IBI saat 17 re kad~ latanW Vakıflar BaflDildirliiü bq 
miaurhimdaa (iZi) lmnat mıDbiliacle alınahi1ir. 
3- u..ı.. 21/1/938 a-. Pal tut ıs de Kacbkö1 Vakıflar 

midfirliiWe uy- fiat ..... V.Jnflar umum miclirlGiin· 
dell iatizaa edil-ek ...,tile F&pılacakbr. Zarflar ihale saatinden 
bir saat eTYel malchaz --kebilincle komia1ona •erilmit olacaktır. 

4 - Ebiltmeie ıinnek iıtirenler (1900) liralak teminab mu
vekkate akçesini Kaclaköy V akıllar midürlüii Yeme.İne teslime 
mecburdurlar • 

5 - F.lmiltmeje ıirmek iıtiyenler Mimar veya Mühendis olma. 
lan Ye bmaa benzer (25,000) lirabk itleri eyi bir IUl'ette yaptık. 
larnu ispat edecek Ba111ıcbrbk Bek•0bianın Yeaikalarmı latan. 
bal V aloflar Batmiicliirlüiü Ba.tmiaaarlıiuıa göstererek aynca 
veaila elmalan ..,.,.ıtur. 

9 - 14 - 18 - 44 (78' 



YENi ASIR 18 SON KANUN SALI 1938 
• -=-

abinesi son safhadadır 
B. leon Blum da • kabineyi teşkile muvaf'fak olamadı 
• • •• 

eıs c m ur bu vazifeyi yeni po itika-
rar B. • 

1 oa e a n •• g •• •• •• 
DUŞ 

• otan ş · mdi er ezin 
temin etmeğe çalı acağı 

e yardımını B r Rumen nazırı Milletle cemiyetini 
s ·· lemiştir ölmüş bir adam gibj teliikki ediyor 

JstiJa eden kabin~in mühim simalan:Başvckil Şota.n, Başve:dl m1uıvini Blum, dcuZct nazırı (yeni kabineyi kumum 

mevzuubahb olan) Saro, devlet Mzırı Viyolet. !'lilli müdafacı na=ırı Daladier, Maliye nazırı Bone. Ha. nazırı Delbo.~ .. 

· Roma, 16 (A.A) - 1tnlyan matbuatı 
Roınanyarun yeni politikasından bahis 

• bir ço!t tefsirattn bulunmaktadır. Gaze-
telerin hususi surette gönderdiği muha
birlere Romanyanın başlıca po1itika 
adamlariyle yaptıkları mülakatları bil
diriyorlar. 

B. Goga yeni politikanın yani Yahudi 
aleyehtarlığı politikasının başlıca sebe
bini şu suretle anlatıyor : 
Romanyanın Yahudi aleyhtarlığının 

bir doktrin di.ip11anlığı olmadığı a~i

kardır. Bütün azlıkların hukukunu ta
nıyoruz. Fakat devlet hayatının teınel
Grinin muhafaza edilmesini istiyoruz .. 
Ve bu temellerin tamamen Rumen ol
ması lazımdır. Beynelmilel bakımdan 

devlete sağlam bir iç barış platformu 
temin için bütün azhkların haklı istek-

Pari9, 17 {ö.R) - Kabine buhranı·ısi ondan yÜz çevirmişlerdir, yahut ken-,at 11 de aarayd~n çıkarken matbuat lerini kabul etmek istiyoruz. Alman un
nın üçüne il günü olduğu halde vaziyet dilerini f ransnya bağlıyan bağlan gev· mümessillerine ~u beyanatta bulunmuş- .c;uru serbest bir kültürel inkişafa maz· 
tavazzuh etıniı değildir. Sosyalistlerin fetmişleidir. Sosyalist idareli halk cep·' tur: har olacaktır. Fakat doğu Avrupanın 
yardım etmeme& karan kar,ısında B. hesi hükümeti Fransa için bir felaket ol·\ cBizzat kendim de cüretkarane diye her köşesinden Romanyaya gelen bu 
Bonnet kabineyi tqkil vazifesini terkt't· mu;,tur. Om.:n yeniden kurulması ise sa· tavsif etmiş olc!r~• .. m bir kombinezon 

1 
yeni göceb~ halkın Romanya halkı ola

mit ve reisicümhur tarafından buna B. dece delilik olur. O kadar ki bu fara:.ı:i- yapmnğn c;alıttım ..... ı hakikaten öyle ol-
1 
rak tanınmasını kabul etrniyeceğim. 

L.Con Blum memur edilmiftir. Fakat B. yenin tahakkuk etmek Ü7ere olduğu ha- malı ki muvaffak damadı. Bununla be-! Milletler cemiyetinden korkmıyorum. 
uon Blum bu defa helk cephesini teşkil beri dün Londrnya gidince resmi lngiliz raber umumi efkar tarafından sempati Meseleyi Cenevreye bizzat kendim ve-
eden partilerden batka ba%1 merkez mahafili esef ve teessürlerini gizleme- .1 k 1 d w • tle mü .. ahe receğlm. Milletler cemiyeti memleketle-

ı e ar~ı an ıgını Jl'A•n!lunıye " - . . . A 

Yeni Rumen ba§t:ekili KTal ile birlikte asker~ teftiş ediyoT gnıplannın da müzoheretini elde etmek mi,lerdir.> 1 • S } , 1 k . b" h lk nnden kaçan ve Romanyayı ıstıla eden 
I 

ue ettım. u • arlı yıne ır a . .. . . . 
arzusundadır ve bu maksatla B. Pau Paris, 1 7 ( ö.R) - F ran'lıZ kabine . . . bu şahısların yerlerıne donmelerını ıs- .. cephcsı ı 'lhınes ... den ba~ka yol kalını- t . t' J olacai!uıı ·~~ndisine soran gazetecilere serbestisini muhafaza edeceklerdir. Ma., 
Rcynaud'ya müracaat ehni~tir. cPopu- buhranının hnlline memur edilen şahsi· .ı lk ] l w k . . . d . emış ır. ~ 1 

laire> gazetesi bu rnüza ere er ıı. yetler birbirini takip etmekte, fakat e· . oga ış po ı ı a a ın a şu soz- ~ · ~ -s r k 1 hak'-ın- h yor. he topu ugu omıtesının e ıste· ı B G d 1.t'k h kk d .. şu cevabı vcrmic:tir · carlar su iki c:ıktan birini se""ceklerdi~ 

da ounlan yazıyor: nüz bir netice dde edememektedirler. ~iği budur. ~.lalk .cephesi üç ~aşlıca pa~- leri söylemiştir : Milletler cemiyeti milletlere hükmet- Ya tam bir halisane hattı hareket, ve; 
cSoayalist partisinin konseyi bu ak- Cumartesi akşamı kabineyi teşkile me· tıden teşekkul cdıyor: Sosyalıstler. radı· Tasavvurumuz eski ittifakları ve mev- mek için midir? Ben şahsen bu cemiyeti yahut büyük düşmanlık. 

tam için içtima çağınlmı,tır. Gerçi par- mur edilen eski maliye nazırı B. Bonnet kalııosyalistler '"e komüni!tler. B:-zı pa.r· cut dostluk paktlarını esaslı bir surette heniiz. mezarı o1mıyan ölmüş bir adam Bizim hattı harekebiz onlarınkin( 
tinin idare komitesi B. Blumun halk cep- ımsyalistlerin muhalefeti l:a~ısında mu- lamcnlo gnıplım komüni!ltlerin kabinç- değiştirmeksizin dostluklarımızın ~rçi- gibi telakki ediyorum. bağlı olacaktır. Ben küçük antanUı, Ba~ 
hesinden daha geniş bir esas dahilinde vnffnk olamamıştır. ye i tiraki aleyhinde muhakkak bir mı.ı-ı vesini genişletmektir. Demir muhafız teşkilatı reisi B. Cor- kan antantına ve Milletler cemiyetin(, 
kabineyi te~kil niyetini t~vip etmi~tir. B. Bonnct rcisicümhıırun verdiği vn· knvcmet göstcrdi~lerinden b~na verilen Devlet nazırı Pr. Cuza Milletler ce- I nelius Cordrenoda şu benayatta bulun- muhalifim. Roma • Berlin mihverin(, 
Fnkat milli konseyin de bunu tasvip et- zifcyi terl.ettiktcn gonra ~azet~cilere be· vazifeden vnz.geçtım. Daha zıyade ısrar miyeti Romanya yahudileri meselesini 1 muştur : inanıyoruz. Ve fikirlerimizi bu mihver• 
mcsi icnp eder. Çünkü halk cephesi par- yanntta bulunmucotur: Yapmak istediğim etmeği faydasız saymım.> 1 mUdafoa ettiği takdirde vaziyetin ne 1 PolitikamıL Macar azlıkları bütün doğru ~eviriyoruz. J 

tilerinin birliği haricinde daha geni~ bir• kabine evvelkinin <ıyni ~iyaseti takip Saat 1 1. ~O da reisici.imhur istifa eden -------------------------
1 
~ 

kombinezon yapılması İsteniyor. edecekti. 29 Haziran 193 7 de maliye baı,vekil B. Camille Chautemps'ı kabul 
cBu li:ombinezonun ne dereceye ka- nezaretine ccldi~im vakit vaziyetin ne etmiş ve yeni kabineyi teşkile memur et

car muvaffak olacağı da henüz belli de· kadar güç olduğu h"ıırlardadır. O zn- miştir. Bu vazifeyi kabul eden B. Chau· 
ğildir. B. Paul Reynaud kabulünü diğer mandan beri mnli vaziyeti ıslaha mu- tcmps tarafından yapılan beyanat ta ~u
bnzı müzaheretlerin teminine bağlı tut· vaffak oldum. lngilterede yapılan istik- dur: 
muştur. Bunlar kabul edilirse ekseriyetin razı ödeyebildik. Bu suretle ödediğimi7. cDe' let reisi kabineyi te~kil vazifesi· 
hududunu daha z.iyade geni§letmek icap nltı milyara ve ticari müvaı.enemizin açı· ni yine bana vermek suretiyle bana şe
edeccktir. B. Blum bu şartları reddetti- ğına rağmen milli müdafaa ve frangı ko· rcf verdi. Onun ısrarı ve buhranın uza· 
ğinden dün nkşam müzakere kesilmiş- rumak için tesis edilmiş olan sermayeyi ması karşısında ikinci defa olarak veri.: 
tir. Bu sabah icap ederse yeni esaslar da- aldığımdan daha mühim olarak bırakı- len bu vazifeyi esa'I itibarile kabule mec
hilinde tekrar başlıyacaktır.> yorum. Hazineye edince, 7 milyar frank bur oldum. Muvaffak olmağa çalışacn· 

cOeuvre> gazetesi de dünkü vaziye- mevcudu vardır.> w D BI h Ik h · · ·ıı· gım. ostum um ıı cep esının mı ı 

tin karmaknn§ık olduğunu mü;,ahede et· Reisicümhur B. Bonnet" den ~onra ye· sahada genişletilmesi r:~rini ileri attı. Bu 
mektedir. B. Leon Blumun muvaffak ni kabineyi teşl:il vazifo.sini sosyalist par- tasavvur ettiği ;,ekle kendisi muvaffak 
olup olmadığı bu sabah belli olncaktır. 
Mumaileyh bir milli halk topluluğu for· tisi reisi B. 1 eon Bluma vermiştir. B. olamadı. Fakat fikrimce bu telakkiyi mu-

Bu 
Blum Eliu.: sarayından çıkarken fU be- hafazn etmek lazımdır. Eski kabinemde 

rnülünü temine memur edilmiştir. 
Ynnatt.a bulunmuc:tur: cReisicümhurun ld w "b' ... A F h"" ·· · t lıususta müzaheretlerini istediği sosyalist " 0 ugu gı 1

• azamı ransız usnu nıye -
d ·w· ~z"f y· '- bul ~tt' Halk c p lerı"nı" bı'r aray.n toplamagw a çalı•acagwım. 

olmıyan bazı şahsiyetler, mesela B. Paul ver ıgı v .. 1 e 1 Y.a " ım. e • " 
Reynaud tarafından bir takım itirazlar hesi hükümetinc İştirak etmi' olan patli· Birkaç gün evvel bir sosyal sulh kodu 

l d b k komu··nı"sıl•rl- umum·ı me hazırlamıQtım. Şimdi parlamentoya bir 
yapılmıştır. Fnknt B. Blumun riysct ede- er en aş n ~ ~. • v 

ceği bir kabineye karşı yükselen bu iti- sai konfederasyonu mümessilleriyle ve siyasi sulh kodu takdimine çalışacağım. 
razlar, mes ı..;, B. Edouard Herriot gibi bazı merkez partileri şahsiyetleriyle gÖ· Çoktan beri devam etmekte olan bir 
Cliğer bir §l!Miyctin riyaseti halinde geri rüşmek istiyorum. Bir milli halk toplu· buhrana bir an evvel nihayet vermek za
nlınabilir. Her hnlde buhran mebusan luğu kabinesi teşkilini! çalı;,acağım. O ruretini nnlıyorum. Bununla beraber ken
ve İıynn meclislerinin en devamlı seyirci- suretle ki son İntihah<>.ttan beri kazanı· dim gibi eski knbinenin diğer eski na
lerini bile hayrete düşürecek şekilde de- lan i,çi hak ve hüniyetleri hakkında hiç zırları da vekaleten vazifeleri başında 
vam etmektedir. Bazılarının fikrince buh- bir endişe hasıl olma~ın.. bulunduklarındnn acele etmeğe pek u 
ran karmakarışık bir filim halinde cere- B. Blumun bu teşebbüsü komünistle- kadar ihtiyaç yoktur. ifrat derecede nce· 
yan ederken hakikatte bazı noktaları rin kabineye i;tiraki nleyhinde merkez leden ve baş dönmesinden sakınacnğım. 

tavzih etmi,tir ve her şeye rağmen buh
ranın halline doğru mühim bir mesafe 
kntedilmi;,tir. Karar Elize sarayının elin
dedir ve rcisicümhurun ne şekilde ha
reket edeceği de yakında görülecektir. 

Nihayet cFignro> gazetesi sosyalist 
idnrcsi altında yeni bir kabine teşkili ih
timalini büyük bir ~iddetle karşılamak
tadır. Şöyle yazıyor: cEğer yeni kabi
neyi B. Blum teşkil ederse ilk Leon Blum 
kabinesi gibi bu da hir mali iflasla neti· 
celenecektir. Ve çok gürültülü bir iflas. 
Böyle bir hal suretinin kabulü Fransa 
için { lakct olur. tik Blum kabinesi an· 
cak neziınetler kayd~tmiştir. Hükümet 
mevkiinde kaldığı birkaç ay içinde frank 
kıymetinin yarısını kaybt:tmiştir. Eko· 
nomi ksahnda da hezimet: Bütün mem· 
leketlcri içinde devalüasyondan ve dün· 
yaduki umumi kalkınmadan istifade ct
miycn tek memleket f rnnsa olmuııtur. 

Sosyal hcz.imet: Kabul edilen sosyal kn· 
nunlnr umulan sükuneti temin etmemi~. ' 
bilakis jş jhtilnflarını arttırmıştır. Ve en 
vahimi olan diplomatik hezimet: Fran· 
sanın dost '\'C müttefiklerinin hemen hep: 

partileri ve bizzat radikaller tarafından Sağlam bir §ey vücuda getirmek lazım-
ileri sürülen şartlar sebebiyle akim kal· ı Clır. Zira yolumuz Üstüne kasırgalar ve 
mıştır. B. Blum bu neticeyi bu sabnh re· fırtınalar çıkacaktır. Ayan ve mebusan 
isicümhura bildirmiştir. Saat 10.40 ta reislerinden sonra B. Daladier'yi ziyaret 
Elize aanıyınn giden sosyalist lideri ea- 1 edeceğim. 

Alman protestanları çocukları
nın Nazi mekteplerine git

melerini istemiyorlar 
Berlin, 1 7 ( ö.R) - Müstakil protcstan kilisesi kardeşlik konseyi aile reis· 

!erinin çocuklarını dini mekteplerde okutmak vazifesiyle mijkellcf olduklarını 
Lildiren bir Leyanname hazırlayarak kiliselerinde okutmuştur. Bu beyanna· 
mede dinlerine sadık olan nna babaların çocuklarını laik nazi mekteplerine 
r,öndcrmcmderi emredilmektedir. 

Amerika yahudileri lngilteienin Filistini 
taksim projesini reddettiler 

Ncvyork, 17 (ö.R) - Amcrikadaki Yahudi teşkilatından eksc.risini tem· 
sil eden Yahudi kongresi lngiltercnin Filistini tııksim projesini reddeden bir 
knmr suretini kabul etmiştir. Bu kararda Balfour beyannamesi ileri sürülerek 
Fili.stindc lngiliz mandasının muhafazaeı İ!ıtenilmektedir. 

Japon dahiliye nazırı 
• 

enı beyanatta bulundu 

~ 

Japon tanklaTt ileri 
hareket halinde .• 

' 

Tokyo, 17 (Ö.R) - Dahiliye nazırı I si teşkil edecek şekilde birleşmelidir.> 1 yetlcr daha kaydetmektedir. Vuhun~ 
am~ral Suet:~g~ hükümetin Çinrı ]:arşı 1 Hankov, 16 (A.A) - Chantoungun altmış kilometre kadar cenubunda kfıifl 
takıp cdecegı sıyaset h~kkın~a .yapılan. garbında muharebe şimdi daha ziyade 1 Surchenin Japonlarclan istirdat edilı111Ş 
beyanatı şu suretle tefsır etmıştir : 1 Çinlilere müsait bir manzara nrzetmek- olduğu haber verilmektedir. 

cKoınünist nUfuzunun Çin hüküıneti tedir. Söylendiğine göre Çinliler Cov- Başvekil B. Kung bir bcyannnmc peŞ" 
üzerinde hakim olması Çin meselesinin sici tekrar işgal l'tmişlerdir. Ve Hanko- rederek Çinin harici ve dahili jstikrııı:' 
sulh yoluyln hallini imkansız kılmakta- ~ . . . . . . . . ol• 
d Ç

. J M K .
1 

va dogru ılerlcmektedırler .. On bın ka- lar faıuerını temın etmek azırunde 
ır. ın aponya ve ançu - uo ı e . K 

• • b" . b" 
1 
... k b 

1 
. dar Japon askerı alelacele Mançu - u- duğunu tekrar etmistir. 

samımı ır 1ş ır ığını -a u etmesı su- ·J<tı' 
retiyle Uzak _ Şark sulhunu temin et- odan Şantung cephesine gönderilmiştir. Şanghay, 17 (A.A) - Bir Amerı ... 
mek isteriz.> Şansiden takviye kıt'atı gönderilmekte- lının çıkarmakta olduğu Hivasipao Çift 

Bu yolda tesadüf edilen güç1üklere dir." cc gazetenin idar~hanl'sinc bir borJl; 
işaretle dahiliye nazırı şunu ilnve et- Çin me!nabiinden gelen telgraflar An- atılmıştır. Bir Çinli ağır surette ve 
miştir : clmparatorluğun mesuliyetleri- heivinin şarkında ve Kiangsunun cenu- ğer iki ki~i de hafif surette yaralarl'nlıf 
nl müdrik olarak millet bir demir kitle- bunda kazanılmış olan bazı muvaff alu- tır. Bombayı atan kaçmıştır. 

• 1 
1 
J 
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• "' SO')t, ~, " j 
İstanbulda kesif sis oldu , !J 

Istnnbul, 18 (Husu.c;i) - Bu sabah burada çok 
kesif bir sis vardı. Sis yüzündn adalar, Kadıköy 
ve Boğaziçi vapurları muntazam işliyemediler. 
Bu yüzden bir çok kimseler v::ızifclcri başına geç 
geldiler. 

~ FIA Tt ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin tıe Cüm1Lurlyet eserinin bekçisi, aabahtan çıkar n11ui gazetedir YENt ASIR Matbaumda basılmııtır 

Atatürk Yalovaya Şeref Verecek~ 
Milleti BulgariStan Türkleri .. Otobüs işinde 
Refaha 

0 

götürme yolu 
ha~rıurni kalkınma için kuvvetli 

Yapılan tazyikler Ka.mutayda çok B. Ş. Kayanın beyanatta 
U e er devam ediyor. 

mili nıurniyetle şuna inanılmıştır ki. 
§trsae~.~e kadar çabuk refaha ula
te'h kkıger sahalardaki ·Ümitlerimizin 
ola a k uku o nishette kolaylaşmı~ 
d ta. tır. Hayatı ucuzlatma müca-

mühim bir sual 
• 

mevzuu olmuştur.. bulunması muhtemel 

: e esıne h • b" eh . . . 
~rn. • ayatı ır emmıyet verı-

. Pah1~1l sebebi de budur. Anormal 
le a 1 ık unsurlarını, mutlak suret-

1 hiş 0b~adan. ~aldırİmık istiyoruz. Fa· 
'~bek~ ~?za~ç h)rsı besleyen .ihtikar 
· şıı l)· şı 1!~· ınsafsız ataeılarla aman
. :mı br tucadelenin lüzumuna kan-
. M .u unuyoruz. . . · 11 

sa)· kUstahsiJi koruyarak milli istih-j ~
Re:· uvvetlendirmeğe en yiiksek"de- (lilllAA 

hakk Veren~ hükümetin müstehliklcr 'il 
nı .... ı~da ayni hassasiyeti gösterme-
~ı ırnk· ı da . . ansızdı. Refaha giden yol-

tev ıst.ıhsal ile istihlak unsudarı mü-,. 
Bu azı~ bulunmağa mecburdurlar. @' 

1 

Ankara, 18 (A.A) - C. H. P. rnec
lıs grubu dün { 1i' / 1 /938) Bnat 14 Jc 
Antnlyn mebu0 u Dr. Cemal Tuncanın 
bnşkımlığınd:ı fcvk:ılade h:r toplantı 

yaptı . 
Bolu mebusu lsmail l Iakkı Uzmay 

söz alıp gruba vcrmi~ olduğu takriri izah 
' 

1 ederek Bul~aristnndal;i Türk akalliyetle

iri hnl:kında fena muamelenin devam el-

. tiğini ve hain Türk mekteplerine Türkc;e 
~f . hurufatın girmediğini ve taliammul edil-
.·#. ~ ı;,,ez tazyikler altında varını yoğunu sa
, ~ı t;mık Türkiycye gelmek istediklerini ve 

~ 1 böyle binlerce Türk ailelerinin yok pa· . . ""r · ıha~ına mııl ve arıızisini ı;attıktan Bonra 
@ ·,y · ~ ~+ '<- hicret intizariylc elinde kalan birkaç pa-

. ·.,. ~ ~'f.'§S;. ~- ırayı dn bitirip manen ve maddeten gefil 
. bir hale geldiklerini anlatnrak bunların 

bu demli vaziyetten bir an evve1 kurta

~ J nlması için ne gibi tedbirler alındığını 
...:;tJ !ıhhat ve içtimai munvcnet vekili ile ha-

bo~ ~~V~zenenin anormal şekilde 
haf \1. ugu yerde hükümetin müda-j 

eaı . . . . . . ın>: kendını hıssettırecektır. Zıra 
.. vaıen . l"k be . 

Hariciye "Vekili B. T. R. Aras 1 - SONU OÇONCO SAHtFEDE -
Yatı esız ı se psız yere ha-

. ······································: 
·Hariciye vekili i 

~~-"'"·~~·- : • 
Türklere yapıla- E 

cak muamelenin 
Bulgaristanla mü .. 
nasebetlerimiz üze 
rinde müessir ola 

.. cağını be yan etmiş 
tir. 

•••••••••••••••••• 
Sıhhat ve ıctimai 

9 

muavenet VeJ'ıili 
göçmenlerin vazi 
yetini anlatmıştır 

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

Yat Pahalandırır. Anormal bir ha
ma Pdahalılığı ise milli refahın düş-

nı ır. 

lilrJÜbhuriyet hükümeti, geçen yıl
nıuş~ u rnühim dava üzerine el koy
lled u. Ucuzluk mücadelesine hazi-

Yeni • ceza evı yapılacak· 
llııı;n fedakarlık yaparak başlan
rtıen~· Hayvan vergisi, tuz,_;eker, çi
lidai o, Petrol, benzin, elektrik ve ip
dc y ·· ~addclcr resim ve vergilerin
gi i ~~ e 30 - 50 nisbetinde bir ver
faaı? ırrnesi yapılmıştı. Şimdi ayni 

ıyetc dah b"" ""k ··ı ""d d edil k . a uyu o çu e evam 
ece hr a· . 

Ucu~Iat tar:ftan iftikraz faizlerini 
diğe lllaga matuf olan hazırlıklar, 
dele;. t~raftan ba§lıca istihlak mad
'edb _ını Ucuzlatmak için düşünülen 

Adliye vekaleti kültürpark civarında 
bir muvafık buldu 
·••• ı•• ·································· 

Müddeiumumi 
B. Asın1 - 1'uncay 
Ankaradaki te -
masları hakkında 
bir nuıhabirimize 
beyanatta bulun
du. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankarada Adliye vekllletiyle, Iı.mır 

MODDEJUMUM1N1N BEYANATI l 
muştur : 

- c:Adliye vek81ctinln daveti Uzerl
ne Ankaraya gittim. Esasen her yıl, da
ire işlerini arzctmck ve ytiksek vakilin 
direktiflerini almak üzere Ankaraya git
ıneği usul ittihaz etmiştim. Bu gidişim 
de ayni şekilde olmuştur. Filhakika bu 
kerre de, Jzmir adliyesini alakadar eden 
işler hakkında yUksek vekalete malfunat 
vermekle beraber, işlerin daha silr'atle 
yUrümesini temin edecek tedbirler alın
ması etrafında görüşlilmüş ve icap eden 
direktifler alınmıştır. 

..... s~·u;t·ü·~·d·;i···~ ı 
---•·---

lstanbula döndü ha 
yat pahalılığı ile 
mücadeleye devam 
edileceğini söyledi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lstanbul, 18 (Huıuıi) - Otobüs 

ruhsatiyeıi meselesini tahkik ıçın 
Jstanbula gönderilmi§ olan iki mül
kiye müf ettiıinin, tahkikat netice
ıinde Ankaraya yolladıkları fezlike 
Dahiliye vekaletince tetkik edibnek
tedir. Müfettifler, gayri kanuni ve I 
- SONU 'OÇ'ONCO SAHIF'EDE -

lngiltere 

Dahiliye tıekili Bay ~akru Kaya 

• 

- irfanda 

Görüşmelerinde ciddi 
müşküller· çıkmıştır 

Londra, 18 (ö.R) - lnailla •. 
lrlancla miiukerelerinin ilk sünü 
~· banlann bir anl.,maya ma..it 
bir tekilde inkipf edip etmlyeceğinl 
tahmin etmek henüz giiçttir •• B1D1un• 
la beraber lrlandanın aerbeat dev· 
lelin birliği, yani UJsterin ilhakı me-

t ıelesini ısrarla Deri 
ıürınekte ohnaıın· 

dan dolayı ciddi 
müfküllerin bafgöı 

terecefi teyit edil
meldedir. Miina· 

ka,.Jar busün öğ
leden ıonra devam 
edecektir. Sabah, 

kt.ıe:~ler .b?nun delilidir. lktısat ve
olan j ~ıllı bankalarca alınmakta 
en Çokız .":'e komisyon yekununun 
l'ece'"· Yuzde sekiz buçuğu geçemi
h<l.?.ı~ı hakkında bir kanun layihası 
a)jYet anııştır. Bu kanunun milli fa
ehenı ~c rnilli istihsal sahalarında 
Yasa nııyetli tesirler yaratacağı, pi
dir. h~ı~erahlık vereceği şüphesiz
l:ıird ı assa İmar hareketi bu ted
lak Bn en çok fayda görecektir. Em
kabi}· a~kasının inşaatta ipotek mu

adliyesini alfıkadar eden işler hakkında 
temaslar yapım Cumhuriyet baş mild- '1' 

deiumumisi B. Asım Tuncay, dün bir ı . ~ iJ. ~~ ,.,.. 1 
b 1 1 k dl. . 1 " • .. ~ ·' muhaI'.ririmlz.i ka u cc ere , a ıye ış e- •· -.0 

• • • ...-

ri hakkında :-~ağıdııki beyanatta bulun- 1 lzmir nıiıddeiummnisi B. Asım Tuncay 

Bu cümleden olarak, Izmir adliyesin
deki daktilo makinalarının ihtiyacı kar
şılıyacak nisbettc olmaması, sür'at nok-

1 - SONU ALTINCI SA1IlFEDE - I l d r an ıı 

bir taraftan 1nıiliz, 

diğer taraftan lr
landalı nazırlar a-

rasında müzakere• 
lerde takip edecek· 

)eri hareket· hattı 

hakkında yapılan 

huıuai müzakerele
re tahsis edilmittir. 
Kar,ılddı fikir tea• 
tiainden evvel va• 

~il;n/ 0 ~ra.k açtığı krediler ayni ten- ----- ----------------

:~~j;:~~~~·~:y~~c:=:?c:ı:;'~J:: Berlı·ndekı· go··ru·· şmeler 
di ha~· rediyi ucuzlatma işi iktısa-
kuvv ~~ı~ızın devamlı inkişafına en 
~anç C: ı. hır alamettir. Emniyetli ka
f ai~ ı~tı~rarı olmıyan yerde kredi 
d· .. erının f h. b" .. k 1 ıgj g·· .. . a ış ;r surette yu se -
~n or~l~r. Bilakis kredi ucuzluğu 
~\.i re·~ ı~tıkrarı ile kabildir. Bugün-
~ Jınıın ed b" .. ıarı · . on sen en az ır za-
~n ;~1~de, komisyonla birlikte ba
betinj u~ .. e on beşi aşan bir faiz nis
llıi§ ol Yukde sekiz buçuğa indirebil
kıyet ~ak~ başlı başına bir muvaffa
kad"r .. ş ıl edecektir. Bundan ne 

" ov·· unç duysak yeri vardır. 

Hük .. 
İstihlak t.ınıet ayni zamanda başlıca 
le<Jbir t1addelerini ucuzlatmak için 
tin lıet~ rnış~ır. Bu sahadaki faaliye· 
terecek;:elerı tedricen kendini gös
~aliyet ır.f f?e.vlet fabrikalarında 
turrnek •atını asgari hadde dü
tetierin nıa~sadiyle sarfedilen gay
Yi.iıılü Verıınleri gecikmiyecektir. 
Ya Piy'ıt\Illuklu kumaslarımızı dün
Ceğirniz sa .~rındaki fiatlerle satabile· 

Cıda· Runler elbette gelecektir. 
•~mir R~b~nddclere gelince, lstanbul 
Yük şeh. 1

1 
on binlerce İşçisi olan bü~ 

atlerin· ır erde havayici zaruriye fi
si hük ~~ a~ormal şekiJler arzetme
llıasını ~ınt-tın radikal tedbirler al
bulu11 ıcap ettirmiştir. Bu ise lstan-
'• et rn 1 ~ ıvıarıtan .. ese esinden bmılanmıştır. 
ki)<>da ıtıbaren 1stanbul halkı eti 

0 n ku - SON ruş ucuz olarak yeye-
U 1KtNCI SAH1FEDE _ 
ŞEVKET Bll..CJN 

Hitlerin ziyafetile 
B. Stoyadinoviç 

...... Yugoslav Başvekili ...... 
Nö yrat ve Göringle bir çok mü 
lô.katlarda bulundu. Ziyafetler 
de Yugoslav yanın biricik hedefi 
sulh olduğunu söyledi 

•••• ••ııeıııııııı ııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııııııa .. p~0ris 18 (ö.R) - Berlinden bildiriliyor : Bu sabah baş
vekalet' sarnyında Yugoslavya başvekili B. Stoyadinoviçle 
Alm::ın hükümet erkanı arasında müzakereler olmuştur. S::ı
nt 11.30 a doğru B. Stoyadinoviç refakatinde Y~goslavyanın 
Berlin scfıri B. lVfarkoviç olduğu halde başvekalet sarayına 
gelmiş ve halk tarafından şiddetle alkışlanmıştır. Bir kaç 
dakika sonra general Göring tc gelmiş ve ayni suretle to~
lanmış halk tarafından selfımlarunış ve nlkışlanmışlır .. ~Inrı
ciyc nnz.ırı Von Neurath ile Almanyanı~. ~elgrad sc~ırı d.1 
müzakerelerde hazır bulunmuşlardır. Göruşmeler bır saat
ten fatla devam etmiştir. 
Akşam B. Hitler Yugoslavya başvekiliyle D. ~toy?~inoviç 

şerefine bir ziyafet vermiş ve bunda Dr. Stoyndino.vıçın ma
iyeti erkfıniyle Yugoslavyanın Berlin sefarethanesı ~emur
ları, Almanyanm devlet adamları, Nasyonal - sosy.alıst par
tisinin ileri gelen şahsiyetleri ve ordu ile ekonomı li1eminc 
mensup bir çok zatlar haz.ır bulunmuşlardır. 

Ziyafetten sonra D. N. B. ajansı vasıtasiyle aşağıdaki müş
terek tebliğ neşredilmiştir ; cAlınanyada ikameti esnasında 

- SONU OÇONCO SAHiFEDE -

nihayet buldu 
ava gidiyor 

..... 

%.iyctin bu ıuretle gÖ7.den geçirilmesine 
lüzum sörülmiiftür. 

Mısırda • 
vazıyet 

P ort Saitte kanlı 
çarpışmalar olmuştur 

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

Bütün Mısırda 

Düğün şenlikleri 

icin hazırlıklar ha • 
raretlidir. Taklar 
yapılmaktadır .. 

......•.•...... . ....•.............••. ~. 
Roma, 18 (ö.R) - Kahireden bildi-

riliyor : <Ahrrun> gazetesi tarafından bil
dirildiğine göre Port - Sahide Vef dist
!erle muhalifleri arasında bir çarpışma 
olm~~ur. Bazı yaralılar vardır. cEl Be
lag> gazetesine 0l)re «El Azha> Univer
aitesi talebeleri Kahlrede eski na%ırlar-



SAYFA :2 ,- .... -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
• 
ERKEK, KADINI ANLAR MI? 

• 
Milleti 

ERKEK içiN KADI 
1 Bir Muamma mıdır? Yeni Anketimiz 1 Su şirketi 1938 iz mir fuarında 

Refaha 
götürme yolu 

cektir. Ayni tedbirin lzmire de t~ 
miline ihtiyaç vardır, kanaatindeyiı
Salahiyettarların İzmir işçilerini sO' 

vindirecek böyle bir teşebbüs yaP" 
malannı bekleriz. Hükümetin ha• 
yatı ucuzlatma işini pratik bir yol
dan ele almış bulunması ümit ve ce
saret verici bir keyfiyettir. -

--------------------=---------
: ...... B.A. Şeref. ..... 
• • • • • 
ı "Kadını anlıyan

lar tam erkek olan
lar , vazifelerini, 
mevkilerini ve şe- · 
ref lerini bilenler
dir. Hodbin, mağ
rur ve haris er kek 

Su ihtiyacını teminde 
müşkilat çıkarıyor 

Su virketi. muknvelesiyle mecburi olan 
şehrin su ihtiyacını Jıiyıkıyle temin et-

Yunanistan mükemmel 
bir pavyon yapacaktır 

Böylelikle gıdai maddeler satı!'' 
nın esaslı surette kontrolü müınkull 
olacaktır. Zaman zaman fU veY' 
bu madde üzerinde keyfi fiat yükse
lişlerine, ihtikara yer kalmıyacaktıt· 

mek hususunda müşkülat çıkarmakta ve 
'taahhütlerini yerine getirmemektedir. 

••••••• Bu sene mı,tır. Atıcılığa memleketimizde verilen 
önemle mütenasip bi:- mükemmeliyette Belediye, su şirketinin yuknrı mahnlli\.

tın su ihtiyacını temin etmesini istemiş
tir. l· ılho.kika yukan mahalleler halkı, 

--0- yükselecek olan poligon için bulunan şe-

susuziuktan kıvranmaktadır. 
/ zmİ r Fuarında bir kil ıudur: 

ŞEVKET BtLGtN 
l 

izmirdeki poligonun evvela 150 met-
Su şirketi. teı:iretın masrnflı olacağı atış po igonu yapı reye kadar atışlar için olması knrarlaş· - ~ 

d l 
ve masrafı koruyamıyacağmı iddia et· lacaktır. Ayni za mışkcn, Kültürpark. içinde bu mesafeye C77...LZZK~ü7~k l.J~b" l 

ka ını an ıyamaz,, mektedir. Halbuki, bir şehrin en müb- kadar olan atışlar için emniyet tertiba· ÇU na er er 
diyor. rem ihtiyaçları arasında yer alan suyun manda bir zehirli tının layıkıyle alınamıyacağı anla~ılmış- 0777.zzr...o.;ı;..a(Z""~ . 

•T••:.••k••ka•••d•••• .. d·~~· .... ,~~·~· .. 
1
.!..... bir kfı.r mevzuu olarak ele- alınması mu- gazlar pavyonu 1tır. 5B0u itibar

1
lak tz1mirkpoligpon1~ndabki attı· Kazanç vergisi yoklamaları bitmdi!ti:~ 

ur mı, unya IUIOID ıgı için- varık görülmediğinden, behemeh ı şeh- ar metre i o aca tır. o ıgon u esa- iki ışubenin memurları geceli gün UZ 

de cidden en faziletkar olanıdır. rin her yerinin suya kavuşm.ısı istenmek- meydana getirile sa göre meydana getirilecektir. çalışarak bu i,i, muayyen vaktinden e"' 
Anketinize bayanlarm verdikleri tedir. lzmir poligonu, Ankarada inşa edilen vel intaç etmişlerdir. 

cevapları insafsız bir münekkit gö- Belediye bu i,i Nafıa Vekaletine bil- cektir • poligondan daha modern her tarafı ka- § Kışlanın içinden geçerek denize akı-
züyle takip ettim. itiraf etmeliyim dirnıİ!l ve sıs şirketinin yukarı mnhallata •

9
•
3 
•• 
8 
•••• 

1 
... f••••••••••{•••d••l·~ .... 

1 
...... 

1
• palı olacaktır. Mütahassıs B. Ali dün tılacnk olan Malderesi lağımı yakınd• 

ki bayanlarımız, biz erkekler, hak- . . . . yı ı unrı etrn ın a :ı çn ışma ora gece atış ve avcılar kulübünü ziyaret et- yapılacaktır. Ancak derenin geçeceil 

k da d h 
su ç.ıkarınasmı ıstemışlır. Işın asıl şııyanı h l h" f 1. l d d"I k · · ee' 

ın tasavvur ettiğimiz en da a dmı anlamak zahmetine katlanamaz- ı umma • ır aft ıyet e evam e ı me - mıştır. yerde mevcut bir kahvenin belediy 
g üvenli, daha İnanAl. çıkımQlardır. dikkat noktası, muhtemel bir yangın, tedir. Dün, Yunan general konsolosu, ZEHlRU GAZLAR PAVYONU istimliıkine karar verilmiştir. Bu kahve• 

ı.-u ~ lar. Nasıl ki ha}'atlarını kazanmak ·· ·· d k h IJAt hl"k d ı - Erkek kadım anlıyamaz. Ka- • • k . l ~ d 
1
.. onun e yu arı mn a a ın te 1 e e 0 u· 

1 
belediye reisini ziyaret ederek. Yuna- Kültürparkta, halkın zehirlt gazlara hane yıktırılacaktır. 

'-' lan f l 1 ıçın e serıya ça ışmaga a uzum •udur Bu 1.ısın1da yangın muslukları he · 9 36 l · f d "'k. l k bil · · · - 1- h b d·• oının muamma 0 tara 1 an aşı an .. I B "" • "" • nıstanın zmır uann a mu emme arşı ı gısını arttırmwr;., gaz mu are e- § Poyracıkta belediye teşkilatı ih ... 
tarafından fazladır.. gormez er. u yaradılışta olan erkek ' nüz tamamlanmamıştır. bir pa,•yon meydana getireceğini bildir· leri hakkında malumat vermek, zehirli edilmiş ve yapJan İntihabatta beledi>'' 

Diyenlerin çoğunu niçin baylar kadında her emre boyun eğen, ya- ı --=-- ıniştir. Dünkü konuşma esnasında, tYu- gazlardan korunmak üzere mükemmel riyasetine, Poyracık muhtarı B. Cevdcl 
teıkil ediyor bilmem. hut ta gururlarını okşıyan bir cari- vergile re nanistan• pavyonunun yeri ayrılmış ve bir pavyon meydana getirilecektir. Ha- ıeçilmiştir. Poyracık, bundan ıonra d•' 

Bize bu aeptik ruhu kim aşıladı~ ye ruhu görmek İster. 1 hazırlanan planı da gözden geçirilmit- vaya karşı koruma komi•yonu bu iti tet· ha rnüsait bir inkişafa mazhar olacll"' 

Kadın anlaplmuı lhım gelen bir Ayni kategoriye ithal edebilece-ı Reddedilen itirazlar 1 
tir. kik. ettirmektedir. Halita zehirli gazların tır. Halk, yapılan değişiklikten roeın' 

varL.kbr. Soeyal hayabmızın düme- ğim bazı bayanlar da kocalarına sa- 1 Bu ayın yirmi yedinci günü, Yunan tesirleri çok vi.zib bir şekilde anlatıla- nundur. 
ni onun elindedir. Bu mühim vazi- dece kendi güzelleşmek, süslenmek Vergi kanunlarında tayin edilen pavyonu müteahhidine ihale edilecek ve rak nasıl korunulacağı göıteraccektir. --=--
feyi gören kadını cararengiz bir var- ihtiyacını temine memur bir adam muayyen müddetin mürurundan •onra derhal inşa.ama geçilecelttir. Bu, mükemmel bir yeniliktir. Tirede 
ilk telakki edemeyiz... gözüyle bakarlar. jmükellıfler tarafından verilen itirazna-1 Yunanistan hükümeti, büyük bir dost- PATINAJ YERLERt 

Kadın anlapbr. Bu gibilere göre koca bir eğlence melerin 'komisyonlarca esasa girilmeden luk eıeriyle lzmir fuarına hususi bir al&.- Kültürparkta, halkın eğlence ihtiya· Esrarengiz bir clnayefll1 
Anlatılması için ciddi bir himmet yoldaşından başka bir şey değildir. 1 müruru müddet noktasından reddi ha- l:a göstermekte devam etmektedir. cını temin için, beton saha üzerinde mü- falll bulundu 

yapmak şartiyle... Bu kıratta olan eerkekler gibi ka- linde itiraza mevzu teşkil eden vergilere/ Bu seneki Yunan pavyonu, Yunanista· lcemmel bir patinaj yeri ayrılmıştır. Bu· Bundıın iki ay önce, Tirenin beş kifO" 
Bu da tabiidir. Cemiyetin en na- dınlar da elbette birbirlerini anlamak idari kaza meclislerinden ~cçmi;, naza- nı zirai, sınai ve denizcilik bakımların· rada paten eğlenceleri ve paten aporu metTe mesafesinde şoför Muharrem "' 

zik, en hasaas, en çolc ilham veren için yaradılmamışlardır. Çok şükür 1 
riyle bakılıp bakılamıyacağı hususunda 

1 
don empoLe edecek bir mükemmeliyet- hem fuar giinlerinde, hem de senenin muavini Alinin ölümiyle neticelenen et' 

varlığını basit bir madde gibi elimiz- Türk cemiyetinde böylelerinin sayı- 1 tereddüt edildici görüldüğünden keyfi-
1 
le olacaktır. her ayında devam edecektir. rarengiz bir cinayet iştenmiı ve suçlulıtı1 

de evirerek çevirerek keyfimize gö- st endişe edilecek yekun tutmaz. lyet aşağıda t vzih olunmuvtur: 1 1 laber aldı~ımıza göre Hariciye Ve- AÇIK HAVA DANStNGt yakalanmıştır. 
re şekillendirmek, manalandırmak Kadını anlıyanlar tam erkek olan-j Ktnunlarında yazılı müddetlerin geç- k~l~t.i yoliyle -~iğer d~~l~tle.ri~ de iştira- Aynca bir de açık hava dansingi mey- Haber aldığımıza göre, adliyece bil 
istersek bu olacak it değildir. Onu lar, vazifelerini, mevkilerini, şeref-! mesinden sonra kaz'l mercilerine vaki kı ıçın teşebbuslere gırışılmışlır. dana getirilecektir. Halkın, fuar günle- hadisenin tahkikatı intaç edilmiıştir. Yıt• 
k d• '- d l' 1"' J • ' b.I 1 d" S d b h · ı ATIŞ POLiGONU r"nde · 'ht" t · · · k kında ödemı· .. agvır cezasında muhake-en ı &:U ret ı ve yaratıcı var ıgı erını ı en er ır. aa et ve a tı- müracaatlerin hükmen gayri vaki ıteluk- . . . 1 aınema ı ıyacını emın ıçın açı ~ 
içinde anlamak, onunla birlikte ha- yarlık denilen ı:ıey bir talim bir tec- 1 k- • d v· _ • h. k ·c1 h 1. I3u sene lzmır Fuarının hususıyetlcrın- hava sineması meydana getirilecektir. melerine başlanacaktır. 

~ • \ ·ısı egışmıyen umumı ır aı e a ın- d b" · d ·· ""k · h" 1 k 
Yab. anlamaktır. Zorluk buradadır.. rübe iı:ıidir Hayatta bir çok ı:ıeyleri d d" B "d .. 1 .• · en ırı e, gumru ve ın ısar ar ve a- Açık hava sinemasını beş bin kiıi seyre- Suçlulardan "oför Osman kefalelh 

ıc • 1" e ır. u nevı en muracant er uzerıne . f . . . "' 
Fakat erkek zorluklan yenmek, ma- öğrenmek için nastl büyük bir gay- 1• • • • • • 1 letı tara ından ın~ edılecek olan polı- debilecektir. Bunun ;çin belediyeye ha- tahliyesini istemiş. Tiıt- müddeiurnuınl' 
nialan aımak için yaratılmıştır. ret sarfetmek lazamsa mesut olmak, ıdarı kaza mercılenncv~ ıt.~ıhaz olunan 1 gondur. Bu iş için lzmire gelen müta- zı firmalar tarafandan yapJan teklifler liğincc tahliye talebinin reddi üz.erine. 

Bakınız timdi neticeye daha ko- saadete hak kazanmak için de bun- red kararlan esasa degıl muracaar.ı;. ma-1 hnssıı B. Ali Poligonun yerini tayin et· tetkik cc1_a~~tcdir. suçlulardan Osman keyfiyetin ödelilİf 
layg~yMum: lann~p~n~n~~py~lbım·~fb~u~~~danud~~~h~l~~~~~~~Q~~~--~~~-~~~~~M~~~~~~~~~~~~~-~r~m~a~~~~~m~~ ~~ 

Hodbin, mağrur, haris erkekleri dır. vaziyetle itirazın hiç yapılmamış olması topSİ eçhu( h1rs1z mio ağırcezası da tahliye talebini reddet· 

bu kategorinin dışına çıkarabiliriz. Bu gayret elbette ki kadını anla- arasında fark yoktur. 

" Olümün tabii oldu 
Böyleleri hayatlanrun her safhasın- mağa masruf olduğu uman yerin-1 Binaenaleyh müruru müddet nokta-
da tufeyli geçinmeğe ahştıklan gibi dedir. sından reddedilmek suretiyle karara bağ-

ğunu gösterdi kadın bahsında da tufeylidirler. Ka- A. ŞEREF !anan itirazların idari kaza mercılerin· 
- den geı;memiş addile evvelce gönde· 

Bayındırda 
Feci bir cinayet oldu 

failler yakalandı 

Otobüslere 
Durak yerleri 

yapılıyor 

rilen umumi tahrirat hükümlerine teva· Kemalpaşa kazasının Aşağı mahalle

fuk eden hatalı tarhiyatın idareten ta- sinde 162 sayılı evde oturan B. Şefkati 
dil ve tashihi cihesine gidilmesi icap 1• • d b" ld · B N r· · 
eder. 

ısının e ır zatın va esı n. e ısenın 

--=-- bundan üç gün evvel eceliyle vefat ettiği 

· M bildirilerek defni için ru~t istenmiııti. 
Bayındır kaza merkezine bir saat me- Belediye, Kordon üzerinde ve muh- 1 O d h t 

safedeki Cinci çeşmesi mevlciinde bir cc- telif yerlerde halkın rahatını temin için' n en a Ya Kemalpap belediye hekiminin cese-

set görüldüğü zabıtaya haber verilmiştir. otobüs clurak yerleri yaptınnağa karar Hal}(evinln kcstUmlU balo- di muayenesi esnasında bazı berderden 

ihbar üzerine hldiae mahallinde dün venniştir. Otobüs durbk ye~leri gayet l su aliika uyandırdı 1 ~-üp~e edilmi~ bu ~pheli ölüm v~k'ası 
tahkikata baılamııtır. modern olacak ve halkın yagmurlu ve 1 Ayın 2 2 nci cumartesi günü alc~amı uzenne ccsedın lzmırJe muayencsı ka-

D ak güneşli havalarda miişküliit çekmeden 1-1 lk · d ·ı k ı k t" ı·· ba 1 orlaı t ün tam geç vakit mahallinden alı- 1 a evın e ven ece o an oı um u - r m11 ı. 
beklemesini temin edecektir. · · · A ı · 11an haberlere göre: Cinci çeşmesi rnev- . . . . lo, memlekette sevınçlı bır alalt.11 uyan• Ceset dün lzmire getırilerek Memleket 

ldindc görülen cesedin. Fırınlı köyünden . Bel~.dıye, Clektnk _ve ~rnm"vay şırketı· ı dırmıştır. Birçok ailelerin timdiden ha- hastanesinde otopsi yapılmıştır. fakat 
Hüseyin oğlu Aliye ait oldug"u, ta•his nın Cuzclyalı hattı uzerınde ve muhte· zırlandıklnrını, diğer vilayetlerden aipa- " .. .. .• . v 

" lif yerlerde tramvay bekleme yerleri yap-1 . . olumun tabu şartlar el tında vakı oldugu 
edilmiştir. Hüseyin oğlu Ali, elim bir 
cinayete kurban olmuştur. 

ı rışlerde hulunduklarını memnunıyetle 
masını istemişti. BunlaT hala yapılmadığı h b ld k 11..ı · ıı· k ( ti . . . "ti" anlaşılmıştır. 

1 
n er a ı ·. ıv ı ı ıya c erımızın çeş• ı 

için. belediye keyfiyeti Narıa Velcliletine .. ki · · b" 1 ı -'- ·ıı· 
ölünün, bir miru meselesi yüzünden 

Bayındırlı Murtaza oğlu Emin ve Meh-

. • . . . . . I orne erını ır arııya op amıu; ve mı ı 
ve vılayete bıldırmıı: durak yerlerının d 1 kJ v · · d ı· ı · uygu arın sıca • ıgı ıçın e neşe ı >ır ge-
bir an evvel yaptınlmasını istemiştir. ı t k · t H l'- • b · ce yara ma • ıs eycn a ıı;evı, u ışe ya· 

met oğlu Ali tarafından biçakla, feci • .......................................... ·••·· ... 
1 
raşan öneıule sürekli çall{ma1'ta ve nok-

ıutrtlar altında öldürüldüwgü anla•ılnıı._ r::P>r_r._ .... ~.'"7MU'''ZZ'"''1',..,~,..-,-,.. r- " " ,..,,,.,, ,.,.,. "' __ ..,.__,, 'J-' ,..,..,,,_,,. sanları süratle tamamlamaktadır. Balo 

--=--

Pazar günkü 
maçlar 

tır. 1k.i suçlu yakalanmıştır. 
LJ lk V ' k •• ' gecesi için Kar11yakaya ve.ait temin edil- Yamanlar _ Demirspor aaat 11 de.. 

Her iki euçlu da ev.ela hadiseyi kül- flQ e l OSeSl · · 1-lal'- • d"~ ·ı· ı · , mıştır. ıı.:evı ayrıca ıger vı ayet en Hakem: Ferit. 
liyen inkar etmişler; bilalıare itirafta bu- ~.%7~./.7"~AL.U.Z.l!Y.X7.J ! de ilgilendirmek ve bu •ıcak gecenin D v A 

1 3 
d 

lunmu .. lardır. e. ... d · el . 19/l/936 b " .. 16 d k v l k. V• l M . D . 1. oganspor - tef saat e .. Ha-" , .n ır ıan annaıının,. çarpın ıı gunu saat e ucagına a ma ıstegıy e aruaa. enız ı 

kıaa bir zaman içinde aaçlulan meydana sosyal yardım ve saat 1 7 de Halk ders- 1 ve Aydın valilerini davet etmiıtir. Kos- kem: Hasan. 
çıkarması bir muvaffakr,..ettir. Suçlular haneleri komiteleri haftalık toplantılan 

1 

tümlü balonun bize, canlı ve heyecanlı ı Üçok - Alsancak saat 1 5 de .. Ha1'cm 
dün akşam adliyeye verilmişlerdir. vardır. bir gece yaşatacağına ıüphe yoktur. Eaat. 

f '- . . .... ~ . -.} . • 
BiRİNCİ KANUN 21 CUMADAN İTiBAREN 

SINEMANIN EN BOYOK DEHAKAR ARTISTLERI 

MARLENE DIETRJCH 
MUHTEŞEM 

CHARLES oe 
TEMSiLLERi 

BOYER'in 

BAHÇELERi 
1.000.000 DOLARA MAL OLAN MUAZZAM FtLIM TAMAMIYLE RENKLi, GOZELLIOJNE • ZARAFETiNE PAYAN 

ALLAHIN 
OL.MIY AN AŞK VE HEYECAN FlLMI 

TAYYARE Sinemasında 
BUGON VE YARINKi SEANSLARDA 

EBEDi SENFONi 
FERNAND GRAVEY 

VEPARAMOUNTJUORNAL 
SEANS SAATLERi: 2.35 - 5.55 - 9.15 

Ç/N- CİN 
ŞIRLEY TEMPLE 

FtLtMLERI GöSTERtLECEKTtR. 
SEANS SAATLERi: 4.ZS - 1.45 

----<>---
Güpegündüz bir 

ev soydu 
Dün gündüz aant on ile oniki arasln"da 

Aliağa mahnlleainde ikinci dere soka
ğında şayanı dikkat biı hırsızlık hadise
si olmuştur. 

Bir muhabirimizin mahallinde yaptı· 
ğı tedkikat ve tahkikata göre, bu sokak
ta 6 numaralı evde emlak simsarı bay 
Şükrü oturmaktadır. Dün bay Şükrünün 
ailesi komşuya gitmiş ve ltapıyı çekmittir. 

Sokak kapısının kuvvetle çekildiği hal· 
de rezesine geçmemiş olması açık kalma· 
sını mucip olmuştur. Ev s:ıhipleri eve dö
nüşlerinde nlt kattaki odanın karışık bir 
vaziyette olduğunu {_!(;rmüşlerdir. 

Hakiketen evin alt katındaki odanın 
minderliği devrilmiş. serili bulunan y:ı· 
taklar, halılç pamuğuna çevrilmişti. Ni
hayet dıvnrda asılı bulunıın elli lira kıy· 
metindeki bir mantonun altın bir kol 
saatinin ve yerde serili antika bir halının 
ve bir ı;.ekctin çalındığl anlaşılmıştır. 

Zabıta hadiseye vazıyed etmi~tir. Cü
pegÜndüz yapılan bu hırsızlık faillerinin 
derhal ele r.eçirileceği şüphesiz aayıl
maktadır. 

-=-
Bir tashih 

miştir. .................... ...,,,,,. 

fi!P~z~'IJ 
Kültürparkta sağlık pavyonunda J(Ş· 

mil isminde biri, Hasan oğlu HUseyiniı! 
bir çift kundurasını çaldığından yakalatı' 
mıştır. 

§ lkiçeımelikte Türk pazannda Mefi• 
met oğlu Baki. geçimsizlik. yüzündc11 

Bn. Necmiyeyi çakı ile hafif •urette af"' 
ğından yaralamış ve yaltalanımıtır. 

§ Sabıkalılardan Hamit. Karpyakacl• 
Kemalpap caddesinde Bn. Carünıe1' 
hafif surette yaralamış ve yakalannuıtt'· 

§ Keçecilerde bir luakançlılc h&dife'İ 
olmu~tur. Fırıncı Abdullnh oğlu Murat. 
kıırısından kıskandığı Şevki isminde bif 
delikanlıyı ustura ile yüzünden hafifçO 
yarnlamıı. ve yakalanmıştır. 

§ Jkiç~melikte Hacı Ali caddesinde. 
Mehmet oğlu Reşadın üzerinde bir bi~ 
görülerek müsadere edilrni§lir. 

§ Karşıyakada Tasvir sokağında Os01ad 

oğlu Ömerin evinde memnu silah buJ.ıtl" 
duğu haber alınmış; yapılan aranınad• 
bir Rus mavzeri ve S 5 adet fitcnk btl" 
lunaralc alınml§tır. Suçlu bakltıoda takİ' 
bat yapılmaktadır. 

lstanbulda 
Gazetenizin 1 3 !kinci Kanun 19 36 ta

rih ve 9756 numaralı nüshasının birin- Edirne lisesinden 
ci sütununda (Denizli valisi ae bir görüı- • [ • 
me) başlığı altında intişar eden yazının yetışen er cemiyett 
devamını tcşlt.il eden ilıcinci aalıifenin bi- lstanbul 17 (Hususi) -Trakyalı geng'° 
rinci sütunundaki (Köylümüzün vaziye- lerin kurdukları cEdime litesfnden yt' 
ti) kısmında köy kalkınmasına temas ü~nler cemiyeti• senelik toplantısı dlltl 
eden beyanatımın aslına bazı kelimeler Trakya umumi müfettişi general J(A%Jtı' 
katıldığı görülmüttür. Bu fıkranın aşıl Diriğin resimleriyle süslü bulunan ~,.el 
ve eöyleniş tarzı o(;yledir: köşesinde yapılmıştır. Uç saat aUreo bC' 

(Köy kalkmmaaı denilince dile kolay toplantıda idare, murakabe heyetleri~ 
gelir. Fakat köy ve köylü o lcadar yor· porları okunarak yeni idare heyeti ıe' 
gundur ki onu kaldırabilmek için bu ite çimini yapmıştır. 
dört elle eanlmak lazımdır.) Bu nokta- Neticede rd.sli!e mühendis Muaıoıııef• 
nın bu suretle tashihini ve yine ayni sü- katibi umumiliğc Hukuktan Arif, ınula,.. 
tunda (Denizlinin ve vilayetinize men- sebeciliie Yavuz ve halıklara da ?fetff' 
sup kazaların iman için neler düıünü- ile Sami intihap olunmuşlardır. 
yoreunuz) ) diye olan aual de cevahanın Bu toplantıda bir Trakya g~ 
mütalaasından anlaplacaiı üzere müret- tertibi, bir Trnlı:ya takviminin }ıasırl_.,.. 
tibin bir aebvi neticcai olarak yanlıı di- ması ve belediye, husw! muhasebe fdl" 
zilmiflir. Bu aual (Denizlinin Te villye- relerinin Trakya çocuklarının ı,.nod•~' 
tinize mcnaup lrazalann tozdan ve ça- ları yurda vardımcla bulunmalanntJI ti' 
murdan kurtanlmuı için ne düıünüyor- ı mini için umumi müfettiş general ıcJ
ıunud )auretinde idi. Bu 1anlıtlann tez zım Diril:in yüksek delaletlerinin te~ 
elden tashihini rica ederim. ı nisi hususunda sömestcr tatilinde 1-

Denizli Valili heye Un 'Edimeye gönderilmesi karat 1 

---------~ 5"U C'Nl":!OD t.ınsı Alınmırlır. 
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Yeni Fransız kabinesı 
Sosyalistlere da yanan .B. Şotan 

kabine arkadaşlarını seçtı 
::ris, l8 (Ö.R) - Sa:ıt 17 20 de bas-

\leq)et d · · d · ıı: 
Cha aıresm en çıkan B. Şmidt bay 
. dutemps tarafından mebusan mecli· 

lln b' .. 
1 

ır teşebbüse memur edildiğini ;Y emiştir. Diğer kabine te~kili için 
·. Chautemps tarafından sarf edilen me

zaınin i ,. b" b· l 1 ır mecrada olduğunu \'C ka-

Haricil·e : B. Delbos, Adliye : B. Lis
bonne, Mesai : B . .Frossard, Hava : B. 
Laurent - Eynac, P. T. T. : Lafont, Ti
caret : Elbel, Nafıa : B. Ramadier, Maa

rif : B. Jean Zny. 

dan dolayı miiteessiftir. Böyle bir hU
kiimet kurulmadığı takdirde partf grup
ların ekseriyetine ve halk birliğinin 
program ve inzibatına dayanacak bir 
hükümete ic;tirak için iızasına mezuni

~ et verir. 

;;uz • 

Atatürk 
Başvekille birlikte 

lstanbulu seref len .. 
diriyor 

lıtanbult 18 (Huauai) 
Reiaicümhur Atatürkün Bat· 
vekil 8. Celal Bayarla birlik· ~ 
tc yarın yahut öbür gün ,eh- ~ 
r imizi ~crcflendirmeleri ve ~ 
Yalovada istirahat etmeleri 
muhtemeldir . 

fZ7J.77.7..//.7..7L/LLLLL7.7.7/LZ,,V.LZ" 

Bulgaristan 
Türkleri 
-BAŞT ARAFI BiRJNCJ SAHlFEDF-
riciye "·ekilinden sordu 

SIHHAT VE 1ÇT1MAI MUAVENET 
VEKJUN1N BEY ANA Ti 

d ınenın si.ir'atle tesekkül edebilecegini 
e nr.,,,,. t . . " "' .. e mıştır. 

Bu ismi geçen zatlar radikal - sosya
list birliği ve sol müstakil partilerine 
mensupturlar. Bazıları aynn nzası \'C 

bazıları ela ınebusturlar. 

Ekalliyet!" kalan iki takririn bir1C'...ş

tikleri zaman Blum takririnden daha 
l<l ki l Kürsüye gden sıhhut ve içtimai mıı-

fazla rey a ı ım le Jariiı. ettirilmekte- . . . . . . 
dir. avcnct vekılı Dr. Hıılıısı Alaıa1 'ımdı-

l> Az sonra eski dahiliye nazırı B. l\larks 
orınoy ile ı · . . . 1 sosya ıst partısırun paı· a-

B. Chautemps kabineyi bu şekilde 
teşkile kat'i olarak muvaffak olursa bu 
gece veya yarın sabah mesai arkadaşla
rını rdsicümhura takdim edecektir . 

l\1 ·11· k b t" • t f · l ) e kadar iskan va ~öcmen i~lerinin büt-
.ı ı ı onsey u ne ıceyı e sıı·e çn ış- I . .. . . 
kt 

· d rt ' 1 kr t · b çe imluınlarınıı gore sıstenılı ve pro~raın-
ıne~to grubu reisi B. Serol gelerek !;OS- ma a ısc e pa ı gene se e erı ay • 

P ı F d h · d b kl k · . lı bir tarzdıı başarılmakta oldugunu \'e Yalıst g b . . . ..., ru unun cevabını getırmışlerdır. 
.ouna g .. Ch orc grup 55 reye karşı 488 reyle Paris, 18 (A.A) - Sosyalist partisi

nin milli konseyi kolislerinde bildiril
diğine göre tahrir komisyonu tarafından 
yazılacak olan metinde bütün halk cep
hesi partilerinin mümessillerinden mii
rekkcp bir hükümct teşkili istenecektir. 
Böyle bir hükümet teşekkül etmediği 

takdirde Sosyalistler bir radikal kabi
nesine müzaheret edeceklerdir. 

au aure a a 21ya c e eme sızın 

k d
. u· . • ·11· k . d "lk iskan edilmiş olıın göçmenlerin sıhhat ve en ı par sının mı ı onseyın c ı - . . 

d f 1 k b ti k 11. tt k 
1 

müstahsıl vazıyete gecmek bakımından 
ol au_,temps kabinesine mecliste destek 
°b(. rnaga karar venni~tir. Bununla ber:ı
'- ır· kabul edilen k:ırar suretinde destek 
Jle ıınc . . 

e a o ara u sure e e a ıve e a - -

d 
• ·· h d t b"t tm. kted' istatistiklere müsteniden izahat vererek 
ıgını muşa e e ve es ı e c ır. . . 
B P 1 F 1 kr t ]"kt . aon safhada 934 denberı Bulı::arıstan, 

. au sure gene se e er ı · en ıs· .• • 

t
·r · 1· B BI · ti"f · l Romanya ve dıger ecncbı memlekeıl.-r-

il ğ sının sarih olarak yazılmış olmn-
1 ı tasrih edilmektedir. 

ı a ctmış ır. . um ıs ayı gerı n -

d 
- 1 ktad B · t ·· .. den gelen göçmenlerin adedinin 138.428 

ırmaga ça ışma ır. u vaz.ıye onun- .• • .. 
d h t

. · 'd • k · nüfusa balıg oldugunu , .e bunlar ıçın 1 7 
lJr Saat 17.40 ta eski kabinede nafıa mı
lly ı olan B. Köy gelmiştir. Onu eski ma

e nazırı B. Bonnet takip etmiş ve bu 

e emen par ının ı arı omı.svonu top-
) t 

· bin 16 hanenin İnşa edilmiş oldui:runu 
anmış ır. .. 2 .. k .. 

P · 18 (A A) S 1" t ·11· k , e yine bu gelen goÇr.lı'nlere 9 5 4 o u.ı 

Jıonuncusunun gelisi merak \'e altık:ı P<ıı-is, 18 (A.A) - Sosyalist milli kon
Sf')'İ 4035 reyle Blum - Serol takrirleri· 
ni kabul etmiştir. 

arıs, . - oc;ya ıs mı ı ·on-
. d 1 · t ·r· t• · ı·ı~n 16444pulluk. 1059 ,mıbave937~ene-

seyın c rey erın asnı ı ne ıcesı cı • 

d"ld"kt b Bl k d. · . sine kadar ı:den goçnıenlere tamamen \ıy d .. ıın ırnuştır. e ı ı en sonra ::ıy um ·en ısını sc- . 
d k b . uh l f ti k l Ye 193 7 senesi içind~ gClmiş olanların 

~- Chnutemps tarafından teşkil cd.ilc
n Ye.ni kabine hakkında son saatte 
~ılen yarı resmi liste sudur : 

ci!ıışvekil ve portföysüz ~az:r : B:ıy 
llon utemps, Devlet naurları : BB. Paul 
b· cour ve Bonnet. Bu sonuncusu ka
rınede ınnli ve ekonomik işleri birleş
~tıneğe memur olacaktır. Milli müdafaa 

Zyromskinin takriri 26::i9, Parcean 
takriri ise 149G rcy almıştır. 

nato a açı ır m a e e e arşı aşa-

cak olan mütecanis bir sosyalist bükü- üçte-: ikisine arazi tevzi edil diğini ve mev
cut kanuna ı~öre bir l\İlenin i~kanı 600 

met teşkiline mecbur etmemelerini de-
legelerden :rica etmiştir. liraya mal olduğunu ;znh etti. Blum takririnde ezcümle şöyle de

mektedir : 
lşte bu esnada bay Paul Faure genel /\yrıcn bu göc;menleriı. muhtaç olan· 

sekreterlikten istifa etmek istediğini bil· lanna 24.525.1 11 kilo yemeklik ve 8 
dirmiştir. Partinin idari komisyonu bu milyon 864. 914 kilo tohumluk verildi
hadiselcrden çıkan zorh·'dan düzeltme· ğini ancak iııkrm muamelesi gelmiş olan

· baladıer, Dahiliye : B. Marchandeau, 

Parti halk toplantısına ve onun prog
ramına bağlı olduğunu ilan eder. Parti 
bir halk cephesi hükümetinin teşekkülii 
gayretlerinin 11eticelcnınemiş olmasın- ğe çalışmaktadır. 

TERUEL CEPHESiNDE 

Yeni bir harp başladı 
Asilerin top ve tayyare hücumlarına 
_Cümhuriyetçiler· göğüs geriyorlar 

11 
llarsclon, 18 (Ö.R) - Milli müdafaa 1 la) yare5i düşüı·ülmüş \'e bunlardan 1'"'i:ıt 1 mal ve merkezde ileri hareketi k?lay ve 

d ~rcUnin resml tebliğidir : Şark or- markalı ikisi hizim hatlarımız içine yu- sür'atli olmuştur. Diiş:.ıan nizamsız bir 
lı~SUnda uğradığı ağır 2:ayiattan sonra varlanmışlardır. Karşılıklı olarak biz de halde çekilmiştir. Akşama doğru kıt'a-

Jır l'llilddet için hareUtını tatil mecbu- iki avcı tayyaresi kaybettik. Jarımız Seladıı yayla~ını işgal etmiş bu-
~ .Y~tinde knlmı~ olan düşman dün ~a· Salaınanka, 1S (ö.R) - Asi genel ka- lunuyorlardı . Burası Selada köyünün 
~ .Selada tepesi i!'!tikametinde ilk te- rargfıhının tebliği : Teruel cephesinde sekiz kilometre cenubunda bulunmakta-

8-0n hıl Ünü tekrarlamıştır. Bu hareket, dün sekiz kiloınt'trelik bir hat üzerinde dır. 
ta derece §iddetli bir top ateşi ve bol muharebe yeniden şiddetle baş1amışt.ır. Londra, 18 (Ö.R) - Ademi müdaha
ı/Yarle.rle himnye edilmiştir. ileri hat- Şiddetli bir topçu hazırlığından sonra le komitesi Ingiliz planının münakaşa-
11;1rnız hrıfü mikyasta tashihe uğramış- tayyarlerin himayesi altında olarak kol- sına devam etmek üzere Foraynofistc 
(] U liava filolarımız nsi kıt'al:ın şiddet- larımız şevk ve hararetle hücuma atıl- Lord Plymouth'un riyaseti altında içti
()~ c boıftbardıman etmişlerdir. Bir çok mışlrrdır. Dağ kısmında muharebe son ma etmişse de hiç bir karar verememiş 
:tn ~an tayyareleriyle şiddeUi bir hava derf'c<.>de sert olmuştur. Cenup mıntaka- ve içtimaı gelecek bir celseye talik cy-

u arcbesi yapılmı tır. Beş düşman sında ayni hal görülmüştür. Bilakis şi- lem istir. 

Berlindeki görüşmeler 
nihayet buldu Hitlerin ziyafetile 

" B. StOyadinoviç ava gidiyor 
/\~o 'l n ba VC'kili ve hariciye nazırı Dr. Stoyadinoviç civarındaki hususi malikanesinde general Göringi ziya~cti~
ll'ıiıJ~1k.Ya haricı~ l' nazırı B. Baron von Neurathla bir çok den ve bu münasebetle iki devlet adamı arasında teah edı
aluk d~ıtlarda bulunmuştur. Bu görüşmeler iki memleketi len nutuklardan bahseden Yugoslav matbuatı bu nutukları 
hıUt: l~r eden btitün meselelerden başka umumi siyasete ayniyle neşretmekte ve metinlerinin bilhassa hararetli oldu· 
"llovıç~ ~ ~eseleler üzerinde cereyan etmiştir. Dr. Stoyadi- ğunu kaydetmektedir. 
lıtışrna1 rusyn nazırlar reisi general Göring arasında da ko- Samuprava gazetesi başmak:ılcsinde Stoyadinoviçe Alınan 
tin ile ?r olmu!;tur. Diğer taraftan Dr. Stoyadinovlç devle- hükUmet merkezinde gösterilen h:ırarctli \'e heyecanlı hüs· 
:tnüş \'rı f len bazı erkfiniyle parti ileri gelenlerini de gör- nü kabulün dost olmak ve teşriki meı:;ai ederek sulhun Jda
luk hnf'•· e~d~leı-iyle görüşmüştür. Bunlar bir samimi dost- mesine yardım etmek jstiyen Yugoslav ve Alman milletlc-
J.:ında t'ası ıçınde ve iki memleketin siyasi tclfıkkileri hak· rinin bu temayüllerinin tam bir ifadesi olduğunu yazmak
'lir. Ik· am ve karşılıklı bir anlayış dahilinde cereyan etmiş- tadır 
da]ı biı t~ra~ n.r~larında Avrupa sulhu için her sahada fay- Fo~ Novrat tarafından Berlindc o:creline ,·erilen ziyafette 
tı r ış bırlıgı · k"' ·· •t tl t ld v • :t u tey·1 , . ım anına musaı şar arın ınevcu 0 ugu· bir nutuk söyliyen Yugosla,·ya baş\'ekili Saınuprava gazete-
(>(!k1ld ı . l'•mışler ve istikbalde münasebetlerinin bu mesut . . v •• y 1 .. .. f ıı 
rı~ın e ınkişafına her vasıta ile daha f:ıUI bir şekil vermek sını_n. yazdı~ına hgcdorc!e . uglhos al"d·y~nın butukn ga!.rel t ':et aa -

Ve arzusunu .. 
1 

• 
1 

d" yetının yegane ı su o ugunu açı ·ça soy emış ır. 
gos ermıs er ır.> 1 b'" .. k b" d"kk 1 f tI 

ALMAN GAZETELERtNtN NEŞRİYATI Bu gazete Yu~~s .avynnın u~·u ır ı at c men aa : -
B 

1 
rini müdafaa ettıgını, fakat aynı prensiple hareket eden b u-

St0~~.' dın, 1~ _(Ö.R) _Gazeteler Yugoslavya başvekili bay tün koı~ş~ların~n v~ ?~t~~ diğer devletl~rin mrnfaatlerini 
bahs novıçın Berlin görüşmelerinin parlak neticelerinden de pek ıyı takdır ettığını ılave eylemektedır. 
de c~!~~ktedirler. Müzakereler cok samimi bir hava için- Bcrlin, 18 (A.A) - Hitlcr t:ırafından dün akşam Stoyadi
olrnadıl:an etmiştir. Bu görüşmelerin hiç bir devlete karşı noviçin şerefine verilen ziyafet ile bu münasebetle iki dev
tl! old;ıuvc _umumi Avrupa sulhuna hi7.met edecek mahiyet· Jet adamı arasınd_a y:ı~ılan mülak?t. Yugoslavya baş\•ekili-

.,jU bılhassa knycledilınektedir. nin resml seyahatine nıhayet vcrmıştır. 
GOSLA VYA GAZETELERtNIN NEŞRlYATI Stoyadinoviç b ugün husuı;t surette Berlin civarını gezec~k 

lıt-lgr d ve bundan sonra Magdeburgda ava çıkacaktır. Daha 5onra 
a ' 18 (A.A) - Başvekil Stoyadinovjçin Bertin fu('ne oradan da Milnilıe gidecektir. 

letonya hariciye 

lar hnkkıncla dahi henüz tamamiyle ifa 
edilmemiş '\ f" ir 'ld~ bulunduğumuz sene 
zarfında 14.684 ev, 41202 çift hay,·a· 
rıı, 165 32 pulluk, 2 4. 3 1 3 araba olarak 
nıızarı itibare alınan ihtıyacın ifası ve 
bu uğurda ririşilen tnahhüdatla berabı-r 
13.590. 965 lira sarfını ir.til..:am etmr.!.
te olduğunu hatırlat nık isktı.n ve göç
men işlerinin mahdut olan imkanlarımız

la mütenasip olarak deıpiş edilmedikçe 
mazideki vakıalaniyle pek feci iıkıbetler 
, .e manzaralar hatırlatan bu mühim İşte 

zaruri olarak esaslı he.5<ıp ve istihzaratın 
~v'd emirde drrpi.ı edilme~i l"zımgel
diğini İpret etti. V e iskun işlerinin daha 
baoka bir sistemde '\ t• memleketimizde 
nçılmakta olnn iş hncınind l'n de İstifade 

ederek dahn mütevazi masrafla istik
mali mümkün olup olmadığının arrıca 

mütahusıs komisyonlar tetkik ettiril
mekte bulundu~unu ve ~arih bir vai ttc-: 
bul unııbilrnek için bıı tatbikatın netice· 
5ine intizar liizımgeldiğini ilave etti. 

Ve izohntınn nihayet vermeden evvel 
ancak gelmiş olan ı;öc;mc:-nlere yap ılması 

ı::zımgclen bu yıırdımlar daha tamamİ}'· 
le ikmal edilmc:-miş olmakla beraber tar
lalarını kövlülerc bedel mukabilinde ve 
baz ı yerlerde traktörle sürdürülerek mÜ'I· 
tah ·ı vaziyete çok yoklaştırıldıklannı ve 
daima ıhhi vaziyetleri yakından takip 
edilerek hiç bir sari hnstnlıi;ın çıkmadı

ğını ve evleri ynpılmıyanların mümkün 
olan yerlerde kira ile hnn tutulmak ve 
bilhassa köyllilerin evlerine misafir edil
mt•k suretiylc- bir dam altında bulunduk
lnrını tasrih etti. 

Bundan sonra kürsüye gelen hariciye 
vekili Dr. Aras Bulgaristandaki Türkle
rin ve Türk mekteplerinin vaziyeti ve 
muhaceret meselesi iizc-rinde son sene
lerin bütün macerasını ve yapılan tcşeb· 
büsleri ve alınan vaitlcrin çok kısır neti
celerini hulüııa ettikten sonra şimdiki Bul· 
gar hükümeti başvekilinin Türk mektep· 
!erinde Türkçe hurufotının mecburi ve 
eski Arap harflerinin ihtiyari olması hak
kında emir \'erdiğini söyledi. 

.t'\etice olarak şimdıki Bulgar hüküme
tirıin şikayet lerimi:t i cfaha iyi kabul ve 
telakki ettiğini ancck tatbikata intizar et· 
ml'.kte bulundu~umuzu ve göriilccek ne• 
ticeleri olduğu gibi fııkaya ıırLedeceği
ni, her halde ötcdenberi kend ileriyle iyi 
ve dostane geçinmek ba~lıca emelimiz 
olan bu kom~umuzla münasebatımızın 
üzerind e müessir olacak muayyen a mil· 
lerin ba~ında T ürklere yapılacak mua
melenin b ir esas t ~kıl edeceğini ifade 
etti. 

Hicret meselesinde salahiyettar vek a
le tin tetkikatiyle varabileceğ i neticeye 
göre taayyün edecek kudret , .e kabili
yetimiz niabetinde b u işin tatbiki müm
kün Ve .kolay esaslı muka\'·elt"lere raptet· 
mek l azımge)diği ni, ftncak bu m eyanda 
böyle b ir işin daha evvelce müttdikimiı: 
Yugoslavya ile aramızda aözü geçti~i
ni ve fırkaya bunu arzetmeyi vazife bil· 
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Büyük Şefimiz 
Dahiliye Vekaletinde 

Istanbul planını tetk \k buyurdular 
A nknra, 18 (Telefonla) - Reisicümhur Atatürk, refakatlerinde başvekii 

B. Celal Bayar ,.c dahiliye vekili 8. Şükıı.i Kayn olduğu halde perşembe gÜ· 
nii Yalovayn hareket buyuracalarkdır. 

Büyük Şef, bugün başvekil ve dahiliye vekili ile dahiliye vekaletine ll'..şrif 
f!lmişlerdir. Şef, vekiı1etin salonunda teşhir edilen ve şehir mütahnssısı tara• 

fından yapılmı~ olan lstanbulun imarına ait plitnhırı tetkik etmişler, izahat 
alnıı~lar ve takdirlerini ifade buyurmuşlardır. 

Ulu Önder dahiliye vekaletinde lmk br.ş dakika kalmıtlır. 

Sivas Erzurum hattında 
inşaat faaliyeti devam ediyor 

Anhrn, 18 (Telefonla) - Sivas - Erzurum demiryolu üzerindeki in~aat. 
toprak işleri " e kargir binalar ve tünellerdeki faaliyet ilerlemektedir. 

Kemah İstasyonunda amele knrargahları, fen memurlarımı ait binalar, yolcu 
bimısı '\'e müştemil fıtı İnşaat ı ikmal edilmiştir. 15 inci kısım bölgesinin in~ııa tı 
için takrihen 2 milyon lira harcanacaktır. 

iş, Merkez, Etibank umum müdür
leri bu ayın sonunda 

Londraya gidiyorlar 
Anknrn, 18 (Tele fonla) - Londrada İngiliz mali) ecileri ile müzakereler~ 

t.:irişmek üzere lngilterrye gidecek olan l~. Merkez ve E.tibnnk umum mH· 
dürlerinin hareket tarihi tesbit edilmistir. Umum müdürler bu ayın sonund 
hnreket edeceklerdir. 

lstanbulun • • 
ımarı ışı 

• 

1stanbul, 18 (Telefonla) - Hasılatı lstanbulun imarına sa~:edilmek üze· 
re bu şehre mahsus bir imar \'ergisi ihdas edileceği hakkında çıkan şayialar 
esas ızdır. lstnnb"lda Eminönü meydanının jstimlakinden sonra Calatada da 

cadde ve sokaklıııın genişletilmesi İç.İn çareler dü~ünülmektedir. Bu çarder 
arasında tünelin karşısına isabet eden adanın k<lldırılması. rlavyar hanının 
bulunduğu kJsmın Zıraat bıınkası istikmeıincte keııilm~ w., bu suretle cadde
nin g"n~~letilme...si ~rdır. Bu tasavvurların mevkii fi ile konması için ameli ycıl· 
!ar bulunmU§tur. 

iç dış politika • • • ve ıçın 

Almanyada halkın re
yine müracaat edilecek 

Paris, 18 (AA) - Fransız gazetdt>rine Beılinden bildiriliyor: 
Almanyada nisanda İç ve uış politika hnl:kında nhalinin reyine mürııcnnt 

edileceği hakkında bir şayia donmel,.ted ır. Söylc-ndiğine göre bu mürncnntın 
hedefi I3. l litlerin ltal)•aya yapacağı ziyaretten evvel otoritesini dahn ziyade 
kuvvetlendirmek ve dış politikadaki bazı isteklerine ve bilhassa miıstemleke 
isteklerine daha ziyade kuvvet vermektir. 

Riiyük şehirlerde toplantılar yapılmakta ve bu toplantıl ... rda nasyonal sos· 
yulist hl\tipler hükümetin son yıllarclııki eserini ve istılıdnf c-tıiği iç ve dı, 
nizamın gnyclerini anlatmaktadırlar. 

Otobüs işinde 
•• BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHtFEDE -
usulsüz her hangi bir ruhsat veril· 
miı olduğunu tesbit etırlemişlerdir. 
Dahiliye ve.kili bay Şükrü Kayanın 
bu hususta beyanatta bulunması 
muhtemeldir. 

lstanbul, 18 (Hususi) - Vali B. 
Muhittin Üstündağ Ankaradan bu 
sabah döndü. Hayat bahalılığına 
karJı mücadeleye devam edileceğini, 

Mısırda 

etin ucuzlaması ile diğer mnddelere 
zamlar yapılacağı haberlerinin asıl
sız olduğunu söyledi. 
12 Y AŞINDAKi ORDU ATLARI 

lstanbul, 18 (Hususi) ---- Milli 
Müdafaa vekaleti, Ziraat vekaleti ile 
birlikte yeni bir kanun projesi ha· 
zırlamıştır. Bu projeye göre orduda 
on iki yaşım dolduran atlar köylüye 
taksitle satılacaktır. 

vaziyet 
•• BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHffEDE •• tahrik ctmıştir. cLokal Anzeiger> bu 
zamanda Kahirede ve bütün Mısır kra- neşriyatın bcynelınilcl münasebetleri ze
lının düğününü parlak şekilde tes'ide hirlemcğe maluf bir teşebbüs teşkil et.
hazırlanmaktadı r. Yollar şimdiden do- tiğini kaydediyor. Ve, diyor ki : Ingi
nanmı~tır \"e zafer takları kurulınakta- j Iızlcr kendi hükümctlerinin propaganda 

dır. · için ne müthiş yekfında paralar sarfet-
AJ\IERIKADA ALMAN PRO- tiğini hilıncz değillc>rdir. cBörsen Zei

PAGANDASI tung> Alman propaganda nezaretinde 

:n nazırı Romada 
ruı1..;~ 18 (Ö.R) - Letonya hariciytı 
iıa..: . oınııda bulunmaktadır. Yarın 

••Cıyc 

Peştede toplanacak. olan demir
yolu tarife kongresi 

diiini ıöyl t'di. Berlin, 18 {Ö.R) - Almanyamn da 
Ingilız aleyhtarı hır propaganda şubesi· 
nin tcşkıl edildiği iddiasını raddetın k
te ve cManchester Guardian .. gazete i
nin hu neşriyatının Ingiliz umumi efkA
rını tıalyaya karşı o1duğu gibi Almnn· 
ya aleyhine de tahrik maksadını takip 
ctU L!ini ~azmak tadır. 

•nun na1..ırı kont Ci~no tarafından 
""tıl '\:~ bayanının ııerefine bir Zİ)•af•t 

f't; e111;tir. •· 

Ankara , 18 (Telefonla) - Demiryolu nakliyatında me-rlı:czl Avrupa mil§• 
terd' tarife csaıılarını görü~mek üzere ayın yirmisinde P .. tede toplanacak olan 
demiryolu konaruine devlet demiryolları Damına İ~t iralc edecelr. olan tuife 

daire&i rei.i B. Naki huıün buradan hareket elti. 

B. M. Meclisi part i grubu hükümetin Italya gibi Afrikad:ı ve bilhassa Mısır
hu ıneıcltdek i hareket H mütalaa ve en- <la lngiltere aleyhinde propagandada bu
ditelerini yui rıde bularalc mart içtimaın- 1unduğu hakkında Ingiliz .. Manchester 
da uaılı müza1'era ta mevzu olınaaını ka-I Guardian> ga~ele inin neşriyatı Alman 
rar altına aldı. 1azetelu inin $İddetli mukabelelerini 
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Trakyada etlerin Sabıkalıya yaraşan ad 

KUVVETLERi ~ 
LekeliHumma.Kasımpa-: 
şalı Şükrünün lakabıdır 
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Köylü kadınlara 
kurslar açılıyor 

Tekirdağ 17 (Hususi) - Cümhuriyc~ 
rejim ve idaresi sayesinde köylümUzÜll 
el birliği gönül ve kafa birliği ile meyda .. 
na gelen eserler karşısında kıvanç duy• 
mamak ve şirin yurdumuzun günden gil• 
ne ileri bir hızla yüksekliğini görüp t4 
samimi bir sevgi ile köy davamızı alkış· 
Iamamak mümkün olmıyor. 

• 
mı ? ~ Çarpan sabıkalı E sordu= bı·r harbı kabul e _ıebı·tı·r - Bu işi galiba aen yaptın? a ~ 

mahkeme ye Verildi • - Ben bu günlerde harman değilim. • 
SUÇUnU inkara f ü- Kurban bayramını beklemek ... Bir dört 

yüzlük vuracağım. Yirmi beş lira benim 

zum görmedi karnunı doyurmaz demişti. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Küstah sabıkalı kurban bayramında 
Bir çok sabıkası olan KaSlm paşalı bir vatandaşı çarpacağını önceden haber 

~ükrü, dün yine yeni işlediği bir suçtan veriyordu. 

dolayı ikinci sulh ceza mahkemesine ge- Köylü nihayet Ka!lımpaşa.h Şükrüyü 
tirilmiştir. Gözleri siyah ve kestane gibi tanıdı. Ve bila tereddüd: Budur, diye 

Bu sual ava.m kamarasının milli müdafaa komitesinde sorulmuş 
ve salahiyettarların "belki ... " cevabile karşılaşmıştır 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
• . . 
• . . . 
• 
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lngiliz 
---·•---

Ordusu rıe donan
ması ne haldedir? 

Vilayetimizin Inecik nahiyesinde bu• 
gün eşi birçok yerlerde bulunmıyan bit 
Yatı okulu vardır. Bu okul Tekirdağ vi• 
]ayetinin kültür abidesidir. Bu yıl Yatılı 
okuldan Tekirdağ okuluna 15 çocuk ~ 
kız girmiştir. Evvelce bildirdiğim veçhild 
nahiye merkezinde ATATüRK abidesi 
~. Selçuk, Semetli, Ded~cik köY# 
lerinde okuma odaları ile Inecikte v• 
bu üç köyde zirai kredi kooperatifleri 
kurulmuş ve kalbur makineleri alınınıŞ· 
tır. 

ıiştir. Burnu korkunçtur. gösterdi. Oda itiraf .:lli. 

Yanaklar çökük, Elmacıklar ııivri. Du- Hakim suçluya sordu: 
dak.larını dalına ısırıyormuş gibi kırmızı- - Senin kaç adın var? 
]arı görünmiyen küçük bir ağız... Geniş - lstanbulda Kasınıpaşalı Şükrii. iz-
omuzlar, uzun kollar, büyük eller ve a- mirde ~eveze Hiday~t. hazan da lekeli 
rak:lar, işte Kasımpa•:ılı Şükrü.. h ı -. umma ... 

Bazen bir su kumpanyası elbise ve Hakikaten lekeli humma dedikleri ka-
kasketini giyerek mahallelerde saat mu- dar vardır. 
ayenesi yaparak bir çok safdilleri sızdı- - Can çıkmayınca huy çıkmaz derler. 
ran. hazan bir oümendiferci elbisesini 1 Bu da bizim tecellimiz .. Alnımı:ıda tam· 
ııeçi.rerelt uzun yol, Abbas tarlası taraf- gayı sünger bile silemiyor. Ne yapalım 
la.randa bir ev kiralayarak. kendisine me-1 bayım. geçinme dünyası .. 
mur ~üsü ;ererek bir çok vatandaşların 1 Dört sabıka fişindeki maznuniyetle
evlenne gıren, eoya ve para çalan Ka- rinin infaz edilip edilmediğinin sorulma· 
sımpaşalı Şükril, bu defa da şık bir elbi-111ına karar verildi. Ciiretkar hrsız, dört 
ııe giyerek. piyasada gorunmüş ve bir t jandarma nezaretinde ceza evine iadı: 
köylüy{l. dolandırmıştır. dildi. 

Askeri münekkid
lerin düsünceleri. .. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nakleden: Adnan Bllget 
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<- Ingi1tere, 937 yılında harp edebilir 

miydi? 
- Ha;'l.r ... 

- 938 senesi lngilı.:r.: i':in bir harp yılı 
olabilir mi? 

- Hayır .. 
- Ingilterenin sil:ıh ku~·v~tlcri ikmal 

edilmiş midir? 

Her okuma odasında radyo vardır· 
Arı, tavuk, tavşan istasyonları kurul• 
muştur. 

Inecikte açılan Ulus okuluna 40 kişl 
devam etmektedir. 
Kadınlar dershanesini idare eden flıı• 

tice Ünal haftada iki defa köylü kadın• 
larına mutfak ve dikiş işleri göstermek• 

tedir. 
Köylil kadmlığımıza mutfak ve dikiŞ 

hususunda bilgi vermekle onları yarlllın 
aile ocakları için daha elverişli ve fayda· 
lı bir şekilde hazırlamak demektir. 

- Hayır ..• 

Trakya umumi müfettişi gencral' K~ 
zım Diriğin işe başladığından itibaren 
Trakyanın bünyesinde ve çewesiride go' 
le 

0

gö:rülecek el ile tutulabilecek ka~ 
Renovrı dritnotu ı..•e biiyiik toplan her sahada meydana getirilen verimli 

Kahveci Darfilfil 
- Ingiltere, dostluklan için harp e- aylarında yeniden silahlanmağa sarıl- teşkil eden bu kadroyu 937 ytlında par- çalışmaların çok mesut n-eücesi ile kat'! 

mışlardır. cDaily Mail> in askeri muhar- lamentoda izah ve tafsil eden müdafaa 
1
1 şı karşıya bulunan Trakya1ılar bahtiyar' 

rirl, bu hususta şöyle diyor: nazırı «Maalesef ki mevcut bu kadar- dırlar. 
- cAlmanyanın silah ku~t1erini, dır.> Cümlesini kullanmıştır. Ingiltere, H.öZDEMffi 

akıllara durgunluk veren bir şekilde ar- bu kadronun kifayetsizliğine inanmıştır. 
tırmağa başlaması, bütün Avrupa dev- Ingiltcrenin Hindistandaki ana kuvveti, 
letlerini aynı ~ekilde harekete sevket- 21.180 zabit ve askerden ibarettir. Meksikada grerJ Kanmmdüvdüğiii~n 

muhakeme ediliyo_r 
m.iştir. Bunun ideal manası bir harp mı- Çok şayam dikkattir ki, Ingilterenin Mek.siko, 18 (ö.R) - Iki zirai işçi tef.! 
dır'? gidişi de mecburi askerlik yoluna kilatı arasındaki ihtilaf sebebiyle v~ 

Buna cevap verıı ~': epeyce müşkül- girmek üzere bulunmuştur. Milletin te-- 1 rakrüz devletinde 24 saat süren bir grer 
dür. nıayüllerinde bu yola doğru büyük bir 1 olmuş ve bütün faaliyeti felce uğratnııt' 

Ingiltere, yavaş bir ;;ilah1anmanm acı- hamle vardır. Başlıca halk sınıfları ve 1 tır. Ozrapa şehri dün harp l:ialinde sıı~ 
Dün ikinci sulh ceza mahkemesinde ; nütl.erini hoş ederim. Fakat, şu kadın\\ sını Akdeniz meselesi münasebetiyle bilhassa işçi partisi mecburi askerliğe: nılabilirdi. Iki tarafa mensup işÇiler ~~ 

bir kari koca arasında geçi.msizli}( neti- kendimi beğendircmedi(ll gitti... \ Akdeniz devletlerinden yaptığı istimzaç taraftardır. Bu sahada atılacak adım, teh İ lahlı olarak caddeleri dolaşmakta "'' 
cesl olarak çıkıl~ hakaret ve dayak. dava-ı Gece op birde eve. gelirim.. Bayanı esnasında azami surette çekmiştir. Bü- likeli olm~kla beraber, mutahassısların birbirleriyle çarpışmağa çalışmakta idi" 
sının duru17maıı ıırasında hakim suçluya uzaı;ımış mışıl mı~ıl uyuyor bulurum. bir 1 yük Brit..anyanın kuvvet ve kudret sem- kanaaf:ine

1 
göre belki de 938 yılı içinde 1 ler. lki tarafın sillı harp halinde çat"'. 

hitaben: \ ıaf olsun diye: patisi, asırlardanberi yürüyüp gelen hey- kuvveçlen fiile çıkarılacaktır. 1 pışmalarına1 mlri.i olabilen pollsin ga'f• 
- Soy adın> I - Bayancı~ım .. Yor;!unum .. Kalk da 1 betini muhafaza etmemiş ol.Saydı, bu is- Ingilterenin ana vatan ordu kadrosu retlerine rağmen öğleyin şlddetll b1' 
Suçlu ıoyadtnı söyliyemedi. Elini r:e· 

1 
bir kahve pİitr ! fogili· ashetleri l timzacın neticesi bir iflas olurdu. Ingil- 938 yilind.a 120,936 ya, Mısırda 10,182ye, çarpışma olmuı ve alti ölü yitm.i yarati' 

bine ~ötürdü ve çıkardığı nüfos ciizda-ı ' Diye adet3. yalvarırım.. - Evet... tere bunu biliyordu. Aldığı neticeye rağ- Çinde 58,566 ya, Malayada (Singapur) sayılmıştır. 
nım hakime uzatarak: . - Sen k~hv~cisin. Bir de bana pi,ir- 1 - Böylece ~ir harp zarurelini 938 de ~~en meınnuni~~ts~zliğini kendi kendine 6,262 ye, Maltada 31687 ye, Filistinde ----------------

- Bayım, aklıma gelmıyor, Soyadım de beraber ıçelım 1 Deme7 mi? kabul eder mı? ıtırafta fayda gordi.i. 2,879 za, Cebelüttarıkta 2,639 za Sudan- kuvv~tleri 938 de iki misil blr lru~ 
burada yazılıdır. 1 Sen ol J" .. kızma bayım... - Blki.. Ingilte_renin. 937 silah.lanma_program.ı- kazanacaktır. da da 1,852 ye çıkarılacaktır. Filhakika 

Cevabını verdi. - Bu so7.ler muhabbetten ileri «el· - ~37 de bir harp olsayJı Ingilt~r.min na t..ahsıs edıleıı 63 mılyon ısterlinglık Mütahassıslar mahalline git~t.ir. 
" bunların haricinde bazı rakkamlar da 

Hakim eUzdant tetkik: etti. Suçlunun mez mi? al:ıcağt netice ne olurdu? tahsisat bu kuvvvctleri baştan başa ye- DENtZ KUVVETLERt 
eoyadı halcilcaten akılda duracalc gibi de- - Ne muhabbeti.. Muhabbet de-di· - c ................ • nili?mek yoluna dökülmüştür. Esasen vardır ki, bunlar adeta bizdeki jandaı-rna 
ğildi: Darfilfil... ğin kaqılıklı olur. Ne i<Jtedi de yapma- Yukarıdaki muhavere Avam kamarnsı 936 yılından devren kalan 7;239,000 lira- kuvvetleri gibi ı .. ı.bıta işleriyle uğra§-

- Sana bu ıoy adını kim verdi) dım. _,Nere.ye_ istedi d: yollamadım. 1 mi!U ~~dafaa komitesinde, sabık Ingil- lık müdafaa tahsisatı bu rakama ilave maktadır. Bunlar Seylan, Bermuda, 
- Beyannameye bunu yazmışlar, ha- .Muştekı yıne karıştı: tere mudafaa nazırı Mr. Duff Coopcr,le edilince daha büyük işlere ve teahhüt- Aden, Kıbrıs ve Burmadadır. 

berim bile yo)d.. - Vallahi yalan söylüyor, geçen bay- Mr. Elliot arasında bundan on gün evvd lere girişilmesi tr.min edilmiştir. Ingiltere, gerek ana vatanda, gerek 
- Karını ne diye dövdün) l ram. Burnavaya ba_vr1\m uçurtmasına 1 

geçiyor. Sual tevcih eden Mr. Elliot or· Ordu tamamen modernize edilirken müstemlekelerinde bu sene, bizdeki fır-
Suçlu yanında. duran kamına hiddetli bile yollamadı. du kuvvetlerinin ikmalinde geç kalındı· makineli silahlal'a - ınotödü kuvvetlere- ka teşkilatına benzer bir şekilde tanlc 

bir nazarla baktıkdan sonra şunları an· Hakim: ğına tariz için yeni kabineyi hedef ya- itina ile yer verilmiştir.> kuvvetleri veya tank fırkaları ihdas et-
latmağa başladı: - Kannı ne diye dövdün onu söyle .. parken, 932 den sonra hükümetin ba~ın- Ingilterenin, Cenevreye silahlanma ınlştir. Bütün kuvvetlerde silah ve ateş 

- Bizim derdimiz hiç eksile olmaz.. - Gözlerim karardığı için, ne yaptığı- da bulunan idare adamlarını da bir çok 1 kuweti hakkında verdiği rakamlar ve tesirleri aynidir. Her fırkada 32 Vikers 
Şu kadınla on senedenberi evliyim. Bana mm farkında değilim! tarizleriyle hırpalamıştır. başarılmakta olan işleri de şöyle hülasa 

makinalısı ve 16 tank da.fi ateşlisi, dört 
alltah rizası için, bir qad~ kabve pİ':İrmit Müşteki: Bu zatın iddiasına göre Ingiliz müda- edilebilir: 
değildir. - Gözleri karar:ın adam, evin içine faa kuvvetleri, karada, havada ve deniz-! «Hindistan hariç olmak üzere Ingilte- makinalı ekibi (Tam teşkilatiyle) ve ön 

K d ld 
ı 1 hatlar için ilk ateş silahları mevcuttur. 

a ın atı ı: girip te agobun kör kazı gibi ne varsa si- de senelerce tam bir atalet içinde ka - I renin ateş kuvvetleri 168,900 kişilik bir 
- Sen kahvecisin ayol, akşama ka- ılip süpürmez, üstelik bir de yalvarmaz .. 

1 mıştır.Fakat 937 programiyle bütün kuv I ordunun omuzlıırın.a bırakılmıştır. Bu 
dar kim bilir kaç ~~hve içiyorııunl .. !Şimdi cezayı yersen aklın ~~ı~a gelir. 1 v~tl~r modernize edilmek yoluna gir-

1 

rakam 937 yılı .i~i~dir .ve 93G yıl~~dan 
- Evet ltahvecıyım .. Kahveme gun· I Bu davanın da arnnıe şahıtlerınin celp- mı.)tır. ancak 10,560 kışılık hır artma goster-

de yüzden fazla müşteri gelir ve ben kah-
1 
lerine karar verilerek ha:;.ka bir güne td.· I Başt..a Ingiltcrc ve Fransa olmak üzere, rnekl~dir. 

•·eciliğin icabı olaralı:, mü~terilerimin gÖ· lik edildi. bütün Avrupa devletleri, 937 yılının ilk Büyük Britanyanın sulh kuvvetlerini 
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MEVLANADAN BIR PARÇA H . . ~ MANILER 

<Ey, cihanın canı olan sevgili .. Senin e r g u n ~ Gide gide yoruldum 
yüzün bana kıbk• olalıdan beri ne kabe- ~ Bir kenara oturdum 

den haberim ne de kıble nerededir bil- N Ben yarimin aşkından 
022FZTd2Zl™7,U&i ARfi.bif30..2CiVVJVr7/7.7.T.2™tml771"'"'/C.L/777.7.>~ Deli divane oldum 

nıiyorurn. 

Senin yüzün gözümün önünde iken 

kıbleye dönmeye kudret bulamıyorum. 

Çünkü kabe, kalıbın, sQrelin kıblesidir. 
Senin yüzün ise ruhun kıblesidir.• 

BtR KORKU 

Bayan - Şapkacırno. uirayıp ıapka

mı aldı:l mı) 

Bay - Evet, hem Cle buraya.kadar 
Koşarak geldim. 

- Niçin canım? 

- Eve gelinceye kadar ~apka mo-
deller ideğişir diye korktum. 

TAYYARELI TALEBELER 

Yapılan bir istatistiğe güre, Amerika

da hususi tayyareleri o1an 312 me.!ttep 
talebe:;i vardır. 

Bu talebeler mekteplerine hususi tay

)'&re rie gitmektedirler. Her sabah bir 

,.hirden diğer bir şehirdeki mekteplere 

Gidelim baş pınara 
Ayağı yaş pınara 

Ben derdimi dökeyim 
Dökülsün yaş pınara 

Fırın üstünde kürek 
Ne yamansın a yürek 
Her cefaya dayandın 
Buna da dayan yül'ek 

Ey bülbülüm zar getir 
Yarden bir haber getir 
Yar sana mektup versin 
Kanadına sar getir 

BIR BILMECE 

Şu karşıdan iki dilber gelir kolkola 
Hiç reva mı birbirinden f arkola 

Kırma birinin hatırını çıkamaz halk 
yüzüne 

Zira revnak verir o Aşıkın göıiJne 

Cevabı: Yarın 

Ingiliz ordusunun tank kuvvetleri, 
Alman askeri mecmualarından birinde 
anlatılırken c350• tank mevcut olduğu 

söylenıniştir. Ingiliz gazeteleri bu rak
kam üzerinde durarak Almanyanın ve 
Rusyanın binlerce ve binlerce ağır ve 
hafif tankı mevcut olduğunu ileri süre
rek bu rakkamı çok az buluyorlar. 

Her fırkada tayyare dafi toplan ıneb
zuldur. Ve çok tesirlidir. Yalnız tayyare
lere karşı dafi top fırkaları da ihdas edil
miştir. Bunlar cYoketme> vazifesiyle 
mükelletftirler. Aydınlatma, arama ve 
keşfetme cihazları çok üstiİndür. Eleman 
iyidir. SilAhlar büyük bir maharet ve 
iabetle kulJanılmaktadır. 

Ingilterenin yeni harbiye nazırı Mr. 
Hoare Belisha, ordu kuvvetlerinin te
kamülü bahsinde diğer nazırların önü
ne geçmiştir. Ordu disiplinini son teka
mülüne çıkarmışıır. Ordu büyük bir 
gizlilik içinde va:ıi(e görmektedir. 

Yeni naz.ır, Ingiliz demokrasisinin ye
tiştireceği yeni nesil için projeler hazır
lamakla meşguldür. Onun fikrine göre 
yeni nesil, mutlaka askerliği öğrenecek
tir. Hatta mecburi askerlik ihdas <'dil
mese de, sırf spor zevki için a.skerl dt
siplini ve kaideleri mektep sıralarında 
öğrenmelidir. 

Filhakika, Mr. Hoare Belishanın bu 
dü~ünceleri, «Faşizm rejiminden mül
hem> diye kabul edenler olmuş, fakat 
milli müdafaa meselelerinin münakaşası 
kamaraca menedildiği için koridorlar
dan içeri girememiştir. 

Son günlerde, büyük Britanya oı-du
su lifin en mühim haberlerden biri de 
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Ingilterenin deniz kuvvetleri, Amerl .. 
ka ile birlikte ve Japonyanın da iltibll" 
kiyle dünyanın en emin lruvvetlerinlO 
başında geliyor. Japonya ve Ameri.lc" 
Ingilterenin deniz kuvvetleri için cDUtı• 
ya şampiyonu> lakabını kullanırlar. fil~ 
hakika Büyük Britanya denizlerde, ııaA 
zirsiz bir kraliçe ha§metiyle hüküm si!-• 
rüyor. Personel mükemmeldir. Jngili' 
bahriyesindeki disiplin ve maharet soıı~ 
suz bir kıymetlir. 

Ingilterenin deniz kuvvetleri, taııı.Jl~ 
mış Ingiliz muharrirlerinden H. W. Wi1~ 
son tarafından şöyle anlatılıyor : 

- 23 saffı harp gemisi, 13 adet cVa• 
şington> tipinde kruvazör, 44 adet. 
modern kruvazör (Ilk kısımdan touaJ 
itibariyle noksandır}, 83 modem destrO" 
yer, 59 denizaltı gemisi, 110.000 zabit ~ 
mürettebat, umuınt kıymeti 105.0G5.0 
sterlindir. 
Yukarıdaki kuvvetle dünyanın bat' 

lıca denizlerinde sulhu korumak tçiJI. 
vazife görüyor. Bunun bir manası da btı 

1.tl .. 
kuvvetleri daimi surette hareket ha 1 

de bulundurmak ve kabiliyetlerini d~ 
nemektir. Bu sene deniz kuvvetleri içil' 
yeniden 28.776.000 sterlin sarfedileC~ 
tir. rll 

Yeniden inşa edilmek ilı:ere sipa 
edilen deniz kuvvetleri şunlardır : l 

üç büyük harp gem.isi (Birine ~, 
Altıncı Corç adı verilecektir} 2 taYY~ 
gemisi, sekizer bin tonluk 5 kruvaı~~ 
5.300 zer tonluk iki kruvazör, Javel 
tipinde 16 destroyer, Patrol tipinde )'~ 
di denizaltı gemisi, 1100 zer tonluk 5" 

Eskor gemisi, dört mayın gemisi, 1 d~ 
royer depo gemisi, bir denizaltı del$' 
gemisi, iki adet küçük nehirlerde kıJ1 t' 
nılmak üzere ganbot, 2 adet büyilk 11 ı1 

ı .. cııı hir ganbotu, on torpidobot, 16 ıL' 

botu, 16 mtidafaa botu.. "°' 
NOT - Büyük Britanya deniz J,cıJ v• 

vetlerine iltihak edecek taze ateş :ıcıı,e" 
\·etlerinin_ tesirleri, es~:r~~le .~1uk9~ıl' 
se edilemıyecek kadar ustundur. tJ 
hassa hücum botlarına ilave edileı~rıı:cıı 
tesisatın cŞayanı hayreb neticeleri tt"' 

bahsedilmektedir ki, bunların heJcil<
1
Ut1'' 

sirlerini şimdiden tahmin etmek ı:J\ 
kiln değildir. 
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Vinston Churchille göre 
Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BJZANS SARAYININ iÇ 
Dikk~t··~ı~·~···B~·····k;d~·~·····~·~~i·····~attı 

YUZU 
lngiliz donanması denizlerde 
hikimiy~tini muhafaza edecektir 

Hayır .. Bu olamazdı. Aşkın 
bu körlük bir kadını 

kocası aleyhine 

*''' .. 41 .. -, '!RtS* 

gözü val<ıa gördü. Fakat 
ölümden kurtardığı 
sevkedem~ı;di..o 

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

~ Avrupanın ~ . : 
: Politik ve demok- · 

ratik hürriyet dost
ları başlamış olan 
karanlık seneye 
yersiz bir ümitsiz-

. Vaıil, üzüntü .. d "d t -ı _Dikkat et ... Dedi. Bu ask se-'diveni kaldırmak için sekiz hay. .. [ı·k ve korku i[e 
tınd d ıun en a e a ye b ı d w •• •• •• f • 

. ~ uramıyacak bir hale gel- ni, taç ve tahta kavuştuğun u ııı- ut uç:ıgm gucu guç ye ıy?nıu. ..= bakmamalıdır. 
hılfti. d t L'likeye düsiMrebi!ir. ı V&cıl, h-:yecanından hır zerre l ra a en . .

1 
l b . k I : 111• 1 • 11., •• , •••••••••••••••••••••• , , ••• 

eoayaya h ki d --1,l H T · Ben askını hı e rn.y etmemı!}, te .r&r caran- 1938 de, du'"nyanın medeni milletleri, em· e eme en u""" ara - ayır eosya.. . 1 k h d b I w k 
ır 'Verdi: kalbinde snklıyan, a~kı siyasetle r.. ? ~ı~m .. 01ş ~r;~mm w ennrdı~la sahip olcluklı-ın veya olabilecekleri silah-

- Bu k ... b. . . d d. w. h ld çomcr.mı~, gez er.m a~agıya ı ı:- k d .. t 1 d"l ktedir 
tiı-· apagı açın ve ırmız e karıstırmays.n, sevme ıgım a e • , • d' ...... do<i: ... - .

1 
hır ba ımın an mu a ea e ı me . 

~ın ınan· 1... . . M d. · d·-·· h ld k ıh· mış Gem r mer ıvc.-.~ .,~ ... egı - 1 1 \ren' ıve ayı çevıraın. er •· sevmesini, sev ıg~m a e ·a ı· • d l'k h·.,.a~m rtc'mes· . Halklarının. ınemnuniy.;ti: :nüe~sese e:i-ı U ~arı kaldmnn. me dizgin vurmaMut, sevmediği· mb 1k~'ı·onund. e 1 ı.. .. ..ı <> • ını nin hüriyelı, mahkemelerırun bıtaraflıgı, 
Ocudard b. . d f l k hl"! . e ıyor u. 

diier an ırı ışarı ır ar en mi de icabında ve ölüm te E {esı Şa"kmlığmdnn v.ras:r:-a dini bof ananelerinin eskiliği, çalışan sınıflarının 
iiıerin~fkklarda bodru~ zında~ı altmda yine sevmcmckt~ israr et- Iuğa ·uzatı}•ordu. refah seviyesi, fdsefeleri, şürleri, veya 

kaldırın ~pabnan ddemır kapagı mesini bilenlerdenim. Zann'!:!de- Sanhi elini uzatacak, merdiveni 1 güzel sannlları, bu tedenni çağında, ve-

N'L aga aıla ılar. · b ·· l d'kl · · -u k ı k ._. k' · · "k"' 1 d 1 1 1ı· d k ınay t k ~ k lk rım u soy e ı erımın sonun- - ya .a ıyaca ve l!et>JZ ışının ma- rilecck hu um er e on arın e m e pe 
Biiyiike h. ahp a ~1: d l sunu sana isba.t ettim. kine ltuvvetile bir türfü ç.s.buk çı- ı fazla itibarn alınmamaktadır. Silahlar ve v •. l ır eyecau ıçın e o an . k. .. ül" •• •• •• 1 · · 1 d k' d" · k" 1 • . nl . 

b -ı, ltterd' • "k im . . Bır ma me gur tusu soz ermı <arama ı ~arı mer ıvenı çe ıp çı-ı bunları kullanabılecek ınsa ar, ınüteca-
kl ıventn yu se esını . k ak · ·· .. · · 
~ ernede k ..1 l' w • k kestı. arac tı. viz aç devletlerın ve kuçuk mılletlerın 

ec.'t n açı ne ıgın enarına . l" . l w b I t S b. ·· 'ti . .. . kl · "'erek ö .. d k• k lık k Manıve a ış emege aı amıt ı. on ır umı e. c_;_. 1 rumlarııu ona gore tayın edece erı 
ta nun e ı aran çu u· · · d' ı d" · 

•eılendi: Epi zamandanberi muattal kal- - Sofıa ... ıye ses en ı. biı· kritt-ryum olmuştur. 

Vinston Çurçıl 

············-~~~~~············· 

Vinston Churchill 

P aris-Soirden - s.afia ..• Soft·a... mıt olan makinenin zencirleri gı- Yine .cevap yok. . . 1 Bu s,artlar içinde Ingiliz donanmasının J\ - 1 k s b s b t - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

,. 
\ı 

v'•a-ıdan hiç bir ıeı gelmedi. cırdayarak korkunç 'es er çı an- . ım watyos .... ım a yos.. 1 kuvvetli oluşuna sevinmeliyiz. Hattl si.- ken ve uzun servisli profesyonel bahri-
dah ll•il boiulacak gibi. tekl'ar ve yordu. . ... . . Dıye bagtrdı. . . la.hsızlaruna seneleri esnasında bile, ev- yelilerin insan potansiyeli, talimin icap 

: kuvvetle haylurdı: Me~dıven, afagı ıner~en kendı • .A~agıdan, kar~nhk deranlıkten velce tesis edilmiş teşkilat ve m.aleryelle- ettirdiği kısa müddetler çerçevesinin 

tır. lmparatol'luk polisinin icap ettirdi· 
ginden ancak biraz daha fazla miktarda, 
küçük bir ordusu vardır. Ikinci sınıf bir 
Avrupa devletinin seferber edilebilece
ğinden bile daha kUçü.k miktarda olan 
bu ordunun himayesi altında dünyanın 
geniş Ulkelerinde her milletten insanla
rm sükfut ve ekseriya hUsnU niyet içinde 
y~amaları hatta bir mucizedir, denebi· 

'(• Sofia.... ~ğır!ıg.mm da yardımı ıle kolay ınıltıye benzer ~ır hırılh bu son ri en yuksek derecesinde muhafaza için müsaadesi nisbetinde silratle ilerlemek-

B tne cevap yok. ınmışb. • . ..., • sese cevap verdı. her sene en az 50 milyon isterling sarf- tedir. Bununla beraber, Ingillerenin müte-lkt &eter Simbaty,?sa aulendi: Fakat tımdı bu agırdemır met• - BiTMEDi -
1 
edilmiştir. ~a~. k_~uva~örl~riyl~ zırh~ı Denizaltı gemilerine karşı mücadele vazi askeri organizasyonunun tam kuv· 

lir. 

O defa daha bagırdı. kruvazörlerın buyuk bır msbetı ıslah ı- metodları, bliyük harp içinde bulunan- vette muhafaza edilmesi ve en eyi biı 
ıı::-11 da aea alamadı. Denı·zıı· Je -'okum acılık çin tamamen yenileşmişlerdir. 1935 deki tara nazaran kıyaslanamıyacak derecede şekilde teçhiz edilmesi lazımdır. 

ltJtt ruınun dibi derin ve karan· (l ~ a ~ Ilalyan adamlarından biri, amirallık, fi- üstündür. Muntazaman silahlı ve mu- Bununla beraber, Ingiliz ordusu, 938 
...;· tonun bütün gemilerini her tüdi.i mo- hafaı.ah harp gemilerine karşı yapıla- senesinde, Rusyadan sonra bütün diğer 

dtı ulcarıdan ataiuı gözükmiyor· dem tekemmüllere sahip kılmak ist.ediği cak hava hücumları tehlikesinin pek bil- milletler ordularına miktarca ve organi· 

~ G .. d u·· ne ı· n kı· şaf ve içitı istediği bütün kredileri elde etti. yük olnuyacağt kanaati gitgide kuvvet~ zasyonca üstün oUın Fransız ordusuna 
ditel 'V~p gelmemesi Teoıyanın en- un en g EiUıassa, hava hücumlarına karşı toplar ı.enmektedir. Eğer hakikaten, böyle ise, nazaran mütalca edilmek doğru olur. 

erır.t artırdı. ve zırhlar takviye edildi. denizlerin hakimiyeti, her hangi bir ô.n- Birkaç seneye kadar Ingiliz donanması-
k~ .. Caliba bu İ•te haklı ben ÇI· t kk• t kt d• Lord Fişer: ıdngiliz donanmast daima da, mavi sular Uzerlnde en kuvvetli safı nın Avrupadaki Uslünlüğünü artıracak 
etti. ~';IU-· Dedi. Scfia bize ihanet er a } e m e e ır birinci mevkide seyahat eden demek harp gemilerini sıralıyabilecek devlete olmasına rağmen, Almanyanın insan po--

\t aı;~be.tyoala ~açh. •• .. •• adetindeydi. Ingiltere, şu saatt.e, d? ... ~~- ait olacaktır.BugünkU günde, Ingiltere- ıtansiyeli gitgide daha geniş bir ölçüdı 
FlJca de tereddude dufmuttu. ınası için, mesela Italyanın sarfettıgının den başka hiç bir devlet, hatta bütün Av- ve daha yüksek bir mükemmeliyet de-

ii \' t O her teYe rağmen sevdi- Denizli (Hususi) - Denizli endüstri Kızılcabölük ve Kale n&hiyelerinde çok dört misli fazla harcamaktadır. Hiç şüp- rupa böyle bir araya gelseler de, Avru- recesinde organize olmıya do~ru gide-
l·L e •e-vildı'g'"'ı' kad ın k d• • e sahasında oldukça ileri gitmiş bir mem.le 11 ileri gitmi .. tir. Mensucat tezgahlan ipti- k l dah kt 
.. ~... ... ., • • m en !•ın. " hesiz i yeniden yapılaJl hesap ar a pada böyle zırhlılardan bir saf vücude ce ir. 

... "'" ... decegınt aklına getırm kettir. Memleketimizde dokumacılık · es- dai şekillerden ayrılarak çekme tabir -FOi' ı- enemmiyetli bır nisbel Carktnı meydana getinnek kabiliyetinde değillerdir. Hür milletlerin zaafları havacılık hu· 
trıi;~ttoıd ttıayordu... Ummak İste-- ki bir tarihe maliktir. Daha yanm aıar olunan tezgühlara kalbolunmuş ve nim çıkaracaklardır.Her kategoriden gemiler Bir muahede mucibince, Birleşik dev- susundadır. Müsaadesiz söyliyemiyeoe~ 

l U, evvel endüstride en mühim yer İM~al makineleşmi1 bir hale ifrağ edilmiştir. İJL?ası muazzam bir program şimdi bütün Jeller fngilizlerle müsavi miktarda gemi tabii olan general Veygan, bu yakuılarda 
eoaya onat eden mensucat iken Avrnpa endüstrisi- Bu tebeddülat sayesinde makinelerle i~- tersahelerde ve hususi. tezgahlarda tat- inşa etmek hakkını haizdir. Cilmhur rei- Avrupanın hava kuvvetlerini şöyle kı· 

i{ Bu icadın ıeni ıatb •• demitti. nin makinele~mcııi karşısında rakabete ' lenen mensucatın hemen yarl3ından faz- bık mcvkiindedir. Her halde, 1938 prog- si Ruzvelt, anladığımıza göre, bu mtisa- yaslaımştır: Almanya ilç bin, Italya 1200 
S()fi arar .•• Bu olamazdı .• o zaman tahammül edemiyerek bizdeki dokuma- r hı. mikdarda dokuma imaline imkan bul- ramı mucibince, ('il kuvvetli kategoriden vatı tahakkuk ettirmek niyetindedir. Bu lngiltere 1500 ve Fransa 1000. Bu, ra
'~ Ya değil, kız kardeşi.ne bile cılık sanayii sönmüştü. Cümhuriyet hü-: muştur. Vila~et dahilinde ceman f:) 

1 7 3 başka biı' filo daha hapılacaklır. Filonun karardan sevinmeliyiz. Birleşik devlet- kantlar takribi. bir sıhhate malikse, ln-
A Jel etınemeıi lazımdL kümetimizin teessüsüne b.dar bu sanat j dokuma tezgahı vardır. Yıldsn yıla da büliin diğer kategorileri önceden yapılan ler donaıunasmın zayıf ve fena silafih giltere ve Frnnsa için, zenginliklerine 

ı_ ~l{tn ~ak " •• k" d" Fak t s:ı.hipleri ekseriyetle d~\ğılmış ve bir kıs- çoğalmaktadır. Her yıl bu tezeahlar~a •~savvurlar dairesinde inkic:af ettirilir- l 1 .. 1" . . b' 1l . d k" b"'t·· imkl!!-ı ğ 
Q\) it•· l" ıa gozu or u. a mı da ezici hır borç altmtla cebrinefs 1 3.114,335 kilo pamuk ipliği ve 10 bın iP """ o mast >ugun c unya ıçın muazzam ır ve e erın c ı u un tllllara ra me1ıı 
llcf~ı:r iik, ölümden kurtardığı bir 1 tehlike olur. Kuvvetli ve müessir bir bu nazik ve yüksek silahtan kahil olduğu 
"-k ki tekrar fela"kete sevk ed""- ederek sanatlarını idame edebllmi~ler-ı• kilo da İpek kullanılmaktadır. Senevil ·- ·· 'l Amerikan donanması kimseye endis:e kadar istifade etmek u"zere ellerın· den ~ ..,. 2 7 28 ·ı t 1 · al edı"lmek vanmskta, dıger renkler henuz tamamı e ,. ı. adar b• k d k lb• • d d' · mı yon me re ma ım • · k d" 1 . 1 l fli ııtÖrl • ır a inin a ını e ır. . . .. .. d" B ·ı· A k . . i sabıt bir hale konulamamaktadır. Bu vt'nneme le ır. ge enı yapmamış o ma arı pek şcre . biı 

ı.e•ta.renıezdi. Cümhuriyet hükümetimızın teessusun- r lt: ı r. u mıunu at n ·ara. lzmır, stan-, k~ Frall.itZ donanması da dünya emniyeti şey değildir. Avam kamarası toplandıgıv 
d •nıvela ı· •- b• tü' l" • 1 • den sonra san:ıyii himavc eden kanuna- u • nta Y<'. ur ur, ~pa.rta, Y ın vı· · . . . . · ı·-· dav~mda mühim bir faktör lı>«kil eder, zaınan, yalnız yapılmakta olan gayr,Jleı 'Yl l b 1 A 1 B d I A d · boya.hanelerden başaka her sanat ar 1 

ell\• ..., ır r u lf emıyor, · . k ı 1. 1 .. 1 K d . h"ll · • evınde kendı dıle ıhtıyacı olan ıp .gı ~ ... 
,. ır ·ınıerdı'ven yu·'k•elmı·yordu. rın1ızın kabul ve tatbıki ilimız do uına· ı ~yet en ı e ara enız sa ı erıne "'"' ı . . h ı·· 1·· ti .. d Oky la h""usunda deg-·1 ( k t ld dili . 
Y o • ka k d k d"l k d" l boyamakta ve sanat sahıbı olupta boy:a er ur u şar ar ıçın e anos rın ve 1 ....., ı • a a e e e nış ne-
aıa •· cılı:rını yeniden inkişafa mazhar etmış şar a ar sev e 1 nıe te ır. ı 1 .. b' . b 1 büyük d.cn.izlerı.·n kontrolü büyük garp I ti."ccler l.ıakkmda da hükümette. n ~emı. "nat -.... 8' .., • 1 B · ·· · 5 k "f k ı usu u ılmıyen hemen hemen u unm:t• _ l• ho.• ır. kiti •• iki ki•i .. Oç kiti da· ve halkımızın yerli mı.llarına olan rag- ı u ışler uzerınc ooperatı ·uru· k devlctlerınm elınde kalmakta devam e- ısteınesı, padaınenlonun vaziiesıdir. B. 

... ...... Y • •• d·-· t B 1 . hd t yeH ma ·tadtr. 1 "· nı-vela batına,. beti sayesinde asırlard•rnbeu gorme ıg• ı muş ur. un ar gayrı mıı u serma 1 aı· · . . ı--Lt· diyor ve bu kontrol, onların ticaret ve Baldvin, anavat.an hava kuvvetlerimizin, u, -b . k ·n d " G" d ·· v 1 ımızde ımal edılen mensucat: ~ ı 
~fln~eel~ağ~rd1 ı .. Hepiniz gidin ••• bir semereye nail o~mu~tur. Ralg etın I oo:e~atı ~r ';· d u~ e~ ~;e çog~ • ve iplıL.I• karyola örtüleri, yorgan, yatak. ilibartnı himaye edecektir. Böyle olınast I pek uuık devletler müstesna, kimseden 

lJ ayı lf f muhafaza ve esaslı b!f surei.te can anma· 1 ma ta ır. un ar an aş a tane e f Labii ki eyidir, çünkü bu devletlerin hiç ~ağı olmıyacağm.ı biz.e resmen teyit et.-
takı e ın. S[ ve alıcılar üzerindl! d..ıimi emniyetin dokumacılık esnafı km umu vardır. İ çarşa lar.ı, m __ aııa·· ' sofr.a ta.lcımı •. p~nçere 

lıf ... r ar kapıdan kofa~ak çık- ı 1 del ı kl lb l k k biri, diğer devletlerin, istiklal ve refah- ıni.ştir. Bu proje tahakkuk etnıediyse, "" .. d b"I · · · ·ı· · t" aret ve Çalısma ekgeriyetle evlerde aile ara· per crı, yun u ve ıpt: ı e ıse ı u~ 
()"· l:!essus e e 1 mesı ıı;;ın 1 ımız ıc ı ' · ı · · · k larına aylnrı maksatlar güdmemektediı'. bundan clevlel adamları mesuldur. dıtd V · d 'tt"h · tt·• · umum! Lir sında münavebe ile yapılmalttadır Do· maş ar, reçıne, zıfır, dok, astar. ·aput, 
t-h. a ast•t t'le Teoıya kaldı. sanayı 0 asının 1 1 az e •gı · ı' b · h · o·~ 'il tl · k d'l · · ·a.a .J:~ I ·ıt d ·111 "d f · · h 

1 ezı a 1 ı h t k ı ıger mı e enn, en ı erını, ı re e~ ngı ere e mı mu a aa ıçın er sa-l k l d k 1 b e boy ve kumalar imal edildikten sonra santra - · v u, peş tır. amam a. ım arı, -ti .. _. te, firndi artık batına ta,.. arar 3 0 uma arın oy.ı, n, 1 d't • · la l h kk d h ' b' k b 11 d fod 'lm ktedi Coo dinati 
J •4•lf ol k "' çile itibarile imal şartları muntazam esas- ı dan geçtiği için düzgün ve parlak dü11· ı men ı • boyunbagı. Vl! emsah dokuma- . rz an a. ın a ususı ır anaat cs-1 ıa a para sar ı e r. r -

~fk•tf an ardetinin yüzüne • 1 k d. l\t t . 1 d"l t · !ardır. leseler de, onlardan ne öküzlerini, ne on bakanı, ınilU müdafaa masraflarının 
~ e b kt lara bağlannıı~. mallar umumı muaye- me te ır. "' cnsuca ırna e ı en mm a- r .. . .. 

-.... S . a 1• k ld l '' d f ı b 1 Yu dun h t f d t ı - eşeklerini, ne de dig" cr hiç bir şeylerini tahıniıı edilen bir bw··uk milyar isterlinl O~ d · "ld'kt r· damgalanarak kalarda İptidai se i c v an az a o· er ara ın a gos erı en rag· ~ "ed' nayı çok •evı·yor•un.. ne en geçırı ı en son a .., • -· . 1 • • • . .. •• l ğ h b . d F kat Ingil u .. 0 1 h d i.h k f d · ld bet sayes d ı d k ' - istemiyor ar. aşaca •ını a er verıyor u. a • l V f k d ·ı ~ e başlanmıştır ya ane varsa a · ti yaca a i egı ır. ın e ı muz o umacırıgı gun· 
-.... ~· asil ıadece: etrDa aksev lekı ~~~ merkezi il~ Bul- Boyahaneler tarafmd<an siyah. kırmızı. 1 den güne inkişaf ve terakki etmektedir. Sulh zamanında, Ingiltere hiç bir za- tere maliyesi o kadar sağlamdır ki bu 
C Yet... 0 umacı 1 

• 
11 

• • • • • • 1 N BAYRAKTAR man büyük bir orduya sahip olmamış- muazzam masrafların finanse edilmesin· 

•~l verdi. Fahite: dan. Babadağ (Eski Kadıköy), Davasın çıvıdı ve vışne renkler• sabıt olarak bo· __ · ·~~-~'"'!!''!!'-~--~!!!!:!'!!!"'"!'!- ~S'!!!. !!!:!!!!!!!!~~~~!!!!!!!'!~~!"11•-
-.ı """"~ 1 ile muhabbete bakıyordu. Fakat - köle - Peki, ben aşkıma sadakatte sebat attı: W ffMMW?iXDIJ~f?"/7.z;I'.';;..., ·' 

kapı dı.şarısında mütemadiyen bağırıp ederim. Seni bırakmak için bana ne ka- - Gahba, dedi. Semerkantte, adalet HALK MASALLAR/ çağırıyordu. O zaman Sadtk aklını ha- dar eza, cefa ederlerse etsinler ölmek ve hakkaniyet gözetilmiyor. Yahut ki 
şına topladı ve bu bir gecelik saadetin var, senden vazgeçmek yok. Eyi bit ki Han'ı iğfal ediyorlar da fukaraya, gure-

E 
rüya gibi geçeceğini düşündü, dilhun ol- seni ebediyen bı.rakmıyacağım! baya edilen zulümlerden, itisaflardan 

1 Z du. Ah ederek Dilaraya: Bunlar böyle söyleşirken kapıyı vura h!l'berdar olamıyor. Ben Semerkande vve ama D. - Görüyoe musunuz? dedi .. Bu herif- vura yıkan köle gidip Tahire haber ver- geldim, tacirin biri beni taltif elti, evine 
' ler ne kadar telılş ediyorlad Sizinle bir nı.işti. Tahir de bunlar uzun etti, diyerek çağırdı. Bana bir kadın nikAhladı. Onwı-

içinde· ~ 
Yazan: METiN ORBAY 

9-

bu~şkına Sadık Adam ... 
Y• eelir'Cl'l · ld ç·· k"' Q.lcet b'l l er, ınuamele bilmez, ne-1 koğınası aynı nımel o u. un u onu~ 

lan 'r h
1
• tl\ez hadidü.lmizaç bir çocuk o- yanında kalmış olsaydım, bu saadete nail 

h a ırle le . .. r· 'k 
it an b"l zvıç elliler. Fakat yine siz 

1 
olamaz.dını. Bu saadeti ise her tur u ı -

ıinte ka.~ e hatırı~d~~ çıkmadınız ve si-, bal ve şerefe tercih ederim. . .. 
l.thın ~mak umıdini kesmedim .. Al- iki sevdazede sabaha kadar bırbmne 
~ret~ buyük hikmetidir ki bu kadar böylece arzı ı~ıuhabbet ettiler, nimeti 
.tıın otrn ' aşkını çektiğim erkeği hahe- aşktan müstefit olmağa çalıştılar. 
iunıa v ak~ızın hana nikah ettiler, ağu- Sabaha yakın Muzafferin kölelerinden 

erdılerı . "ddotl 
- Ahı o· .. biri oda kapı:.ına geldi, kapıyı şı ... e 

neni l<.a:.a ılara, ben de senin gibiyim. vurarak: 
&enın SC d kurumdan tardettikleri va kıt _ Ağa mısuı, efendi misin, bey mi-
.. v anla · h .. eıerek: S yana yana, .-;erserı serseri sin, nesin? Haydi kalk bakalım! Saba 
kür ki b emerkande gelmiştim. Çok şü- oluyor .. Odadan çık artık! 
tn k urada koc 1 k . 

U add an ° ara bıı le.şınenıiı; Diye hakaretle bag•ırmagy a başladı. Sa· er ımıc:r B .. 
~· unun ıçuı Han'm beni tlık 1 il asrın arak Dilara 

dakika fazla bulunnıaklığtma bile raıt hizzat geldi, kapıyı vurdu: la evlendirdi. Şimdi beni ondan zorla 
olmıyorlar! Rahat vermiyorlar! Ah! Ben - Behey adam, dedi. Gündi.iz oldu. ayırmak istiyor! Bu nasıl hakszılıklır. 
size nikahtı isem de onlara sabalıleyin Erken kalkacaksınız diye size tenbih e- Bu fikirden vazgeçiniz, yoksa şimdi ba
sizi boşıyacağırna dair söz verdim, ye- dilmedi ıni? Vaadolunan ihsan ve hedi
nıin de ettim. Şimdi ne yapacağız? yeler hazulandı, Dani.şment te geldi. 

şıını yerlere vura vura gider, Han'ın a-

- Vakıa yemin ettiniz, ama o zaman Haydi çabuk olunuz, şu işi bir !n evvel 
yaklarma kapanır, hallini anlatırım! Ba

benim olduğumu bilmiyordunuz. Bina- bitirelim! kalım onun bu gaddarlığa, bu vahşete 
S d le rizası olur mu! enaleyh sözünüzden dönmek hakkınız- a ı bu sözler üzerine kapıyı açtı. 

dır. Dönmezseniz aşk ve muhabbetimize Çıktı. Tahirin emri ile onu hamama gö· Danişment Sadıktan teşekkür bek:er
muhalif hareket etmiş olursunuz. Meç- türdüler. Hamamdan çıktıktan sonra te- ken bu haşin ve aksi cevaplara hayretle 
hul bir kadın için ettiğiniz vaadde du- miz çamaşır ve elbise geydirdiler. Mu- kaldı. Muzafferi çağırdı. Kulağına Sadı
rarak benim hatırımı ayak altına alLr- zafferin ve Tahir ile Danişmendin bir- ğın cevabını anlatlı ve kızt ondan ayır-
mısmız? likte oturdukları odaya isal etliler. mak göç olacağım söyledi. Muzafferin 
- Hakkınız var. Fakat bu adamlar zen- Orada kendisine aJiırı derecede hürmet cevaben: 

gin ve iklidar sahibidirler. Ben garip ve ve riayet elliler. Yemek çıkardılar. Ye- - Belki ihsanın tezyidini arzu edi
kiınsesiı; bir fakir olduğum için bana her ınekten sonra Danişment Sadığı tenha yor, yüz altın verelim, hemen Semcr
şeyi yapmak ellerinden gelir. Ben onlara bir köşeye çekti. Muzafferin tarafmdan kantten çıksın gilsin .. 
nasıl galebe edebilirim? verilen elli altın ile birkaç kat çamaşırı Dediği Sadığın kulağına çalındı. Mu-

- Hayır efendim, sen onların tahki- kendisine verdi ve teahhüdü veçhile zev- zaffere dedi ki: 
rinden, tehdidinden korkma!.. Verecek- cesini boşayıp hemen Sem~rkantten sa- - Değil böyle yüz altın, yüz bin al-
leri ihsanı, hediyeyi kabul etme! S:!n vuşmasını ihtar etli. tın, hattıl servetinizin hepsini verseniz 
şer'i şeriften aynlmadıktan sonra hiç Fakat Danişınenl sözünü bitirmemişti nikahımda olan zevceınden asla vazgeç
kiınsc sana bir şey yapamaz ve beni sen- ki Sadık kendisine hediye edilen boh- mcın! 

den ayıramaz. cayı da, kest?yi de hiddetle kaldırıp yere -BiTMEDi -

de ciddi IUÜıjküllere maruz kalınmıyaca· 
ğl tahmin edilebilir. 
A\'TUpanın politik ve demokratik hür· 

riyet dostları b~laınış olan karanlı\ 

seneye yersiz bir ümitsizlik ve korku ile 
bakmamalıdırlar. 

Amerika 
Habeş fütuhatını tanı
mak niyetinde degildir 
Vaşington, 17 {A.A) - Habeş fütu

hatının Amerika tarafından tanınması 

meselesi gazetelerde yer bulması üze
rine hükümet adına söz söylemeğe sa· 
15.hiyellar bir 7,iıl Amerikanın politika· 
sında hiç bir değişikliğin olmadığını ve 
Italyan fütuhatının muhaleEette devam 
ettiğini bildirmiştir. 

Bu zal Amerika diplomasisinin mese
leyi son zamanlarda hiç bir görüşmeye 
mevzu yapmadığını ve bay Cordell Hul
lun silahla yapılan fütuhallar1 tanıma
ğa muhalif olan Stimson prensiplerini 
tamamen muhafaza ettiğini söylemiştir. 

Salahiyettar Amerikan mahfilleri hu 
prensiplerin uzak doğu anlaşma-zlığm

da da tamamen tatbik edildiğini ve Ame. 
rikanm Japonyanın Çindeki ekonomik 
ve politi!t fütuhatını tanımaktan imtina 
ettii'!ini kaydetmektedirler. 



SAYFA : 6 

Bir aşk macerası mı? 
ın korsanlar Hakarete uğradığını iddia eden 

- 3& Yazan: N. 

. Tarihe geçmiş bir· korsan 
ORBAY 

istidası 
bir bayan hayatını anlatıyor 

"]et lının bu arzusuna içimden hep gu 

CftlH 

Bu "Aman dileme" istidası 
kadar Çin tarihinin 

ç:. 

Çin korsanlarının olduğu 
de bir aynasıdır 

Sene başı dolayısiy le, istatistik işleri
le uğraşan :oulh ceza mahkemeleri, dün
den itibaren faaliyete geçmişler ve ber
mutat günde 40-50 dava görmeğe başla
mışlardır. 

Dün ilk iş olarak, ikinci sulh cezada 
bir aşk macerasından doğan hakaret ve 

1 
dövme davası görüldü. Iki taraf ta içti-

. . . . · mai mevki sahibi bulunmaktadır. Dinle-
0 - Po - Tae'nin «aman dil~me» imek için kendi hayatlarını tehlıke- çesinden kurtul~m~z. Kendılerını yiciler, iki saat kadar uzun süren bu da-

iıtidasının Çin tarihine geçmıf ol-
1
ye koyarak başkalarının hayatla- ölüme terk etmış msanlara kartı van d a n dikkat · ·e havaretle 

1 · "k D 1 S k b 1 d 1 ç·· k"" 1 k h fk · • · ın uruşm sı ı, • J duğunu söy emıth • o dor ov- nna ıymaya af a ı ar. un u ;nıan ı 1 mer amet ve fe atınızı taki et . lerdir. 
ın da eıerine aldığı hu istidayı, yafamaları için öldürmekten haf- ' ~ıirğer miıin~z? ı ~şt:; Bayan şık genç tahsil gör
ehemmiyeti itibarile nakletmeği ka çareleri yoktu. O - Po - T ae'nin bu İgtidaıı, tah- . m~ bir ailenin ihmal~ uğrı;·an bir kızı-
faydalı buluyoruz: « Mide ihtiyacı ve açlık yüzün- min edildiği gibi bütün çinde, bil-ı dır. Suçlu Bay henüz yirmi beş yaşla-

itte istida: dendir ki biz, hepımiz İmparator- haua imparatorluk ıarayı, bükü- nnda yakışıklı 'temiz geyinmiş terbiyeli 
c Çok uzun, çok ince ve çok de- 'ı luk kanunlarına isyan ettik. Ayrii I met erkanı ve zengin mandarenler; bir gençtir. H~kim işi esasınd~n kavra

rin dütündükden aonra benim 2a-ı ihtiyaçladır ki hemcinslerimizin 1 nezdinde çok eyi ve sevinçli ltir ,. mak için derhal müşt~kiye şu suali sor-
yıf, naçiz ve aciz fikrime, dü,ün- ve ırkdatlarımızın mallarına, can- teıir yarattı. du: 
ceme göre bütün hırsızların, bütün larına, mülklerine saldırdık. Bir türlü ba,a çıkamadıklan _ Hayatınızı öğrenmek istiyoruz? 
haydut ve katillerin, kuvvetleri ne « Açlıktan ölmemek için ölümü (Ladron) ların bir kısmı teılim _ He sini her ı::eyi mi? 
olurıa olsun, bat kaldırdıkları hü- göze alarak ba,kalarını öldürmek. oluyordu. _ Kı:a ol~rak? ~ 
kümetin merhamet tefkat ve ulüv- hte hayatım12, zavallı hayatı- B!J teslim keyfiyeti diğer Lad- _ Fakat benim hayatım bir romandır. 
-Yİcanaplarına müracaat etmeleri mız bundan ibaret kaldı. Nehirle- ronların da parçalanmasına aebep _ Mümkün mertebe ruhlu kısımları-
semeresiz kalmaz faydasız olmaz. rin _akıı~tıların~ kapılarak, açık 'olabilirdi. , . . . · . nı anlamak isteriz? 
ilahlar hükümetimizi ve mukad-1 denızlerın ruzgarlarına boyun c- O - Po - T ae nın ıstıdaıına ımpa- ! _ Pek güzel size başından aonuna 
des Jmparatorumuzu her türlü afet 1 ğerek, Üstümüzde ~a~mur, altı- rator fU cevabı gÖn~erdi: r kadar hepsini k:saca anJatmağa çalışaca
_Ve enditelerden korusun. ımızda fırtına, kalb~mızde kede~, «_Merhamet ve ilıcenaplık cen-lğım! Amma nasıl ba~lıyayım, Allah aş
' c Payıtahtı üç defa yağmalayan 

1
,arkdan garba, nehırlerden dem- netm iki anahtarıdır. Af ,tebaası-. kına sö leyiniz neresinden başlıyayım .. 

methur haydut Ling Şam nihayet I ze, f ırtmadan kasırgaya, ıisten ge- nı seven bir hükümdarın en büyük 1 _ E~i misi~iz? · 
af edilmedi mi? ve af edildikten ceye bocalayıp durduk. meziyeti, memleketi idare eden HAkimin bu suali bütün esrar perdesi-
aonra da lmpar~t~rluğun kudretli « Fakat artık yeter .. Biz, biz.e bir hükümetin en uyaıun görüt ni kaldırmağa kafi geldi. Genç Bayan 
nazırlarmdan bırı olmadı mı? uymıyan arkadatlarımızı terk edı- tarzıdır. j içini çekti. Derin bir nefes alarak heye-

« Hükümet kuvvetleri ile uzun yoruz ve hükümetimize, 1mpara- « Ben ve hükümetim, aman di-j canla şunları anlatmağa başladı: 
müddet çarpıtmıt olan isi Vakang i torumuza aman diyerek teılim leyen bütün korsanlar için bu tef-

1 
_ Ben ufacık tefecik bir kadınım gü-

leılim olduktan sonra orduda ge- olacağız.. itaat edeceğiz.. kat ve merhameti, istedikleri afvi zeliın. Bunu ayna Ye he<-kes söyl;yor. 
nerallık mevkiine 1-ükseltilmedi « Çünkü biz, ne kadar kuvvetli esirgemiyoruz. Y eterki onlar tim-! Zekiyim. Bunu ispat edeceğim .. Cesu-
mi? olursak olalım, hükümetin niha - diye kadar i•lemi• oldukları hü- 'rum bütün hayatım buna "ahittir. 

cHaydut Mang Hvo imparator yetsiz, hudutsuz kuvveti kar,ııın- tün cinayetlerden tam nedamet ı ' :. ....... ........ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
llfacık tefecik bir 
kadınım. Güzelim. 
Bunu ayna ve her 
kes söyliyor. Zeki

Bunu ispat 
. 

yım. 

edeceğim. Cesu-
rum. Bütün haya
tım buna şahittir, 
diyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Uzatmayınız .. 
- Klsaca anlatayım .. üç Aşıkım var-

dı. Biri5i mirasyedi.. Çapkın, fakat ha
sis .• Ve korkaktı. Korkak fakat güzel bir 

gençti. Epeyce uzun, kuru, çekik, esmer, 
kıvırcık saçlı, mağrur, kibar temiz bir 
ba~ı vardı. Eyi bir terbiye alJJll§tı. Meth
ettiğime göre onu seviyor muyum? Ha-

yır... Bu tarzda konu§'tuğum erkekler
den hiç birini sevmem .. Paraya tapınan 
kadınlarda, ikinci bir ~eye tapınmak is
tidadı a:ıdır. 

- Demek sizin derdiniz para, öyle 
mi? 

- Öyle gi.bi birşey de diyebilirim. 
- Şimdi Bayan .. Şu hikAyeJerin üze-

rine bir stinger çekin bakalım, §U Bayla 
olan hAdiseyi anlatın!. 

- Peki efendim. Fakat i;in içindeki 
kıskançlığı nasıl tarif edeceğim? Ik.in
cisi pek sarsaktı. Kı1ıksıub. Bedbahttı. 

Fakat bana Aşıktı. Şimdiye kadar benim
le yüzlerce defa evlenmek istedi. Zaval-

dim. Daima reddetmişf.im. üçüncü a~ı
kıma gelince, asıl aşık diye ona derler· 
Bu kendisiyle fazla meşgul olmağa (!e

ğer .. Ne kadar mühim bir aşık olduğunıl 
size anlatmak için şunu söyliyeyiın )c~ 
ben hiç bir erkeğe mahkum o1ınndıffe 
Tanıyanların hiç biri bana hakimiYel 
gösteremediler. Hiç birinden korJtJJlll" 

dım. Faknt sonuncusundan tirtiri titrtf" 
dim. Ona esir oldum. Beni döverdi. ~ 
ka deği1, bir serseriyi, bir külhanbei 
bir mahalle piçini nasıl döverlers.e Ö)'1' 

döverdi. Büyük bir horos, daha küçüi~ 
nü, haysiyetli bir adam hırsız beslemesı· 
ni nasıl döverse bu Aşıkım da bana öt 
Jece insafsızlık gösteriridi. Beni hırı>'° 
lıya hırpalıya, eze, t'7.e döverdi. 

Hlkim, hikayenin çok uzamak isticlJ· 
dını hissetti. Fakat geride görUleceJc • 
kadar davalar vardı ki.. Mil§'tekiye hi
tap etti : t 

- Gelecek duruşmada sizi ~ir nıüdd' 
daha dinleriz. Bu suçlu size ne yaptı! 

0 - Sevmek istedi. ReddettiDı. ÇUJ') · 
sevmedim. Sevemedim. 

- Sonra ... 
- Sonrası, .sokak ortasında küfiir .. iW 

telik bir yumruk .. 
Hikim suçluya sordu: 
- Son söze cevap evriniz? 
- Bu Bayan Saksağan ku§U gibi l>iı 

kadındır. Belki başka birisinden daY~ 
gibi, küfür gibi hakaretlere manu k•l~ 
bilir ama, benim terbiyem· böyle !eylt 
yapmağa mfüıait değildir. 

Mevcut on iki şahidin celplerine "' 
duruşmanın başka bir güne talikine~· 
rar verildi. Joo Ming'in tam yedi defa afvine da bir zerreyiz.. getirmİf olsunlar ve bundan böyle _Dulum. Kocam zenginı:li. Gözümün 

uğradı. Yedi def ada af edilmesi- « Biliyoruz.. hlediğimiz cina- en iyi vatanda, ve en çalıtkan te- önünde bana ihanet etti. Kavga çıkara
ne rağmen isyan etti. Sekizinci de-, yet!er yüzünden bir defa değil,yüz baa olarak aramızda yafamağa rak boşandım. Şimdi pişman oldum. o, ------------------------------~ Yeni ceza evi yapılacak fa yine af edildi. defa ölüme hak kazandık. Kanu- hazırlansınlar .. » ayrı mesele .. Çünkü zengin bir adam-

clmparator Kvan • Kung hay- na ha, kaldıran asla kanun pen-
1 

- BITMEDl dı. Ve ben paraya tapınırım. Daha doğ-
dut Tsau - Taau'y\I bir defa değil Akh• 1 • rusu kocamdan boşandığıma memnu-
üç defa af etti. ısa r genç ı•gv ı•nın num .. Cüzdanından ayrıldığıma mah-

clmparator Yo - Fey teslim olan zun ... Kanaatimce bir erkeğin göğsünde 

bütün haydutların hayatlarını ba- hareketlerı• duran en güzel ~eyi cüzdanıdır. Böyle 
iıtladı. spor düşünmekle beraber hissiz değilim. 

Adliye vekaleti Kültiirpark civarında 
bir ceza evi inşasını muvafık buldll 

cÇin tarihi uzak zamanda ol- - Kısa kesiniz bunları-.. 
duğu kadar yakın zamanda da - Size bütiln esrarımı kısaca an]at-
bunlara benzer bir ~ok misallerle ı' mak isterim. Gizli, kapalı hiç bir şeyim 
dolu ve tatkındır. yoktur. Dul ve serbest bir kadınım. Ra-

-- BAŞT ARAFI BlRlNCl SA.HlfEDE - sat ve imklin buldukça1 altı aya ~ 
tasından haizi ehemmiyet bulunduğun- veya azami bir seneye )adar hapis Jn'p
dan bilhassa bu nokta üzerinde durul- ık.Ctmlariy]e, mahkemelerde daimi ,ır 

rette alakalan bulunan mevkuflar J~ 
ceza evleri yaptırmak fikrindedir. « Bütün bunlar hükümetin ve 1 hat yaşamasını bilirim. Her kese söyle-

fmparatorluğun kuvvetlerini zaif- ı mediğimden beş yaş daha büyüğüm. 0-
letmek değil, bilakis artırmıtlar, tuz yaşındayım. Amma beni görenler 
lcuvvetlendirmitlerdir. başlarını sağa eğerler yirmi beş, sola 

« Buraya kadar verdiğimiz bag eğerek yirmi altı derler.. Pek yorgun 
airısmı bundan sonrada lütfe~ hasta günlerimde yüzüme bakanlar yir-
dinlemek zahmetine katlanın.. mi yedi der çıkarlar. Ufacık tefecik in-

« Biz, öyle bir devirde ya,ayo- ı sanların da bu meziyeti vardır. 
ruz ki Çin toprakları çok galaha- 1 Serbestliğini cıvıtan bir kadın değilim . 
)ık. Komıu komtusu ile geçinemi- ! Denimle konuşanlar ciddiyetime şaşar-
yor ve ahali topraktan bayağı ot Jar. Boşluğum gizlidir. Çok lakırdı et-
koparır gibi birbirlerini yiyorlar. mem. Az gülerim. Tavırlarımdan mU-

cBuna kartı halkın üzerinde him bir şey anlaşılmaz. Gittiğim yer-
kuvvetli bir baskı yok. Vergilerin lerde dedikodu olmasının sebebi, dullu-
ağırlıiı, gök yüzünün üzerımıze ğum, gençliğim ve güzelliğimdir. Eyi ge-
aaldırdığı afetler ve ıefalet birçok .4khi:ıar - Salihli gcmçleri yinlr ve geyinmesini bilirim .. 
vatandatı kendi toprak ve vatan- Akhisar, (Hususi) - Manisa muhteH- Halidin idaresinde devamlı bir suretle - Bunları an~atmaktan ne çıkar .. E-

muş1 ihtiyacı karşılıyacak derecede ma
kina temin edilmiştir. 

üçüncü noterin vefatı ve noterlik da
iresinin kapalı bulunması, halkın mua
melatında az çok müşkülat husule getir
diği cihetle, yeni noter tayin edilinceye 
kadar bu işin de mtlstahdimini adliyeden 

biri tarafından idaresi kararlaştırılmış
tır. Bir, iki giln içinde daire açılarak 

noterlik muamelatının devamı temin 
edilmiştir. 

CEZA EVt 1Şt 

Adliye sarayı ve ceza evine gelince: 
Adliye vekaleti ve bilhassa sayın ve

kil , ceza evi işiyle hususi bir şekilde 

Bu cümleden olmak üzere veJtl]etı 
yüz biı;ı lira sarfiyle Killtürpark el"'' 
rında, belediyenin göster~ceği on iki ~ 
metre murabbalık bir arsa üzerinde S 
350 kişilik bir ceza evi yaptırmağı J11ıı· 
vafık bulmuş ve belediyeden bir te1'· 
Jif yapılmasını emretmişti. 

Belediyenin teklifi, şimdiki ceza e~: 
nin, yeriyle birlikte kendisine bıra1'l 
ması ve buna mukabil şimdiki nikMı d•' 
ircsinin sağına dUşen ve ön taraiında (il 

' j)I 
iyi bir cephe teşkili milmkün olan on . 
bin metre murabbaındaki ~abayı ~c)ll· 
ye sarayı ve ceza evi için vermeJttit·j. 
Mübadele keyfiyetinin bir kanunla bll 
1i mümkündür. larını terke ve bize, korsanlara il- Ü ile Akhisor Gençler birliği arasında çalışmaktadır. Bu kıymetli idareci bun- sasa girelim? .. 

tihaka mecbur etti. 16/1/938 pazar günü üç bin seyirci dan iki ay evvel Gençler birliğini oto- - Bir dakika müsaade edin, yalvarı-
« Sizde pekala bilirsiniz ki bi- önünde Akhisar sahasında bir mnç ya- büsle Nazi11iye götürerek Aydın bölge- rım .. Saçmalıyor muyum? Olabilir.Çün

dayette bef on kitiye inhisar eden pılmıştır. si birincisi Nazil1i gençleri ile bir ;ınaç kil isterik vücudumdaki değişiklik ahlA
bu hareketler sonraları bef on bin Her iki taraf ta ~ok güzel oynıyarak yaptırmı,,Ş ve Akhisarlılar galip gelmiş- kıma da tesir eder. Arzetmiştim. Ser
kifiyi buldu ve gittikçede artmak- birinci devre<le Akhisarlılar bir, ikinci lerdir. Evvelki hafta da yine Akhisar best bir kadınım. Kocamdan boşandık.
tadır. devrede de Manisalılar bir gol atarak saha~ında Salihli sporcuları ile bir maç tan sonra, kara taliimin kurbanı oldum. 

alnkalnnmakta ve şehir ve kasabalar dı
şında, geni~ arazi Uzerinde, zirai hapis
haneler yaptırmak sureteiyle mahkum- -Bu iş halledilirse, ön cepheye auytll 
ların çalıştırılmasını ve bunların müs- adliye sarayı yapılacak ve arka ıaral1' 
teh1ik hale konulmasını düşünmektedir. ceza evi inşa olunacaktır. Her iki biıııı· 

c Gündelik nafakaları pefinde oyunu 1 - 1 berabere bitirmişlerdir. yapılmış ve neticede Akhisarlılar .t - 2 J Hayatımda Aşıklarımdan en safına, beni 
kotan bu insanlar bir lokma ek- I Akhisarlılar çok kıymetli idarecisi B. galip gelmişlerdi. en çok sevenlere rastladım. 

Bu itibarla, 17.mirde ve gerek buna 
mümasil yerlerde ağırceza mahkUmla
rını da içine alacak ceza evleri yaptır
mak tasavvur ve arzusunda olmadığını 
zannediyorum. Bu gibi merkezlerde fır-

M!Jl9".JfT/J.V'...LT~.:/.././~_/_7"'J'J'..7~motZYJO""li'H~ Pariıli- kadın, binbqı Şatrenin Aralarında yavq aesle ıunlan ko- yanında yer aldı. 
plinlan ile kfite ve fotograflan bü- nuıtular: Otomobil hareket etti. 

nın arası bahçe ve park haline ifrağ olıY 
nacaktır. Belediye, teklifini adliye "" 
kiıletine bildirdiğine göre, vekAletçe y•• 
pılması mutasavver olan ceza evi ~ 
muktezi emrin zamanında vunıduna ill' 
tizar edilmektedir. 

ADLlYE SARAYI 

Parisli Kadın 1 yük bir dikkatle tetkik etti. - Oğlum nerede? * 
Tamamdı. - Kontes onu odaıına kapattı. Zerçiano, elinde tuttuğu on mil- Adliye sarayının Izmir için lüıuınu~ 
Bir sahtekirbk yoktu. PlinJar da, Diğer hizmetçilerin nazuı dikkatini yonluk vesikanın dalgınlığından kanaat mevcut olmakla beraber bal~ 

~ırmwo l:Cl".s!S"~.i".A:I, kopyeleri de önünde idi. celbetmeden yanma yakla§mak tim- kurtularak ayağa kalktı. bütçe vaziyeti dolayısiyle bir iki ~ 
Sar f · · IA J ki:.... e dı" un· •-~ ~ M'" terih ) zarfında yapılmasına imkan olmadıJ,... -37- ı zar ın ıçıne p an an, lif"' v Kil11SIZ. us o unuz ma- Laboratuvara doğru giderek kapİ-

kopyelerini yerle•tirdi. dam. Onu pek az sonra size getirece- tahmin ediyorum. ,1 E li do 'lr •mı açtı. 51" 
- vve ~ ayayı teılim ediniz kopyesini de istiyorum, dedi. Zarfın üzerine aol elini butırdı. ğim. Şimdilik sizi yemin ile temin Boğazından boğuk bir feryat kop- Adliye teşkiJAtının gün begün teve ,, 

de öyle.. Zerçiano dişlerini gıcırdattı: Sağ eliyle tiloıunu aldı ve hisse- ederim ki yavrunuza kimse bir f~- etmesine ,.e bilhassa mahkemelerin ad~ 
- lmzaladlli~an sonra size ver- - Siz, benim evimi ve kasamı ta- lerini terkettiğine dair olan reımi ae- nalık edemiyecektir. l§te fotografı. tu.Kobiçki yerde cansız yatıyordu. leri <ıyrı ayrı binalarda bulunmasın• Jj• 

miyeceğimden mi korkuyorsunuz? harri mi ettirdiniz? nedin altına imzasını attı. - Teşekkür ederim.. Eğildi. işlerin çokluğu hasebiyle hakim adt" 
- Evet.. - Belki.. Zerçiano, çılgın bir sevinç içinde - Şimdi siz doğruca hududu geç- Herif ölmü .. tü. nin artmasına binaen, bunların bira~ 
- O halde ben de aynı itirazı ya- - Kimin vaaıtaaiyle?. imzalı kağıdı alıp cebine ıoktu. Ve meğe çalısınız. Bir iki gün ıonra Lui- T da teksifiy]e Izmir adliyesinin, Izılll ... 

pahilirim. Dosyayı aldıktan sonra ya Parisli kadın cevap vermedi. Parisli kadına doğru yürüdü. giyi alıp, Parise gelir, mutat adreıte Üzerinde en ufak bir yara ve ya şeref ve ehemmiyetiyle mtitenasip, tıl~1 
İmzalamazsanız. Zerçiano, laboratuvar istikameti- Parisli kadın geri sıçradı. sizi bulurum. bir boğU§ma eseri yoktu. Kobiçki, kemmel bir adliye sarayına ihtiyacı l<~ıı 

Parisli kadın ba§ını kaldırdı: ne gizli bir nazar attı: Acaba Zerçiano elinden planlan - Oğlumun hayatı üzerine dik- kurbanlanna tatbik ettiği usul ile ve ve hatta zaruridr. Yüksek vekaletin, ::hl' 

- Bu sıradn ve bu inda sizin - Bunu bilen yalnız Kobiçki i- almak mı isteyecekti?. kat etmenizi tekrar rica edeceğim. aynı yoldan cezasını görmüı ve ge- mühim ihtiyncı da düşünmekte oldııı;-. 
benden daha kuvvetli olduğunuzu di. Alacağı olsun haydudun .• Diye Derhal çantasından tabancasını - Müsterih olunuz madam •. Bir bermi§tİ. nu ve zamanı gelince onu da karşılı~~ 
hatırlatmağa lüzum var mı? dii~iindü. tstemiye, istemiye kasadan çıkararal~ Konta tevcih etti. az evvel odada Kontla konuşurken Zerçiyano cellat uşağının ölü- cak şekilde tedbir ittihaz edileceği şu 

Zerçiano, kadının üzerine gözleri- planların fotograf kJi~esi ile kopya- Geri geri kapıya kadar geldi. büyük bir tehlil:e atlattınız. Farkın- sü karfısmda derin bir dütünceye hesizdir. > 
ni dikerek fÜpheli §Üpheli baktı lan çıkardı. Hepsini Puisli kadının Hiç bir ıöz söylemeden kapıdan da değildiniz. Fakat ben icabına bak- daldı. ACIR CAZALI IŞLER 

Sonra, ne yapacağını ıaşırm?f ve- önüne koydu. çıktı. tam. - Onu burada kim öldürebi-
ya yapacağını kararlaştınnı§ bir va- Genç l:adın: Kont arkasını takip etmedi. Arsen, bu esrarengiz ıözleri aöy- lirdi? 
ziyette omuzlarını kaldırarak oda- - Müsruıde edersiniz değil mi, Bir koltuğa çöktü. ledikten ıonra Parisli kadının önün- Evanın sesi onu dalgınlıktan 
nın köıesinde duran kasaya gitti. dedi. Bunların doğru olup olmadığı- Alnından terler akarken elindeki de eiildi. kurtardı. 

Kırmızı mumlu ıarı zarfı aldı. nı tetkik edeyim. Siz naııl benim ve- on milyonluk servete gözlerini dik- Parisli kadını dl§anda muhafız- Kontes: 
- lıte... sikalarımı tetkik ettinizse bunların ti. Koridorda, Kontun oda hizmet- lanndan ikisi bekliyordu. - Kobiçki öldü mü? Diye ba-
Diyerek maıanın üzerine fırlattı.1 ıahte olup olmadıklaı-ını anlamak ta çiıi Arsen Pariıli kadını bekliyor- Köıede duran bir otomobile gitti- ğırdı. Bu ne demek? 
Pariali kadın, Zerçianonun kaaayı benim hakkım. du. ler. Zerçiyano ıadece fU cevabı Ye-

bpatmak üzere olduğunu görünce: Zerçiano ıeaini çıkarmadı. Onu, sokak kapiıina kadar ıö- iki muhafızdan biri direksiyona rehildi: 
-Planlarının kli!eleri ile üc Bir sigara yaktı.. türdü. geçti. Diieri İçeride. Pariali kadının -BiTMEDi-

.. (Jııı 
Muharririmizin bir sualine B. P--

Tuncay şu cevabı vermişlerdir : ııtı 

- cMeşhut cürümler kanunUJl ,.e 
memlekette husule getirdiği fayda tJ' 

müspet neticeleri her kesin ınıılOJıt 
dur. Zamanı gelince, bu kanunun . ıt' 

l . ] d · ı dil w •ni J§ caza ı ış ere c teşmı e ecegı il' 
mekteyiz. Maahaza bunun hakkında şB 
fil bir biJgim :yoktur.> 


