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lstanbulda zelzele 
lstanbul, 25 (Hususi) - Dün gece saat 2.15 te 

biri hafif diğeri şiddetli iki zelzele oldu. Halk 1 

heyecan ve korkuya düştü. Bir çok kimseler 
yataklarından fırladılar. 

------;..:F::.__:A_!t ( 5 ) KURUŞTUR L.'ihnhuriyctin ve Cfrm1ıuriyet eseriJ\in bekçisi, sabahları çık.ar stya.!f gazetedir YENl ASIR Matbaasında basılınıttır 

u 

-·~···~--_...,, 

P7Uıa);ı_-. 
Şaşır.dılar mı? 

1•
1 
Bazı ~rap ~0;inde ~irbi- 'ı 

rıe d "k • s-~ ı_ j cerey~n vardır: 

-

=BUTScinın imarına bir 
fflilyOn · sarf olunacak 

büyük Turist Mar1nara lıavzası 
hareketlerıne sahne olacaktır 

Şa ırı ınkılapçı Türkiyeyi yakın 1 
ft<ı rk rnHietlerinin kurtuluş Kabesi 
le ~arı cere}:andır. Ötekisi pasl! fikir
k tın uyuşukluk veren tesirinden 
t~tulamıyarak fonatizmaları kö- htanhul, 25 (Hususi) - Hükümet, bir taraftan hn~at ~ahalı-
a lernekten zevk alan cereyandır. lığı ile mücadele ederken diğer taraftan yurdun imarı .,ıerıne de 
.~ ~onuncular hakikatın güneşli hız vermektedir. Jstanbulun imarı ile iktifo. edilmiyerek Yalova, 

Yuıunü göremezler. Bursa ve civarının yurdun en güzel ve modem bir sayfiye ve tu-
da Adende «Arap memleketleri mii- rist mıntakası olması için icap eden kararlar da. alınmıttır. 

f~a komitesi~ adını taşıyan bir si-ı . auraanın imarı için bei yıHık bir plan hazırlnnmı~tır. Bu pla-
~ası t kk b'k' · ' h' ·ı ı· ah ' d'I · ' t~i e~e ülün «Fattelnrap> gaze- nın ta! ı • .. •çın ır mı yon mı t. sıs c ı m_ıştır. . . 
h nde neşrettiği beyanname bize Şehıı: mutahassısı Vandelbergm nczareta alhnda hır haftaya 
r·Unları hatırlattı. Karilerimiz bu ga- kedar plan\n tatbikmo. ba~lamlacaktır. Uludağ, kı~ aporları höl-
ıplbeyannamede kullan;lan küstah- gesi haline konar.alr ..ı ... u.- "•rk-=-;-kl~h.ı __ :r-•- ')' -~ •..ad-:I--k-

d
Ça İsanı elbette hayretle okumuşlar- uzunluğunCla bir telefehrik (Eleb~~ı .. kı nv_attrhenı_._ tetj1s. e ı eche -
ır. · tir. Böylece 'Marmara avzaşı uyu turıa arc:.Kc enn~ sa ne 

olacalitır . 

.. Türkiye, mazi ile .biitün. hes~bını 
~trnü tür. MiHi sınırlarımız içinde: 
:~ medeni milletler ;eviyesine. yük-
e rn kten, kuvvetli l>ir inkişafa 

;a.zhar olmaktan başka dileği~iz 
h~~'.1~· Yabancı topraklar üzerinde 
1'ü •rnıyet emeli besliyecek bir 
) RK tasavvur edilemez. Bunun
a beraber, yakın yıllara kadar 

'·KonSey toplaİlıyor· 

3.beş·s anın ilhak1 
:ıPetyalizmaların nüfuz ve tesiri 
tnhrıda- bin bir ihtirasa sahne olan 
" rnleketlerin yürüdüğümüz sulh 
lae l'l"ledeniyet yolu üzerinde olma
~ tını, dahili zaaf sebeplerinden 
;~ılınalarını temenni ederiz. Bütün 
;. ı~ komşularımız açık ve sa
l ırnı olan bu siyasetin ruhunu an
amı lardır. 

ayet ta 
atıııtıııı•ııııııııııııaııııııııııııııst• 

E Fransa ile lngilte
Ere arasında çok mü
E him müzakereler . 
~oldu. iki memleket. 

te serbestii hare
ketini muhafaza 
ediyor. 

~ f0RK COMHURiYETi. emper?: ızrnanın dü manıdır. Mi1letlcr a
ltAsındn sulhun, hak ve adalet mef-
1 ~kteııinin JnÜrevvicidir. Bu canlı ha
llı at' . it ... 1 ınkar ederek Arap memleket- •••••11••••••••••••••••••••.••11•••••••• 
id~· \Qerinde istila hmn beslediğimizi Paris, 25 ( ö .R? - MıJJe.tler Cemi· 
Hi ıa ed bilmek için insanın büsbü- yeli Konseyinin içtıma devresı yarın ~çı· 
lctn•P,usulayı §aşırması, derin bir gaf- lıyor. Bundan evvel ~u ak.~m Panste 

acak mı? 

~~~nde olması lazımdır. lnglliz hariciY.e nazın ıle Fransız h~ı~e-
do urltiyeden Arap alemine ancak kili ve hari.ciye na21n arasında muhnn Jngiliı harici11• uzın B. Eden 
A.r•tlult Ve fayda gelebilir. Eğer ~zı - SONU DöRDONCO SAH~E - _ 

t: ~·~~:t~!t::. h:·.::~.~k:tkk; . YENi -_':<A~NKETIMIZ 
ltr t dllıke, onu aldatmak istiyen- . ~ 
. A arafından ihdas edilecektir. • · .. · e? 
-tıc§ tep komitesinin beyannamesini s . ·el·...: m·ı 
,)j~c ~ik olan Hatay davasına ge- e~n~ Kıı • 
1'0~K t\ntakya ve lskcnderun · . • " · · ... • . • 
Du .yurdundl\n birer parçac}tr. s ·ı km· 1 
Ar::~ibu?u. bOyle kabul ctmittir. ,· evı me 
~c ink~ ctnmın A ietiklallnc," bürriyet .. 
1'iirk' •taf h~kkına eaygı gösteren bir • BUNLARIN 
h~ 'Yeden TORK'ün mukaddes 

liaıı::;;1 f~da .ct~esi bekJcneınez... ~ LJangisi daha 
~~· rnı, bır dava olan Hatay me-ı · flı ' 
'&dc~e ctr~f_ı_nda yapılan tehditleri ) y 1 D JR ?1 

• 

lı:an·· gulunç bulmaktayız Şuna • 
11~ ki s . d · 8 .. .. nazik bir mevzuunu l'cr k urıy~ e §Uurun sesi ugunun en •. 

~i:d '17.andıkça onlar da Iraklı I tetlrll eden kadın - erkek mun~
luğu eşlerimiz gibi, TORK dost- betleri üzerinde açtığunızılaankdıeJ e
'- · na en b·· ·· ı.. d ~ 1 • __ L:tt ı~•-- ile k•.. n gmı QılcceJt . uyu~ egcr verrpesini I nn mwıı e a aaa A -:ı et 
~raı} lerdır. Suriye, bir tehlüke ile görmekteyiz. Bu alikadan ceaarbetli 

~ •tt ~ 1 n· .. ue inim" ıgı gün en kuvvetli ve en aa- alarak ayni mevzu e ~un 
bula~{ardım elini yine Türkiyede 1-anket serimize devun. edıyo~ 'b' 
. 1 tır. 1 cSevmeb ve cSevilmek». .il ı 

lr.&r b:rator.luk ~evrin~e, iğfal- iki a~· hiat~n .~ini t ercih C,!: 
- :SO:,hnarnclcrın akıslcri ola- 1 tiklermı llarilermme soruyoruz. 

U IKtNCt SAHiFEDE - · ı ftplin yine Udnd aahifemwti an· 
ŞEVKET BiLGiN ilet tütunlannda okuJ~. 

----- - ~ 

a başla-nıv.or 

lzmir telef on şirketi 
Satınalma mukavelesi dün imzalandı 
,1 Şubatta idare hükümete geçiyor 

Ankara 25 (Hususi}"- lzmir te- lannııtlardır. Sah§ mukavelesi bir birler aruı telefonlarında yapılmasi 
lef on müease!esinin hükümetçe ıa- taraftan Nafıa Vekilimiz, diğer ta- mukarrer bütün ıalahat lzmir tele .. 
tın alınması mukavelesini tirket na- raftan tirket mümeuilleri Eczacı 8. fon febekeıine de teımil edilecek, 
.rlma imzaya salahiyettar bulunan Faik, 8.8. Ener ve Rapp arasında telefon devreleri çoğalblacak, müki· 
mümeısiller bugün Nafia vekaletin- imza ve teati olunmutlur. Hükümet lemelerin daha net ve daha çok kim .. 
d~ Nafıa Vekili Bay Ali Çetin- bir Şubatta lzmir telefonlannm ida-ı aelerin birden ko,nu!~alan kabil ola· 

yanın bqkanhğı altında top- resini eline alacaktır. Bu suretle §C· - SONU UÇUNCO SAfiIFEDE -

Dün Seferihisar alay~na 
törenle Sancak verildi 

~······~-~~~~--~~i~~······1 
. : . 

• 
Ve köylüler muaz : 
zam t·eiahurat yap 
tılar. Bugün Foça 
alayına sancak ve
rilecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Seferihisar, 25 (Hususi) - BüyUk 

Başbuğ Atatürk namına ordu mUfetti
şt orgeneral izzettin Çalışlar tarafından 
Seferihisar piynde alayına sancak tö
renle verilmiştir. Şehir bu büyük bay
ram dolayıslyle bayraklarla donatılmış
tı. Sabahtan binlerce ~l ve mekteplile .. : 
havnnın çok soğuk olmasına rağmen Uç 
Yaşındaki çocuklardan, yilz yaşındaki 
ihtiyarlara kadar her kes, bUtUn Sefe.ri
hisar halkı orada idi HattA köylerinden 
kalkıp gelen köylUler de kahraman u

kerlerlml.d alk11lamala ıe!rni§ti· 
İlbay Fazlı GUleç erkenden ilçemlse 

Seferibiaarda ziyafetler • . 
gelmişti. Saat 10.30 da o.rgeneral lzz.eı.- 1 Orgeneral ve ·maiyeti weri teftiı 
tın Çalışlnr ve ~yetindeki erkfınıha.rp ettiler. Müteakiben askeri bando ve bir 
allbaylarla geldikr. llbay Failı Güleç piyade bölütü kl§ladan.. alay sancağını 
ve ilçe bUyUkleri tarafından ka~ılandı- tören mahalline getirdiler .• .Törene ~ 
lar. Halk cooıun tezahüratla orgeneralı tiklll marşı ile baılandı. Tôrenden ııon-o 

alki§ladı. - SONU ,DöRDtlNCO: SAHtF.EDE -

Leningrad tahkim ediliyor 
Bir gazete Sovyetlerin Uzak Şarkta 
· harp hazırlığı yaptıklar.ını yazıyor 
l p . ö ö) _ •Jour> gazetesi 1 Londra, 25 ( ö.R} - Buı lnwiliz-p· ıdudundaki ik~ Sovyet ~ hud-.t-muhafızi 

ana, 25 ( . So h .. ._.. h d .. • d ..._. ··ı·· b' 11 
S . k Şa k ha haz.arlık~ zetelerinin ihbarına f göre vyet uırn· u ut u:aena e en go u ıı aa a geçe-o 

ovyetlenn Uza r ta rp • b h • ·· '- 5 · · · 750 '- d 
1 1_

1 
d b ... Jttedir Bu meti Leninıırad1 büyük hır a n mus- reıııı- ovyet ıııazıııom · metı:e x.a ar 

arı yaptıK arın an anıetme · 1 L w '- • • • • .,_ . r _ l 1_ •• •• 

f . F . · ak caizse tahkem mevki haline ıoııı.•m&ia &Har ıçınc gtf'mıt ULI c..ştonya ı &aKer gormuı 
atıst ranıız gazeteaıne ınanm . . . . • 1 b ] ,. 1_ • d k r _ h 

D U ı. Ş '- ihti]a(ma Çin lehinde vermıştır. Bu tebırdekı ecnebı .konıo os· Ye UA arı taup. e er en ı:.ııtonya udut 
puaya zaK ar& b' 1 .. uh f ] • w k ""ldü üd h 1 . 1 b tılemelttedlı. Bu ga- luk.larının fuhi ye ecne ı vapur. arı mu· a ız arının ate~ıne ugrayara o • 

• tn a a e ar:ıu an e k ) d h"" .. k ·· ı .. l d" S h"'-- . R" 
zete böyle bir ihtimal karıunnda Fran- rcttebahnın karaya çı ma an~ a uy~ ~ _mll§ er . ır . . ovyet u~.u~eti . ıga :e-

, · · k "ht" tla hareket et· tahdidat yapılaru an~k ileride tayın firıne hid~ Eatonya hukumetı nczdın· 
112: eıyaıetinın ço ı ıya . . . . . . . . 
meai lüzumunu kaydetmekte ve Sovyet· edilecek muayyen hır ~a dalulındc. do- de. ııddctlc,..protato ıc;ın talımat ı.•cımıt-
ler Çin itlerine müdcıhale edecek olur· laımalarına.müsyde cclilm~i bu karar· tİI. 11ko hüküme\i bu }ıadise mcsul• 
laraa faa~nın Fr~ • Sovyet paktı· la4alalı.adar,.}>ul~uyormu1-. - ~ri~ §İ~etle l~iyesin" ve kurbanla~ 
DJft hUkli~ .ka\diiinı ilin ey\iy~ Moekova. 2 5 ı< Ö. RL - ;r!l ajantı ailel~nc münasip tazminat .-verilmeslı;ıl 
al ~ ebnelltedir. bddiriforı .J 9 Sonklnunda Eatonya luı- talep etmdltcdiı. 
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ŞEHİR AB 1 Şaşırdılar mı? 

§'''ER.k"i:K:~ .. KA.iilr:ii .. ANi'A .. R.Mi? .. 

ERKEK İCİN KADIN • 

Yeni Anketimiz l 
.......... Tireden ·········· • • • • • • • • • . B.A . Keşşaf 

---·---

Bir Muamma mıdır? 
;;;..;...~~--~--~~ ili yet Umumi meclisi 

hususi encü

-o---
- BAŞT ARAF! 1-INCI SAHiFEDE ..-
bili rdi. O d evri kapadığımız yıl~r· 
d a nberi yer yüzünde çok şeyler I e' 

ğişti. Bütün bu azametli inkılB~ ~r· 
dan bir kısım Arap aleminin hal~.~ 
tifade edememiş olması teessU 

karşılanacak şeydir. k' 

• • • • • . "En yiiksek beste-
E karların eserlerini . 
E bile akortsuz bir : . : 
E saz hiçe indirir. E 

• 
Kadın anlaşılma- E 

ğa değer bir varlık · 
taşıyorsa erkeğin 
onu anlamağa ça-

yzahname hakkında 
menin hazırladığı rapor 

Viliyet umumi meclisi, dün öğleden 
sonra saat on dörtte reis vekili B. Sırrı 

' 
1 
(Foça) nın başkanlığında toplanmıı: 
ikinc" celseye Vali B. Fazlı Güleç riya

set etmiştir. 

! C.ki zabıt kabul edild ikte~. sonra en-· ı cümenlerden celen c.vrak muzakere '\' C 

l'ltaç edilmi~tir . ~1enemende haftada bir 
.- defa, per,embe günleri kurulan pazarın. 

halkın ylyecek ve diğer iht;7.ıçlarını da
ha ucuz fiatle temin etmesi noktasından 

\iki defaya çıkarılması ve pazart:..:.i gün
l lcrinin de pazar günü olar.::.!... ~c.ilulü hak-

okundu .. 
Arap alemine tavsiyemiz, Tür ı· 

yeyi eyice anlamağa çalışmasıdır· 
Bugünkü Türkiyede terakki ve re
faha dağru atılan kuvvetli adıınl"~ 
dikkatle takip etmelidirler. Mü~d~ 
lemizin mahiyetini, siyasetiınııın 
muvaffakıyet sırrını öğrenmelidirler· 
Bilhassa şunu bilmelidirler ki bugiW 
kü insanlığın cehalete, geriliğe ~j'.j 
şı insafı kalmamıştır. Hakiki istık 3 

ve kurtuluş güneşi milletimizin ya· 
rattığı inkılaplarda, fikir hamlelerin· 
de mündemiçtir. Aynı yolda bizi ıa· 

1 kip etsinler. Hiç olmazsa önde! 
""levkiinde olan Arap münevver 
!eri, bir TÜRK-Arap dostluğunu; 
Araplığa saadet vereceğini tasd 
edecek kadar bir ruh asaleti göster· 

. lışması bir vazife· 
dir. Aksi takdirde · 
sarfedilecek emek 
heder olacaktır,, 

l kın .. da ~e~e~~n belediye m~.c~~3İn~~ -~e 
I vilrJ.yetın ıstegı muvafık gorulmuştur. 

Bundan ıonra. pazartesi günleri de Me

nemende pazar kurulacaktır. 
Vı!C.yet umumt meclisi toplantı halinde 

mehtabını bek!emek, bir musiki ise bü- Avukat B. Kemalle arkndaşlart tar.ı.- Devlet olırasına intikal eden bu ihti- nan vergilerin ekseriyetle kayıtları kapa .. 
diyor• tün ruhuyla onu dinlemek gene erkeğe fından verilen bir takrirde, muhasebei lilfın vlli.yetin noktai. nazarı dairesinde tılmıyarak 'lÇık bırakıldığı ve aradan za. ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·· 1 k•·· ki b · k taLiJ't k am edil muyeuer o aca ua. husu!'I İyeden maaş alan memurların ter- le!ıimize intacını temenni etme e era... man geçınce te rar ıu a a ıy ... 
Erkek kadını anlar mı, anketi- !tadına güzelliğini veren, onu bir sa· fıhleri için bu ıeneki bütçeye tahsisal\ber makU. bir kararın akıb~tl.e~i~i de diğ~ emsaliyle sabit hatalı bir.h~reket ol~ 

ni Tireli bir kariimizin cevabile natt.ir ruhuyla itliy~ e~ektir. _f.rkek konulması istenmiş. takririn vılayet ma- ş:mdiden derpiş etmenin fevaıdını ızaha dugundan bu kayıtların. ~a ıntızam da 
kapıyoruz. Bu kariimiz «ruhunda kadını anlar mı ıualınıx, olme:ı: bır sen- k tk 'k edolmesı" muvafık görul- h k iresinde tutulmaaı ve hılafında hareket ,_ . .. amınca te ı acet yo tur. 
nrtınalar koparan kadınlar haR- foninin yarııtıcı dabiune muzikten an- mu~tur. 3 _ Gerek 9 36 senesi tahsilatiyle biri e~ece~ .tahsil memurları hak~ında va· 
hındaki tecrübelerine» dayanarak lar mı diye bir ıual oluyor. Anlamak Karııyabda Cümhuriyet ve Ankara evvelki yılın tahsilatt arasında ve ge- ,zıfelermı ıhmalden dolayı ta~bat yapı~
llf'liiulaki ceoabı oeriyor: kudretinde olan, kadını teshir edebilinek mekteplerinin ıubeleri olarak faaliyet k 935 •<nesinde maliyenin küıuratı ma11 ve kuyudatı mevcudenın esaslı bır 

k k •'-'- 1 re 1 "d" cErkek kaduu anlamak için kendi ru .. kudretini veren er e onu muu.aa an, ... gösteren iki. okulun müatakll okullar ha- munzamadan hususi idareye ayırdığı his .. ıekilde ıslahı ıayant tcmcnru ır. 

b . J--'-' __ .. .. -'- . t B y---1-tır. Kadını anlamıyan kendi var- k k"k . . d . d .. ··ı 6 v·1· ı· "d f ı hhat unun_ ız er1111 ooua gonnca as er. en ~ line ifrağt istenmiş; bu iste tet ı ı;ın se ile vergilerin evrın en aonra goru en - ı a,ye ın t are, na ıa. ı • 

luıdmı birçok dnalerl olan çiçeklere ben- lığmdan hiç bir f"Y yaratamıyan erkek- encümenlere havale edilmiştir. fazlalık vilayet bütçeoinin iktisabı kuvvet maarif ve ziraat veteriner işleriyle muh-
ntf'll'İm. Budan manolyalar gibi, yalnız tir. Sıra izahname hakkında encümenin etmekte olduğunlt ve ilk başlangıç ee· telif mesaisine ait izahat. erlıtamcn beli. .. 
"-'il ı __ _._ muh aal nlan ·· Sualinize bir b••lca türlü de cevap ve- .. 1• ı· d'I b h ı etı" • 'f d · d Lt ld gu" ,·çin 9UN V&ZOUll'Qm tqem. o aua- . . • _. -Y I hazırlanan muta aa raporuna ge ın_ce ro- nesinde elde e ı en u ayır ı n cenın gah ı a esıne ayanmas. a o u 

!emek içindir .•• Budan basit fakat ıem- rebılınm ,_,_, i• vekili B. Sırrı, bu raporun miıtalaa- müteakip acnelerde daha ziyade bariz bunların tafsa ve tahlili uit görülmüş-
d"'' •• bul f ı·• Bilinin.iz ki en yüksek be::te .. ...-00.nn . 'h . .. · '- · f Id • ·· •• zaman DefYUDeın& an eı 13me . . . sında valioın huzuruna 1 hyaç goatermış bir sal8.h ve in~ışa a namzet o ugunu tur. 
benser. Cinsiyetinin hakiki meziyetleri- eserlerini bile akortıuz bır uz hıçe ' 0

• ve celseyi. on beş dakika tatil etmiştir. g:östermektedi.r. Bununla beraber einini Ağamemnun ılıcalarında yapılması ta-

n! tafıyan her luıdm kendini tanıtmak dirir. EK<•. ıı~elliğini v~ren onu. çala· iKiNCi CELSE saboka bakaya ..,.iktannın her ~ene aza~- 1 ka~rür ede~ ısl~at .ve m~d.ern İnşaat ~e 
baldonı haizdir. Ve anlatdınak iıtiyecek- cak olan elın hır hannonı yaratabilecek . . . _ . _ . I dıkça varidat miktarına muessır olacagı tesıeat proJelerının ıhzarı ıçın açılan mu-
ıir. Fakat erkekte luıdm da kuvntli bir kudrette olmas•dır. Yani meziy<.tler bir- !kıncı c~lıe valının• rıyaset'.nde top an- da unutulmamalıdır. sabakaya İştirak eden olmadığından do-

l-melidir Kadın anlat•lmaga- deg"er l,ir mııtır. Vılayel umumı medısınde okunan • 1 b h tak" "'k'fat " ç b"n lı'ra-.ı...ı..et __ _ı....r •-L!!o-L!- teairl altmdadll'- --.. · ' , , .. ~ I 4 B k " ruru zamana ug· ayı u usus ı mu a ın u ı 
-~ MJT&1 UIDIUllUll .... i.zahname ve mütalıianamenin tetkıkı ıçın - a ayanın mu ... .. . 
ı.... Bımmı önilne geçebilecdc hiç bir varlık tAtıyoraa onu anlamaga çalıtmak , . . • .. . k . I . · 2656 Nu. lı kanun mu· ya çıkarıldıgı ve bunun uzerıne gelen 

. . • . teşkıl edılen hususa encumenın no taı na- ratı maması ıçın . . . . d • b"l 
lnıTVet tuanur edemiyorum. Zaten vaxifedır. Fakat bazen bıç bir kıymet 1 . . R ., . b ' k mükellefler hakkında ya- j proıelerın derecelen tesbıt olun ugu ı -

, • • I zannı bıldıren r&'lor okunmu,tur. a- cıuınce ır c;o . . . d . k'I · · 1 .,,_ 
böyle bir lnı'll"l'et mevcnt olaaydı bu ha- taıınuyan hır e.en canlandırmaga ça ı· 1 . - ılan" takibatın mutad mesaiyi tazif et- I dınlmekte ıse e zıraat ve a etı ıeo OJ"'-

all ''-'- "b" • b" k por şudur. p 1 . .. .. "t h f rat bir tq parçua kadar ruhauz, cansız f&ll zav ı aanAUUlr &1 ı manaıtz &r a-
1 

b" l . . . . 9 38 . 8 ""men iı;;ılerin yine normal bir araştırma ar enstıtusu mu a assLS pro e ... 
. • 1 - 1936 yılı hesa ı ;at ısının mesıne r il • 1 .• .• 1 · f d 1 

olurdu. dmı anlamak ıçuı uinJan erkek te gay- . .. . bı'rlı.kte vaktı"nde lt t d . "ne ve alacak sahiplerinin soru (Salamon Ha evı) tara ın an ı ıca 
• • •• • ____ L yılı ıhzarı butçe.,yle sure e e vırı 1 h ıı· d ı k'k · · · 

Mehtaptan, çiçekten, fiirden, muı.iki- retlenmn heder oldufunu ,.gormege rnan· . _ . . . .. h . t"hk kl ak.ti zamaniyle verilerek ma a ın e yaptın an tet ı at nehcesının 
k ani 

, __ ._ H meclı!IC tevdı edılmeeı vılayet mu ase ... l8 1 8 arının v l h . .. . 1.... . l 
den anJamı,.an bir erkek, kadmdan da kUmdur. Anlama , aftlltlll&... aya.. . .. . . . . h h" b" ·ıca te meydan verilmemiı 0 \ .. j avı rapora gore ıu zengın ıgıoı an~-

• , , .. . b" l k be teşkilatının faalıyelıne ve ıntızam ıç '· ıı ye _._ • l ,_ . . f ı· ·ı 
Jnl•ma• •• Kadm bir tür ıae onun mora- tm en euzel bır ıUTma, ır tı ı~ a- • . • •.. • __ ....... ..... ,n. uıu ... , • 0 • •L - •. t •• :ı::ı.,.t:mi7 h111111~ıt i,.JA- 1ma.a,_ ve çoga tmaııt. ıçın aa ıyete geçı ... 
ralannı anlıyarak ~,bir .. cf.rlrJıt _,, ___ ,_.__ TiRE • A. K~taf bi ştikran ve memnuniyettir. re teşkil&tının İntizam mesaisine karıı vi-Jdi!i ve ~Afi au .mCTout. ol~uğu anlaşıl .. 

2 B. · ·ı · . l' l.iyet yüksek makamının sitayiıkar ifa-,dıgı takdırde seçılen proıenın •u)"Un zen· - ına ve arazı vergı ertnın ma t· . . .. . .. . . _ 

Paşabahçe Çok Çocuklu d d · 1 b h datına encümenimiz de iıtirak eder. gınlıgıne gore mevkn tatbıka konulaca-
ye en geç evır a ınmasının ve u u- .. "f . 

·· d · ·ı k'I" . . 5 Bitmek üzere olduğu bildirilen gt ı adc olunmasına nazaran evel emırde 
susta vucu a gehrı en teş ı dl ıçın ara ... 

1 

- ı · · b" d "l d b ·· 
Mezatllğlnln Yeni Pl•n A• ·1 l 'k · h · · · I · d b' k f su vazıyeh tes ıt c ı me en u musaba .. a 1 l e ere 1 ramiye dan az çok bır zaman geçmiş olmasının ta rırı arazı mur..me csın en ır ço ay-

. • d ı b ki d·•· "b" k · 1 k "k kanın yapılması da icabı maslahata uy-hazırlanıyor tesıratına raı._:men hususi idarece doğru- a ar e en ıgı gı t va hy e pe yu -'l ' 1 k ı k b ı b" · · gun görülmemiştir. zert tyor dan doğruya müke1leflerden yapılan tah ... se o ara tes İt o unan ve ına vergısı-Belediye reisi dün Paşabahçe mezar
lığında yapılacak tadi!At hakkında tet
kiklerde bulunmuştur. Bu sene de bu 
ınezarlığın teşciri işine devam edilecek
tir. Mezarlığın arka kısmındaki bazı ar
.aalar lstim!Ak edilerek buraya ita.ve 
edilecektir. 

• • .. • • - L k'l d · d · fi 7 - Şaşal suyu hasılatının. ancak bu 
Ç k ki · ı 1 d 1 ·k · sılatta butçe tahmınıne nazara n 26 7 ,68 7 ı . ..: matrw1 te~ ı e en ıra ı gayrı sa ... . . 

0 cocu u a ı e er en ° up 1 ramıye . - ... . . h ' I" d • b" suya aıt tesısata &arfı ve başka işlere 
1 ı · 'k 1 d "l d ' · ı · ·k lira gibi mühim bir fazlalık elde edilme- lerın de vılayetımız da ı ın e umumı ır 1 

muame e erı 1 ma e 1 en ye 1 aı enın 1• ... • . • • • • • k 1 sarfedilmemesi mecliscc müttehaz karar · ı ı - S ıh V k·t · !.i i ft ıh ara değer bir muvaffakıyet olmak- ta hrır ıcra:: ı surchyle hır haddı ma u e 
ramıye muame e erı ı 1 at e a etınce . - . . - .. . l h kk icabından olduğu halde su varidatının 
"k 1 d"I k ·k · · 1 · 'I " la beri" ber hr:sabı kat' inin müvazt"'ne açı .. ındıulmcsı hususa t a.dıl yoluy e a ını • 
ı ma e ı ere ı ramıye emır erı vı aye-- . d l başka yerlere sarfedildiği ve meclis ka· 
t 1 • · B ı B d B Ş ğı hakkında verilen izahat encümenimi· arayamıyan bırçok vatan aş arı zarar .. 
e ge mıştır. un ar urnava a n. e- . __ .. .. . · l· .. . - . . L -a rarının tatbik edilmediği anlaşılmıştır. 

rı e a ma, "-arantıne a n. aı.sC, C· ~- ~ 8 S' k • 

Paşa.bahçe mezarlığının yeni 
hazırlanmaktadır. 

·f F t " · d B B · T 1 zı buııbutun endı••den kurtaracak mahi ... dan ~urtaracagı gıbı bu vergının tans 

1 ·k B N d. Q-h· I d B A 1 yette görülememi•tir Çünkü bu açıg" ı imkanlarını da teshil etmlş olacağından - ıgorta arşılıgı olarak evvelce 
plAnı pecı te n. a ıre, ·.r; ıt er e n. y~ · Y • 1 b k hf . 

K b d B M - . d. iL . ı kar~nlayacak olan ve iki yüz bin lirayı bu hususla mecHsimizin makamı aidi.ne I top anmı!J ve an ada ma uz ıken sarf-

Halkevi kösesi • 
if/T"L:TT".a 7777./7 /:TJ.~IZJifAll 
1 - Fikirler dergimizde gençliğe bir 

sahife açtık. Maksadımız bu günün ka
pasitelerini yarına kuvvetli bir şekilde 
hazırlamaktır. 

Yazı vermek istiyen gençlerin yazıla
rını (Halkevi.nde Fuat Edip) adresi.ne 
yollamalarını bildiririz. 

2 - 26/1/938 çarşamba günü saat 18 
de sosyal yardım komitesi ve saat 17 de 
halk dershaneleri haftalık toplantısı 
vardır. 

şe. ara urun a n. . urure ır. "-ramı- ı ~ dil t k · k 
yeleri bu hafta içinde verilecektir. tecavüz edeceği tahmin olunan hazine '"emenniyatta bulunması münasiptir. I e en paranın e rac ye-one onması 

--=-- ve metrU.k mallara ait bina ve arazi ver- Bundan başka 2656 numaralı kanun mu- 1 meclisce ittihaz edilen karar icabından 
gilerinin hazine bütçesinde irat ve mas .. cibince müruru zamanı katolunan arazi j olduğu ve geçen yıl izah.namesi. hakkın
raf suretiyle vaktiyle mahsup edilme· vergilerinden yeni tahrir neticesi fazlalı· 1 da encümenimizce tanzim ve umumi 
miş olmasının bunların bak.ayadan ve bi .. ğı tahakkuk edenlerin terkin ve tenzili meclisc.e kabul edilen raporda, yerine 

Dinamitle balık 
avlamamalı 

Karaburunun Ardıç rncvkiinde, sahil
de dinamitle balık avlıyan rlyas, Halil, 

naenaleyh idarei huausiyeye müdevver 
vergilerden sayılmasını icap ettireceği 

pek şüphelidir. 
Mustafa, Haaan, idris ve ~lehmet Ali 

b ta k 1 k dl
. .

1 
• Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşme-

za ı ca ya a anara a ıyeye verı mı,- • . 
1 d . s l 1 . d r 1 . . .. aıyle kendiliğinden t" kaaa uğrayan bu er ır. uç u ar, JAn arma ne er erını go~ 
·· k bb"" . l d' vergilere bel bağlamaktansa bu açığın 

runce a.çmıya. teışe us etmış er ar. b ka l l k 1 · · 
aş suret er e apah ma.sı çarelerını 

U -0---1 k şimdiden dÜJÜnmek ve yapacağımız büt .. 
navacı l ve spor çelerde bu ciheti daima göz önünde bu

HavacJık ve Spor mecmuaıınm 206 n-ılundurmak ihtiyatlı bir hareket olacak-
cı sayısı çıkmı~tır. Tavsiye ede.-iz. tır. 

ile bu bakayanın da yeni tahrir kıymeti getirilmiyen bu kararın bir an evvel İcra 
üzerinden hesaplanmasının temini husu-; ve ... infazı lüzumu kayıt ve. i~ret olun· 
eunda meclisimizin ve vildyet yük.sek ma ... dugu halde. bu paranan yertne konmadı .. 
kamının icap eden tcşebbüsat ve temen- J ğı yapılan tetkiklerden anlattlmışhr.> 
niyatı yapması encümenimizce muvafık J fzahname hakkındaki rapor okunduk .. 
görülmüştür. Bina vergileri hakkındaki. tan sonra B. Nurl Esen bir noktaya te ... 
tadil taleplerinin kanunen muayyen olan 1 mas etmiş ve meclisce kabul edilmiştir. 
müddet zarfında intaç edilememekte ol· I Cuma günkü celsede bütçe müzake
ması komisyonların ihtiyaca ki.fi olma-- ratına başlanacaktır. 
dığını gösterdiğinden bu komisyonların 1 ----------------

da tezyidi ve mükelleflerden tahsil olu- Kücük ffaberleZ:-~ , ' .. . ' . .... .. • . . . 

27 BiRiNCi PERŞEMBEDEN iTiBAREN 

TAYYARE SINEMASlf'1DA 
HERKESiN BILDICI VE TANIDlCl MEŞHUR ESER 

ÇALI KUŞU 
HUGETTE DUFL03 VE JEAN PIERRE AUMONT TARAFINDAN TEMSiL EDiLMiŞ HiSSi VE iÇTiMAi BtJYtJK FiLiM 

l LE 
CLARK CABLE VE JOAN CRAVFORD GiBi iKi DAHi ARTiSTiN TEMSiL ETTICI 

G N YOLU •• •• L o u 
Filimleri gösterilecektir. Bu büyük programı timdiden doıtlarınıza, bildiklerinize tavsiye ediniz .•• 

BUGON SON DEFA OLARAK Bahçeleri Alla hın TAMAMIYLE RENKLi 

GöSTERILECEKTIR_ FlRSA TT AN iSTiF ADE EDiNiZ. 
AYRICA: lfflSIR MANZARALAR! • PARAMOUNT JOURNAL VE MIKI 

SEANSLAR: 3 - 5- 7 ve 9 da .• 

1 ~'77.:!'21'7? :z;ı 
Belediye encümeni dün akşam reisin 

riyasetinde toplanarak bazı kararlar al
. mıştır. 

1 * Sinop vilayetinin Boyabat kazası
I na bağlı Duragan nahiyesi ınerkez.i Çer
çilerden alınarak Duragana nakledil
miş ve keyfiyet vilayetlere bildırilnıiş

tir. 

* Yeni Foça limanına gitmekte olan 
Istanbul romorkörü, sahilin bir mil açı
ğında karaya olurmuş ve kurtarılmış
ILr. Romorkörde hasar yoktur. 

* Lise ve yüksek mektep mezunları
nın memuriyete alınmaları memurin ka
nunu kayıtlarına tabi olduğu Vılaycte 
bildirilmiştir. * Müftülerin tekaütlükten istisnaları 
kanun iktizası olduğu vilayete bildiril
miıtir. Bu itibarla fennen alil ve mariz 
bulundukları sabit olmıyan bu gibi kim
seler tekaüt cdilmiyecekler, vazife ifa 
etlikleri müddetçe tam maaş alacaklar
dır. * Türkiye-Polonya ticaret anlaşması
na bağlı <B• listesinin yeri.ne kaim 
olan yeni liste ticaret odasına ııelıniştir. 

sinler .. 
ŞEVKET BiLGiN 

ltalyaya 
938 yılının ilk altı 
ayındaki ihracatımıı 
Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasıt110 

üçüncü maddesi mucibince 938 yılı Ok 
altı ayı için hazırlanan kontenjan ıısıe
leri ticaret odasına gelmiştir. Bu tlliid· 
det zarfında aşağıdaki maddeler ItalYB' 
ya ihraç edilecektir : • 
3~ liret kıymetinde tavuk yu· 

murtası 3.000.000 liret kıymetinde tat• 
balık, 150.000 liretlik şeker melası, d<>' 
kuz milyon 750 bin liretlik arpa, 2 ınil• 
yon 625 bi.n liretlik mısır, 1.875.000 Ji• 

1. el· 
rettik muhtelif tohumlar 5.000.000 " 
lik kuru sebze, 500 bi.n liretlik kurtl 
üzüm, 935 bin liretlik kuru meyvatar, 
1.500.000 liretlik yağlı tohwnlar, 250 bİll 
liretlik balıkyağı, 2.500.000 liretlik zcY' 
tinyağı, 3.500.00 liretlik pamuk, 750 biP 
liretlik yUn, 325 bin liretlik kaskaın v• 
paçavralar, 325 bin liretllk ipek, 500 bil' 
liretlik Kromit, bir milyon 500 bil' 
lireilik kurşun madeni, 150 bin liretlik 
gitre, 1.250.000 liretlik afyon, 500.000 li• 
retli boyalı ve tanenli maddeler, iki rııil• 
yon liretlik ham deriler, 5.625.000 liret· 
lik yulaf, 3.750 bin liretlik kepek Türkl• 
yeden Italyaya ihraç edilecektir. 

Bundan başka ikinci bir liste ile yİ.tl• 
Tilrkiyeden ltalyaya ihraç edilecek, di· 
ğer eşya grubuna giren maddeler d' 
varılır. Bunların tutarı, 934 yılının yiW 
de ellisine muadildir. Bunlar arasınd• 
çavdar, sirke, nebati yağlar, balmun10• 

ham kıl, çinko madeni, hurda demir v• 
çelik, ildi kereste, yerli nebatlar va.rd1

' 

ki hepsinin kontenjanları Italyan tarife 
numaralariyle gösteri~tir. 

Beledlye tallmatnamesı11e 
aykırı harekttt edenler 
Belediye talimatnamesi.ne aykırı ol•· 

rak hareket eden beş kahveci, üç bel"' 
ber, yedi arabacı, beş şoför, yerlere til• 
küren 48 kişi, sinemalarda sigara içeP 
üç kişi belediyece tecziye ediJmCıle!' 
dir. Belediyenin dikliği ağaçlardan biJ"i• 
ni kırdığı anlaşılan bir şahıs mahkoııtC' 
ye verilmiş lir. 

-o---

T ekirdağında zelzele 
Tekirdağ, 25 (A.A) - Gece halkı h'"' 

yecana düşüren iki şiddetli zelzele ol· 
muştur. Hasar yoktur. 

""" ,_- c • "'ft 

Acıklı bir teşekkür 
Annem lzmirli Salepçi :r.ade 

hafideai ve müteveffa 0.
man zade Ziya zevceai Hacerin 
Almanyada aanatoryumda te
davide iken zatürreeden kurtU• 
laımyarak ebediyete kavufma
aı üzerine aile doatlarmi. 
fından göaterilen yükaek · lle
ğerdelri teselli ve ,efkat eaerle
rine ayrı ayn teıekkür edebil
meğe büyük acunız mini ol• 

muıtur. 

Aziz ve kıymetli ölüyü va· 
siyeti mucibince Almanyııdaıı 
naklettirerek 10/2/1938 tari· 
hinde latanbulda Mecidiye kö
yündeki makberi mahausund• 
hapgihı ebediaine tevdi ede
ceğiz. , 

Bizi aevenlere ve aamİlllı 
duygu ve ali.kalannı esirgeıne
yenlere kartı, kuaurlarımızU' 
bağışlanılmasını dilerken, de
rin minnet ve sonsuz ıükranı
mızı sunarız. 

Evlatları namına oğlıı 
LEMi AKSOY 
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At c1ns1n1 

ıslah ıcın • 

Milletler Cemiyeti konsey_i 
Corluda bir tay 
' sergisi açılacaktır 
Ankara 28 (Husu>i) - Trakya atld

rının ı!l3hını teşvik ınak&adilc Çorluda 
bir ray sergisinin açılması için umumi 

mü(cttiş1ikçc hazırlanmış olan tilimat

nsıme Zıraaı vckilctinc @:clmiştir. Bugünkü 
Hariciye 

toplantısında 8 devlet 
\' ck81etin tetkik etmekte olduğu bu 

tal;m;ıtnameyc göre sergiye örnek at yc

ti~tirmc mıntakası ol~n Çorlu ve çcrçe

Vt"~inde hükümct aygırlarından yetişmiş 

olan 93 7 doğumlu taylar iştirak edecek-

nazı ı hazır bulunacak -
B. T. R. 
Yakından takip etmek 

Hatay Aras, tir. 

•• 
müzakereleri 

bulunacak 
hakkındaki 

Cenevrede 
Sergiye iştirak edecek olan bu taylar~ 

dan 3 d.anesine birinci. 6 danesine ikin~ 
ci, 13 danesine de üçüncü olmak üzere 

nevre toplantdarı başlan·ıış bulunuyor. 22 ikTamiye dugıtJlacilk.tır. 

uzere 
~.~~evre, _25 (A.A) - Milletler cemi- tay hakkındaki müzakereleri yakından 
ilk onseyı Yüzüncü içtima devresinin takip etmek üzere yine Cenevrede bu

reisesini Yarın Iran hariciye müste- lunacaktır. • 
~arı Mustafa Adlcnin riyasetinde akde- Konseyin bu içtima devresinin olduk-
Ccektir, Bu ilk celsenin büyük bir kıs- ça kısa süreceği tahmin olunmaktadır .. 

;:ı 0~u~ olduğu .üzere hususi mahiyet- Cumartesiye kapanması muhtemeldir .. 

ca lır. Bu içtima devresinde kon- Pazartesiden itibaren de yerine Millet•.•y ına.ası etrafında yedi hariciye na-
1...,_ ]er cemi'L'eti paktının tensiki meselesini - ... ııı "tr al · • b " tti ·1 k , 't~'-. ,} acagı te aruz e rı me • k 

' "" tetkike memur 28 !er komitesi geçece --
.tden n b . tir. Bu içtima devresinin arifesinde bü-

11: __ • • el os, Lit\'inof, Bek, Spaak, 
--._..,, M: ki · d tün gözler Parise çevril~. Çünkü '.rlırlti . ' . ~ntersdir_ Se · zincısi e 

l • harıcıye vekili Rüştü Aras Ha- orada Fransız - lngiliz konutmalarile Ce-

Il'c1grad. 25 (AA) - Cenevreye git- • Birinci ikramiyeler ikişer yüz, il.in
mekte olan Ttirkiye hariciye veki]i Dr. ci ikramiyeler yüz altf':"ı,ar, üçüncü i.1tra~ 
Tevfik Rüştü Ara.s düıı,gece B~lgraddan 1 miyeler de yüz yirmı dörder lira olarak 
geçmiştir. Istasyonda başvekil ve lıari-1 tesbit edilmiıtir. 
ciy~ naz:rı Stoy.a~oviç, hariciye neza- lstanbul belediyesi 
retı erkanı. Turkiye elçısı ve Yunan 
maslahatgüzafı tarafrndan selamlanmış
tlr. 

Trenin tevakkufu e'nasında Aras ve 
Stoyadinoviç garın salonunda kısa bir 
noktai nazar teati.sinde bulunmll§lardır. 
Aras yoluna devam etmiştir. 

Temizlik işine devam 
ediyor 

Leh Parlamentosunda 

Jstanbul. 25 (Hususi) - Istanbul be
lediyesi şelıiı· içinde ve esnaflar ara
sında başladığı temizlik işine de,·am et
mektedir. Tuzcularda Argiri adlı birinin 
yağ imalathanesinde yağ eritmeğe mah
sus olan kazan abdesthanede bulundu
ğundan imali\than.-i iiç gün kapatıl-

u1ıştı_r. 

iz mir 
şirketi 

telefon 
Oldukça 

.... 
agır bir ihtilaf çıktı 

- BAŞTARAFI 1-INCI SA HiFEDE -

Ordu encümeni reisi istifaya mecbur edildi ~_ 1:eı~~on ·'ir~eti tesisatı .• b irJ 
liJi\Tarşova, 25 (A.A) - Mebusan mec- Milli blokun parlamento grubu gene- tifaya mecbur edilmiş olmasını protesto m ilyon ıkı yuz bın !ıraya, 20 muıa- İ 
g Ordu encümeni reisi general Zolo- ral aJeyhinde şiddetli hücumlara başla- etmiştir. vi taksitte ödenmek üzere satın alın-' 
O ordVsltiıtin mare•al Ridz Smigliyi hem Diğer taraftan milli blok reisi gene- mı•tır. Şirketin hisse tutarının yüz-

-s mış ve generalı encümen reisliğinden ki b t st ~ 
unun §efi hem de bir devlet meınu- ral Skagrezyns u pro e oya muka- de elli beşi İzmir belediyesine aittir-

;~ Vazifelerini ifa ettiğinden dolayı yap- istifaya mecbur etmiştir. bil bir beyanname neşretmiş ve Vilna Ankarad a bulunan eczacı B. F aik 
~ 1 

tenkiller üzerine parlamentoda çı- Milll blokun Vilna şubesi reisi resınt ~ubesinin böyle bir_ protestoda bulun-ı ve M ister R app yarın ak,am §eh ri-
an ihtilaf vahimleşmiştir. bir beyanname neşrederek generalın is- mağa hakkı olmadıgını bildırmıştır. m ize döneceklerdir. 

llabeşistanda son vaziyet 
Tesisatın teslim ve tesellüm mu

• amelelerine pazartesi günü başlana
l caktır. Tesellüm muamelesini Nafıa 
ı vekalet! :ıdına, posta, telgraf ve tel ıefon umum müdürlüğü muamelat 

f efi B. T evfikle lstanbul telefon it l l b • ,. ı •• h _,. k • • • m üdürü B. Niyazi yapacaktır . He-

Q. yan ar. ır tur u tam a ımıyetı J ~:!.:>:::-ic::d:·~rııa:~kt.r~:;:~ 
lüm muamelesi ancak bir ayda ık-

e l de edemiyorlar . . . mal edilecektir_ = -

p . . . ...................................... cDaily Hcrald> gazetesinin muhabiri· Narlıdere , . , •tıa, 25 (ö.R) - •Üeuvre> gazcıe-ı • H b 1 
• ) 

1 ırdıaıne gore Habeşıstanda lıal-
ı • •n or · da büyük hoınutauzluk uyandırmakta-

1
•

1
n b "ld' . • . .. . ·= __ = e eş er ne göre de kıtlık tehdidi yerliler arasın· 

't• Vazıyete tamamiylc hakim olmak- C • t • • h k 1 ıt u, k 1 : dır. Bu kaynaşma o kadar kuvvetlidir ına ye ının mu a e-~•rt a. hr ar. Oç aydan beri !ta]yan as- • k . 

·- .. b~Uvvetlerine karı• mütemadiyen ar- • Hala" Italy""nlar- ki lıalyan karakolları takıriyo edilme . , mesine bugün devanı 1 
""' ı C\ tc ve bir aıra tedip harecktlcrine glri~il-lllerın r mukavemet ııörülmekıe ve yer-

1 
l mektedir. Habe•lerin ekmek yapmakta edı"f ecek lı ı b' . ltalyan karakollarına hücumları ıyor a.... . 

' 
1
•

1ni t k' k d a çarpış a kullandıkları aorgo adlı hububat tüken- Narlıdere köyünde kasap Mustafayı C • ıp etme te ir. 
lı,.ı •ç•n ayın yediainde Habeşlerle bir Mağlup edilen /tal mek üzeredir. 1937 mahsulünün 193~ pusu kurmak suretiyle öldürmekten 

Y•n ın··ı · d b' h hasadına kadar vaziyeti idare cdemiye- suçlu Has2n og· lu Ibrahimin muhakeme-}.'! o) u rezeıl arasın a ır mu arc- d J 
il•!' ll'ıuı Ve ltalyanların mağlıibiyetiyle yanların im a ına ceii anlaıumııtır. Et ve aüt noksandır. sine yarın ağır cezada devam edilecek
J ı~~•le."'."ittir. Mağl<lpların imdadına koşan J 200 kişi _ ltalyanlar hayvanları müsadere ettikle- tir. lbrahimin babası Hasan, vefat etti-
lıund kiıılılc bir kuvvet ııönderilmipe de l rinden yerliler sürülerini hudut ötesİn• I ği için hakkındaki dava sukut •_imişti. 

•Mn da haber alınamamıştır. den haber a ına - geçirerek ıatmak tehdidinde bulunuyor· ı Ibrahim, idam cezasına mahkum ol-
ç.,~ .~~cheıter Guardian> gazetesinin madı . lar. mu~, bu hüküm temyizce tasdik edil- 1 

'diii b· ın kaynaktan elde ettiğini bildir- ••••••••••••••••• • •••••••••• • ••••••••••• Diğer taraftan yerli ameleye vadedi- miş, ancak temyiz baş milddeiurrıumili-
ltı tib~r h.~~-crc göre Romanın lsl8.m dos- cHabe~iıtandaki ltalyan it adamlari len yüksele Ücretler tahakkuk etmediğin- ğinin itira1.ı ilzerine temyiz heyeti umu

H,b koruncn propagandasına rağmen oraya aöndcrilen 1talyan ıermayelerinin den bunlar yollarda çah:mak istemiyor- miyesince nakzedi1rni~ti. 
' •ıisıan M·· ı· · 1 d ı 1 } J Su 1 lb hi · '"d f d ht ~'-f\ q·· uı uman an arasın a ta - geri alınmasıın ısrarla istemektedir er. lar. 1talyan kumandanlığı çiftçileri zora Ç u ra m1n n1u a aasını eru e 

"'•nd:';"..•nlıiiı artmaktadır. lıalyan ku- Sermayelerin firarı ba,lamıştır. Günde tarlalarından alarak yollara göndermek-, eden '5abık adliye \·ekili bay l'vlahmut 
~Ut n ıgı bu yüzden büyük bir hayal bir milyon Hretin memleketten kaçtığı l e ise de bunlar eair hayatı aürmemck ~ada, mahkemede bulunması ıçın leh-~ 

.v•t t Unla uiiramıstır. Zira yerli bir kuv- tahmin ediliyor.> için dağlara kaçmağı tercih ediyorlar. ı ligat yapılmıştır. Ancak Büyük Millet 
li.b,

0f •malr. İçin bilhassa Müslüman meclisi riyasetinden gelen cevapta, bay 

· ti 
1 

•re ıüvenmekte idi. T 1 h • d Mahmut Esat Bozkurdun rahatsızlığı 
<ı.,, lab,,istanda ekonomik buhran son erue cep esın e dolayısiyle bu cel,ede hazır bulunamı-
<ı. i~~.~'.ddet)j bir ıekil almı,tır. Sebebi 1 yacağı bildirilmiştir. 
lıı,n h •tın ••alması, ihracatın iıe he- ı _Y'~nnkı celsede şahitlerden Abbas, 

1 •m b lt.llU••thl•Ş b • • h b d d d Gullü Riza, Zehra, Meryem, jandarma 
}; k•tte m:~h' üı:ütün durma .. dır. Mem- JYl.i lr SlS ar l UT Uf U Hasan, karakol komutanı Hasan ,-e jan-

~lra ll b ı~ İr para buhranı vardır. ------------------ darına Velinin ifadc:'lerinc n1üracaat ~•bu] • otler ltalyan kağıt paralarını 1 h b J .. d k ·ı b' d J 
lh ctnıek . - Paris, 25 (ö.R) - J,panyadan ge en a er ere gore son crecc csı ır e i ecektir. Teın>·iz heyeti unıuıniyesi, 

l tiy•ç ) ııtemiyorlar. En ziyade ıia Teruel cephesinde harck&tı durdurmuştur. Bazı noktalarda 1 O metre ile.. bazı şahit ifadC'lerinde!~i ınübayenct ı lıu kıtı ok an maddelor eksik gelmekte ve 
d· ı tan d I . risini görmek bile imkansız bir hale gelmişti. Bu ıebeple tayyareler de faali- noktasından kararı bozmuştu. Muhake-

1 ır. o ayı fıatl~r yükselmekte-
............ yettc bulunamamışlardır. me, yarın öğleden e\'vcl yapılacaktır. 

~~;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;.;;;;;;;;:;;;~v=~n 
Ş h • d Yeni Bulgar seçiminde e ir Gazinosun a 

Sayın lzmir 
Yüksek 

halkının gösterdiği 
alaka dolayısile 

Bu defa 

C •ib • ·ıtlen on dört artistin lftirak lle 

Kadınlar rey verecek, mebus olamıyacak 
Sofya, 24 (AA) - öğrenildiğine göre gelecek martın alıısında yapıl•cak 

umumi intihabat dolayısiyle kabinede deği,iklik olmuştur. lntih•bat 22 / 1 O/, 
9 3 7 tarihli kanunda yazılı yeni sistem dairesinde yapılacaktır. Kadınlar rey 
verecekler fakat İntihap edilemiyeceklerdir. 

Siyaııi müşahitler bu intihabatı Bulgaristandı. -ı. ounal p~rlJ;mento sİ '" tt'mi .. 
nin teessüsüne başlangıç addetmektedirler. 

lngiliz - An1erikan ticaret antaşması 

• 

Sabık Mısır Hidivini 
Atatürk kabul etti 

lstanbul. 25 (Tele fonla) - Sabık Mım Hıdivi Abba, Hılmi Paşa bugün 
saat on altıda Yalovayn l!İlmiş, ,.e orada Cüınhl•r Rei~i AtatliıL tarafından 
kabul edilmiştir. 

Atati.irk, Abba~ Jlilmi P~'"' \ ı:- ~i\at k<,dar ııtJrJlcrindc ~]·koymuşlardır 

Yüksek mektep ve lise 
mezunlarının askerliği 

Memur olmalarına mani olmıyack 
Ankara. 25 (Telefonla} - Yüksek mektep ve liııe m~Lunlarından asker-

1ik hizmetlerini ifa ~tmiyenlerin memuriyete alınmalarını bazı takyidata tabi 
tutan kararname VC"killer i-:lcyctince mer'iyetten kaldırılmıştır. Bu takdirde 

]ise ve yüksek mektep mezunlarının memuriyete alınmaları, memurin kanunu 

ile ona müzeyyel kanun ve tadillerinin koyduğu umumi hükümlC"rc tibi ola
caktır. Bu hususta alakadarlara icap eden tebli~t yapılmı~tır . 

Göçmen işleri için 
tedbirler alınıyor • 

yenı 

Ankara, 25 (Telefonla) - Yarın (bugün) iskan genel direktörlüğünde, 
genel direltörün reiııliğinde bir komiııyon toplanacaktır. Göçmen işleri üze

rinde kararlar alacak olan bu komisyon, maliye, dahiliye, iktıııat, ziraat, na· 

fıa, gümrük ve inhi~arlar ''ek5.letleri delegelerinden mürekkep olacaktır. Bu 
komisyon, yurdumuza gelecek muhacirlere yapılacak ev, verilecek araz.i. hay

van, tohumluk gibi yardımları gözden geçirecektir. Göçmenlerin yurda faıdeli 

olabilmelerini temin edecek olan bu yardımlar bir esa!!a bağlanacaktır. Bu ko· 

mİ!!yon, muhtelif ecnebi memleketlerinden serbe!!t it'\cAn suretiyle gelecek 

muhacirlere yapılacak kolaylıklara bir istikamet verC"cck Vf' hükümetten yar· 

dım istememek şartiy\c gelecek muhacirlerin adedini arttırmak ve bu ~ekildrki 
muhacereti teşvik için kararlar alacaktır. 

Meçhul bir denizalt 
Akdenizde bir lngiliz gemisine 

taarruz etti ve torpil attı 
Londrada, 25 (ö.R) - Maltadan Reuter ai•nsına bildirilen, fakat henÜ• 

teeyyüt etmıyen bir habıere gôrc İngiliz ban dtr;..ılı <&.l.. ıt)· ot C....enovcs · vapur.1 
garbi Akdcnizde meçhul bir tahtelbahirin taarruzuna uğramıştır. Tahtelb;:ı• 

hir 300 metre mesafeden vapura bir torpil atınış. a da isabet ettirememiştir. 
Bunun Üzt"rinc tahtelbahir bir aralık deniz yüzüne çıkn11,, fakat sonra derhal 

yine dalmıştır. Taarruza ;.ığrayan lngiliz vapuru 2870 ton hacmindedir-

Mısırda arazi vergis1nde tenzilat 
Kahirr, 25 (ö.R) - Dahiliye v e maliye nezaretlerinın karariy)e küçük 

arazi sahiplerinden alınmakta olan vergi yüzde 50 derecesinde azaltılmıştır 

Küçük arazi sahiplerinin yüzd~ 50 !'İ bundan istifade edeceklerdir. Bu kara· 

rın yeni intihabatta hülc.ümet lehinde rryler temin edec""~i ümit edilmektedir. 

Kahire, 25 (A.A) - Kabine bugün toplanarak vergilerin azaltılma!'ı hak4 

lc.ındaki Jayıhayı tasvip ~tmİşLr. Bilha«sa köylerdeki küçiik emlak sahipleri4 

nin istifade edeceği bu tenzilBt }'Üı:dr 20 ild 50 dir. 
Siyaıi mahafilde beyan oltınduğuna ~öre ÖnÜnlÜLd~ki İntihabatta bu ted

birlerin tesirleri görülC":cektir. 

Diğer taraftan kabine Nahas paşa hükümeti e•n••ında fevkalade krak 
ki ettirilmiş o1an memurların vaziyetini tetkik etmek üzere de bir kon • ı>n 
tc~kiline karar vermi,tir. 

Pariste beynelmilel vaziyet görüşüldü 
Londra, 25 (ö.R) - İngiliz ve Franııız nazırları Parİ!'te beyne1milel va

J:İveti tetkik ederlerken travayist parti!'İnin milli kon!lleyi namına bir del ;a!'!

y~n Dovning Streete g-iderek Çinde Japon ilt'rİ harekrtini trvkif etnıek üzere 

amele partisinin noktai nazarını izah etmi:t,ir. 1-Iarıciye rnüste~arı l.ord Cran

born bu mül81ı:.atta hazır bulunmakta idi."' 

Yazı kursları dün 
nihayete ermiştir 
r ı 

• • 
Yazı kursuna İşlira'1. eden ö~rrctrrenıcr 

• 

.., yepyeni numaralar 

aııne. •aa tlerı·. Yalnız Pazar gUnU s aat t7 de 
8Uvareıer her akfam 21 de baflar 

Vaşington, 25 (A.A) - Yakında imzalanacak olan lngiliz • Amerikan 
ticaret anla,n1asında Amerikanın gümrük resimlerini indirmeği derpi~ ettiği, 

takriben 50 kaleın eşyayı gösteren munzam bir liste hariciye nezareti tara

fından neşredilmiştir. 

Ayrıca neşredilen bir beyilnnamede ithalat resimleri. ticaret itilifları hale .. 

kında mer'i olan bundan evvelki kanu n mucib ince )'Üzde 50 nisbetinde in~ 

dirilmiş ol duğundan bundan fazla tenzili.t }"apılmıy acaiı bildirilmek tedir. 

Jlk okul ögretmC":nlrri için açılan y.ııı zumlu gô~trrd ı~i b'.lzı noktalaıın o~ret
kurslarında tedriııat nihayete ermi~t.r. menlC"rce tatbiki için. kurs U!<iulü Rayet 

)~azı kurslarında eldr edilC"n netice Üzr>- pratik Tit'lİcelt"r v~rec rk mahi ·ettedir. Bu 

rine, öğrrtmenlerin n1e!leki bilgi Ye tcc- cümledrn olnuık iiı.er~ di.in öğleden son-
rübelf'rini arttırmak Üzere bu kur51arın 

tcmıı.diıinde fayda görlilmüştür. ......... ._. Müdüriyet .ı ................................. Jile. tedriııat müfredat programının lü· 

ra )'İne ü~rf'tınrnlcr i~in iki İş kur!SU aç1l

n11ştır. Kur&& İzmir ve 1'ar~ıydkadak.i §i
rrtmenler i~tirC\k t'lrnektt"dir. 



---

e 
e Si sı te~ 

a u u or 

Sarho 
Anasını ve babasını 
dövdüğü için mahkum 

oldu 
Evvelki gece Orhaniye mahallesinin 

altını Ustilne çeviren bir sarhoşluk ha
disesi tesbit edilmiştir. Emin oğlu Sabri 
namında bir şahıs körkütuk sarhoş ola
rak eve gelmiş, öz annesine ve öveği pe
derine küfürler savurmuş. iki ihtiyarı 
dövmüştür. Sarhoşun ö1en karısından 
metrCtk çocukları babalarının bu halin
den ürkerek "kaçacak yer bulamamışlıır
dır. Mesele bu kadarla da kalmamış, Sol kağa fırlıyan Sabri, eline geçirdiği taş 
parçaları ne evinin camlarını kırmıştır. 

Cürmümeşhut tarikiyle nöbetçi sulh 
ceza m~kemesine gönderilen suçluya 

hakim sordu: 
- Yaptıklarını beğendin mi? 

- Ben alkol müptelfı.sı değilim, nasıl-
sa fazla kaçırmış, snrhos olmuşum! 

Bu hadisede snhit olarak dinlenen bck
ci, suçluyu güçlükle zapted_bildiğini, 
bunun gibi bir sarho'& ~imdiye kadar 
rast~elmcdipini söylemiştir. 

Hakim sucluya t!'krar sordu· 
- Şehadete ne diyeceksin? 

G ncral KcL n Dirik kuylıilcrle birlik c - Ben kC'ndimden geçmişim, hiç bir 
. J 1,. . . . b 1 1 diveceğim yoktur. 

Tekırdağ 25 (Husuııı) - Trakynmı- enevır zımntı yenı :ış nmıı;ı \'e ço:' · · 
zın her tarafında köycülük çalışmnlnn muvaffak olunmuştur. Suçlunun annesi ş~hit olarak d~~le~~~: 
bütün hızı ile devam ediyor. Keten ve kenevir "::plarından istihsal 1 znvallı l~adın. ge~~- o~ulla_:ınd.~~.gordur.u 

Köy kanununun tatbikine başlandığı edilmekte olnn clyafm aynen harice sa- hakarC'tı ve yedıgı dayagı yuzu kızara-
18 mart gününde Trakyanın bütün l:öy- tılmnı:ı veyahut çiftçilerin bunlardan ken- 1 rnk aı:lı:ıttı. . . . 
lerinde gösteriler, ocnlikler yapılmakta di çamaşır ve dbi:ıelC'rini yapmaları için 1 S::ıbıt olarak dınlcnen Alı adında bırlsl 
ve bu vesile ile de sergiler, yarışlar. peh- teşvik edilmektedir. dııynğın serpintisinden kendLctln~ hisse 
livan güreşleri tertip edilmektedir. Kenevir ve keten ıohumlaından y11ğ çıktığını söyledi. 

Köylümüze ilk benliğini veren bu kll- istihsaJ ve bu yağların boyacılıkta isti- Hakim hir daqa fiUÇluya hitap .etti: 
nunun kutlu hareketi bu sene de daha mali kabil olacak !'leki!de yetiştirilme1oi- - Yaptığın jşlc.nicn hiç yüzün kızar-
kuvvetli bir şekilde canlandınlacaktır. nin teminine çalııtılıyoT madı mı? 

Trnkyanın her hangi bir köşesine b:ı- 934, 935 senelerinde henüz ekilmeye, _ Kızarmıyaca'k gibi .değil ki .. Açık 
kılsa bUyük bir imar faaliyeti ile k:ırşıla- başlayan .kenevir ratıp topraklarda ve' söyliyorum .. No anama, ne babama. n~ 
nılır. Köylerde köy okuma odaları, köy susuz olaı;ak yetiştiril~liği için gayet ince; da başkalarına bir garaz ve dü.$manlıflın 
odaları, alanlar, anıdlar bu cümleden- ve piyasada büyük ra ';beti kazanan el- yoktur. Ne yap:ıyım ki, bu .rakı.beni deli 

dir. yaf vermcktl"dir divnM <'lti. N~ler yaptığımın hiç farkın-
Trakya umumi müfettişi General Ku- B~lgede bu zıraat yeni olduğu ıçın d d w.1. ffetl . . a egı ım, a . 

7.ım Oirik sık sık köylerimizi gezmekte mıktan azdır. Trakyanın her ratıp vadı· _ Buraya gelince affet, ne kadar da 
köylülerle g,örü.,erek istekleıint yerine ge- sinde bu mahsul muvaffakiyetle yetiş· , l ., ,, tm av. 
tirmektedrr, t!rilirse köylünün kalkınmasına da yar- Hakim düşlindü: 

EDIRNEDE KIZAMIK dırn eder. Bu sene istihsal edilen elyaf-
Sabit olan suçundan dolayı maznunun 

on gün hafif hapsine, derhal tevkifin~ 
karnr verildi. 

•nez ._, 

• e 1 a 
•• ore e a 

- BAŞ'!'ARAFI 1-tr-!CI SAHiFEDE -
ra sancak orgeneral Izzettin Çalışlara 
teslim edildi. Orgeneral da alay komu
tanı ve askerlere hitaben sancağın kud
siyetinl, ve şeref armağanı olduğunu te
barüz ettirdikten sonra ('.ölünceye ka
dar knnlarJnızı akıtacaksınız vo Ata
türk tarafından sizlere tevdi edilen bu 
sancağı teslim etmiyeceksiniz. Ataları
mızın elde ettikleri zaferlere daha bir 
çok zaferler ilave edeceksiniz. Sancak 
demek namus ve ıer:!f demektir. Mille-
tin bu nrmağanını kirli ellere vermiye
ceksiniz.> dedi. 

Bu hitabe sUrekli alkışforla karşılan
dı. 

Sancağı tesellüm eden piyade alay K. 
albay Tevfik Orhan orgeneral Izzet
tin Çalışlara alay namına bir söylev vc
rcrc k c:Saııc<1fa daha bir cok 

temadiyen alkışlıyordu. 
Töreni miltenkip nskerl resmi geçit 

yapıldı. Türk ordusunun kudret, ve ih
~ ıi geçidi 

Gençler birliği bandosu, ve halk lgrıı• 
fından karşılandılar. 

Belediye orgeneral Izzettin Çalışla' 
şerefine elli kişilik bir ziyafet verdi. J3d 

Şölende bir çok davetliler göze çarpıYoı;J 
du. Bilhassa sübaylar e~yetl ıeşk: 
ediyordu. 

Seferihisarlılar Atatürke \•P. ordllf' 
olan sevgi ve şükranlarını isp!t cttilcf.ı 
Mütenkiben orgeneral ve ma1yeündc~ 
er1.<ln asker! mahfelinde biraz istirnh1lfıı 
ten onra şehrimizden ayrıldılar. 

"' Orgcnernl yapılan merasimden 

ıcileuden çok mUtchassls olduf,~nu be-' 

yan etmişlerdir. 
4~~·=.-_,,_<-...;....,..;>•~C"-;-~N~<"o~~~~.__..._~~-="'-"-'~-..-~-~~--~""-~-1~.../ 

S~ferihisard;;ı.ki snncnk mcrasirr.~ aıt 
Yeni Asır ~ Haber aldığımıza ıf , 

'kaydedeceğiz. ölüncC'ye kadar bu san- müteakip Orgeneral ve maiyetindeki calC 
cağı saklıyacağız. Bu yönden and içi- erkan kışlaya gittiler. Ve biraz istira- bugün Foça alayına terenle s:ın 
yorum.> dediler .. Halk hitabeleri mli- hattcn sonra Belediyeye teşrif ettiler. verilecektir. 

Poligonunun inşası 

Martta başlıyacak 
Kültiirparkta mey~"'na getirilecek atı· 

cılık poligonunun yerini gören ve fuar 

Konsey toplanıyor 

abeşis anı 
nihayet tanı 

·ıhak1 
acak mı? 

komitesiyh temas ede.1 J<ıtanbul atıcılık 

ajanı B. Ali diin lstanhula dönmü tür. _ SONU DöRDONCO SAHiFEDE - ve Cenevrenin büyiik devletleri alaka~ 
Edirne 25 (Hususi) _ Şehrimizde dan lstanbulda Anadoluhisarında yur

bazı çocuklar arasında kızamık hastalı- dumuzun yegane fobriknsı olan (halat 
ğı görülmüş ve eıhht todbirler! alıntnış- "''i urgan fabrikas!) tarafından diğer 
tır. yerl~rden gelen kenevir1ere tercihan 30. 

müzakereler olacaktır. Diin akşnm hari- eden mühim siyasi meseleleri hallet~ 
ci meseleler üzerinde müzakerelerde bu- ğe mezun bulunmadığını neticede te~ 

salrar vekaletine gönderilecek; yakm bir lunmu_ş olan lngiliz kabinesinin son ın- edecektir. 

Poligonun plan taslnğı hazırlanmıştır. 
Kararın tefhimini müteakip hakim şu Yakında ikmal edilerek gümrük ve inhi

sözlcrl söylediı Ayni zamanda kahve, gaz.ino gilii u- 3$ kuru§ ırJbi ir,i bir fiatlc alınm~tır. 
mumt ,,_.,.,.J,.,.J,. tiilh1 ... ,. tnrlu "'\>" J!,.,._ 937 Benesinde l 0070 dekar yer ekiJ-
Jerde bit mücadele!ine şiddetle d~var;n. rn1ş 58 ton istih nlnf ~l?e edilmiııtir. 
edilmektedir. --=--

MUZIR HAYVANLARLA. 
MOCADELE 

Kubila v tepesi 
ağciclanacak .. 

- Simdi hanisbaneye gider ~nı 
dinlendirjrsin. Ana..vl\, babaya bal\akrct 
etmenjn Vt! dövmenin ne olµuğunv an-

]arsın. Çıktıktan "Onra rakının ne suret
le içilecC'ğini öğrenmez, yine bu gi,bi hal
lere 1evC'ssül edersen. burası n'jıktır. Tekirdağ 25 (Hususi) - Biitüu 

Trakya bölgesinde yer mahsullerine ;ı:a~ 

nr veren muzır hayvanlarla şiddetli ııu

Tettc mücadele edilmekte ve her yerin 
mücadele teşkilatı bu işle hararetli şe
kilde meşgul olmaktadır 

I laber nldıi{ımı.ın ~öre vilayet, Mene- Tekrar görilşürüz, anladın mı? 

Mücadele edilen muzu hayvanların 
baftnda bilhassa yaban domuzlan gel· 
mekte ve tertip edilen sürek avlariyle 
itlaflarınn çalı§ılmaktadır. 

mendeki Kubilay fıbidcsinin bulunduğu Suçlu cc1.a evine gönderildi. 

tep~yi kamilen çam ağnçlnriyle teşçire 
ve burasını bir mc$İre yeri haline getir
meye lkarnr vermiştir. Bu hususta hazır
lıklar yapılıyor. 

--=--
Futbol antrenörü 

--=--
lsvecle hususi takas • 
lktısat veknletinden ticaret oda&ına 

I yapılan bir tebliğde. İll'Veçle her hımgi 
bir hususi takas muamelesine başlanm3Z· 
dan önce, lsveçteki clearing kontorct"nin 

Futbol antrenörü B. Şvcnk dün Anka· müsaadesinin alınnuıaı icap ettiği, müsa· 

ihtimr.llr mart ayında in~Pata başlana- limatınt hamilen B. 'Eden bu akşam Pa- Bunu la beraber buı' teaÜbeli ııı" 
cnktır. Atış po)jgonu, halkımızın atış rise gelecek ve derhal hariciye ·nezareti- bwlar bu vıızjyetin henüz pek mllpbe: 
sporuna daha yakın bir şekilde bağlan- ne giderek BB. Chautemps v~ Delboııla ölduğu n neticesinin Pariste Eden ' 

' k l görü~ecektir. Bundnn sonra lngiliz ha: Delbos ar 111nda yapi.lacak ıö~ıneletf 
masını temin edecektir. Genç me tep i- ı 

1 riciye nnzm Quai d'Orsay' de şerefine vs- 'bağlı bulunduğu kanaatindedirler. !erin ntı:s sporuna ehemmiyet verme eri rf'4 
rilecek hususi bir :ziyafette hazır buluna· Fakat ayni zevo.t Cemberlaynin ka 

münasip görüldüğü İçin, haftanın muay- 1 • d!t-'" tO" cak ve bu ve~ile ile de lngiliz - Fransız nnı prensip itibariye ittıhaz e ıuntı 
yen günlerinde poligonda mektepliler 

atı:t sporu yapacaklardır.' · 

Kültürparktaki hayvanat bahçesi için 
Kahire hayvanat bahçesinden bazı hay-

vanlar celbedilecC'ktir. Üç cins maymun 
ve altı cins ~apağnn sipnrİ!J edilmiştir. 

Belediye, bütün belediyelere mürnca
at ederek kaularda ve köylerdr. mevcut 

muhavereleri devam edecektir. Cenev- lakki etmektedirler. 

Edirne 25 (Husu.si) - Trakyada ke
ten zıraati oldukça ııeni§tir. Fakat bun
ların yalnız tohumlarından istifade edil
mektedir. 

rndan şehrimi.le gelmiştir. Kend~i bir ı ade alınmadıkça lsve!;le hususi takas ya- kuf ve hayvan cinslerinden münasip gÖ· 

müddet lzınirde kalarak milli kümeye pılmasınn imkan olmftdığı bildirilmiştir. rülenlerin lzmir belC'diyesine gönderil
İ§tİrak edecek oyuncuları ve lzmir muh- Oda keyfiyeti nlakadar tacirlere bildir- melerini, bunların satın alınacağını bil-
tditi kadrosunu çalı,tıracaktır. 1 miı:tir. dirmiştir. 

re treninin hareket saatine kadar bu gö- Paris, 25 (ö.R) - iyi haber al•" 
rüşmeler temadi edecek ve BB. Edenle mahafilden öğrenildiğine cöre B. Edeıı' 
Delbos bu trene birlikte binmek Üzere le B. Delbos arasındaki müzakereler ef' 

Lyo~ garına gideceklerdir. Bu birkaç sa- nasında ltalynnların Habeş fethinin tll' 
atlik görü~meler başlıca· harid meseleler nınması hakkındaki taleplerine kıır1 
ve Cenevrede görüşülecek mevzular üze- devletler nrnsında müşterek bir har~:~ 
rinde iki hükümetin görüılerini karşılaş- hıı.ttının tayin !dilmemcaine ve her hu

1 tırmak imkanını verecek ve böylece Lon- tce kilmenn kendi !:anaatine ıörc hare 
drıı ile Paris arasındaki münasebetle?de 

etme.ııinc karar verilmi~tir. 
bir adet hükmüne ıirm~ olan tam bir del 

Oalo, 25 ( ö.R)' - Arbedider Bil• 
anla~ma temin edilecektir. •df' 
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•• DENtZCILER DENiZDE 
öLMOYOR. 

Amerika bahriye nezaretinin neşret· 
tiği bir istatistikten nnlaşıldığına göre, 
denizciler, denizde ölmüyor. Vapurlarda 
çalı§lln tayfalann yüzde otuzu. motör, 1 

motosiklet, otomobil ve daha başka tür· 
lii kazalardan, yüzde elli.si tabii ecelin-

1 

den ve yalnız yüzde beşi de denizlerde 
boğulmak yahut vapurlarda vukubulan 
infiliJ:lardan öHiyor. 

erg un 

Bundan anlaşılıyor ki denizcilerin ha
yıı.tı, denizden ziyade karada daha teh
likelidir. 

MISIR KRALININ DOC.ONUNDE 
40 BiN LlRALIK ÇiÇEK 
SARFEDlt.MtŞ ..• 

- Anne hizmetçi kadın pençereden •okağa yuvarlandı. 
Mısır Kralı Majeııte Farukun Feride - Oğlum ona yuvarlandı demezler •. Pü1tü derler .• Türkçeyi 

Zülfikar ile düğünleri dün yapJdı. Bil- doğra lronuımcuını öğren .. 
IOrd n bir gelin arabası ile saraya geti- ~~~~---~~~-------~--~-~""""'~,..."""!""!~~~~~~~~!'!! 
rilen Kraliçe, bütün Mısırlılar tarafından BiR TORKO H~ YDARABADDA YEN.t 
çok alkışlanmıştır. Kral Faruk·a karıı 1 BlR KAHVE , 
ahalinin gösterdiği sevgi ve co11kunluk, Küçilcükten bir y~r sevdim ezeli Brezilyadan sonra kahvenin eı;ı çok 
çok ü tündür. Düğün yapılırken Kral ve He U~oitmiş bu bahçenin gazeli 

1 
i•tihsal edildiği m~mleket, Hindistandtr. 

Kraliçeye takdim etmek ve gelin araba- &!tkt!ş olur beyler beyinin güzeli ı Ondnn sonra Habeşist."\n gelir. Bu kadar 
ıını süslemek için f lolandadan 40 bin Yfuimi andım ben yanına gid:?yim 1 fazla kahve iııtihsal edilmesine rağmen, 
1 li-~mi andım ben e,.sime gideyim ' t k h 1 I d iralık çiçek cetirilmi_ştir. Çiçekleri Ka- ~· HindlileT çok ·a ve İçmez er. hraç ma • 
hireye getirmek için hususi bir vapur tu- desi olduğu ve Hintlilere fazla klr ge· 
tulmuştu. Billurdan gelin arabasını l 00 Senin ile gezdiğimiz ovalar tiren bir ticarf't malı olduğu için kahve-
d f 1 d 1 b d , Gözümtin yaşı birbirini kovalar 1 • en az a eve i e evi taııtİp etmiş ı.·e nin çok İçilmesi bir israf addedilir, Ma-
büyük nümayi~ler yapılmıştır. Meclisiniz dalın olsun ağalar amafih. son seneler zarfında Brezilyada 

Yarimi nndım ben yarime gideyim ı b ı k h 

MEVLANADAN BlR PARÇA 

<.Eğer u~ıka yok olmak ve ölmek, ya
hut ta aşk yolunda canını feda etmek 
düşUyorsa artık aşk için (yaşama pına
rından abıhayat içmektir.) demeleri boş 
bir söz olmaz mı?• 

1 

kahvenin çok ol aşması a ve fiatleri-
Eş:iıni andım ben eşime gideyim ni düıürmüş, Hindistandak.i kahvelere 

Şu karsıda duran hicran dağıdır 
Sensiz. şeker yesem bana ağıdır 
Yar semtine gidilmenin çağıdır 
Ynrimi andım ben yarime gideyim 
Eşimi andını ben eşime gideyim 

müşteri bulunamamağa baılamıı. Bunun 
üzerine, Hintliler çay yerine kahve içil· 
mesini aralarında propagandaya ba,la-
mıştır. Bu maksatla Haydarabadda ilk 
kahvehane açılmıştır. Bu büyük ıehrin 
en orijinal yeri buraaı olmuatur. 

MANtLER 

Bağları bahçesiz adam 
Bahçesi meyvaslz adam 
Kalaysız kaba benzer 
Yarden ay.rılmı, adam 

Saçım uzun kalkmıyor 
Yfır yfütime bakmıyor 
YAr üstüme yAr ~evmic: 
Hiç yilzüme bakmıyor 

Sarı çuhanın ent 
Gönül sara.rttın bent 
Gün değil aylar geçse 
Elbj!t sararım ,Scl')I 

Sar.,ı. .kağıt yağlayıın 

Yürdiml dıığlayun 
Se~en haber gelme7.se 
Gece gUnd.Uz ağ!Ayım 

(HAYYAM) DAN BIR PARÇA 

c:Menekşenin, .esvabına renkler sürdü

ğü ve giilün eteğine Tanyerinin el attığı 

zamnn gUmüı •gibi beyaz ve billur en· 

damlı bir güzelJe birlikte şarap içen ve 

onu içtikten sonra da kadehini ta~a ~a

lan adam akıllıdır.> 

• 

BiR BiLMECE 

Tıpış tıpış yürürsün 
Samur kürkü sUrürsün 
Sen bir asilzadesin 
Ne de yaman yürürsün 

Cevabı: Yarın 

DUnkU bilmecemlı: Bal arıa 

Londra, 25 (A.A) _ Hava• ajansı· gazetesine beyanatta bulunan ha.rı ti 
nın muhabiri bildiriyor: nazın Kont Norveçİn Avenola Milleti 

Oün aka.-m aktedilen mühim kabine Cemiyeti paktında ıslahat yapıla..;&)t !!: 
içtimaından t0nra tt.alyanın Habe,istan tekliflerde bulunduğunu ve asambl 

fizerindeki otoritesinin filen larunma11 Milletler Cemiyetinin cibantümul; 
tnsiliz • 2t.alyan müzakerelerinin tekrar mahiyet iktisap edebilmesi için d J.• 
baflounıuı içm bri ça~e tetlôl ettiği ka- tatbikata baılamaaı hususunda ısf1ll' 

naatine vanlnllfbr. tiğini ıöylemittir. 

MalUın olduğu veçhile İtalya daiına Kont bundan aonra buı devleti~ 
N ba zaferin t.anuımumı ileri sürdüğü için Milletler Cemiyeti harici ltalya ile ıtJ" 
R miizak•eleriıı tekrar baflama.sı lehinde nasebetlerini tanzim etmeie karat ""' 

yapılan bütün teıebbüsler akinı lcalm11- dikleri 'hakkında Londradan ıeJen b•b" 
br. · rin tamamiyle bir hayal mahsulü otdd" 

Şimdiye kadar Eden vasıta.siyle bil- funa ili.ve etmiftir. 
K dirilen tnıi~tereniıı resmi noktai nazan V&finaton, 25 (A.A) _ ~ 
• bu meael~nın ancak Milletler Cemiyetin- Birleıik devletleri hükümetinin bası ~' 

de halledilebileceği merkezinde idl. Bu- lar dahilinde ltalyanm Habefistaıu i1lı' 
nwıla beraber Çemberlayn ile kabine k k fi • · _, t -"- • tin' de 0tdııı' • _, ı ey ye.mı anımaar. nıye • _,ıeJ 
uıuannın ekseriyeti son hldiseleri rea- h-'-'-d Lo d d riJ L-~· • • ... • • • • • • uunn a n ra an ve en ...,. , 
lut hır plan ilsennde anlatma temma ıçın h-'-'--d L- tt b l b •.:.e ~ • .. • • ıuuun a ueyana a u unan &n'-'.1 

hır fırsat telakki etmiflerdir. zırı B. Cordetl Hull bu mesele h~ 
Söylendiiine göre küçük devletler de Amerikan hatb hareketinin deiİfd'~ 

ve bilhassa Oslo ırubunda Habeıistan ld y t ib et • r 
1 • . L~IL!!ı L-n.!· leh' d ··....!.ti o ucunu avz m~ ır. ._... mese esının ,~w naıu m e conuen bU v-

bareket Çemberlayn Uzeriııde mühim bir !falihi-7l:ttar mahafi1 B. Hullan c# 
tair hıralanıttır. 'f'&"'- f .1'.merika Birl.pk devlet~, 

Bafvekilin nazan dikkatini celbeden Ha!.. .:ı~ı ilhakını tanımak nİY ,. 
diğer bir nokta c1a• z. - i tedbirler bak- ol:na-'ıiı ve silahla yapılan meırıleltct...., 

h k1 t _ ı.! sır 
fondaki 16 net maddenin mecburi ma- :ı annın tanmmaaı bwwund .... ~ 
biyetinin kaldınlması• ve Milletler Cemi· son doktrinine ;,adak kalacağı ta 
yetinin iktısadi vazifelerinin lehine ola- tefıir eylemektedir. 
rn.k bu vazifelerin siyasi vazifelerden ay- --=--

' nlmaıı için bazı bükümet merkezleri ta- Budapeştede 
rafından yapılan tetebbüstür. S 

Henüz teeyyüt etmiyeo bir r..ıyiaya Verilen bir konf eftl~'r 
ıöre lngilterenin ,muvafakat etmesi ve Budapeşte, 25 (ö.R) _Hariçteki 

1
•
0 

ıiyasi sükıinetin ~vdet etmt>.!i ~artiyle afı..tll.I"" 
Habqiıt.an ilbakuım mc-ayyen bir ıekil- man naz.i t~kilatının ı·eisi tar• fyf c1< 
de tanınma.suıa Amerika muarız değildir. Budapeştcde verilen konferans 

11
te!' 

Ummni intibaa bakılacak olursa in- gazeteleri tarafından memnuniyctl~ ıtP 
ciltere esaslı ıurette iktısadi münasebet· sir eclllmekte ve Almanyanın harıÇ ti' 
lere istinat etmesi auretiyle Cenevre mü- Almanlara gösterdiği alaka ve Ma~; ıe' 
eueseıinin akili ıribl cihan ıümul bir tanla dostluk münasebetleri n1USS

1 

ıınabwet iktUap etmesine l[ayret edecek ıkildt :tcl.sir edilmektedir. 
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Toplar patladı. Si
la~lar atıldı.. Dü .. 
dükler öttü •.. Sekiz · 
at koşulu bir salta
nat arabasına binen 
Prenses Feride ni-

aklara sahneler kuı·ul u. Bara- kah icin kral Far:ı 
katarda fakir halka bedava kun b~klediği "Kab 

iç ki dağı tı 1 d ı . . . ..~~'.~.~~~~!..~~.~ .. ~~~~~: ... 
si de gelinine dört milyon frank değe
rinde bir gerdanlık talaıcakmış. 

Saat on yedi ... 
Toplar atılmağa ... Tüfenklcr po.UarQ.a

ğa ..• Düdükler ötmeğe başladı, 
Prens<'ıl Feride, :ı:Ieliopolis saraymdan 

sekiz 'at ko~u]u muhteşem bir artıl\>ll ile 
Kubbe .sarayına gidiyor. 

Arkadaki nrobalarda akrabalıın, dam 
dönörlcri var. Yolda halk genç ve gU
zcl krnliçelerini coşkun ınuhtıbhe.t ;ve 
hürmetle alkışlıyorlar. 

Prenses Feride Kubbe saray\ua gir-
di. 
Artık nikah merasimi. başhyacak. 
Merasim salonu .. 
Mısır bUyüklcri, ıdeYlct ndaınla'rı, C~- · 

nüülezher uleması, gelinin babası, an· 
nesi, iki kardeşi hep burada. 

Prenses meydanda yok. 
1 

O, yandaki bir odada bekliyor. ı 
Niknh tamamen Müslüm:ıo dini an-

• k&mınta yapılıyor. ı 
Camiüle1.her §eyhi haur .. 
Prenses Fcridenin bal;ıası Iskenderiye 

hakimi Yusuf Paşa Z~ilfikar büyük bir l 
hiirm~tle kral F'nruka hitap etti : J 

-- -------------- ~---· 

o • us e yenı e 
Roma, 25 (ö.R) - Kudiliıtcn bilcfüiliyorı Yeni tethi§ ve §ekavct hadi· 

seleri ortaya ç1kmnktadır. Kudüs il, Şahul arasında i!lleyen bir Yahudi oto• 
bı.iııüne Arnplor nteıı etmişler ... e hcmbalar atmışlardır. Dört yolcu ölmÜ§tlh, 
Hcvronda zabıta ile ahali arasında rnüsademeler olmuıırur. 

Kudüs. 25 (ö.R) - Yakof mıntakasında üç Arap Harp Divanı tarafın· 
i:lan idama mahkum edilerek asılmışlardır. Bunlardan birinin lngiliz askert 
k-uvvetlcrine karşı silah kullandığ•, diğer ikilnin de iki Yahudiyi öldürdükleri 
sabit olmu~tu. 

Suriye; 
rede 

A nkara, Bağdat ve 
kon!otosiuklar ihdas 

Kahi
etti 

t Şam, 25 (A.A) - Fransa - Suriye muahedesi ahkamı mucibince Suriye , i 
1 
hiikümeti Kahire, Bağdat ve Ankaraya konsoloslar tayin cylcmİ§tİr. 

Beyrut, Liibnan hÜkümeti ile ı,..\imrükler i~i ve daha diğer meseleler üze
rinde müzakere yapmak üzere halen burada bulunan Suriye heyetine riyaıet 
eden Suriye bavvekili Mardanı bey dün Lübnanda bulunan Kudüs bat milf· 
tüsİ.inü ziyaret eylcmİ§tİr. 

San Dorrıingo hükümeti Haiti hü
kümetine tarziye veriyor . 

Bu saç tuvaleti uzun tecrübelerden 
sonra esmerler için en mükemmel blr 
saç tuvaleti olarak kabul edilmiştir .. 
$u kadar ki bunu tntbik edecek olan 
bayanlarırl ku1akları küçük ve ensele
ri güzel olmak lazımdır. Re'simde gö-o 
rülaüğü gibi saç vaziyeti itibariyle 
hem kulağı hem de enseyi meydana 
koymakta, alna zarif bir açıldık ver
mekte, arkadan toplu ve tepeden ha
fif yüksek şekli ile de çehreyi bütün 
ahengi ile meydana koymaktadır. . 

Balo mevsimi 
Kış mevsimi, ayni zamanda balo 

mevsimidir de... Yazın açık havalar
da dolaşmak zevkinden mahrum ka
lanlar bu zevki kışın balo ve salon 
muhitlerinin ılık -sinelerinde geçirir .. 
ler. Balo ve suvare elbiseleri bu ba
kımdan kadının tuvaleti için çok hu• 
susi bir değer taşımaktadır. Bu sene 
tuvaletlerde uzun etekler ve düz renk
lerden ziyade emprime desnler da
ha fa?la göze ç.:ırpmnkta ve göz alıci 
drrn~kler ve ırodel!erle revaç bulmak
tadır. 

Kurban bayramında 
Yunan muhteliti 

ile yapılacak 
maca hazırlık , 

FUTBOL AJANLICINDAN : 
Kurban bayramında Izmirde Yun~ 

muhteliti ile yapılacak maçlara hazırlık 
olmak üzere aşağıda isimleri yazılı fut
bolcular spor levazımları ile birlikte 
önümüzdeki pnzar günü saat on dörtte 
Alsancak stadyumundn bulunmaları .• 

Uçoktan : Nejat, Bedri, Kemal, Na• 
mık, Mazhar, Hamdi, Adil, Nafiz, Nec
det, Halim. 

Alsancaktan : Sabri, Cemil. 
Doğanspordan : !dan, Mehmet, Salt, 

Niyazi. 
Aleşlen : Muammer, ŞereI, Cemal, 

FeUı.i, Nurullah, Ömer, Muzaffer, Ferit.. 
Yamanlardan : Hidayet, Hikmet, Rl

za. 
A ve B Uluht~litleri arasında saat 15 

te yapılacak maçın hakemliğini '()çok
tan Esat yapacaktır. 

Lik maçlarının sonuna bırakılan De. 
rnirspor - Alsancak maçı, hakem M~ 
tafa idaresinde yine ayni gün saat 13 te.. , - ., 

BONO 
Mübad il ve gayri mübadil bo· 

nolan banka ve t irket hisse eenet-

leri, Sivaa - E.rzurmn dahili utik
rua. yüzd e bet ve ~i fawi buine 
tahvilleri satm ıİlır. 

Adres: lzmirde Kcm~altın
da Hacı Huan oteli1Jcle 60 
numarada CA VIT .. 

Tele fon : 3903 
C.P.S. 1-15 (33)• S.7 

Frankfurt Uluslar arası biçki akade
misinden diplomalı 

Karantina Tramvay caddesi N'o. 519 

lZMlR 



--·. - - YENi 

SAHtFE 8 ~~----- ·-----------...... --------------------~---------·---~~------:.~YE~.-N-n_A_s_ıR~:;;;;;~;:.;.;...----:---...... -----...-..---.;ı;a-..~-üı...;;;;;;;;---·----------.;;_----=-~2~~~so~.- ~~~KA~NUN~-~- ~ÇA~~RŞ~AM~B~A~-~~ 
c~~~R;:z~:ı~E KATRAN HAK K 1 EKREM .,--. -------Rm-~--------ı 

ANKARA RADYOSU. 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30-12.50 de muhtelif plük neş
rıyatı, 12.50-13.15 tc Plak: Türk musikisi 
v l' halk sarkıları, 13.15-13.30 da dahıli 
ve hnrici haberler, 17 .30-18.30 da ,Inkı
H"ıp dersleri. Halkcvinden nnkll'n. 

Akşam neşriyntı: 

- w;e '*Z•+• ........ 

~----------~--·· Hava l<urumu iz mir şubesinden: 
Dr. Behcet Uz 

t 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Has talarını her gün saat 11.30 
dan 1 c kadar Beyler sokağında 

Ahenk matbaası yanındaki hususi 
muayenehanesinde kabul eder. 

Muayenehaıw Telefon No. 3990 
F. ' •rclefon No. 2261 

Kurban bayramında izmir ve izmire bağh kamun ve köyler 
halkının kurumumuza bağıtlayacağı kurban derileriyle kurban 
bar~~a~ları sa.tılmak üzere ayrı ayrı müzayedeye çıkarılınıttır. 
katı ıhalelerı 4/2/9'38 Cuma günü saat 16 da yapılacağından is
teklilerin ,eraiti görmek ve fiat vermek için her gün kar.ılıklı 
arttırmaya İftirak için de ihale günü saat 15 te fubemize uğra· 
malan ve İzmir bölgesindeki 'ubelerin deri barsak fartnameleri 
dehi getirilmiş olduğundan isteklilerin bu 'ubeler •eraitini de 
~ubemizde görebilecekleri ilan olunur. ~ 

21~26--1 183 (115) 
Saat 18.30-Hl.OO da muhtclıf plak neş

rıyatı, 19.00-H>.30 d;ı Türk musikisi \e 
halk sarkıları (Makbule Çakrır ve arka
daşları). 19.30-19.45 te saat ayarı ve ::- '---------lmm!liiiaıtTJ.I • mmı----~=------..... -----. 

lzmir Yün Mensucatı rapça ne riyat 9.45-20.15 te Türk musi-

kısi ve halk şarkıları (Bay Muzaffer ve 
nrkadoşları), 20.15-21.00 de Radyofonik 
IC'msil (Ankara şehır tiyatrosu tarafın
dan) 21.00-21.15 tc ajans haberleri, 21. 
15-21.55 te Sti.idyo salon orkestrası. 

ISTANBUL RADYOSU: 
ö gle nC'<;riynlı: 

1ZM1R tKtNCI HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 

1 LAN 1 
lzmirdc Pazaryeri Hanbey soka-

1 
ğında. 16/1 numaralı evde oturan 
Mutahhar tarafından kocası Karşı-

yakada Bisiklet tamircisi Süleyman 
aleyhine açılan ihtar davasının cari 

Türk A. Şirketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n do'.ayısi!e yeni çıkardığı kumaşlar: 

Saat 12.30 da plfıkla Tiirk mu.:.ikisi. tahbkat ve muhakemesi sonunda : 
Süleymanın Mutahharı üç sene ev- . 

12.50 de havadıs. 13.05 te plakla Türk • 

Saglam- Zarif 
musikisı, 13.30 da muhtelif plak nC'sri- vel terltcderek gittiği ve infak ve 

1 

uatı, iaşesini temin etmediği dinlenen !:a-1 v . 
J 1 ı enı yaptıracağınız elbise!er · için · bu mamulatı tercih ediniz 

V E <; Zil lJ R 

Akşam nesriyatı: 1 hitlerin . şahadetiyle tahakkuk eyle- ı lll'llllJJll SATJ Ş Y ERLERi llWJ.UllU 
Saat 18.30 da plakla Türk musıkısı. j miş olduğundan medeni kanunun tf fif 6tf ttf . iif(rfllfffl 

19.00 da Bimcn Şe~ -.:c arkadaşları tara- 132 inci maddesi hükmüne tevfikan Birinci Kordonda 186 numarada 
, d T"' k k'. h Ik k 1 1 bir ay zarfında eve dönerek evliliğin ŞARK HALI T A ş u n an ur musı ısı ve a • şar ı arı. , 
J9.30 da Şişli Halkevi gosterit kolu tara-1 üzeri~e yüklettiği ~azifeleri ifa ey-

1 
• • 

fından bir temsil, lD.55 te borsa haberle-\ lcmesı hususunun ihtarına ve ma- • 1 • 

~ı. 20.00 de Mustafa ve aı:kada~ları t ıra- I sari~i ~uhakeme ~~an ı.044 ~uruşun t 1 ~mı·r kadastro rn u·· du·· rıu·· g"" u·· nden~ 
fından Türk musikisi ve halk şarkılan, dahı Suleymana yukletılmesme tem- LJ J 

20.30 da hava raporu. 20.3:; te Ömer Rıza! yizi kabil olmak üzere 27/12/937 1 1 inci Aziziye mahallesinde 'imalen 15 parsel cenuben tabak 
tarafından arapça soylev, 20.45 te Nezihe ' tarihinde Süleymanın gıyabında ka- Ahmet sokağı şarkan 11 parsel Münevver garben 9 parsel Mus-
1arafından Türk musikisi ve halk şarkı- 1 rar verildiği ve usulen tanzim kılı- tafa Tokta~a ait gayri menkullerle çevrili 1605 ada 10 parsel ıa-
Jarı (saat ayarı) nan ilim gıyap ihbarnamesinin de ı yılı kargir mescidin tasarruf veaikası ve vakfiyesi olmayıp 50 

21.15 te ORKESTRA ikametgahmm meçhuliyetine bina- I sene evvel mahalle ahalisi tarafından Kırım mescidi olarak ya-
22.15 te ajans haberk-ri, 22.::0 d.ı plük· en mahkeme koridoruna talik edil- ı pıldığı mahallen yapılan incelemeden anla~ılmakla senetsiz ola

la sololur, op~ra '<ie operet parçaları, Son 1 ~iği te~~ğ m.akrunına kaim olmak ı• rak vakıf adına kadastrolanmıştır. 
haberler ve ertesi günün progra.nı uzerc ılan olunur. I Bu yerin mülkiyeti ve mülkiyetin gayri bir ayni hakla alakadar 

263 (152) 

1 

olanların tasarruf vesikalariyle birlikte ilan tarihinden itibaren 
· · ···· ··· · ...... · · .... · · ........... · · ... .... ... ... 2 ay içinde lzmirde Saçmacı Hamam sokağında 20 Nu. h bina-f .B ~o_ R ws A J 'V'/,G!///~7/77uH7071;~//XX:fL~i da kadastro müdürlüğüne mürncaatleri ilin ol~';;';,'" (151) 

!~ ~~j~;:::~ ı~:~~ ~~:~~ ~ OZ e~ımı ~ ! lzmir E~ternasyonal fuar komitesi 
:;;ı~~man ;~ 7s ~~~ MiT AT OREL ~I başkanlığmda~: . .. . 

16 Y. Franko 12.25 12.25 Adres _ Beyler Numan :ıade ~ 1 Fuar sahasında ınşa edılecek olan Ege mahsullerı muzesı pa-
16 P. Klark 14. 14. sokağı Ahenk matbaası yanın- ~ zarl!k suretiyle 30/1/938 pazartesi günü saat 16 da belediyede 
10 Ş. Riza halcfleı:i 9. 9. da. Numara: 23 ~ • lzmır. Enternasyona~ Fuarı koı_nitesince ihale edilecektir. Kefif 

403 Yekun Muayene saatleri : 10- 12, ~ bedelı 32208,92 temınat 2416 ~aradır. 272 (153) 

214294 .. 15.30 - : 7. Tele fon : 3434 t:-J ---r--
214697 ~//:;'7X./.7.7.Z/>/.T/L77//7///.L/.L.ZJ 

INCIR 

46 Ş. Remzi 
33 Ş. Riza halef deri 
6 M. j. Taranto 

85 Yekun 
126593 
126678 

5.25 9.23 
5. 9. 

12. 1" ~. 

25/l 938 Çekirdeksiz üzüm orta fiat-
)eri : 
No. i 
No. 8 

No. u 
No. 10 

No. ]1 

ZAH1RE 
50 ton çavdar 
ll ton pamuk çekirdeği 

414 balya pamuk 32.50 
4G7 kental palamut 275. 

12.50 
13.25 

13.i5 
15.00 
17.25 

4.875 
2.47 

42. 
505. ------------

Kocanıza elbisesini 
fırçalamasını öğretin! 
Kocanız elbisesini kendisi fırçalıyor, 

değil mi? Fakal iyi fırçalamasını her 
halde bilmC'z. Sizin de ona ~unları öğ
retmeniz lazım : 

Elbıscyi cıkarır çıkarmaz f ırçalamah. 
Bunun içın de, masanın üz~rine yaymaio:: 
ister. 1''ırçalarken de kumaşın yolun:ı 

yoluna fırçalamak Hizımdır. Yalnız ye
lekte, \'e karın üzerinde hasıl olan kat
hırı düzeltmek istC'r. Fırçayı o katlard 
amudi sl'kilde vurmak icap eder. 

Pantaloncla da dıkkat edilecek scy 
·ırçımın pant.ılon katını bozmamasıdır. 

Bunun ıçın de fırcayı yukarıdan tı<;a •ı 

vurmak l;ızıındır. 
Bazı b kür ad nlar, pantalonl.:ırını 

;ıkarıp ütulensin dıye, sıltelı>rin altı

na koyarlar. Fakat bıraz yanlış koydu 
mu VC'y.ı şılte harc:>kEt etti mi pantalon
da ikinci bir kat olur ki o d.ıha fena .. 

Pantulcın ütii ün··n bozulmaması içın 
en i~ i ç..ırl', bir yere serınt>klir. 

Cakette ko'I.:ırın ağzına fırça \ ' Ur

marn..ılı : E:.xısen ) ıpranan yerler fırça 
ilt• büsbiıtün aşınır 

Caketi duvardaki çivi) c ensesinden 
asmak çok fenadır : Omuı:l.ırı bozulur. 
En iyisi n kıya geçirip asmaktır. 

Yalnız pantalonda ortadan kat olm.ı 

ması için, askıya as.ırkcn mümkün ol
duğu kadar üst tarafından katlannıı 

~ eya yukarıda bekar erkeklere tavsiye 
ettiğimiz gibi bir Ş"') in üzerine, mesela 
kanapcnin, sandıgın üzerine sermek da
ha muv.ıf ık olur. 

~-~~-..il.! 
iz mir defterdarlığından: 

Paris fakültcc;inden diplomah Y uananlı satış Lira 

Diş tabipleri 
ı\frmlrkeı /Jastnıı t'sı dış- tabıbı 

1196 Karfıyaka Alaybey Celalbey sokak 80 eski 88 taj 
Nu. lı ev 400 

.1\1 nza f f t"r Ero~u l 
l"f: 

1197 Bayraklı Bornova Cd. SS ve 57 eski 57 ve 57 /1 
taj Nu. lı ev ve dükkan 420 

KPınal ~:etindağ 1 

1 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 10 gün müddetle açık art· 
tırmaya konulmuftur. ihalesi 3/2/938 tarihinde Perfembe günü 
saat 15 tedir. Taliplerin varidat müdürlüğüne müracaatleri. 

228 (148) 
Hasta'arını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı n u 1yenehanelerinde 

kabul eder'er. 

1 S&Nllll! .. D4!!1maD~':a:•+a&* .. ::ıa ..... ..Waı:~•~<7~•-lıiiiiıilllıll-.ıı .. smı111:1ta:ı*•0tt .. ~ael!!'S .. m:ııı±+• 

•ıı----mm--.ı•• .-------• 
Dr. Operatör 

Kulağınızda olsun 
T e lcfon : 3921 

lt!Jl•-:mı•11: .... ~ - O* ıı< -=-
tZMtR IK1NCt HUKUK MAH-

KEMESiNDEN : 1 

1zmirde Pazar yeri H anbey so-1 
kak 16/1 numara )u evde oturan Ta- ı 
lal kızı Mutahhar tarafmdan kocası 1 
Karşıyakada bisiklet tamirci~i Sü-

1 
leyman aleyhine açtığı boşanma da-! 

> 
N ... 
~-.... 
" =' ;-.. 
" 

vasına mütedair dava arzuhal sure-• Her çeşit küçük, büyük yeni mo-

tiyle davetiye varakası müddeialey- deller gelmiştir. 

lzmir Tilkilikte YENt 1ZMIR 

ECZANEStNDE 

hanın ikametgahının meçhuliyetine 

binaen bila teb!iğ iade edilmit oldu
ğundan tebligatın ilanen icrasına ve l 
tahhikatın 9/2/938 çarşamba saat . 
ona talikine karar verilmiş olduğun- ! ..:<:zı"lo'!'MNBlli·HHZ:7ıili'iiAE:?!!llil_ .... ____ _ 

dan müddeialeyh Süleymanın tayin ı 
olunan gün ve saatte mahkemede zayi m Ü h Ü r 
biz7.at hazır bulunmasına veya bir 1 .. 
vekil göndermesi aksi takdirde hak- B1;1n?an 25 gun evvel noterden 

. . . 1 tasdıklı mührümü zayi ettiğimden 
kında v mua"?,:leı gıyabı ye ı~ra kı· yenisini alacağımdan eskisinin hük
lınacagı teblıg makamına kaım ol- mü olmadığı ilan olunur. 
mak üzere ilan olunur. l HASAN öZ YER 

264 (150) 259 (149) 

Doy ç e O r i y ant bank 
J)l~ESDNER BANK 

IZMiR 
ŞUBESi 

..\1 EH1\ E/. 1 : BEHLl.X 
Almanyada 17a Şubt1si Meveutiıır 

8~ımnyc "°e ihtiya t akçelii 
165,000,000 ibylısınnrk 

Tiirkiye<le Şnbeleri: I STA.XBUfı '"o lZllf H. 
MıeırJn Şubeleri: I~AHIHE l"e lSKK~DERlYK 

Her tiirlii hankn ınnaıne)ıltnı ifil ve kabul -

f ai~ i~ra~im 
Avdetle hastalarını öğleden 

evvel Fransız hastanesinde öğ
leden sonra Birinci Beyler ao-
kağmda diş tabibi B. Hasan 
Fehmi muayenehanesi alt ka
tında kabul eder. 

1 - 13 (2206) 

- E 

~ · 
etEMENS 

. Elt:KuRIK 
MOTO RLERI 

Sanayide Siemeıı s Motör ve 
malzemesini kullanan rahat eder 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUM 
lam baları deposu 
Pe,temalcılar 77 / 79 

J' elefon : 3332 

fzmır Gazi bulvaı·•nda Sağlık evi 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Milat Ba-

ran tarafından yeni- law,~,.-~f~~~~~ll~-=--~~ 
den İnp ve tesis edi-
len bu haıtane lzmir 
ve civarının büyük 
bi.r ihtiyacını k1UJıla

m11hr. En modem 
konforu haiz ve en 
mükemmel fenni teç
hizatı haizdir. Huta
ların temizlik, istira
hat 'H ihtimamlarına -,~,,-

ıon derece dikkat ve 
itina edilmektedir. 

Kabul feraiti fev
kalade ehvendir. Gece gündüz daimi doktoru bulunan müessese, müracaat 

edecekleri her an kabuİ eder v.e hastalar diledikleri hekimler tarafuıdan ted•• 
, .i eltirilmektedirler. 

.,_. ....... -----------------------

Bayanın hakkı var 

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

Sabah öğle ve ak1am her yemekten sonra günde 3 defa 
diflerinizi lırçalayınız. .... ._ .................................. . 

YILDIZ 
KADIN DiKİŞLERI v~ 
ŞAPKALARI atelyesi 

Bayanlar! 
Sizlerin yüksek 

inceliklerini tatmin 
yesi açıldı .. 

ıiyim zevkinizin 
edecek dikit, atel· 

Bayram için sipari.lerinizi acele ediniı· 

PARIS, LONDRA, VtY ANA MODALJ\· 
RININ YOKSEK MODELLERi TAKIP 

VE TA TBIK EDtLIR. 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÖZGÖREN 

PARIS DiKiŞ AKADEMİSiNDEN 
DiPLOMALI 

Lütfen adrese dikkat ediniz: 
Hük.ümet caddeıi Şamlı ıokak Nu. z8 

TL. 2535 IZMIR 

tele 
9ı::;: -

I 

Çiftlik, Sütha~e ve bii 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

• ELE M 1 
Krema makinalan gel~ 

Bu makinalar dünyanın her yer~ 
de sütçülük aleminde büyük f 
ret kazanmıf ve en verimli 111.-

ne olarak tanınrnıshr. 
Son sistem yeni mode1İeri111iı 

gelmiştir. 

AYNI F ABRIKANIN 
MIELE Bisikletleri 
M l ELE Motosikletleri 
M l ELE Elektrik süpürgeleri. 
tZMIR ve civar umum sahş de-

posu : 
MISLEN L>.STIK 
ACENTESiNDE 

Gazi Bulvarı No. 17-21 
Telıraf: KAUKI - IZMIR 
T •lefon: 3858 
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BIZANS SARAYININ iÇ YUZU 

V ···················································································· 
asilin aleyhinde komplo vardı 

Fakat imparator 
artıriyor 

Zan.an "e,..• t 

üçüncü Mişel Vasile l<arşı itimadını 
onun salahiyetlerini çoğaltıyordu 

V 'I .. ,..ı .. 
ritıe :~~ eoıra ve bu ıefer kcndile
likte l\f .ettikleri Etkarina ile bir
Örıııeğe ifJ1tn batına üç batlı çorap 

ilk arııa:v~ ediyorlardı. 
llıadı V . ~lfel bunun farkinda ol
dikç: ıutlm ıaltanat günleri eaki
iİzli ~Üun aleyhinde bulunanlar 

Bunları. çalı,mağa ba§ladılar. 
ti F'io n ~ında Bardum karde-

metreai İmparatorun hemıiresi olan 
bu iki kadın bunları olduğu gibi Va· 
aile anlatmakta gecikmediler. 

Vuil esasen !tendi aleyhinde ve 
asilzadeler muhitinde bir cereyan ol
duğunu biliyordu. Fakat bu cereya
nın başında kimin bulunduğunu ve 
kimlerin kendi aleyhinde komplo 
kurduklarını öı"P"enmelı: istiyordu. 

V asil, içinden kuduruyoı:, bu piç 
kurusuna : 

- Evladım ... 
o•~~miyor, faltat it i meydana vu

ramıyordu. 
Teosyn onun bu ıefer de imdadı

na ycliıti. 

= 
Barbara 
Stanvik 

Davayı kaybetti 

Bulgaristanda 
Eski başvekiller nam-
zetliklerini koydular 

:""" intihabat ....... . : 
· hazırlığı ~ . . 

Bulgar umumi ef- i 
kô.rHnı biiyeflık ala~ 

ka ile işgal eden 
meseleleTia iJa~ına 
gec;mi; bulunuyor 

Sofya 24 (M.H) - Bundan evvelki 
bültenlerimizden birinde Bulgar hükü
metlnin yeni intihap kanununda yaptı~l 
son t8.dil.3. ttan bahs~derken bundl. "n 

önemli noktanın bu günkü devlet rne· F· noı Vardı. 
1" •onoı Bard b kil ik K' lllCyad ' aı a , ve en ı-
Ba;.;j 8. ~a~ idi ve İmparatorun da 
len :~iLı amcası idi. Bardas öldük
~r ~a doğrusu öldürüldükten 
F'~tz~~aa gelmqti. 

'lrd t •onük ve ıilik bir şahsiyeti 
\, 

İki t::ni Üçüncü Mişeli ancak bir 
'.'İrdiği e gelip gönnüttü. Vasilin çe
Liliyo d entrikaları herkes gibi o da 
'Öyliyr U; Fakat imparatora bir,ey 
ıııı. etniyordu. l>ıfarıda da halk ağ-

Bunlardan birinin Fionos olduğu
nu öğrenince dü,ündü. 

- Bu herif aptalın biri. Öyle teş
kilat falan idare etmesini b ilmez. O
nun ıırka.sında başkaları var. Kim
ler? Herifi sıkı bir tarassut altında 
tutacak olurt am dü,manlarımı d a 
öğrenirim. 

Tarassut vazifesini Teosyanın u
sakları görece!:ti. Onlar icap ederse 
komploya da girecekler, ifin iç yÜ· 
zünü öğrenmif olacaklardı. 

- Ne zararı var .• Dedi. Sen de 
ben de piç de~il miyiz... Hiç değil
se bu yeni doğmuş çocuğun resmi 
bir babası var.. Benim o da yoktu 
y~ .. B izim r · 'diğimiz ıstırabı bir dü
şün .. Hem :uğun ne günahı var. 

B u sözler Vasili kısmen teselli ve 
teskin etti. 

O, aaJ kendi oğlunu, Sofiarun 
çocuğu Kostantini dü§Ünüyordu. 

Teoıyaya : 

G eçenlerde s i nem.ı yıl6zt B~rhara 

1 

murlariyle birlikte vekitlere de mebu~ 
Stanvik'in boşandı~ ı kocuı ile .~ir .. ev- olabilmek için namzetliklerini koymak 
lô.dlık yüzünden mahkemeye du, tuH·- , hekkına melik bulundukla rı ciheti ol
rini haber vermiştik . Mesele k~ndi evi8d .. : duğunu ve buna mukabil p !irlamento 
l arı değil fakat evl8.d!ıkları olan bir ço- ı azMunın da vekil ıeçil emiyeceğini, ve· 
cuğu payla~amamaktt. Barbarıı Stan·,11k 

1 
killerin doğrudan doğruya kral tarafın· 

çocukdan ayrılmak. i~temiyordu . Ayni : dan tayin edileceklerini tebarüz ettir· 

- B~lki hakkıu .-ar. Dedi. Fa- zamanda boşandığı koca.;ı Frank -:-:r y da : mİ$tİr. 

kat yarın ben İmparator olacağım .. 
Benim yerime de benden sonra Koa
tantin değil, yanı ud hakiki oğlum 
değil, bu piç l..eon çıkacak. 

mahkemede eski kamımn R bert Tay· j Eski nazırlardan Gospodin Atanas 
lörle olan münaaebetini il "? rİ ıürmlif, ço- 1 Burof, Mir gazetesinde yazdı ~. '>ir ma- Bul9ar kral ve kraliçest 

V ~ıYordu. 
* Etkarina doğunnuıtu .. 

Doğan oğlandı. - Hele sabret •• Bir kerre İf o rad
deye gelain, o zaman her §eyİn ol
duğu gibi onun da bir çaresini bu
luruz. 

cuğun Robert Taylöre bah~ .dediği~i i.d: ~ kale ile bu tAdili.ttn her ne ka.d :::: r ana ya· mete ademi itimat beyan etmek eure
dia ederek yavrunun kendısıne tealunım aa hükümlerine hiç bir veçhile uygun bu- tiyle krizler ihdas etmekten menedebi
iatemiıti. Mahkeme kararını vermiştir. { lunmadı~ını ve bundan maada yalnız lir mi) Ve nihayet bu gibiler vekil ola• 

fak ~~~İyeleri vuıtasiyle en u
Luııı.., edıkoduyu haber ahyor ve 
~land t&panlan derhal ölümle ce-

Herkeı Vasili tebrik ediyordu. Bu karar çocuğun haftada iki defa Bulgarüıta'<n 60 yıllık parlamento haya- bilmek için meblllluldanm bile feda ede-
f d .. "' I "' ' . 1 

• Halbuki çocuk. Vasilin adını ta
tıdığı halde Vui!indi. 

Frank Fay tara ın an goru mesın~ a~~r-1 tana değil. dünyanln her tarafında mev- celc kadar ileri gitmezler mi> Bunun da-
dir. Kararı e.hr almaz derh~l ~ocu~u .. gor-

1 
cut patlamento hayabnın icaplaıına teva- ha fena bir tataft da vardır. Bu. gibiler 

mek üzere Barbara Stanvılc ın vıllasına fuk. etmediğini ileri. ıürdü.kten sonra bu mebus kalmak ve tazyik etmek .. 

koşan Frank Fay kapıda polis hafiye· !günkü nazırların mebusluk için namzet- te bulunduklan hükümetin gayri mesul 
leri.nin mümanaah ile karşıl~mışt~r. Bar- 1tiklerini. lc.oyamamalarını ve yarınki me- bi.t'cr Amili olmak suretiyle parlamento .. 
bara, ne olursa olsun çocugu eskı koca- . buslann da vekilliğe geçememelcrini dak.i yerlerini işgal etmelctc devam eder· 

8 lllJordu. ismini Leon l;oydular. -BiTMEDi-.. . Itri, kil& rağmen Bizanım aıilzade
~~i batlanna muaallat olan, 
fi d' • 1 ellerinden alan Vasile kar-

ı.: btlenıekten hali kalmıyorlardı. 
~il "'t~~tora nüfuz etmek.. Oçün
diit .. lfelı kandırmak, Vasili gömen 
a1ıtı:k"ek.. Verilen mevkii elinden 
tltirnı •• likinci İmparatorluktan azl-

Barutla Ozbıcak 
~ sına göstermemekte inat etmelc.tedir. Amir bulunan bu tadili.tın ne gibi. bir mö_ .. terse bundan ne netice çılc.acakhr) 

25 kuruş için kaıilı bir İki defa kacan hırsız 
' 

tutuldu 

na kesdettiğini anlıyamad<ğını ili.ve et· Coıpodin Burof, bu tadilin umulan 
mekte ve bu hususta ileri sürülen esbabı neticeyi veri'.miyeceğini ve bili.kia hükü .. 
mucibeyi tahlil eylemektedir. metle parlamento arasındaki canla tema· 

r1tuharrire göre bunun gayesi parla- ıı keaeceği kanaatindedir. Ve cparla .. 

4 elı: .. 
ltr, te bu mahat için çal1J01akta idi· 

lıa~~ın kardeıi Fionoaun aaray 
lığ 11.1\t ile yakın alaka ve akraba- Evvdki gece Tepecikte yirmi beş ku- ya 1 .• 

koparnıışlar .. arbede 
Bundan bir müddet evvel, Karamanlı mento ile hükümet denilen icra kuvvet- manter hay~tın tekniğ;ni bilenler ise bu 

Ali Riza adında bir şahıs, Bostanlıda mi- !erini birbirinden ayırmakta, böyle bir temasın ne büyük bir mana taşıdığını 

safir kald•ğ• arkadaşının emniyetini suf-ıkayda lüzum kalmaksızm kuvvetleri tef- müdrik bulunduklarından bunun orta
istimal ederek parasını çalmış ve ikinci rilt etmek te mümkündür. Bili.kiı böyle dan kalkmasının parlamento ile namlar 

ulh d d 1 k kif 
bir kay<tla kuvvetleri ayırmak daha teh· orasındaki idare taktiğinde ne büyiik 

s ceı:.a a uruşmas• yapı ır en tev • 
h 

likelidir. Maahaza böyle te(errüatla uğ- zorlulkar ihdas edeceğini takdir ederler • 
aneden. kaçm.şh. Ikincl defa olarak der· d ı· · 't ç ·· k"" d kted" . 

~ldtığunu bildiklerinden faaliyet- ruı alacak yüzünden az kalsın bir cina· Hakim mübaşire emretti : 
F'i Onun etrafında toplamı91ardı. yet çikiyordu. ' - Çağır bakal.m ._,hit Demirdaiı> raımaya a uzum yo1t ur. un u, yarın eme ır. 

dest edılen Ali Riza yine kaçmağa mu- t '-'-ül· d k ı 1 "lk MEBUS NAMZETLERi eteatI e ece o an par amentonun ı liiıa':"oı üçüncü Mitele halkın ve Ahmet özbiçağın, Ramiz Barut" ta 2 'i içeriye bir delıkanlı girdi. Hakim bu-
olan 

1 
asilzadelerinin Vasile ka11ı kurut alacağı v~rmı~ !sıemi, .. Barut pa· nu derhal tanıdı: 

vaffak olmuştu. Bu yaman hırslZ daha itf, intihap kanunundaki bu maddeyi de· Gazeteler yeni mebuı namzetle-rini yaw 
zıyorlar. cHususi eur, ttc> yaptlan bu 
neşriyattan anladtğamı~a göre eski lider ... 
lerinden mühim bir kt5mı namzetlik.le .. 
rini koymuıtur. Bu meyanda eski başye .. 

killerden profe.ör f zankof, Mutanof, 
ve Malinofl.. ~iftçi liderlerinden Ciçef, 
Vergi! Dimof, Liberal f,rkul reisi Vır• 
benof, Soıyalistlerden Y anko Sakızof 
rad•kallerden Koıturkof v. a. gibi maruf 
politik .,ahaiyetler vard,r. 

O ~İfeli hislerini anlattı. ray• vermeyince kavga çıkmıf .. Ram;z - Sen geçen ıene Tepeciğin allahı-
evvelce hilk!m bay Naci Erele müracaat ··,ti· k ı kt o h ld b 'd·ı· gı rme o aca ır. a e u ta ı ın 

ederek Karamana gitmek üzere bilet pa-
l>u ÇllJtc:ij Mitd, esasen aevmediği Barut çaktsını çekmı~. özbiçaK:t yarala- yım , demiş ve arkada,lannız arasında 
Y-deatlı~mın sözlerini dinliyecek k 

rasının ç•k•şmadığınl, Uç lira ödünç ola
rak verdiği takdirde avdetinde kendisine '' b ıoı • V il k • • d mış . . Eğer özbiçak kendisini oruma- bir gürültu lı:opmuştu da buraya gelmiş· 

~ d '"""' as e 11.ffl ıtima mı 
Yet.İ '.· ~Un elinde mevcut aalihi- saymıı. muhakkak çako kalbine rastlıya· diniz değil mi> tuz.mz yağ gelireceğini söylemiş ve bu 

suretle hakimi bile dolandmnağa muvaf
fak olmuştu. 

eri Çogaltb. cakmıı... - Eveti 
l>i,~~atot', Fionoaun müracaatini Bu hadise cürmü ınc~hut olarak nÖ· - Tanır mt!Hn bu arkad31lannı) 
ile ~lı:i aleminde metreıi Etkarina betçi m hkem eye gelmi;tir. - Tanırım. merhaba. merheba. işte 

kardqi Teklaya açtı. Hakim : o kadar .. 

Tecelliye bakınız ki, işlediği suçtan 
dolay• ayni itil.kime hesap vermekle iken 

nasılsa iki defa kaçmağa muvaffak olmuş 
fakat dün mahkemeye gönderilen bir 

tezkerede, Ali Rizanın Karaman köyle
rinden birinde yakalanarak Izimre geti

rilmiş olduğu bildirilmiştir. Tekrar kaç
maması için, Ali Rizanın hakkında emni
yet lertibah alınımşhr. 

k~ Aptal herifler, dedi. Vasili çe- - Bıriniz özbiçak. diğeriniz Barut. . - O kadar değil ya ne ise .. 
lllaıı.lYorlar. Vallahi bu Vasil çok ya· Biçakla. barut bqolaıtıkdan sonra vu- Şahid lskender Demirdağ. gorguye 
Yot tam. Bizanaı gül gibi idare edi- kuat çıkmamMına imkôn var mı> müıtenıd şehadetini yaptı Bu ıırada 
y0 ' nim bir dediğimi iki yapmı· Suçlu ey ağa kalktı, suçlu tekrar ayağa kalktı: 
fİi. r •.. isteklerimi daha evvelden dü· _ Yirmi beş kuru' borcumdu. Şimdi - Bu işin bir de evveli vard•r. Bu ço· 
lıı.~~: Onun gibi adamı ne ben yok. sonra vereyim. dedim. Dinleteme- 'tuk beni tahrik elmi ·tir. Hıldiıeden bet 

~~ ne de Hizana bulabilir. dım .. Senin dişl erini ıöke söke ben bu 1dakika evvel ufak mikyasta. kahve önün· 
~ Ö ürken bütün tahtımı ona parayı ahnm, dedi \! e küfürleri ıavur- de bir kavga daha olmuştur. Benim mü· 
Çeke ~m. Dlifmanlan ifte bunu kd ı b dafaa şahidim vard•r. Dinleyiniz .. 
,

1
,, ~•Yorlar. Aleyhinde paçaları 11• mağa başladı. Karanlı a e inde eyaz 

Ali Rizanın duruşmasına yarın devam 
edilecektir. 

ı_ •Otıar Bö 1 klann aaplı bir şey gördüm. Şüphelendim. Ça- Hakkı müdafaaya taallükuna mebni 
"- dö .. • y e yapaca a onun- ~österilen müdefaa ••hidinin hemen cel· 

--=--
Tutulan llıııı v~~ler ve ikide bir gelip kafa- k•m• çıkardım, kendimi koruyayım der· .. ~ 

dt,ı. etını yemeseler daha çok eyi e- ken ona saplamııım . . ı\mma haberim bine ve hadisenin mahiyetine ve topla· hırsız -r· yok... nan delillere göre suçlunun tevkifine ka· Menemenin Helvacı köyUnde çarş• 
llıen ~i ~~ ve Tekla, biri rea-- - Küfüre karş• biçaklam• müdafaa rar verilmiştir. içinde terzi Rafailin dilkklnından bazı 
"1 lllılin kanat fakat imparato- edilir> Duruşmaya bu gün devam eddecelı:· eşyalar çalınm.ş ve çalan yakalanmış-

n llletreai, diğeri reameo Vasilin - Elinde beyaz ... plı bir fe,yv _a_r.d .. ı~ t_İ~•····. tır. ., 
• ~if'/'/'/777./"~" 

HALK MASALLARI 

Evvel. Zaman 
1 ç i n d e cznc<a21•-

1 

-' 

Yazan: METiN ORBA., 

4-

I<ocasına sadık kadın 
daııılatı. B ~ . 
tağ, · 11 suretle o kanl• izler ve ya- pınd• ve şöyle haykmnaga başladı: 
~;ıs ntall\· altından ç•kacak kanlı hançer - Eyvah! ne felaket! .. Ne cinayet! .. 

ı "Yle · · "na Y .. kl cınayeti zavalh bigünah kadı- Ne alçaklık! .. Velinimetzadeıne haııgı. e-
Er~. etmek istiyordu. 

1 

lin kıydığını bilsem! .. Alçak cani şimdi 
larını " abah harami ile karı.;• çocuk- elime geçse parça parça edeceğim! 
"•tıhi " fe·ı halde, kanlar içinde gtirünce Biraz durdu. Gözlerini yere indirerek 
Y'•ldu'ı:'• f •ryatlar kopardılar, saçlarını yerdeki kanlı izleri yeni görıniq gibi 

... y '" 1 • 
".:ı.kadan' uz erini. t ırınaladılar. Halit, davrandı: 
k •. <u 1 halıeri yokmuş gibi, yanlarına - Ah' .. Kim olduğunu şimdi anlanz! 
L · >u halın b b . · B · · k" "-" ıı iç; ~ se " ını 50. rdu. Onlar da Şu kan damlalarına bakınız! u ızı ta •P 
~ ll•ıek, be · - . 

ıı "-1.n şıg• ve ıçınde çocuktan- edersek katili bulacağız! 
n., ıı~, <:< • .,e dıni gösterdHer. Demesi üzerine efendisi ile beraber 

~•itaııri."'-•ı·a •izcnne Halit cali olarak kan izini takibe koyuldular. Ve Didanın 
Yırttı, bır tclıevvıır go•lerdi, ba~mı odasına kadar gitliler. Orada zenci Ha-

nav•r ah. 1 d . . , 1 
~· 1 u u u. tepınd•. ç<r- lit kendi eliyle zavallı kadının yataıı.ı a • 

tına saklamış olduğu hançeri çekti ç•· ı gibi Didanın göğsüne saplamağa hazır
kard•. Didanın elbisesinde, yatağında da land<. Zavallı Didan ise kendisine bu ka
kan _lekeleri bulunduğunu haramiye gös-1 ~ar şeni, bu kadar menfur bir cinayet 
t.erd• ve: lSnat olunmasından o kadar hayrete düş-

- Ah efendim! bu sefil kadının kcn· müştü ki ağzını aç•p ta bir kelime bile 
disine elliğiniz eyiliklere nas•l mukabele söyliyememişti. Zavalhda müdafaa el· 
etliğini görllyorsıuıuz! dedi. mek, masuıniyetUıi ilıln eylemek için 

Arap o kadar gadd.ırane vahşiyane bir kudret kalmaımşh. Zenci köle muhak· 
cinayeti yapanm Didan olduğundan şUp- kak kendisini vuracak<. Lakin harami 
heye mahal olmadığını görünce tarif o- kolunu tutarak mani oldu. Halil: 
lunınaz bir hayret ve dehşete düştü. - Ne yap•yorsunuz! dedi. Yediği tuz 

Kadıııa dedi ki: ekmeğin hakkın• bilmiyen nankör alçak 
- Alçak! misaurperverltlı: kaidesine bir kaı-ıyı vurmaktan beni menetmeli 

böyle mi riayet edersin! Oğlumun kanı- misiniz! Bırakınız geberteyim. Vücudu 
na ne için girdin! Bu zavalh masum sana dünyadan kalksın! Yoksa canavar karı 
ne yapll ki daha yeni başlam•ş olan ha- daha kim bilir ne cinayetler işliyecektir. 
yatına böyle kıydın! Ettiğim iyiliğe böy- Halit Didanı öldürmek için ikinci de-
le mukabele etmemeli idin' fa kolunu kaldmh. Ukin harami yine 

Biçare baba bunlan söylerken teessü· mani oldu ve kadına ilişmemesini sureti 
sürünü zapledemiyordu, gözlerinden sel katiycde ihtar etti. 
gibi yaşlar akıyordu. Halit kendisine de- Filhakika harami düşmüş olduğu yel-
di ki: se rağmen kendine malik bulunuyordu. 

- Ey benim efendim! Bu alçak ya- Zevahire göre kadın mücrim görünmek· 
bancı kadına böyle mi lisan kullanmah- le beraber onun mücrimiyetine kalben 
sınız? Işi böyle azarlamakla mı geçişti- kani olamıyordu. Onun için kadınm ken· 
receksiniz? ... Dari dünyada bir tanecik disini müdafaa için ne söyliyeceğini an
oğlunuzu boğazladığı şu hançeri yüre- lamak istiyordu. 
ğine .;aplasanıza!.. Ne duruyorsunuz! Çocuğu ne için katletbğini tekrar sor
Eğer elinizi murdar kanına bulaştırmak du. Didan böyle bir şeyden katiyen ha
i.;temiyorsanız ben cezasını vereyim, mi- beri olmadığmı fevkaüide bir saınimiyet.
ni mini yavrunun intikamını alay•m1 le söyledi ve o kadar acı ae• ağlamağa 

Böyle der demez hançeri yakaladıjtı koyuldu ki harami rikkate geldi, zenci 

bu gün ne için yaptldtğınl anlamak biraz 
'Zordur 

Makaad: cBu günkü hüküm~t intihap· 
lara müdahale etmemek için kendi aza
sına mcbuı olmak hakkını hile verme· 

miftİr• demekten ibaretse, kahili inkir 
değildir ki bu günkü hükümet erkô.nı 

kendi namzctli.klerİ. yeri.ne en yakın ta· 
raftarlannın namzetliklerini koydurmak 
ve o yolda müessir olmak suretiyle ya~ 

rmki parlamentoyu pek.ili kendilea ini.n 
yapabilirler. Bunun aksini düıünmek de 
mümkündür. Bu günkü hükümet, parla
mentonun bitaraf olmaıını isteyebilir. 
Bitaraf bir parlamentoya mukabil yine 
parlamentodan ayn bir hük.ümet.. Bu, 

eaao itiberiyle müatakbel parlamentoca 
kabul edilse bile bundan yann için ne 
gibi faydalar temin etmek mümkündür> 
Böyle bir tedbir Bulgar politik hayatına 
bir «tefriki kuva> kanaati telkin edebi
lecek midir> 

Mebllllara vekil olmak hakkını ver
memek. Bu1 hükümct idaresine geçmek 
iıtiyen muhteri• millet vekillerini hükü .. 

isimlerini işittiğimiz bazı bankacdar 
ve kooperatifçiler de namzetlik.ferini 
koymu,lardır. C.azetelerden, Bulgario
tanda hummalı bir intihap haz.•rlıi• mev .. 
cut bulunduğu anlaşılmaktadır. lntihap
lara 6 martta batlanacağını evvelce 
yaımıştdı:. 

lran kadınları meb
usluk istiyorlar 

Tahran - Pek yakında mebusan inU· 
habatl başlıyacağından dolayı, Tahran 
kadınları bir içtima yapın.şiar, nuluk
lar söylenmişler ve intihabatta namzet
likleri konulmaSl için hükümete müra· 
caatta bulunmuşlanhr. 

bunun farkına varınca efendisinin me- 1 Didan baraıninin insaf ve hakkaniyeti
netmiş olmasına rağmen üçüncU defa ola , ıw fevkalade minnettarlık gösterdi. ve 
rak zavallıyı hançerlemeğe kalkıjtı. Ka-: Adil olan cenablhakkın elbette günUn bl
dım öldürmekle gösterdiği bu derece rinde asli mücrimi meydana Ç•karacağı· 
milsaraat haraminin hoşuna gitmedi .. 

1 nı söyledi. Sonra hakkında ettiği eyililt
Zenciyi odadan ç•kaı'<ll: lere teşekkür eUi.Maamafih harami ken• 

- Haydi, git, Halit! Sen gayreti çok dislne yüz altınhk bir kese uzattığı r.a
ileriye vardırıyorsun. Bu kadının c:aruna man dedik iti: 
4tıymak istemem. Zahirdeki deliller onu - Paranu: •izde kalsın. Ben kendimi 
itham ediyorsa da içimden öyle geliyor ceoabdıakkın inayetine b<rakıyorunL O 
iti bu kadın •nasumdur. beni terketmez. 

Haraminin zevcesi de oğlunun fect ö- Ukin harami urar ett.: 
lilmllne rağmen bir tUrlii Didanın bu el- - Hay<r, hayır, bu yüz albm beheme-
nayetl işleini§ olduğuna kanaat getire· hal alacaksınız. Y anını.zda bulunmak 
miyordu. Kocasıı;ıa dedi ki: " faideden hali değildir. 

- Bu kadını mücrim olduğuna sure.ti Bunun üzerine Didan altınlan ald• ve 
katiyede kani olmaksızın öldilrmelden haraminin zevcesine kendisi.ne beddua 
ise kendisine ilişmeyip evimizden koğsak 1 etmemesi için yalvararak çad•rlarından 
daha eyi olur. ç•k•p gitti. 

Harami karLSının bu hissiyatına işti- Hiç bir yerde durmaksızın bütün gün 
dk etti ve Didana şu hitapta bulundu: yürüdü. Akşam ortalık kararırken de-

- Müc"'.'1. de,. masum da olsamz bun-
1 
nize yakın bir yerde bir şehrin kaplları

dıılı sonra ·~. evınıde alıkoya.'."~m. Zc~- i na va~m.ş.tı._~ehi~e girer girmez ilk rast
cem'e ben sızı her ne vakıt gorursek bı-, geldığ• kuçuk b<r evin kapısını ç:ıldL 
ça'.:" oğlumuz~n.f~cl 8.kıb~~ini hahrlıya-ı Orada ihtiyar bir kadın oturuyordu. Ka
c~gız ve derdımızın her gun tazelenme-! pıy• açarak ne istediğini sordu. Didan 
sıne sebep olacaksınız. Bu çadırdan çı· de<li ki: 
kıp gidiniz ve iste<liğiniz yerde s•ğ•na· - Ah valideciğim, ben yabancı bit 
cak bir yer tedarik ediniz. Böyle itidal kadınım. Bu şehire şimdi vas.ı Jd 
·ı h k t .•• ..k 1 o um. 
• e are e ethg•me şu retmelisiniz. Sizi Kimseyi tanımıyorum Rica ed · b · 
! . · k . . . . . , · erlm, ew 
3tletınedı ten başka maışetinın t..mın evinize lütfen kabul ediniz. 

edebilmek için de size para vereceğim. 1 

-BITMEDI-
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Kamarada bir tabanc patladı 

-
• 

.. AA. .. anyada a 
26 SON K.4NUN ÇARŞAMBA 38 

vgası 

Bağdat - Merhum Bekir Sıtkı pa§a~ 
nm adam1arı tarafından geçen Perşembe 
gecesi bir ihtilal hareketine teşebbüs 

edilmiştir. 

Hükümet serian icrai hareketle blrka9 
zabiti tevkif etmiş ve bu suretle barekltı 
ihtilAliyenin tevessüüne meydan verme
miştir. Vaziyet sakindir. 

Suriye ermenileri 
Berut 21 - Buradaki Ermenilerden 

300 Jd~Uik bir kafile gelecek MarttacEri· 
vana> dofnı yola çıkacaklardır. 



?URAN rabrikalan mamulltıdar. Aynı umanda Turan 
~~ıl.t aabanlaraD1, traş aabunu ve kremi ile gUr.ellik krem• 
etini luıllanınız. Her yerde nblmaktadır. Yalnız toptan sa
bflar için lzmirde Gaıi Bulvar1nda 25 numarada umum acen• 
lelik Nef'i Akyazılı •e j. C. Hemıiye müracaat edinir.. 

Posta Kut. aa4 Telefon a.-es .. a 

MEYVA TUZU 

fiatt her keseye elveriŞU 
1 

BüyOk radyolar1n evsaf 
· ve kudretinae • 
Lüks g6steri,ıf 

bir radyo "' 

p ...... ... 

URA VER.EREK 
ALlNl2 

SPARTO-~ 
38 MODELi 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19 •••••••••••••••••••• 

Sıhhat Bahkyağı 
Norveçyanm baliı Morina balıkyağıdır. İki 

defa süzülinüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR . 

Hamdi Nüihet Çanç~ 

Sıhhat czanesı 
Büyük Salepçioilu Hanı k....,..... 8afclurak • lzmir 

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

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET I

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

BiRJNCİ KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL. 24 43 DEUTSCHE LEV A!\'TE - LINIE 
Lllerman Lines Ltd. HAMBURG, A. G. 

ALGl!.iUAN vapuru 20 son kanunda ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
gelip Londra, Hull ve Anversten ~Uk BREMEN 
çıkaracnk ve nyni zamanda Londra ve GALILEA vapuru 19 ikinci Ununda 
Hull için yük alacaktır. bekleniyor. Rott.crdam, Hamburg ve Bre 

HF..RON vapuru son kt\ııun sonunda men için yük alacaktır. 
ve şubat iptldasmda gelip Londra için MACEDONIA vapuru 28 ikinci kl-
yük alacaktır. nunda bekleniyor. Hamburg, Bremen 

POLO vapuru şubat ortasında Lond- ve Anv<>rs limanlarından yük çıkaracak
ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- tır. 

cak ve ayni zamanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LINES 
için yilk alacaktır. The Export Steamshlp Corporation 

LIVERPOOL HATTI EXMlNSTER vapuru şubat iptidala-
MARDtNlAN VAPURU şubat iptida- rmda bekleniyor. Nevyork için yük ala

sında Liverpool ve Svanseadan gelip caktır. 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- EXMOOR vapuru 10 şubatta bekle-
pool ve Glasgov için yük alacaktır niyor. Nevyork için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru şubat o'rtasında Li- EXH1BITOR vapuru 20 şubatta bek· 
vcrpool ve Svanseadan gelip yük çıka- lcniyor. Ncvyork için yUk alacaktır. 
racak ve ayni zamanda Liverpool için STE ROYALE HONGROISE 
yUk alacaktır. DANUBE MARITIME 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINlE TISZA molörü 19 ikinci Ununda 
bekleniyor. Port - Sait ve Iskendedye 
limanlarına yilk alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
BUCARFST 

DUROSTOR vapuru 10 şubatta Kös
_____________ tenceye hareket edecektir . 

Fratelli Sperco 
Vapur acelıtası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

JOHNSTON V ARREN LINES 
LIVERPOOL 

JESSMORE vapuru 28 ikinci klnun· 
da bekleniyor. Burgas, Varna ve Kös
tence için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 

OSLO 
SATURNUS vapuru limanımızda olup BAALBEK motörU 10 şubatta bekle-

Rotterdam • Amsterdam ve Hamburg niyor. Dieppe ve NorTeç limanlarına 

Umanları için yUk almaktadır. yük alacaktır. 
OBERON vapuru 18 klnunusanlde nAndakl hareket tarihleriyle nav .. 

beklenmekte olup Burgas - Vama ve tunlardaki değişikliklerden acenta m&-

Köstence limanları için yük alır. suüyet kabul etmez. 
TRiTON vapuru 24 kinunusanlde Daha fırda tafsillt almak için Birin· 

beklenmekte olup Rotterdam _ Amster- ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zet 

~!!!!!!!!!!!!J~!!!!~~ dam ve Hamburg limanları için yUk ve Co. n. v. Vapur acentalığma mUra• 

jiiiiiiiıım--• - alacaktır. caat edilmesi rica olunur. 
• SVENSKA ORIENT LIN1EN TELEFON No. 2007/2008 

ERISTOL 
Bey oğlunda 
~ il 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BA 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareaiyle bütün Eı 
halkına kendisini sevdirmiftir. 

Otellerinde misafir kalanlar, · kendi evlerindeki rahatı bu-
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
Istanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

ı----------~~!!!!!~~~~!!'!~m 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez: flatler dahilinde satalmaktadJr. • 

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

En korkunç. düşman ve en 
mükemmel silah 

tSA vapuru 24 kA.nunusanlde beklen- nide limanımıza gelip Matta ve Marsil
ınekte olup Rotterdam, Gdynla, Dantzlg ya limanları için yük ve yolcu kabul 
Danimark ve İsveç ve Baltık limanları eder. 

için yilk alacaktır. 11Andaki hareket tarihleriyle navlun.ı 
ZEGLUGA POLSKA lardald değişikliklerden acenta mesull· 

LECHlSTAN motörü 13 kAnunusani yet kabul etmez. 

tarihinde gelip Gdynia - Dantzig liman- Daha faıla tafsUAt lçln Fratelli Sper-
1arı için yük alacaktır. co vapur acentalığma mUracaat edilm .. 

SERvrcE MARtTtME ROUlılAtH 4 rica olunur. 
ALBA JUL YA vapuru 25 klnunma- Telefon : 2863/4111/4221 

Grip ve Nezleye 
30 kuru,ıa sllahlanmak gerektir 

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

Y&fayan hastalıklara kartı 

( Hilal eczanesi ) ve ( Korizol Kemal ) 

HUM. 
ECZANESi 
KORtzoı: 
KEMAL 

tn ho · · 
kar .' nıcyva luıudur. Jnkıbaıı def eder. Mide, bağırsak, , : 

•c:ıgcrden mtitn·ellit ralıatıııhl·!uı <:n!cr. Hazmı kolaylaıtırır. 
Bayan - Kız o fİfe (Korizol Kemal) mi1 
Kız - Bilmem üzerinde (Hilôl Ecuıne•i) J!CUıyor (Kemal Ka

mil) ycuıyor •• Euet euet (Korizol Kemal) de yazıyor ..• lnR'iliz Kanzuk ecıanesi Bcyoilu - lstanbul 

~iti (Arti) An elin Boyaları 
~bily~-.. 'Ve kıymetli 

. -.ıte.,., brı her cins 
&ıc._ı_ OYalJlak • • d ~ •ud ıçın 

e er· a veya alkol
'll 1lllek ·· a.n ... a,.. uzere Al-
t' .1 ·.tn B 
'"dek· llrrnen aeh 

)a. ı en I)·· .• k . 
r f a.hrik uyu bo-
•ttttaeie asından ge-
~R\1111 rnuvaff ak ol
tta.h ho uz A.RTI rnar
bllh Yaları 9 EYLOL 
d. a.ra~ d 
ı" ep ter l h osunda \'e 

)a. cı 1 - aratçı ve b 
~ arda o-

e111 Çok k~ arn Yı nız. 
~~Vcut b arlı hem de 
~~!sidir LY 

0Yaların cıı 
"G.lt • l:-1.er • ' tın cıns gom-
Ve b ... u-en:z . t, Pomza 
&e,b,~ rı lllnrangoz 

-~tUt, d d . 
a. coonıuzdı:ı bıılaea.ksuıız. 

.. 

Soğuk algı'!lığına karşı ke~d;nizi GRIPIN kafeleriyle koruyunuz. 
•>OöUK ALGINLlöl: Bat, dit, GRtPIN: O,ümekten mütevellit 

bel, kulak ağrılarına sebep olur. hastalıklara mani olur. 
GRtPIN bütün ağrılara dindirir. SOöUK ALGINLICI: Kırıklık, 
SOöUK ALGINLlöl: Nezle, grip neteıizlik tevlit eder. 
ve bir çok tehlikeli hastalıklar do- GRIPtN: Karıkhğı geçirir. Ne,eni-
ğurur. zi iade eder. 

GRIPIN 
icabında günde 3 kafe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden aakınınız. 

w " -- • 1 

No. t626 FOC No. 1611 FOC 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi gös

terir. Ayarlıdır. Şuleyi dağıtır ve toplar. Yıldırım DAIMON mar
ka yassı pille yanan bu fenerlerin siyah ve renklileri vardır 1936 
senesi icadı olan bu fenerler çok beğenilmis ve takdir edilmistir 
Herkese tavsiye ederiz. UMUM DEPOLARI : ' • 

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü Öz Ödemişli .. 
Jstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 



iE.Mt ASIR 

Japonya lngiltereyi tehdid mi ediyor 
~~~~~~~~~~~~!!!!!!!"!'!'!!!!!!!!!'!~~~~~--~-.:-~~~~~ .......... ~~~~~~-~~ ~ 

Japon ayan mecl~sinde lspanyol &sileri 1).~ruel 
Baron Sonoda'nın sözleri· önünde iş g.öremediler 
"lngiltere Şark kavimlerini tahkir 

ederse, onun menfaat· ni düş·· nmey · z,, 
Sade.ce tayyarelerle cephe gerisi 

A 

masum halkı bombalayorlar 
Şanghay, 25 (~.~) -. Askeri hare

ketlerde son glinlerdeki sükfmetlen i · 
tifade ederek Çinlil<:r Tien - Çin - Fu
reu demiryolu boyunca müdafaa mc\'z1-
]erini takviye elmclctcdirler. Jnponl::ır 

(ta bl! ~eph~ye takviye kuvvetleri gön
deriyorlar. Pekin - H~nkeu · demicy:olu 
boyunca müdafaa tertibatı da vasi mik
Yt!Sta devn!Jl ediyor .. Çfu:kü "J apo~lar bu 
hattı ele geçirirlerse Han - Kcu üzeri
ne ileri hareketleri 

0

nrtık ·ciddi hiç bir 
rnfıniayn çarpmıyacaktır. 

Şl!_nghay, 25 (A.A} :_ .Çinin Japonya 
büyük_ elçisi, T~kyodan buraya gelmi~
tir.' Buradan ayni vapurla Hongkong.-ı 
ve ~;adan "cin"' Hankcu~~a gidecektir."· 

BüYuk elçi. gnz.clecllere Çiniri m{ıvnk
kn t askeri muvafİakı}-etıtlZıiklerine r:ığ
mc~ vaziyet hakkında bedbin oln1adığ.
nı bildirmiş ve Çin hUkümetinc Jnpcq-

. yanın sulh şn~'uarını götürmekte bu
lunduğu şayialnn~ı yalanlamışbr. · 
Ş~ny, 25 (A.A) - Röyter ajanrı 

muhabirinin öğrendiğine göre Sovyetlcr · 
· birliğinin Çin elÇisi Luganets -Orelsk} 

i1e maiyeti bir ö]üm tehlikesi gcçirmi~ 
]erdir. lchang ·üzerine akın yapan Ja
pon tayyarelcrlnd n ntıJan bir • bomba 
sefir ile maiyetinin yanında patlamıştır. 

Sefir ile maiyeti 1ayynrc ifc Chung
kingden Hankova giderken Japon tay

yarelerinin akınından az evvel lchang
da yere inmcğe mecbur olınuşlardır. 

Tokyo, 25 (A.A) - Ayan meclisin
de Baron Sonodn bitaraf devletler ta
rafından §imal Çine gönderOmckte olan 
harp malzemesi meselesini ortaya at
mış ve Ingilterenin Çindeki menfaatle
rini nçıkça tehdit etmiştir. 

Rnron Sonoda ezcümle demiştir ki 

derdiği bir mektupta milyonlarca shril 
Çinlinin feci vaziyetinin bir. mikdal"' iyi
lcştinlmesıne meda.r olmak üzere· hiç 
olm::ı~a bir milyon dolar toplnnrr.ası f 
için Amerika dıalkının hamiyçtine• .mü.' 

1 1 

racaat ~tmiştir. • • 
Tokyo, 2S (A.A) -:- Hariciye nezare

ti nmnına s6z söylemese salahiyettar bir 
zat Amerika sefirinin Japon askeriyle 
Nnnkindeki Amerika te]laası aras)nda 
sık sık çıkruı hadiseleri 17 .ıson kan da 
pro!csto ettiğini teyit etmiştir. " 
Şanghay, 25 (AA) - Çin mcnabün

den bildirildiğin gc:-c bir Çin tayrare 
filosu dun sabah Anhuey "yalctindc Su
anceangın şimalinde §imali- ~arkiye doğ
nı ricat etmekte olan..J:ıpo;ı asJierlerini 
t~şıyruı müteaddit Japon ırchir nakli~"e 
vusıtalnrını bombardıman etmiş, bun
lardan onunu batırmış, 300 Jnpon aske
rini de öldtinni.iş ve mütcraddit Japon 
top mevz.ılc.rini tahrip ey 1cmiştir. 

Londra, 25 (A.A) - L<mdrndaki Çin 
sefareti taraf ındnn neşredilen bir teb
liğde ez.cümle şöyl~ deni1mektedir ! 
~ Şim:ıli Çiridc ·tadil eailmi'.j olan güm
rük tarifeleri tatbik edileceği hakkında 
Pcipingdc sözde teşekkiil eden hükü
ntct !arafınrlan yapılan beyanatın mcn
forıtleri d,oğrudan doğruy3 tehdit edi
len hi.ıkümct1cr tarafından dikkaUc tet-
kik eailecef,rini ümit ettiğimiz ı:on dere- T eruelden iki görünüt 
cedc mühim .bir meseledir. Bu tedbir l Pnri!, 25 (ö.R) - Fransa hududun- bardımanlarından kaçan hudut sivil aha
ynlnız Çin maliye- idaresinin tamaıniye-: 

1 
da lepanyol ciUnhuriyetçi!erinin i~gali al- !itinin Fran!ada yerleşlirilmeei husuııun

tini ihlal edecek mahiyette değil ayni 1 tındaki kaı:;abaların nasyonalist tayyare- daki tedbirlerden dolayı Fransız. hükü-

• t o~ 
isr yukanda v,österilen nüfuıo zayıa 1 

, .. ,,,o 
mu~tur. Bu sabah 5aat 7.50 de uç , 

.. Çan - Kav - Sekin ~arısı . z:nuu~da ccneb~ memlckc~leriı~ ~e bü-; ler tarafından: bombardıman'. eanaa~~dn metine, hükümetinin te,ekkürlerini res-
Bu suzl:~e. cevap veren ı:ırota Çıne tun mı~l~llerc. aıt bon~ ~~hıplerının men-\ F ran~ız araziıııne d~,e~ to~pıller mu na- men bildirmiotir. 

törlü üç düaman tayyaresi Vega Jc•:. 
baııı üzerine bombalar atmışlardır. J( , 
hanların sayısı belli değildir. Birçok >" 
ralılar vardır. P' yapılan muhımmat ve sevkıyatın kanu-ı faatlcrını tehhkcyc duşurccek kadar va- 1 aebetıyle Fransız hukumetı Salamanka- Bareelon, 25 (ö.R) - Milli müdafaa 

ni takj•idnta -tabi olmadığmı ve Hong- himdir. Tabii tari!dl'rde yapılan tenz.i- da şiddetli bir protestoda bulunmuştur. nezaretinin tebliğidir: Şark ordusunda 
Kong tarikivle sevkedilen Jngiliz mal- lut bilhassa Japon malları lehindedir. Diğer taraf tan torpillerin düştüğü Bur- T eruel mıntaknsındn faaliyet neticesiz 

Salamanka, 25 (ö.R) - Terııe1 <:' 

hesinde hareketlerine devam eden Jeti: 
nadam nahiyesi belediye. mecli8iyle §nrki top ateıine ve yaylım ateolere münhasır vetlerimiz dünkü gün de bazı yeni rııe' 
Pirene ''alİ::i arasında yapılan bir konfe· kal mı tır Sn at 1O.30 da 40 cümhuriyet zil eri işgale muvaffak olmuşlardır. b• 

Han - Kcu 'dan iki. görii11iiş 

ransta her tiirlü 6iyast mülahurlardan tayyare~i düşman gerileiini müessir ve- Bnrselon, 24 (A.A} - Resmi tı 
ınüstnkillen İspanyadan boml rc:ıman- kilde bombardıman etmtşlerc:Jir. Fazla liğ : , 
dan kaçarak r:clen mültecilerin jqkfm olarnk bir hava muharebesi olmuş ve Asi tayyareleri Akdeniz eahilinİ ;~~. 
meselesi görüşiilmüştür. Petpignan müd- Fiat sisteminde bir düşman tayyaresi dü- ba.rdıman ctme~c devam etmekte 1 

• 

deiumumisi tarafından yapılan tahkikat ,ıhülmü,tür. Diğer iki düşman tayyaresi Diin altı tayyare iki defa figuera~a bO;r 
lspanyol ~asyonalist tayyarelerinin Fran· muharebeyi kabul dmiyerek kaçmı,lar ha atmışlardır. 14 kişi ölmüş ve 50 

t\)f• 
sız arazisi Üzerinden uçuş yaptıklarını ve arkalarında, takip edilmemek için, bir şi yaralanmıştır. 15 ev harap olmuş 

f 1 d b 1 b k k ·· d k b l D'" ••V1 d p cio111
" i en tesbit etm~tir. Bu şartlar dahilin- uman u utu ıra ara goz en ay o - un og e en sonra encera ıt 

ele sivil ahalinin himayesi mülki maknm- muşlardır. bombardıman edilmesi neticesinde 
lnrın salahiyetini tecn vüz et fiğinden hu B:n _clon, 2 5 ( ö. ö) - T erud tanr- kişi ölmüş, 1 7 kişi yaralanmıştır. , 
. d k 1 d' 1 k b 1 d 20 '-k. c·· h . l . k b"l 01'

111 
ı:ı or u ma am arına tev ı o unaca tır. ıuzun;Jn aş angıcm an eon anuna um urıyet tayyare en mu a ı Y 

Milli müdnfa~ nazırı hududun bu mın· kadnr nsi tayyarelerin· cephe gerilerinde lnr yaparak Seville ve Snlamanknnıtı ~-· 
'tdtaJınn hava mü<lafa{l bataryaları ika- yaptıkları bombardımanların sebep ol- keri hedefleri üzerine beş tonluk P8 t 
1 mc .. i ve avcı tayyare filotillalan tesisi <luğu uıyiat 263 ölü ve 450 yaralıdır. yıcı maddeler atmışlardır. ti• 

· 1 için icap eden tedbirleri alacaktır. Y ekiınu 66 olan bu bombardımanlar- T eruel cephesinde muharebe ~idd~ 
Ingiltcre şark kavimlerini tahkir eder ze:nesinin Çine ithal l dıJcn malz"'meyc Beyanatta netice olarak Çin maliye lapayol hükümetinin Perpignan kon- dnn 34 ü yalnız maddi hasara acbep ola- ni kaybetmiştir. Asilerin bütün hiic\J 

ve Japonların uzak Şorktaki vaziyetini nisbetle hiç bir ehemmiyeti hfilz. olma- naz.ırmın gümrükler u.num müfettişine solosu nasyonalistlerin vah,iyane bom· rak nüfusça zayiat vermemi~. 32 sinde lan tardedilmiştir. 
t~~~J~npfu~~~~Ç~~id~~~ı~~~ ~m~~n~~~rin~ri~~p~~:----------------------------------------------
ma11annın ve menfaatlerinin mevcudi- Vnşington, 25 (A A) - Rcisicümhur cak h~r de~işikliğin tanmmaması hak-

1 _y_e_tin_· _c_ıe_k_e_r_nı_· l_ed_e_m_ez_. ________ R_o_o_sc_v_e_It_A_m_e_r_i_ka_ kozılhaçrei•ine gön-f la:•la verdiği emir hilofüilmekkdfr. ta 1 ya -
Yeni Fransız kabinesi 

Brezilya Hava yolıı 
Mussolininin oğlu 

Bir gazete eğer. vadettiklerini yapar yan tayyaresi 
sa Uzun. ömürlü olur ' diyor '· - Rom~, 21 (ö.R) - Gazeteler ~ç 

ile giden üç ,Jtal' 
Dakara geldi 

· . ~ , • j . Jtalyan tayyaresinin ltalya • Brezilya uçu-
Paris, 25 (ö.R) - •Populaire> .sos- Paris, 25 (Ö.R) - Yeni iş nizamı ha - ücvabı devJm ediyor. Bunlardan Bou- - - d b .... k ı~'- il · -,_. 

- . · · • • • • , • ,.. • • · • • • .. . ıunu son erece uyu a a&a e uuup 
yalist gazetesi tekrar kabinenin prog- kında ·y,anlıc bazı haberler "ıkarılrnıc- vıcr mustantık huzuruna tıkartlmıs ve el _1 _ 'lk ,_, 

1 
d . dil .. 

• • • • • · • ~ ~ · .. • s • • . • • f e erıt"K ı rneTna e e temın e en wra-
·:ram deklarasyonundan bahsederek bu- tır Bunun metni· henüz. ilan eAijmemi~ üadesı alınmı;tır. Pek g~ç olan v: bu t' ltal .. • .1.v •• •• b' f 1 • · · · · • .. . r . ~ . . ~ .. 1 ın yan tayyarec;:ı ıgı ıçın ır u er o -
na göre hat'eket etliği takdirôe ka\,ine- . . ~ .~ .t "" • • • suçlunun ıfadesinde ını~ıulacak gUmgo- ., • •, 

ür. Yenı ı~ nızam.ı proıelert l>u .a~m ·.. • . • ::ı. • • • _ • • augunu kaydetrnelf.tefıirler. Brezjlya<la 
L nin uzun ömürlü olabileceğini Y""'yor. rulmıuen t.A,, noktalar tesbıt ed.iünıs- • · · 

Bu vaı.ifoyi görürken LabinE-ye müu- < " tir BOuvıer ı.:,. bır ••y.t n:ırtiye men-

.,;ı" 
lariyle temasta hulunmalı.tadırlar. Dört Pari9, 25 (ö.R) - Dakard•n A, 
bin beı yüz ki~ometrelik Roma • Dalı.ar rildiğine ıöre Ro_!ll• • Rio de J ı.-!' 
inerhaleıi eınasında temin edilen saatte hava eeyabatini yapmakta olan ~ it'' 
.. 20 kilometre sürat Bı-ezilya gazeteleri 

tarafından ç-;,k ehemmiyet1i bir had~ 
• ' • :Jo 4 

cUye aöıteriJmekteair. Naıyonaliat 11-
panyoJ ı~teleri de bu ~~ou Ja~~t tay-

_.. beyaz olarak meclise B. Çhautemps ta-, . "'· . ~--. . . .. ... ..,. ? jtalyan tayyarecilcrine çok parıak bir;b-
..,. rafından tevdi edilec· evlet nazı- . ~ '""İ~'"d ;.~· -izli. ihti":"l~I!.,:-k it . bul hazırlaoma~ta ve aabah aaat 3 te heret etmek icap eder . • Halk topluluğu .. sup owwı 15...,.ı veıg • Qnı en 0 k d N 

yan tayyareai bu uçuşun birinci ~~~ıı' 
leıi olan Roma - Dakar rnerhal~~ 
vaffakıyetle .bitirıİıi§l er ve büyük.~ 
ranın üıaeri.den ıeçe•ek D.b,....' )il 
lerdir. Bu iUc rnedı~lede·~!t! .f~ 
lometreden fazla bir vasali eü.,•t. • k · tin" h f di1m rı B Frossard dün a -ı;. .... m mesai nwrı . l ind T .11 il .. b . . a ar an ata!e harellet eden tayyare· yarecilijinin kUdretine; bir delil sayıyor-e serıye m mu a aza e · esi ut- · · ~ reıs er ~n · enli e e mup~ eünın 1 d . • . ':. . . 

iyyen ehemdir. 'Diğer taraftan son buh- B. Ramadier ve diğer bazı ŞahSiyetler- müstemlekelerde iş bulinak ınaksaib'le e.r aımt oLUal Brez.ı1ya telaız ıetuyon- lar. edilmiştir. 
ran esl!nsında çıkmış olan anlaşmazlık- Je haurlanmakta olan metinler hakkın- olduğiınu• idıü8 çtmeldı'dir. ~ • ...... 

lıır da dağıtılarak icabında yeni bir halk da görüşmüştür. Yarın saat 18 de baş- Paris, 25 ,fô.R) - Paris valisi Inciliz Japon . Hariciye Nazırı söylüyor: 
cephesi kabinesine zemin hazırlanmış vekalet. konağı~da bu t:tkikl~r. devam dahilij'e n.et~eti müstc~rını*abuWJde- I .- -----------------·-------
olaeaktır. Bütün halk cephesi parlamen- edecektir. Metınler katı şeklını almış 1 rek hava: hucumu halıılde il hi:lkın B • ç • h · H k • • •ı ç • 
to grupları bu yoldn,çaJışmağa müzahir olarak pcr~mbe günü meclise verilecek pa.c;if midafaa tedbirleri hak ındaJcfn- ı z . ın . u ümetı l e . ın 
görünmektedirler. ve BB. Chautcmps, ~rossard ve Hama- di$iyle görüFıü§tifr. IngJliz J)azu}'Av-

I 

·~ 

'· 
cRcpublih gazetesi de partiler ara- dier ıhesni komisyonuna izahat vel111ek rupada bu ~c~e:lc hakkı~da bir t~'ıkik •ıı • • d • 

sında bir mümreke lüzumunu ileri sür- fçin derhal :mrine· ~de,Glduklarmı seyahati y~pmaktadır. BJ m;ı.nase .. tle mı etını ayırt e ,ıyoruz 
mektedir. Bu ~eleye göte bu mecfü bildireceklerdir. Böyl;c gelecek salı ~aris • ~ıqtakasınınt ha~a ~hlik ~ne 
te hayatının ort.Alarma gelince, iki ev- d. . •\...: b ~ . .. lfarşı korunması için vücuda getitjlmiş ------------------ , 
V"lkı·.,; gibı" .... u··c:ku"l b-ır devreye g· mi., akşamın an lLİWlren u metinler uz.c- 1 t k'lA • · t k d' V JA T k 25 (AA) H · · Ev J ç· h il• k k" d d F "ııt "· - • ..,, )/ ır- · . .l-

1
. • .• • o an eş ı atı zıyaret c me te ır. J a- o yo1 • - arıcıye nazırı ger aponya ıne arp anına arar sev ıyatını ur urmuştur. J a.- .tP 

b } kt d Ikt.d k" · d . b nn~ mec ıste umumı munak"= bac:lı- . . • v • .ı,.</Y 
u unma a ır. 1 ar mev un e u- bÜ kf o;;:-- _'! . T ... , yctten'iSonra belediye koııagına gi.den• Hirota t\yanda Çin ihtilafına dair • hir verirse bitaraflık kanunkın derhal ken- bazı devletler lise bu scvkiyatsı ""' 

Junan hükümetler ve parlamento . bet ~a • e:ce ır. . . " ... - . . . , Ingilizı.ııazı.rı bu binanın 'Jlahzenleriade t suale verdiği cevapta fevk~de şümul- dilijinden mer'iyete girecektir. Japon- etmektedir. _,JJI' 
ne kadar FransaJın eko~o~k hayatını ~ Pt!ns~ ~ ö l: ;- Gulı. ı~~l kpmi- yapılll)ış olan sığınak.lafı g($zdePtge-r . ya beynelmilel münasebetlerini hesaba ufi .. 
·canland. ırmağ' a m6.vaflak oİamamu•lark teSinin fa"''"l:-: ~eti ı:akkıİidaki tilikikat . i ti B .;;: .ı :..- " 1 ·1· lu hır harp mevzuu bahsOlunduğunu kata' rak henu··z çın· e harp i}A- etmem"ıc- Japonya uzak Şarkjaki_huS '""~· . ""'" • ~ _ • . .. • ,. çırm ş r. u.~~ . sonrf ngı ~ nn- .. . . . t cuı )/ • •• •• •• • ak)• .,.., 

1 
da hır 'soşya1 lıd!ilet eser:lb~armışlardı.r. ilerİe!r!~'!lir}&ti -:Faşist ltalyroı~a- z.m hava hüeumu halin~e sivil ahıali- soylıycre~ de~ş~r ki : • ~ tir. Maaırlafilı harp ilaru her zaman muh- yeti goz onunde bulundurın .
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Bu da S'ann Ffan.sıUal', arasındaki ınü: z.a&nerıMen • '111 ~fffen .. 151- :nin korunmasından 'n\es~ olan iit/e l ôlaponya fulUI -Çin hti~ ile~ih •temeldir. ihtilifa bil: iıihayet wnnek is- ber bu silAh ve mtihimmat ~# ,,M 
nasebetlm 1&Wı ~~e4t lriaHiyeMidiJo. ~Mi~ O. ~et ~,ıatmın is- iefini ~Het etmiŞtir. • • ... i niilletın.i bhbirindeA ayitt etı:ritktecW .. tiyeaı ba2ı 'evletin atııAh ve-milhlmma .bUyük l>k dikkatle 1a)tip eyliY' 

a blkmu ma jüduD. lan ıte zan aaınaueu ..... 


