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F ransada ihtilal teşebbü
sünün kurbanları 

Paris. 28 (ö.R) - Giili ihtiıal komitesinin I 
gıJi depolarında bulunan mühimmattan bir kıs
mının Villejuifte patlaması Uzerine ölen 14 ki
~iden 11 inin cesetleri teşhis edilmiştir. Hükü
met infilak kurbanlanna yarın milli cenaze ala
yı yapılmasına ve isimJerinin milli hizmet cet
veline geçirilmesine karar vermiştir. 

l'ümhuriyetin ve t..~ımhtıTiyet e~eriBm bcksis', ııaba1ırön rıka1' .,~ ga;;:ctedrr YENi ASIR Matbauında baaılmıttır 
-------=-=-=====;:;::==---=-=;:::;;;;;~ ~ - ---

"Celik kartallarda 
' . 

benim de bir ç.: ;İm 
olsun,, 
--<>--

1 - Dcğirmendcrcnin Kesre kö-
yilnden Mest.anoğlu kızı Raziye 
gözlerini hoynt.a kaparken nakdi ~ 
;mevcudu olan otuz lirasının yurd ! 
:mü~rıfaası kurumumuza yatırılma
sını vasiyet etmiş olduğundan va
s'si Kesre köyünden Hasan Alır 
p:ı:ayı getirmi5 ve makbuz muka- , 
b'linde veznemize yatırmıştır .. 

Ulu önder Atatiirk m csai masası başında ........ .. 
2 - Eşme kazasının Sirke kö

yünden Kaçar 1..adc bay Hacı Ali ı 
dahi (şu uç:ın çelik kartallarda be-~ Vilayet meclisi ve tehir meclisi da, vilayet ve fchir mümeasille
nim de bir çivim bulunsun) diye üyeleri, dün aktam saat on yedi· rinin müştereken izhar ettikler~ 
kurumumuza iki yüz. lira teberrü de parti binasında vali ve parti bir arzu üzerine, Büyük Şefi dünıe 
ctmiş1ir. başkanı B. Fazlı Gülcçin riyae- yaya getiren büyük ananın Soğuk. 

Kqylü kalbinin bütün safi)'eti ile tinde mühim bir toplantı yapmıt- kuyudaki kabirlerine büyük blı. 
v" nsevcrliğin en teı.niz örnekleri- lardır. Toplantıda tehrin ve vila- itina gösterilmeıi kararlaımıştır. 
ni veren bu .haıniyetli vatandaşJarı ' ,-etin bazı mühim itleri 1rörütül- Burada, kabrin bulunduğu ye( 
blitlin knlbimizlc alkışlanz. müt, her iki meclis azalarının mü- aiaçlandınlarak gençliiin ziy" 
~ l talialan teabit edilmittir. Geç ret edeceği bir park haline getiri. 

vakte kadar devam eden toplantı- - SONU iKiNCi SAHiFEDE -

Yakında Tirandada 
bir düğün olacak Bir Türk Vatandaşı 
Kral Zogo 

Bursa. Merinos fabrikası Bir M~ontesi 
içinde 20 sene ıstırapla yaşadıgı 
Güyan cehenneminden kurtuldu· 

bir şubatta açılıyor p.!.~~ ~~-~eniyor 
Amnvut kralının 

bir Avusturyalı nr
§idüşesle evleneceği 
rivayetleri tekzip 
edi1diktrn sonra 
şimdi bir Macar 
ikontcsi ile evlene
ceği tahakkuk et

' l miştir. Kontes Ap-
• 3 ponyi pek yakın bir 
~ zamanda Arnavut 

; krnl~çesi olncah"tır ... 
1 Nışanlanma tö-

i reni Tiranda yapı- ~~ 
]acaktır. Evlenme- ~~·ıdl~~l':.l 
nin Arnavutluğun Kral Zogo 
istiklal yıldönUmünde yapılması muhte
meldir. Kontes Apponyinin Katolik kili
sesine merbut mu kalacağı belli değil
dir. 

15tanbul, 28 (Hususi) - Fraıuız Güyanında yirmi 8enedir haksı~ yere 
ıstırap çeken posta memuru Mehmet Hilmiye, hükümetimizin te~cbbiialeri 

üzerine Fransa Reisicümhuru fevkalade bir müsaade ile Türkiyeye d önmek 

iznini vermi~tir. 
Son hafta içinde cezai müddetlerini ikmal ettikleri için Güyandan dönen 

kafilelerle birlikte Mehmet Hilminin de F ransaya geldiği, oradan memle· 

ketimize hareket edeceği öğrenilmi~tir. 
Bu zavallı ve bahtsız Türk vatandaşı pek bitkin bir haldedir. latanbulun 

dü~man kuvvetleri tarahndan meşum işgali günlerinde Ermeni komitecilerin 
hiyanet ve mel'anetlerine kurban olmuı ve ömrünün en tatlı ve gençlik se
nelerini Güyan cehanneminde, müthiş ıstıraplar içinde geçirmiştir. Mehmet 
Hilmi hayatında duyduğu en büyük acının vatanın kurtuluş günlerini, o gi.in
kü sevinci yakındım görmemiş ve içinde yaşamamış olmn!ı bulunduğunu •ÖY.-

' ı .. te•m•i•şt•ir .................................................. .. 

! Palamut Tacirleri Dün 
Vali ile görüştül~~ 

ihracatçılar dileklerini rapor halin~ 
de lktısat vekaletine bildirdiler 



. :Z 
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;EVMEK 
C2JR Mİ? 

• • • . 
• . 
• • • . 
j,.,....--------------------~---~------,~----~f Bizim . ŞEHiR HABERLERİ memleketimizt/I 

~SEVİLMEK 
işsizlik değil teşkil6t 

Viliyet umumi meclisinde _":~:::,:~:::,Ff»S; . . 
• • • • 
~LTT/YJn Mİ ? 

ı • • 
iHANGJSI memleketlerine iadelerini talepk_d,ı 

lemektedirler. Bu talepler o. . s~ 
çoktur ki tasavvur edemezs~nııhaf~ 
mesele belediye bütçelerinı ~· 
düşündüren bir mevzu bile olfl'I '8t' 
tadır. lş var, işçi var, fakat btıll 8ıJ 
birbirine tanıttıracak. vastta yok· t 
yüzden de işsizlik ıstırabı mevcll ~ 

• 
• • • : c • 

Münakaşalı 1?eçen bir celsede bütçe 
• 

• ••••••••••••• • •••••••••••• mazbatası kabul edildi 
B. FUAT EDiP BAKSI DiYOR Kİ: 

"Bir .. Yarı 
tüketmek 

bivefa .. Uğruna ömrii 
çok boş bir şeydir.,, 

Anketinise, cevap venneyi dütiindüğüm za
man cSevmek nedir ?ıt aorusu beni kendine bir 
çengel gibi çekli. 

SeTtnek ... 
Bu sözün hudubu.zluğu karıısmda dar kalıplı 

tariflerin lesiniz kalaQğını biliyorum. Ve yine 
biliyonan ki, bu aöziin ko111unda tqıdığı genİf 
duygular, culatdmalu için detiJ, cduyulmakıe 

içi Yarablnut·· Fakat yine bir tarif yapmak la-
sun: 

Bence aevmek, cTannya yaklqmakbr.• için
de heyecan Ye enerji kaynaklarını toplayan bu 
tek IÖ• oım...rda. dünyanın bot yere zahmet 
edilerek ,.....w.pu bağıracalcbk. Ben, Allahuı, en b:iyük eşer olarak ya
ralbiı cİııuaaa• Yerdiii en yüce nimetin CleYmdc• olduJunu siiyliyeceiün. 
Kiometreleri bilfuıc dak&ada apn, bulutlann üstiinde dolapn ve karanlık 
d..a. cliplaiıılcle ...... insan .-U.. yüluek enerjisini sevgiden almqtır. 
..,. Wr ..._., &vgüi. •~ güaler, yapnmamq demektir!• diyor. 

Ne ..... doln .... mi? 
ş..H ...... .;.; .. cnap vermeaia ura1& geldi: 
............ ,.. .. silM-: ........ bbiliyetlerimi seygiain paıarlannd- alını-

....... Be ............. de paJ'I Yardır. Sis. ülkü 1evgiaini ale.-leadiren 

..... •+11.aıcte. b .. Hıli,r«W ki. b. da kOtmUZ içindedir. 
.... Wr « YArl bi yefa• uiruada ömür tiİlletmenin bot bİrfe1' oldajuns 

bniim Be. ~...-da olmadtla a1bi. ilerliyen unmtzlft da teudKI ... Bü-
~ tAlr F~ ........ teYID.İf• ve ensin fiirleriade bu «yalnız sevmenin.ıt 
çelılmn ................. Jlornuttır. itte bir örnek: 

Beni CMClaa ......twdı cefidan rar UWt11tU mı 7 
Felekler randa alumdan muradtm tem'i yanmaz mı? 
Kamu bimanna c:inan deveyi dert eder İhSllll, 
Nlçia kdmu bana derman beni bimi.r sanmaz mı? 

Fuzult rUtdU feydadır bemife halka rüsvadll', 
Sonm kim LU aevdadli' bu sevdadan usarun!llC nu? 

Diyor. 
Se'lilmey~ gelince: Bu muhakkak ki güzel birşey .. Fakat karııltkl& olma• 

JİDca neye yarar ki? ... Nasd sevgili5iz bir bahar yanın \'e noluiln ise, ıevil
mecl• sevmek veya sevmeden sevilmek te öylece noksan ve yanmdll'. Bu
nun ta.ma.mlan.muı ve ıreniı bir mana tqıyabiimeıi için karşdıkh olm:.ıı.sı la· 
1amc1 ... 

Son 18• olarak tunları söyliyec:eiün: 
Sevp çok eoain ve kudretli bir varlık! .. Severek uvilmek veya sevilerek 

sevmdc bu yüce varlağın yarattığı en yüksek saadetin i~li ~arkıs:dır ... 

FUAT EDiP BAKSI 

Dün öğletien sonra saat on dörtte vali ı 
1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••••• 

B. Fa:z.lı Güleç.in riyasetinde içtima eden 
vilayet umumi meclisinde hararetli mü
nakaşalar cereyan etmiş ve vilayet hal
kını yakından alakadar eden mühim ~
ler ~örüşülmüştür. 

Planlı çalışma için mütahassıs 
kullanılması teklifi humemur 

susi bir 
edilecek 

Münakaşa mevzuu, 936 yılı kat'i he- encümende tetkik 

1 

sabına ait bütçe encümeni mazbatası idi. 
Bütçe encümeni mazbaıasınc! J. deniliyor 
ki: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

c 19 36 yılt için bütçeye konulmuş olan nı vaziyetin tahaddüs etmemesını ve 
varidat muhnmmennll yekü- .. ~ ınilron 1 bütçe tatbikatında vilayetin müşkülatla 
378,362 lira ve buna mukabil senesi karşılaşmamasını teminen, bu sene büt
içindeki tahsilat yekunu 2,241,201 lira 1 çesinde bu borcu göz önüne alarak öden
olup şu vaziyete göre muhaınmenata gö- mesinin teminini yüksek meclise arz ve 
re tahsilat miktarında 1 3 7, 161 lira bir tavsiye ederiz. 

yetinin artması ve kazanç kaynakların
daki artmadan ileri gelmiştir.:. 

Neticede valinin izahatı memnuniyet
le telakki edilerek tayini esami ile 936 
yılı kat'i hesabı kabul edilmiotir. 

MOTAHASSIB MEMURLAR 
noksanlık görünmekte ise de varidat büt- MONAKAŞALAR Vilayet daimi encümeninin verdiği bir 
çcsinin ikinci ~,.slın birinci maddesine Bütçe encümeni mazbatası okunduk- takrir de münakaşa mevzuu olmuştur. 

1 
hazineye ait emlakin vergi bakayaııı ola-

1 
tan sonra BB. Ahmet Şükrü Sayar, avu- Daimi encümen balan bu takrirlerinde; 

rak konulan yüz elli bin liraya mukabil kat Ekrem ve Nuri Esen arasında mü- vilayetin her sahada planlı bir surette 
hiç Lir tahsilat yapılamamış ve halen hu 1 nakoşalar geçmi,, vali B. Fazlı Güleç işi çalııması ve bapracağı işleri bilerek, 
mevzu vilayetle maliye arasında ih"tilaf- 1 şu nokta üı:erinde toplamııtır: kestirmeden yapması için 1 O bin liralık 
l lı olup makamatı aidcsinde derdeati tet-1 c - Maliye ile vlli,yet arasındaki bu tahsisat kabuliyle, icabına göre mütahas
' kik bulunmuş olduğu gibi ayni faslın işin künhüne hepiniz va1afsını:r:. Geçen sıılar getirilme.ini, mütahanıı memur
ikinci maddesine konulan seksen biıı li-1 sene, maliyeclen matlubatunız: karıılığı lardan istifade edilmesini teldif ediyor
ralık tahsiA&t ancak 55,2 75 lira olarak.

1 
olarak bütçemiı:e 150.000 lira koymuş· du. 

ve dördüncü maddesindeki 2 5, 7 5 O li- 1 tuk. Anka raya gittiğim zaman vekalet- Bu teklif evveli yanlı1 anlaşıldığı için 
ralık tahıi.at ta ancak 2.850 lira olarakj

1
1erle temas ettim. O zaman, vekaletle bazt itirazlar yapılmıı. fakat verilen i:r:a

tahakkuk etmiş olduğu cihetle bu üç ita- . mutabakatımız neticesi olarak bütçeye hatle aydınlanmtttır. 
lem yekunu olan 203.100 lira noksan I daha 100.000 lira ili ve etmiftilc. Daimi encümen nrilecelc aalihiyet ve 
nazarı itibare alınırsa. tahsilat yekunu-! Maliyeden bizim alacağımız 600.000 ~lıs&sa~la h~rçolı: mühim itleri halletme
nun hakikatte muhammenattan noksan lira görülmekte idi. Hakiki bir rakamın gı teklıf edıyordu. 
değil hatti ft1zla olduKu tezahür eder ki 

1 
ifadesi olara1c bunu 300 küsur bin lira- Meseli, bakaya vergilerin kolaylılda, 

bu netice, hem teşkilatın vazifesini ifa 1 ya indirdik. Bu iıi tetkik ederelc hazine halkı ve memurları yormadan, zamanın• 
hususundaki gayret ve faaliyetine hem 1 ve vilayet menfaatine uygun olarak, da takip edilerek tahsili iç.in bakaya ver· 
de mecli in bütçe tahminatındaki isabe- 1 adalet hissiyle halleden defterdar veklli gilere ait kuyudatın yeniden tesisi ele 

1 

tine delalet etmek itibariyle mucibi hüsnü niyet göstermiştir. alınabilecektir. Maliyeden devren gelen 
memnuniyettir. ı tkinci tetkikte bu rakam 158 bin lira- kuyudat, hakiki rakamlar ifade e'Cleme• 

19 36 senesine ait varidat tahakkuka- I ya indirildi. Bittabi arazi k11mı bu yeku- diği için bunlar. ilave memurlar vaaıta
tı 2, 783, 312 lira olup buna mukabil ..ay- nun haricindedir. Bana kalırsa, müddei siyle yeniden kaydedilecek ve bu yeni 
ni senenin tahıiliit yekünu 1,600.006 

1 
mevkiinde bulunduğumuz bu iıte dava· defterler memurların eline verilecektir. 

liradır. Aradaki farkın hemen yüzde 
1 mızın çürük olduğunu dermeyan edeme- Bu suretle tahsilat itinde kolaylıkla bir 

doksanı bina ve arazi verglleri tahakku· 1 yiz. Vililyetin hakkının kabili istihsal ol- artma mütahede edileceği anlaşılmakta-
kat ve tahsil"tı arasındaki fark lln n~şet duğuou son tetkikimizle anladık,~ dır. 

etmektedir. T ahakkukata göre arazi veı'-ı Vali B. Fazlı Güleç beyanatının bu Yukarıda verilen misal, yalnız bakaya 
gisi tahsilatı yüzde lmk beş ve bina ver- I kısımnda vilayet idarei hususiyesinin tah- vergilere aittir. Diğer sahalarda da, el
gisi tahsilatı yüzde altmıt tutmaktadır. , ıilatına temas ederek, geçen sene ile bu den çabuk iş çıkma11 için ayni tekilde 
Bu vergilerin idareye devrinden beri he- 1 ıene arasındaki tahsilat fazlasının ıim- işlerin pratik. ~ekilleri aranacak, vilayet 
nüz pek az zaman geçmiş olması ve se- 1 diye kadar 190 bin lirayı bulduğunu, içinde yapılacak işler programlaştırda
nclerdenberi bu vergilerin tahsilô.tiyle 1 sene sonuna. kadar bu tahsilat fazlasının cak, planlaştırılacak ve rakkamlaştırıla
meşgul olan maliyede yapılan tahsilatın : 300 Lin lirayı bulacağını ümit ettiğini caktır. 

Halbuki küçük bir himm.e~ ~· 
noksanı telafi edebilir. Mesela ıf le 
nununun tatbikatına nezaret e1 er 
mek üzere ikt;sat Vekaletine f1l V 
but bir iş dairesi kurulmuştur. lt;ı;. 
iresinin muhtelif bölgelerde ter 
tı vardtr. • r 

Bu teşkilata biraz daha gent~ 
rek iş veren ile iş istiyen ar~ 
temast kolaylaştırmak mümktı .. ~ 
Yine bu teşkilat vasttasiyle göztı tJİI 
palı muhtelif memleketlerden ~· 
çok istikametlere iş aramağa çı 1. 

lan tenvir eylemek gayet kolay~f' 
iş sahaları, iş mevsimleri' işçi i.htıj; 
cı işçiyi yerleştirme meselesi ıf ~ 
resinin meşgul olacağt vazifeler el} 
yanına konabilir. Bu suretle t ıııııl 
latsızlak meselesi ortadan kaldırt 

olu\~· k d k d ... · · 'bİ bİ' u arı a ay ettıgımaz gı t' 

zim memleketimizde işsizlik ":.. 
zuubahis değildir. Bilgisizlik ~e 
kilatsızlık işsizliği doğurmak~' 

HAKKI OCAKQÖL" 
--=--

Avukatlık 
kanunu 

"' Adliye vakaleti tarafından ~aŞtaı' it' 
şa yeni esaslar dairesinde la!IZ~ıı1 c4' ~ 
Avukatlık kanunu layihası Icra Ve~: 
heyetinden yüksek Meclise sevkedi.~ 

tiru. t tk'kl t' · d " . .ıe f zun ~ ı er ne ıcesın e vucuu ral'rı 
tirilmi§ olan layiha, Türkiye ba ~ 
mümessillerinden müteşekkil konP~ 
de takdir ve tasvibine iktiran etnt~ 
tanbul baro m~cmuasın<la kongre r 
na intişar eden bir yazıda şu suretle~; 
sif edilmiştir: «Türk Cilmhuriyet_l · ,.J 
liyesi, garbın son meslek telAk~:;ı 
kendisinde toplıyan böyle bir ŞIP'~ 
yaralttğından dolayı cidden ifü&aredJ 
bilir. Bu kanun layihası, bütün ın f 
milletlerin ayni kanunlariyle boY 61 ~ 
bilecek ve imtihana girse birinclliti 
zanacak mahiyettedir:• 

E•refpa,a - hastane•~ ıı 
Eşref paşa hastanesinde bazı tafl'l1~ıt 

lüzum görüldüğü için vilayetin biıı 
tahsisat ayınnası rica edilmiştir. 

bu ni bctlerden çok az bulunması naza· söylemiştir. Vali B. Fazlı Güleç tahıi- Vilayet bu suretle icraatında ehemle 
rı dikkate nlınırsa hu nisbetlerin de mu-1 lat fazlasının sebeplerini ıu cümle ile mühimi ayırt etme imkanını bulacaktır. 
cibi takdir görülmesi tabiidir. idare tcş· izah etmiştir: Valinin izahatından aonra, bu işin her 
kilatımızın bu vergi t!ıhsilatında gün geç-! - cArkadaşlar, altı ayda elde ettiği- encümenin reis ve mazbata muharririnin 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tikçed ha 0yade mümare~ peyda ed~ m~ 190 bin l~~ık tah~lk ~zlası, m~ ~tirak edecekkri bir encümende ~tk~ 
rek işin icaplarına intibak edecekleri ta· I murların çalışması ve bizim kerameti- edilmesi kabul edilmiştir. Vilayet mec
b ii olduğundan r:elecelc senelerde tahsi- miı:den ziyade, köylünün ödeme kabili· lisi salı günü saat 1 5 te toplanacaktır. 
lat nisbctlerinin de daha artacağı ve ara-

--=--

Mülhakata işli yen 
Kamyonlar ve oto· 

büslerin kontrolü 
Mülhakata işliyen kamyon ve otobüs· 

ler sıkı surette kontrol edilmektedir . . 
Dört kamyon, fazla yolcu taşıdıkları için 
tecziye edilmiştir. Yollarda, yolcuların 
istirahatlerini ve hayatlarını tehlikeye 
dti§Urecek hareketlere şiddetle mll.ni 
olunmaktadır. Kamyonlarını delice bir 
hızla sürenler seferden menedilecekler
dir. 

Belediye reıslnln tetklklerl 
Belediye reisl Dr. Behçet Uz, dün 

Karşıyakaya ve Bayraklıya giderek ora
da tetkiklerde bulunmU§tur. Karşıyaka
nın ve Bayraklının ihtiyaçları tesbit 
edilmektedir. 

Bayındırda 
İki cinayet oldu 

Bayındırda iki hAdisc olmuştur. Tire-

lzmir hafriyatı 
11 

zide yapılmakta olan ve binada da ya- M • • b k • • M t f 
pılması zaruret halinde teemmül edil- uze e ÇiSi US a a 
mekte bulunan tahrirlerden ve kuyudat 

Viliiyet umwni meclisi azaları, b tif' 
ya cuma günü saat onda lzmir haf I' 
tını ziyaretle, vilayet tahsisatiyle b"p
ne hafriyatla elde edilen neticeleri 
den geçireceklerdir. 

nin Mahmutla r köyünden manav oğlu defatirin de esaslı bir surette tanzimin- k d •• 1 •• b ı d 
Ali, Bayındırın Fırunlu köyünden Koca

1
den sonra bu vergiler tahsilatının tama- uyu a o u u un u -=- af 

Ibrahim oğlu Mehmetli tabanca kurşu- men kesbi intizam ve tekemmül edece- Değerli bir kar 
nuyle yaralamıştır. Yaralının ayağı kı- ği fÜphcsizdir. Bu iki vergiden başka di- - BAŞTARA.FI 1-tNCt SAHtfEl>t~ 

ğer idare varidatının tahsil nisbetleri nor- Asarıatika müzesinde müessif bir ölüm İçinde Mustafamn cesedine rastlanmİıtır. _ırır 
rılnuş ve hastaneye ka ldırılmıştır. Suç- lecektir. Ayrıca büyüle Türle. ....:_.,, 

mal ve §Ayanı memnuniyet olup heyeti hadisesi olrrı.uştur. Bu müzede, muhtelif Az suyu olan bu kuyu, sapa bir yerde ., 
lu yakalanmıştır. . . . "b . 1 .. ı · 1 1 ld .. . . b k . M f k" .. 1 ıı merhum Bn. Zübeydenın ~ 

umumıycsı ıtı arıy e muta aa o ununca işlerde kullanılan yedi bekçiden biri olan o ugu ıçın e çı usta anın omur a ır- yro 
İkinci hadise yine Bayındırın Fırun- tah kk k .. "' · ı · · b d 1 heykeli Türk sanatkarların• a u ata gore tansı at nıs eti yüz e M •-f d " 'f . b d ·· ·· ken, karanlıkta kaza neticesi olarak ku- 1 k d'k'l kt' 

66 b 1
... 

1 
k d us .... a un, vazı eıı aşın a gorun- tan ara ı ı ece ar. ~ 

lar köyünde olmuştur. Bu köyden on ya a ıg o ma ta ır. d" L f .... d"I k d 
B""t .. . b ' memiştir. Arkadaşlarından biri Mustafa- yuya utereıı;; ve at eltıgı zanne 1 me • Dün geceki toplantıda, P ..ili' 

sekiz yaşlarında Ali oğlu Hüseyin, llü- ,;ısınud:e ;:cumenıkrtap~~un~nd ırdaz aşla· yı odasında arayınca yalnız: ıerpuşunu tedir. vi binaıınan ihtiyaca cev~aP ~., 
Seyl'n oğlu Hamı"dı" bıçakla kamından ve "' şu no a uzenn e uru u-ı M'"dd · • · 1 • d B l ._._ l ·· f •- •- "d· u eıumumı muavın erın en . medı" a.1• me.,.,.uu b-L--..lı' ... yor: ve ayaıır.a.ap arını görmuş, aıı;at ıı;en ı· • "'" anaeu ı.ıı1v 
SOl elinden ag" ır surette varalaınıştır Ya Rüıtü hadiseye el atmı•tır. mı'r aençlı" nı"nı"n ku"ltü'rel to~ ...... L:ı 

.J • - Teıkiklerimizden, 93 7 yılına 200.000 sinin orada bulunmadığım anlamlftır. " • • .,.. 
ralı hastanededir. Baymdır zabıllsı bu lira karşılıbt:ı: borç devredildiği anlaşıl-! Biraz eonra, kömürlüğe gidilmiı. ora- --=-- tarana cevap verecek. bü ~ 
iki hadiseye el almıştır. mıştır. Gelecek seneler hesabatında ay- da, kömürlüğün yant bqandaki kuyu Sanat okulunda mo- balkevi sarayı intaıı kar~ 

dern atölyeler :ıak~Y:~l ;!'t:a lir_ ~ 
Erkek San'at okulunda modern bir içinde bu kararın tah~ .. 

demir al~lyesi inşa edilmektedir. Bu i~ çalatacakbr. _A iki sevimli evlada ... Muti bir kocaya ... Maddi ve manevi refaha rağmen aldatıcı bir atka kurban giden bir kadan ... Çocukları-
nın ıaadeti kartıımda hicap duyan bir anne ... Torunuaun güler yüzünü görmek için yalvaran bir nine .. . 

iŞTE BU MOKEMMEL MEVZU 
B U G tJ N 

TAYYARE s 1 NEMA s · ı r~ DA 
GÖSTERiLECEK OLAN 

ÇALI KUŞU 
FiLMiNDE HEYECANLA VE ZEVKLE GöROLECEKTIR. 

B"f rolde: HUGETTE DUFLOS - JEAN PIERRE AUMONT 
AYRICA: BEYAZ PERDENIN'tKl DA.Hl SANATKARI 

CLARK CABLE - JOAN CRAVFORD 
TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

G •• o N •• u L YOLU 
KAHKAHA • HEYECAN - ZEVK VE iHTiŞAM 

Ayrıca: PARAMOUNT JOURNAL 

Seamlar herıia: ÇALI KUŞU 2.40 - 5.35 - 9 da .. GöNOL YOLU: 4.10 7.35 de •• CUMARTESi ve PAZAR ıaat 1 de 
GöNOL YOLU iLE BAŞLAR. 

eaw 

için evvelce Kültür bakanlığının aytr- ;;JJ 
dığı on bin liralık tahsisata bu defa da- ER ICiZ DU'JI 2Z >Z , 

ha on bin lira illi.ve edilmiştir. Demirci- LJ lk . . k H eıı 
lik atelyesi, bu mUessesenin bütün ihti- flQ eVl OŞ 
yaçlarına cevap verecek bir mükemme- ııı' 

liyette olacaktır. l - Fikirler derğimizde gençliğe •4 
atı ,. 

inşaata başlanmıştır. sahife açtık. Mak.sadunıı; bu ~Un~• 
--=- - pasitelerini yarına kuvvetli bi.1' 119~ 

Siuil haua istasyonu hazırlamaktır. Yazı vennekistiYel' tJP' 
ler yazılarını (Halkevinde Fuat 

Sivil hava istasyonu binası inşaatına 
devam edilmektedir. Bina yakında ik
mal edilecektir. Urlada inşasına başla
nan beş sınıflı ilk okul binası inşaatt da 
ilerlemiştir. 

Tedansan 

adresine yollamalarını bildiriri:t. ~f'r 
2 - Evimiz Izmirde bulunan O l>"d 

siteliler onuruna 30/1/ 938 pat>'~ 
akşamı saat 21 de Ege ge~çlik ~~1~ 
tertip etmiştir. YükSek tahsilde 6'f'ıı 
rın her gün saat 16-17 ye kadar actl' 
yelerini almak için Halkevine tt1 
atleri. . ,....~ 

Tehir edilmiftir 3 - 29/ 1/938 cumartesi gtiııU ~? 
Izmir Golg kulübü tarafmdan bugün saat 20.30 da Halkevi salonuP~ .,si ,,;ı" 

Burnavada bir tedansan hazırlanmıştı. ! temsil kolu tarafından Ana pı)' S 
Kulüp lzalarındaiı Fred Vitelin ölümü 

1 
3iJ edilecektir. .. ~' t 

münasebetiyle bu tedansan tehir edil-! 4 - 29/1/938 cumartesi güııU i~ 
miştir. İ le leırısil ve saat 17 de Ar koıı' 

toplanltları vardır. 



Hatay divası Konseyde Gözetmek kabil 
değil mi? 

Geçen gün, tanıdık fakir bir kadın ba-8 T A k • ı A na dert yandı. O kadıncağıza, iki de km 

o • ras seçim omısyonunun se a ;l~.'._5;, Mu; gUn ~•rnYa gidersen;, 

h 
• • • • • ı d • ~ hulurs\ınuz. demiş. Bir tütün mağaz.a-

1• y t. . t ·~ z ettıg"" ını soy e 1 sına göndcnniştinı. Jki gün sonra beni e ın~ eca vu . bulan jhtiya1· kadın, işe giremediğini an-
latmakla beraber hınçıkır1klar1nı tuta-

Seçim nizamnamesine itiraz ~tti m-'=-~ğ~ı:.h::::;!·~;,.mediğ;mizşöyl· 
dursun, hakarete uğradık .. 

C h il Tabii bana: )'i .. :~evre, 28 (ö.R) - M. C. Konse-r M 1 • • _.Ne oldunuz demek düştü .. Şikayc-
·~:~ ~~e~ ·~nra saat 16 da umumi "~ ese enın a 1 linin arkasını dn dınl~y~nce tüylerim di-
l:ı ır ıçtıma yaparak Hatay intiha- krn diken oldu. Yapılan muamele, edilen 
atı nıesclC3ini tetkike. batılamı,tır. . hak:ıret ~u jmiş: Bu tülün mağazaSJnın 

1 ~illetler Cemiyeti mahafilindf': n\c~e- kupısı i.inüne yüzlerce mi, binlerce mi 
cnın larihç · ö 1 •· ·ı· G • J • b k /J O .J b • • csı § Ye iO&IW ıyor: cçen /sıJeC de egesıne ıra J l . . aa Q lŞf İŞ. arıyan kadınlar dolmu~, kim olduğunu 
~ne Sancak statüsii hakkında Türkiye , b l d uğrenemcdiğim fabl'ika mtistahdimlerin-
~c Fransa arasında çıkan ihtilaf Millet· konseyin bu devresi SOn U ma an den birisi, kadınları alma, savma vazife. 
er Cem' · • · h il d'I · / • • IYCtının la\'8!1Sutıyle a e 1 ınış bitireceğini sö y emıştır 5.İnİ gördüğiiııden istediğini, veya iste-
~i) li~t~y ~için hususi bir rejim. kabul nileni alarak gerisine bağınnış, çnğır-

rnııtı ... 9 Mayıs 19 3 i de kararlaıu· . mış ve kovmuş. Hııdi buna ehvenişerdir 
•ılan t .. t )k'ınlerı"n"ı bildirr.ceg~ini sövlemiı-ıbeyanatı meınnuruyetle kar:ılamııılardır. 1· 1· k' d ··zı c b"ınl"r • • atuyc göre Halayda yapılacak in- önce c .T d'yc ım n ın o a am o yu er e " -
tıhal>at 1 _ • • • .: • lıveç delegesi ve lııkandinav devletleri-

1 
' "ff l • .. k ' "b' b". 

ın ıeııJını tayın etmek uzere hır tir. . . • ce kadının, ı c.t erme sovme • ~ı ı ı[ 
l o · Cenevre, 28 (ö.R) _ Sancak me- nin mümcssılı 8. Umdenın bu yakıcı me- b h .. 1 d" 
t rnuyon gönderilmişti. Türk hükümeti d d h 1 küstahlık yaparsa una ta amrnu c ı-
._ d C d b ·· seleye konııey e er a temas etmemek j oınisyonu 1·h· • . .. . ·v• ııelcsi haricin e enevre e ugun yapı- . .. ·v· .. .. • . , l"ır mi? 

n sa a ıyctını tecavuL ettıgı- h" 1 •urctıyle oosterdıgı huıınu nıyet l)' ı 1-ar· ı d l b' k • . . f ni i) lan go"' rücımcler dünkü kadar mii ını 0 • ~ .. '" h'l r an a ı eri sür k ı_ı·r ·~· • 'h . y • k B 1 "k . . Ca 1 e o :-a ır er egın L'ı a ıy , -
ere te .. ı ettıgı mtı ap nızam-

1 
Sabah Balkan antantı dele- şılanmı~tır. T a at e ı;ı ·a harıcıye na· I k h k t t . k 

JıaınC8ine ·ı· . B •1. f"k R"" .. mamış ır. . .• k f d b .. kir kadın ara ·arşı a are e ınesı anca A ı ıraz ~ttı. . ev ı u~tu 1 . t la mı• iseler de hiç hır teblıg 7111 8. Span tara ın an u nokta uzc• . . l... ·ı· 
raa kons h d . b . . ge en op n .. . . . .... 1 f'k' . . . • ıcrbıyesız ıgınc vcrı ır. 

!l ey uzurun 11. ı~te u ıtıra:/ı teş· d"l . . . BB Ed Delbos yınde ılerı surn en ı ·ır ıhtıraL. hııılerı ... 
ruı ctmi~tir neşre ı mcmıştır. · - en ve . . . 1 lhityar kadının söyll!dıgıne nazaran 

• D . . t" · t·'-ı'be ve diüer taraf- uyandırmıştır. Leh ıslan harıcıye nazırı I . . d k b" k B D antı.ıg \•azıye ını ".. .. . . . . _ ki kaliyen ıhma ımı ·azanmış ır a-
ı:_ · elbos buna ceYı:ıben F ransarım ç· J ihtilafını yarı r~mi te- B. Bekın ızahatı kar,ısında ıse bu bu hıs-, 1 k" d k d k l b 

u~en taahhutlerı noktası nok- '-'ld 1 k'b mur komitelerin meıuu- ler daha 71yn e nrtmı~tır. ımdı butun 1. d h k t t 
~erine d'" •. • 1 tan ın - apon . . d ş· . .. .. dındır - kapıc a ı a am o ·a ar a a a-
taa ttı e a ı e ım: lık kadının topuna ıır en a are e -
• IIla Ve bitaraf bir şekilde yaptığı his- sinde hazır bulunmuşlardır. dikkat paktın ısliıhına memur komitenin I . 

"'1dc ld w • • •• - • • •• • 1111~ .. el o ugunu: bununla ber:ıber bu me· Romanya hariciye nazırı ve K. Antant pazartesı r.unu yapacagı ıçtıma uzerıne 1 y k size dedim vazık ki o sırada }a-
s c hakk\nda verilecek kararı tamamiy- · · 13 Mice•ko da Çek ve Yugoslav çevrilıni~tir. B. Umden lsveçin ve lskan- ı - nzı . '· c y t 
le le rcısı • - . d 1 1 . . fk .. b" . zım olan şeyı yap:ıma•mşsınız ... .,.u aar-

onscye bıraktığım söylemiştir. dele,.cleriyle oörüsmü tür. dınavya ev et erının ı nm ıldırecek- ı . . .. ., "' · · .. 6 d . . . rızı kanunun pençesınc vermcmışsınız. 
Meselenin halli kendisine havale edi- Cenevre, 28 (ö.R) - Lehistan ta- tır. Buna gore l ncı ma denın tatbıkı1 h · k d bo. b"kf"• 

len lsveç m'" ·ı· B u d . -· lk dd cemiyetin bütün azaları için mecburi I tıyar a ıln d~edn~!llEI ku ku.k . umessı ı . m en gorecegı rafınd:ın muhtelif devletlerin i • ma e • . . , • • _ Ne ) ap:ı ım, ı. me - avgas1 , 

Vazıfen· t "h' · · · k d' · ki d • 'f d · h k'- d olmamalı, bazıları ıçın 1htıyarı mahıyet- • . d ın asrı ını ısternı" 'c ·en ısın- kayna· arın an ıstı n esı a ıı:ın a ve· kimse seslenm .. di.Yalmz br ıhtıyar k:ı-
ıı:n be~lenen İ§in ha:ıırlanmış olnn in ti- rilmi~ olan raporun konsey tarafınd:ın te kalmalıdır. Fakat Is, eç delegesinin bu dın ilene ilE'nc' (l) ba~ını aldı gitti. 

P talımatnamesini tadil ve tashıh el- müzakeresi yarına talik edilmi~tir. hususta karar vermci;e salahiyettar olan * 
lnck nıi k H " ·· ·· · d C ?8 (ÖR) K · b asaınblenı'n bıı meseJe ... ·i halletm('sı"nı' :nı· lıir .' Yo ·sa alay statusu uzerın e enevre, - . - onscyın u J Biiyük bir şairin ttBir kadın fohışe de 
mu lefsırdc bulunmak mı olduğunu ııor- devresinde en mühim mesele Milletler isteyeceği, yoksa İskandinavya ınemle- olsa onun kalbini yıkmak kastiyle hattiı 
b §lu'.. Gerek B. Aru, gerekse B. Del· Cemiyetine ve bilhassa zecri tedbirlere ketlerinin kendi hesapl..rına meseleyi bir gül clik<'ni ile bil<' onn do~tın'lr • 

os bır ta h'h t d"l · · b ki d·v· · "t 16 dd k uhtelı"f dev halledı"lmı'" fnrzederek 16 ncı maddeye I b"J . s ı ve a ı ışı e en ıgını aı ncı ma eye arşı m - -s mealinde bir vecizesi vardır. Maalese 
1 dırıncleri üzerine B. Umden kendiııi· !etlerin alacakları vaziyettir. Milletlerce- artık kendileıini ancak ihtiyari şekilde bu hakaretin emsalini ikinci gün bir 

)le Verilen v ·r .r. k b l ıt••· · " · ı' b "11 k o'"stere mnhafı'I du"'n ba<•lı tuttuklarını mı ~ö.-liyece~i nıerak ' . . azı e,.ı a u e ıgını ve Kon- mıye ıne ag ı ı *'o n ., J .. - başka ağızdan, bir başka kumpanya müs-
lcyın •ımd 'k• d · 'h t b 1 d BB l"d D lb t l ndan yapılan la J,ekl•nmekt•dı'r. l .,, ı ı cvresı nı aye u ma an . :. en ve e os arn ı c ~ ~ tahdimi tarafından da yapıldığını duyun-

Spor teşkilitı kanunu 
Bütün mekteplerde, fabrika gibi mü
esseselerde, ordu alaylarında, her 
-kazada spor kulüpleri kurulacak 

lstanbul, 28 (Hususi) - Yeni spor teskilfıtı kanun 15.yih:ı-ı bakanlıklarında münhasıran spor işleri ile alakadar olınak 
•ına göre mektepler ordu halk fizik :.terbiye cephesinden üzere birer beden terbiye direktörlügü ihdas oluna_ca! tır .. 
t kilAtlandırılacaktı:.. Bilu'mum 'devlet sermayesi veya hu- Memur ve işçi sayısı üç yüzden fazla olan bütiin miıessese-
b':i sermaye ile çalışan fabrikalar demiryolları hastnnclcr, ]erde, kazalarda, ordunun her alay birliğinde, lisele~de, mes-

nkalar gibi milli müesseselerde' spor nüveleri teşkil olu- lek mekteplerinde, yüksek meK:tep}erde en az bırer spor 
~caktır. Başvekftlete bağlı spor teşkilMı umum müdiirlü- kuliibü olacaktır. 
CUnUn bir beden terbiye viiksek komitesi ol:ıcnkhr. Bu kulüpler, beden tcrbiyc~inin her şeklini tatbik \'de-

-Milli müdafaa, dahiliye: ekonomi, bayındırlık ve kiiltiir cek lerdir. ----- ------------------------~-------------

Belçika Meclisinde Çinde 
Yumruk yumruğa dövüşmeler oldu Japon sansör bü-
nıe.arükseı, 28 (ö.R) - Reksist (faşist) irinden ihracına .~arar Hrilmişt'.r. Fak~t rosuna bomba 

.. buslardan birisi mt'busan meclisinde 1 bu mebus meclısı terketmek ıstemedı-
~Unak~~at nazırını cümhuriyetçi İspan• ğinden meclis. ~a.bıtasının müdahale el• atıldı 
la Ya ıılıah Ve mühimmat sevkiyatını ko- mesi ve kendısını zorla dışarı çıkarması 
Iİ~~aştı.rmış olmakla itham ettiğinden lazımgelmiştir. . 
rek.~tlı hildiseler olmuştur. Bir aralık Brüksel, 28 (ö.R) - Ekonomık kal
lı" ıst bir mebus tarafından hakarete kınma imkanları hakkında B. Van Zee· 
"l':raLYan B. Jaı1par bunun \İL.erine atılmış land tarafından hazırlanan raporda Mil-

e Un · . . b" r·· itip u uınuıni bir yumruk kavgası ta· !etler arasında faal hır fınans ış ır ıgı 
m bl'lrnistir. Reiıı celseyi tatil etmek lüzumu göııteril erek bazı devletlere kre· 

CC Utiy d \ ki .. ·ı . t' . U a ıl .. etın e kalmı~tır. Celse tekrar di kolay ı arı gosterı mesı ve ıcarı m • 
t dı~ı •. h 1 ·ı l 

60 1 zaman reise karşı hakaretli bazı amt-leleıin finansmanı ıçın eyne mı e 
2 

t'r •· 1 k b' 1 ' ııoy •Yen bir reksisı mebusun mu· tesviye banka~ında müştere ır a tın 
>')'en bir "dd • · · · d'l kt d'r ....._ tnu d)e meclis müzakerele- sermayesı tesısı t~vsıye e ı me e 1 • 

Mısır basvekili Mahmut Pş. 3 Şu-
. batta p~t·lamento önüne çıkıyor 
Kahır(' 28 ( • ·1d··. .. ' . 
l:ı ' AA) - SöLüne inanılır bir menbadan ö~rcnı ıgıne sore ) r.nı 
i ~~Vekil Mahmut paşa 3 Subatta parlamento huzuruna çıkarak itimat reyi 

l'Yecektir H"k•• ':> k 40 b" k 1 cak olan niza-m· . u ·unıet programında mi tnrı ıne çı arı a 
1 Ord 

- Unun geniş takviyesi bilhassa mühim bir yer alacaktır. 

Şanghay, 28 (AA) - Bu sabnh 
Nankin ve Szechuan yollarının köşe~in
de kain olup Çin gazetelerini kontrol 
eden Japon snnsör memurlarının bulun
dukları büroya bir bomba atılmıştır. 

Bomba binanın ııh~ap kısmına te~adüf 
ederek geri dönmüş ve kapının öniinde 
patlamıştır. Telr.fat yoktur. Hiç kimse 

tevkif edilmemiştir. 
Fransız mıntakasında Şanghay bele• 

diye reiııi Il. Chenchunun evi önünde di-

ğer bir bomba patlamıştır. 

Dük ve Düses dö .. 
Vindsor 

\1er~ay, 28 (A.A) - Dük '\0e Düşe~ 
Dö Vindsor 6 Şubatta buraya gelerek 
La .1\lnye şatosunda oturacaklardır. -

1 en: 

- Belki bir ağzı boşun birisidır. Dedi

tiın hirincisillin ~·alnı1...:. ~.:;-Im?n• ·nı öğ
rcndm1. Ögrcndigım :rer ha"k!K, tlcr bu 
vesile ile çoğaldı. 

Izmirin ehcmmiycllı ticarE.'l, sanayi ve 
iş yuvaları olan bu fabrikalnrın, işçi ka
dınlar.ı neler ve neler yaptıklarını, daha 
doğrusu bu :fabrikalarda ellerine ve dil
lerine }ıudutsuz salfılıiretler verilenlerin 

neler yaptıklarını kulnklarım <luydu. 
f:o;cf, teessür ve heyecanla dinliycrek 

dolduğum hallerin hepsini bir başka gün 
yaz.mal: ho~ numa borç olsun. 

TOKDIL 

(J) Ilc• •.nek: ;Beclclua t>tmek. .• 

Cenevrede 
Çin işinin görüşül

mesine hazırlık 
Şangha.,•, 28 (A.A) - Japonyanın 

Çin elçi i Kavagoe bugün Japonyaya ha
reket etmiştir. Çinin Japonya elçisi de 
bu sabah 1 Iong-Konga gelmiştir. Sefir 
tayyare ile Hankova gidecektir. 

Tokyodaki Çin sefaretinde kalan bir 

kaç memur sefaret binasını mühürledik
ten sonra birkaç güne kadar Çine av
det edeceklerdir. 

Cenevre, 28 (A.A) - Eden, Dd
bos, Litvinof Milletler Cemiydi umumi 
katibi Avenol ve Çin müm("s-sili Vclling
ton Koo hu snbnh toplnnarak Çin - Jn· 
Pon ihtilfıfının Mıllctlcr Cemiyeti konsc· 
,Yind«": müzakeresine nit u~ulü tesbit ve 

ittiha7 edilmesi icap ("den kararlan tet

kik edeceklerdir. 

Bir haf ta icinde • 
y akalanan kacakcılar • 

Ankara, 28 (A.A) - Geçen hafta 
içinde gümrük muhafazı:ı teşkilatı R5 
kaçakçı, 7 4 7 kilo gümrük kaçağı, 7 4 ki
lo inhisar kaçağı, 285 Türk lira~•. 1 ta
banca ile 1 O kaçakçı hayvanı ele geçir
miştir. 

iz · 
ıy•Er aemaaında senelerdenberi görülmiyen bir t a.heser 

RLE GöôON HARBi ... HAVA iLE KARANIN 
ÇARPIŞMASI 

Faşist temayüllü bir Polonyada 
yahudi birliği öL O M F i LOSU 

Sesleri gökI . . VE . . . . . 
erı lıtrcten dünyanın en çok sevılen ıkı methur arbıh 

JANET MAKDONALD • NELSON EDI 
L E Mevsimin en mükemmel filmi 
V Y LAKLAR AÇ ARKEN 

......._8 (J N İ. renkli MtKt... FOKS JURNAL ve saire ... 
ARIN HEPSi B U GON LALEDE 

tesekkül etti 
' Varşorn, 28 (A.A) - Vilno §ehrinde Dr. Levinin riyasetinde faşist le• 

mayiıllü bir Yahudi Sionist birliği teşekkül etmiştir. Yahudi nnsyonal radikal 
partisi ismini ta,ıyan bu yeni teşekkül Filistinin Yahudilere mal edilmesinin 
lngilterenin yardımiyle değil fakat lıalyanın ve 8. Muııııolininin yardımı ile 

tahakkuk etıirilm~ini i~tihdaf f'ylemektedir . 
Şurası kayde ıayandır ki Dr. Levinin muavini mühf'ndiı Turov gizli tu

tulan sebeplerden dola) ı poli.tc;c t imd iden te"·k if cdilmit Lulunmaktadır. 

.SON H .AB.ER• 

T ürkiyede yeni seçim 
hazırlığı yapılmıyor 
Tan gazetesinin haberi yalan/anı yor 
Ankanı, 28 (A.A) - 27 ' I ' 1938 tarihli Tan ga7elrsi c''ı'eni seçime ha

zırlık> başlığı ııltında ne r("tliği bir fıkradn Oliyuk Millet :\1eclisınin içtima 
müddetinin yazın hitama ereceğinden ve yeni mebus seçiminin de bu yaı: 
yapılacağından bahsedilmektedir. 

1935 de intihap edilen Büyük Millet Mecli•inin 1935 martındaki içtimaı 
teşkilatı esasiye kanununun 25 inci maddesi mucibince fevkalade bir içtima 
olup meclisin aıııl içtima devraine 19 35 ikincite~rininde başlamış olmasına 

''c te~kilatı eaasiye kanununa göre Büyü!.: Millet Meclisinin bir devresi CJört 
l!ene devam edeceğine nazaran bugünL:ü Büyüle Millet Mcdisi vazifesinin 
1939 senesi lkinciteşrininin ilk gününe kadar devam dmc i tabii olduğun~ 
dan mezkur havadisin uıl ve eııaslan iıri oldul{unu bcyann Anadolu ajansı 
mezundur. 

Katil diye yakalanan 
Koço serbest bırakıldı 

Kuyudan çıkarılan köpek 
kemikleri ımış 

lstnnbul, 2R (Husuııi) ·- Kurtulu~ta 5 yuındaki küçük kızın~n ihbarı iize• 
rinf' dört ııene ev,•el ııdam öldürdü diye yakalanan Koç? bugün serbest bı4 
rakılmıııtır. Kuyudan çıkarılan kt-nıiklerin morgda ) npılan mua) ene"'i neti4 
cesinde köpek kemikleri olduğu ıınla~ılmıştır. 

Ortada bir cinayet yoktur. Koço başından geçen hadisenin Löyle çabuk 
ve kendi lehinde halledilmesind!!n sevinçli olarak evine dönmüştür. 

Çocuğun babasının bir cinayet İ lediğine dair sözleri bir telkin eseri olma
sı muhtemeldir. 

Bulgar kabinesinde 
Adliye nazırı da istifasın ı verdi 

Sofyn, 28 (AA) - Aaşvekil Köseivanof hu ı;ab:ıh kral tarafından kabul 
edilmiştir. B. Kösci\ nnof bir saat kadar kralın yanında kııldıktan sonra sn

rnydan çıknrken gazetecilere demiştir ki: 
- istifa etmiş olan mali) e nazırı B. Barofu Plcvne mıntakası direktöni 

B. Nikforof istihlaf edecektir. Hükümetteki kısmi deği me nihayete ermiş 

gibi gözükmektedir . 

Maamafih siyasi mahafilin fikri düsünce (arklarının hula devam eylemek

te olduğu merkezindedir. Yeni hükümet sanıldığına göre martta seçimleri 

yapacak \'e ondan sonra yeni hükümet t~ekki.ıl edecektir. 
Sofya, 2 (A.A) ~Adliye nazırı B. Ozni of ıi tifa tmi,..ıJr. Gerek B. Oz

niaofun haldi gert-k maliye nazırı B. Barofıın haldi muhtemel olzuak bugı.in 
öğleden tıonra tnny.> ün edecektir. Bu istifaların sebebi hu ıki nnzır ile sabık 
harbiye nazııı gr.neral Lukof arasında mevcut bulunan tt"sanuıtur. Sabık har• 
bi) e nazırı General 1..ııko1 tekaüde se' kedilmi•tir, 

Madridin bombardıma-. 
nı dün yine başl_adı 

Madri<l, 28 (ö.R) - Dün saat b rde nsi topl. rı şehre knrşı şiddetli hir 
ateş açmışlardır. Sivil ahali ar_ ında b.rçok kurban!.ır kaydedilmiştır. 

Paris, 28 ( ö.R) - lspan.} ol ta}) .. r lerınin hudut ıpıntakasında Fran,.ız 

toprağı üzerinden uçmıılarına m:rni olm l: üz " 42 S inci hava müdafaa ala
yına ait bir grup dün Caron nehri "-:.z.nn çıka•ılmı<ı 'e buradan Burnadam 
civarına gönderilerek yerleştirilmiştir. Toplar hakim bir mevzie ) erleştıril
miş olup Fransız toprağı üstüne geç~cek bütün tayyarelere ateş edecekler
dir. 

Paris, 28 (ö.R) - ispanyada Terut'l muharebesi şidde_tle devam etmek

tedir. l\asyonalistler 48 saaıtenheri Teruel istikametinde yeni hiç bir terakki 
temin edememişlerdir. Esasen harekatın en hıı.ssa!I noktası §ehrin yakının· 
dan 20 kilometre şimale geçmiştir. Burada cümhuriyet kuvvetleri hücum 
ederek ya T eruel ile Sarago" arasındaki muvasnlu hattını kesmeğc, veya bu· 
na muvaffak olmasnlar bile hiç olmazsa asileri Teruel önünddd kuvvcılf'rin
den bir kısmını bu tarafa göndermeğe mecbur clmcğe çalısıyorlar . 

Japon Diyet meclisinde 
Mu halef et yeniden başgösterdi 
Tokyo, 28 ( ö.R) - Diyet meclisinde muhal det yeniden başlamıştır. Se• 

yukay mebuslarından biri Jnponyanın jıhali'ııındn harp maluınesi yapmağ.ı 
yarayan ilk maddelerin diğerlNinin hiisbütün .>erini alma~ındnn .. jkfı) t't ede
rek bu gidi~le harp endiistrisinin diğer Japon endüstrilerini boğacağını söyle
miştir. 

Başvekıl Prenıı Konoye cevabında Jnponyanın Çindı- maruz kaldıgı bazı 
güçlükleri kabul ederek demiştir ki: Mnreşnl Çnn-Kay-Şekin .>eni k.ıvvetler 
bulması mümkündür. Şu takdirde Japonya Çine harp ilanına mecbur kala· 
bilir. /jra hu vazıyeıte Japonya Çinde biiyiik kuvı.eılı;ı:i daimi ekilde bu
lundurmağn mecbur kalmaktcıdır.> 

Diğer taraftan Şanghayda hadiseler devam etmektedir. Japon kon:mlosu
nun evine iki bomhıı atılmıştır. Bir polis karakolunda da bir bomba patla
mıştır. lngiliL, Fransız ve Amerikan kon oloslaıı kablo hatlarına sansör ko· 
nulmıısını protesto etmişlerdir. 

Almanyanın müstemle
ke isteği reddedilirse 

Berlin, 28 (A.A) - Siyasi mahafilin tebarü:ı: cttirdıgınc göre Alman)a• 
nın istekleri müteaddit defa bıldirilmistir. \ e bunlar arasında müstemlc

kı- mt-seleııi 'de mevcuttur. Bcrlinde hnssat~n kaydedildiğine göre ımislemle
ke meseleııiııin dııha e\'velden halline gidilmeksizin Avıupada ~erginliğin iza

lcsinin H binnettcc Avrupa e~onomisindeo: İl ilı{:in ıwdetinin ihtimali } oktur. 



1 Biri beyaz, diğeri ka a 
lngil ere imparatorluk 8. · I k t k 

1 ARIH 'l'E.TIClKLERlı 

. . H. d. t ır soyguncu u yap ı -
sıyasetı ve ın ıs an l . . t k•f d·ıd·ı 
ViYANA KONGRESiNDEN SONRA arı ıçın ev 1 e ı ı er 

Yazan: H. GARRA SARMAT Hınazlıktan sorgulan yapılmak üzero - Ne diyeceksin} 
dün nöbetçi hakiminin huzuruna biri be- - Kumar oynarım. nıanitacılık ya-

2 - yaz diier kara iki adam çıkanldı. Abdi parım. dolandırıcılıktan sabıkam var. 
"l AL d d ki ah b le ld' Faltat Allah §8hit olıun, bu yaoıma gel• 

_.,ANA v-,ONGRl!SlNDEN SONRA __ rer any'"" üçüncü Napolyonu da hep og u nmet a ın a O sın aoı e ır. 
•''"' .1. .n.: { ;ı;;&ı. ..... dim kimsenin evine girmedim. Bana if· 

"•.ı5 V'-ana kongresi, Rusya, Avus- beraber. olarak 185" ilk vaı:ında Türk- Haltim bu adama sord": 
.LD.a. •T " tira ediyorlar 1 

turya va Prusya hUkümdarlarının istek· lngiliz - Fransız donanma ve orduları - Soyadan} Ahmedin bu müdafauı üzorlne diğer 
ierine cevap verirken diğer tarafta in-' Rusyaya harp açtılar. 1856 Paris andlaş· - Kireççi 1 ıuçlu zenci Ramazan arltadaıının sura-
,Utereye Maltayı, cenubi Afrikayı, Sey-ı ması Ue Rusyarun Karadeniz.de donan- Diğer suçlu :z:enci Ramazana da !Ot· tına baktı. ve: 

lan adasını tem1n ediyordu. Avrupayı ma bulundurması imUnı ortadan kaldı- du: _ Erkek olan adam, herşeyin doğru-
bnıtıran, Avrupa hlkimiyeünl ele ge- rılarak- Ingilte.renin Akdenizdeki haki- - Senin soy adın~ sunu söyler. Ulan ben kapıda ıı:özcülü1' 
çinnelı: btiyen Napolyon da, ö1Unceye miyeti tehlikeden kurtarılmış oldu. - Geç! edip te, sen içeriye girmedin mi? 
:kadar ohnak prtiyle, Ingilterenln eline 1870 de Prusya - Fransa muharebesi Bu iki kafadar, Kahramanlarda Se- - Sende bu boşboğazlık varken, ba· 
esir olarak geçmiş oluyordu. Bu suretle neticesinde Fransanın mağlubiyeti Paris petçi çıkmazında Bay feyzinin geceleyin na arkadaş olamazsın! 
lngilizllk menfaatlerinden ziyade olarak andlaşmasını suya düşUrdil. Bunu fırsat 1 evine girmişler, sandıkları, konsolları - Tabii olamam, girdik, çaldık, ya
gururu da tatmin edilmiJ oluyordu. Na- bilen Ru Çarlığı ikinciAbdülhnmit dev-\arı§tırmışlar, para bulamadıkları ı!;ın kalandık. Dersen, itin İçinden çıkanın[ 
polyon harpları Avrupaya sekiz milyon rinin başlangıcı zamanlarında Osmanlı b" ._ t lb. · 1 Tdır Ramazan eve nasıl girdiklerinı· tefer-

ırer ıı;a e ,,eyı aşırıp ıavuşmuş a . 
lira gibi pek bUyUk olmıyan bir masrafa f devletini mağlup etti. Ayastafanos and- Zabıtaca mallım olan iki sabıkalı, elbise· rüatiyle anlattı. 
mal olmakla beraber Ingiltere donanma· taşmasını tadil eden Berlin kongresinde leri bit pazarında satarken yakalanmış· Hukim ikisinin de tevkifine karar ve· 
sınm Avrupa limanlarını abloka etmesi Ingiltere, Rusyanın lskcnderun körfezi-ı )ardır. rerek suçluları ceza evine ve evralı:ı da 
Avrupanın o zaman1d sanayilıü ham ne doğru inmesine mani olmak bahane- Ha.kim eveli Ahmcde hitaben: müddeiumumiliğe yolladı. 
maddelerin dışarıdan getirilmemesi yU- siyle 1878 de Kıbrıs adasını eline geçir· 
:zilnden harap etti. Ve Ingiltere sanayil-ı di. Asynda Hind sınırlarında Rusya ile 
nin kuvvetli inkişafına sebep oldu. Yeni Ingiltere arasında birçok hadiseler oldu. 
yeni ülkeler elde eden Ingiltere yeni ku-1 1869 da Fransa mühendislerinden Fer-

Saldırmalı bir Doktor raporu 
ve mahkemeler rulmuş ve kurulmakta olan büyük sana- r dinand de Lesscps tarııfından Hind de- g e 0 Ç 

y~i. için istediği kadar hamA madde bula-
1 
nizini Akden,iz~ bağh~an Süvcyş ~anal~ 1 Ahmet oğlu Hüseyin adında bir genç, Salih, Ali vt? Sıddika ara~ında ikinci 

biliyor ve fabtlka mamulatını da sata-
1 
açıldı. Bu hadise Ingiltereye yem yem bir saldırma taşımaktan suçludur. H~- sulh cezada yapılan bir dövme davasının 

cak yeni yeni pazarlar da temin etmiş o- memleketlere ehemmiyet vermek ve s:ı- kim suçluya sordu: duruşması sırasında 5 Teşrinievvel 937 
luyordu . .Bu yeni imkanlar lngilterede hip olmak arzusu verdi. Akdeniz ve Mı- - Medeni bir memlekette saldırma duruşma günEi mUştekinin mahkemeye 
içtim.at hayat şeklinJ değiştiriyor, eski sır Ingiltereye lliu,de \'aran yollar olduk- ta ınır mı? gelmemesi ve avukatının da mazeretini 
çiftçilik yerine yeni bir sanayi memle- ları için ye aynca Mısırın kendine ait) - Benim böyle şeyden haberim yok- mahkemeye bildirmemesi yüzlinden da· 
keti doğuyor. Garbt Ingilterenin dağlık, zenginliği de lngiltcrcyi harekete geç.ir· tar! vanın sukutuna karar verilmişti. 
mıntakalarında balıkçı köyleri birer sa- di. Her şey~~n ev;c~ Süvey~ ınıntakası-ı _ Kocaman saldırma taşıyorsun da, Mtişt ki, aynı tuihli ve doktor Abbas 
nay:l merkezi oluyorlar, Liverpoql 1685- nın ele geçırılmes.ı lazımgclıyordu. 1875 hatırlamıyorum, diyorsun.? Sarı irnzalaı bir raporu e~ki hale getir-
te 4 bin nüfusa sahip bir köy iken 189lde de Başvekil Disraeli gizlice Mısır Hidivi _ Bende her vakit bıçak, kama, sal- me arzuhaline iliştirerek mahkemeye 
517 bin, Manchester 1685 te 6 bin nüfus- ile anlasaralt dört milyon lira ınukabi- 1 b 1 d vermiş ve dün yapılan davanın duruşma-

! • c ırma u ıınur a .. 
lu iken 1891 de 505 bin ve 1936 da ise 

1 
linde 177 bin kanal hi senedini ele ge- _ Hangisi olduğu aklına çclmi)•or d~ 

800 bin nüfuslu muntazam merkezler o-
1 
çirdi. Daha sonra Mısır Hidivinin yanlış , sene . 

luyorlarclı. Eski cenup merkezleri de 
1 
hareketlerinden, lskenderiyedcki ecnebi ı _ Evet! 

ehemmiyetlerini kısmen kaybediyorlar- tebaasının haklarını mUdafaa etinek ve 
Zabıtvarakası suçluyrı göslt:nldi. 

dı . Mısır borçlarını tanzim etmek bahanesi 
- Su imza senin nıi? 

Bu sanayileşme hareketi Ingilterenin ile Ingiliz ve Fransızlar Mısıra girdiler. 
nüfusunu blr mislinden .fazla artırıyor: Fransanın ürkekliği onun geriye çekil· - Hayır! 

sında muhakeme günü an.sızın sancılan
dığını mahkemeye haber vermeğe vakıt 
ve imkan bulamadığından doktora koş· 
ttuğunu söylemiş, avukatı da mevcut ra· 
pora göre eski hale getirme arzuhalinin 
kabulü lazımgelccefrirıi bildim1iştir.H!

kim şu kararı vermiştir: 
b ini ·ı · dah b .... k ·şı · ı T efka · · • - Beni uğraştırma .. 3"n Bursalı Hü-ve u artış gı tereyı a uyu ı er 1 mesıne, nıı:ı ız rı umumıyesının teş· « ... Doktor raporu bı.itün hadiselerde 

yapabilecek imklnları elde etme.!Te do.ğ- viki ise lngiliz ordusunun Knhireye gir- scyin değil misin? 
ti kolaylıkla kabili istihsal bir vesika htik-

ru götUrilyordu. Yeni inkişaflar Ingiliz mesine sebep oldu. - Evet! 
ı d müne gelmesine ve şu suretle mazerete 

milletini bilyilk inkılplar yapan icatlar Evelyn. Baring muvakkat sözü ile Mısın - De'fnck ki, hu l·a~lthrı uy ll'ı'tıp 
inanılmamasına ve inanılsa bile duruş· 

elde etmeğe göturdU. 19 nucu yüz yıl ile ışga\ \lf\ ıHidiv .nanuna orasını idareye uydurup yazmışlar? , manın saat ona -muallak olması ve da-
beraber lngiltere ünUnlUğUnü sağlam• 1 baş\adı O ma.nlı h\ikiimdarının ncziçinde - Ora~ıtiı bilmem. ı. ..l:. h tal 

1 . ., .
1 

. :vacınırı o zamanuan sonra ns anmıı 
laştıraeak dehalan da buldu 1812 de ilk o maın mhaıct H!Şı. si· Mısırın Jngı tere- Suçluva bir kn~ıl üzerin• imzası yaz ... b 1 d 1 · 1 k" li l ı· ' . . . . . · · u untnası o aylSly e es ı a e ge ırme 
vapuru, bUtiln dUnyadan evvel olarak nın kolları arasına du smesını nctıce.len- 1 dırıldı. Zabıtvara'kasmdaki imzaya talebinin reddine .. '> 

inşa ettiler. 18~9 da ilk buharla 41iyen dirdi. . gun geldi. 
vap"" AUas Okyanosunu g-tı·. 18.52 de MuHalaüik'ar parlinm reisi olan Dis- HAkiın şu sözleri de ilave eyledi: 

.... -,.. - I te irnzan benziyor ya? B' h " b' k 1 1 k 
ilk zırhlı h$.rp gemisi olan Agamemnun rae1i (1874-18So Başvekaleti) Utmanınd:ı _ Pektıla .. Benim olsun. - ız er gun ırço rapor ar a ar-
yapıldı. 1821 de ilk lokomotif i~a olun· kraliçe '1iktoryanın bilyük bır arzusu şılaşıyoruz. Bu raporlarla amel edecek 

- Daha evvelden .söylesen de uğr~- olursak, mahkeınelerden bir tek karar 
du. l830 da Mançester • Liverpol ara- olan cHı11dista.n imp:ı,.ralorluğu unvanı- tırmasan 'olmaz mıydı, hem kabadayılık- çıkaraınıyacağız. Hasta olmayıp ta elini, 
sında ilk şimendilfer işledi. Bu yenilik- nı lngilterc kraliyetine temine muvaf- tan vazgeçmezsiniz, hem de yalan söyler- kolunu sallıyarak dolaşan ve !ıUratından 
lerla beraber ekonomik telekldler de de- 1 fak oldu. Kraliçe Vıktorya aynı zamanda k E ., d siniz, sen ne dive mev usun. kan amlıyan alakadarlan gözümüzle 
~lyor, 18 inci yilz yıl sonlarında Adam 1 Hindistan imparatoriçesi oldu. Sultan - Birisini yaralamıştım. Asliycc<lza· görüyoruz. Bu hususta VekAletin de na-
Smilh serbest mübadeleyi ve rekabeti AbdUlhamit zamanında Almanya impa- da muhakememiz oluyor. zarı dikkatini celbedeceğlz, demiştir. 
tavsiye eden cmilletlerin zenginliklerinin ratorluğunun Osmanlı imparatorluğu ile 
sebepleri• isimli eserini yazıyor ve In- 1 yakınlık araması lngiltcrenin doğudaki - Hah şöyle .. Onun için sııldınn.aya Şişe j(e 

il · bi k J sahip çıkmıyorsun? g tere yepy,enı r e onoml ilstünlüğil menfaatleri için büyiık bir tehlike ola-
temin edecek haleti ruhiyeyi de kazan-I bilirdi. Avrupada büyük bir kudreti ol- Şahitlerin celplerine, doğum tarihinin lçmedillnden til çUyU 
mi§ oluyordu. 19 ncu yilz yılda bazı iç duğu halde müstemleke işlerinde hem.iı öğrenilmesine ve asliyecezdaki dava ma· kaçırmıf 
inkıllplar geçiren Ingiltere her Mdise-1 adım ntmamış olan Almanyanın Osman ı hiyetinin sonılma.ııma karar verilerek Sarhoşluktan suçlu Ismail adında bir 
nin !Onurfl!a blTa% daha kuvvetleniyor- imparatorluğundan Bağdada kadar vara- duruşma başka bir güne bırakıldı. şahsın dUn nöbetçi ikinci sulli ceza mah· 
du. cak bir dcrni~·olu imtiyazı alması teh- ....... . .•......•.. . .. .. .. ..... : ........•.•..•.•••. kemesinde meshuden yapılan duruşması 

19 uncu yüz yıl lngilterenin deniz.le.r likeyi büsbütün göstermiş oldu. Hinde sırasında hakim suçluya .!Ordu: 

hakimiyetini kuvvetle iddia ettiği ve bu- \'aran kısa bir yol, şimendi.ferle gidilmek 
1 ~ 1?01. I §ji! J 1 - Ne ka~ar içtin? .. 

n
1
ud temınb· için büyük fedakirlıklar göze şartiyle Almanlann eline geçmiş bulu-1 Ef ~z:ı:; (Ç )tfi . t-:. K_arhdeşıtıml meyhane;:ıdır, ne kadar 

a ığı ir devir olmuştur. Rusyanın Iıı- nuyordu. _ _ - ıç ıgımı a r amıyorum. 
veç, Lehl.stan ve OsmanlıTtlrklerine kar- - BITMEDI- Zabıtaca yapılan silah araştırmasında - Kardeşin meyhaneci olduktan son-
ft kazandığı :zaferlerden sonra ön ve ce- Dolaplıkuyuda Ali oğlu Hasan, Basma- ra, sen de bu sarho_şluktan kurtulamı-
nubl Asyaya yayılmak temayülleri daha Jzmir Fuarındaki hanede Hüseyin oğlu lbrabimin üze- yacağa benziyorsun. Rezalet çıkarmış-
fazla tebarüz etti. rinde de birer bıçak görülerek alının~- ııın? 

Hind denizine ve Akdenize inmek is- havuz gibi tır. - Hayır, hafif bir neşenin mestliğiyle 
tiyen Rusyaya mani olabilmek Akdeniz.. Ankara belediyesi, Cümhuriyet mey- * Sandıklılı H~yin oğlu Halilin kendimden vazgeçmiflm! 
deki Ingiliz menfaatlerinin ve Hindista- danında İzmir fuarındaki büyük havu· üzerinde Hasan adına yazılı sahte bir . - Sarho~luğun hafifi böyle olursa, 
nın Rus ihtiraslarına karşı korunabilme- za benziyen bir havuz. yaptıracaktır. nüfus cüzdanı görülerek alınmış ve suç· ağırı kim bilir nasıl olur? 
si için bilyj.ik taahhütlere ve fedakirlık- Bunun için, lzmir fuarındaki havuzun lu adliyeye verilmiştir. - Ben her vakıt içki kullanmam.Altl 
lara girmcSi icap etti. KudUsteki mtiba- kimin tarafından meydana getirildiği * Hükilmet caddesi.nôe garip bir sar· ayda bir defa ya içerim, ya· ıç.Jıem. 
rek yerler bahanesiyle Çarlık Rusyası fuar komitesinden sorulmuştur. hoşluk hadisesi zabıtaya ak.~etmiştir.. - Içersen tam içersin değll mi? 
ile Osmanlı Türklerinin arası açılmıştı. On sekiz yaşlarında Yıldız isminde bir - Şi§e ile içmediğim !çın heşabını ka-
Sadrıazam Re~it paşanın bir muvaffakı- Tirede &ancak tdreni kızcağız, içtiği içkiden sarhoş olarak çırıyorum. 
yeti sayılması icap eden bir teşebbüsü Salı günü :saat on birde Tirede Tire Kemeraltı caddesine gelm.İf ve nara at- Suçlunı.Uı sabıkasının sorulmasına ka-
Rus tecavüzlerine karşı Türk ve Ingili:ı: piyad~ alayına törenle sancak vcril~k- mala ba§lamıştır. rar verilerek duruşmanın bugUne taliki 
menfaatlerini birleştirdi. Ve Fransanın tir. Sarhoş kız yakalanmıştır. kararlaştL 

MANILER: 

A benim buz çiçegim 
Senden nasıl vazgeçeyim 
Ahtettim, yenun eltim 
Yolunda öleceğim 

A benun guzel yarim 
Kendinden yosma yarim 
Cahilım aklım ermez 
Sen bana kü ml' yarim 

Ada )'olu toz oldu 
Yar gilli gelmez oldu 
Ya haber ver ya kendın g l 
Yürek dayanmaz oldu 

Akşamın vnktı geçti 
Bir güzel baktı geçti 
Saçını kemend etti 
'Boynuma att1 geçti 

Mümeyyi~ - En rnOTul tecriJ vadcuı neJir? 
Talebe - FaltirliL 

.HA YY AMDAN Bffi PARÇA: 
ııinnaktan akan su ve çölde esen rilz. 

gAr gibi ömrümüzün bir günU daha geç
ti. Ben, y~ılım mUddet99 ıu iki gUnU 
di,i§Unmiy~eğim: Biri henUz gelmemif 
olan gUnU, diğeri de geçmiş olanı .. • 

BIR BiLMECE: 

Ben ~ıkı naçanm 
Iki yara açarım 
Yolumu su alır:;a 
~öprii kurar ge_çeriın 

Köprüyil su alırsa 
Çalı demem aşarım 
Çalı <la yanarsa 
Ku~ olur uçarım 

Cevabı: Yarın 

' D llnkU )>Umeeemi&: Q~ 

----- -

Palamut Tacirleri Dü 
Vali ile görüştüler 

ihracatçılar dileklerini rapor halin 
de lktısat vekaletine bildirdiler 

- BAŞTARAFI 1-tNCt SAHiFEDE- doldurulmuş vaziyette alınacağı 
dialanna bakılırsa, son ay içinde pa- hatle yazılmı~ olmadığından kontrol 
lamut ihracatmda yüzde doksan nisbc- murlan {18 inci maddede kontrol' 
tinde bir azalma vardır. Buna !lebep, memur tarafından partiden m' 
son palamut nizamnamesinde, tatbik mikdarda çuvallann tefrik ve icrası 
imkln1 olmıyan bazı e.sash noktalardır. retiyle icra ~lir) fıkrasından, nünı 
IktLc;at vek!letine gönderilen raporda lerin ihraç edilecek partilerin taınanı 
deniliyor ki : çuvallara dolduruldu~ sonra al 

BU SENEK! VAZtYET cağını istidlal etmektedirler. 
- cBu nizamname yeni palamut mah- DEPO MESELESt 

sulUnUn toplanmasından sonra neşredil- Halbuki, Palamut malfün olduğu " 
diği için bu sene palamut mahsulü köy- hile havaleli blr mal olduğundan 

edilecek partileri tamamen doldurup 
l!ller tarafından yine eskisi gibi itina- tif etmeğe depolar ınUsait olmadığı. 
sız, taşlı topraklı olarak toplanmıştı. bi ihracat mev!iminde vapurlara 
Bu sebepten nizamnamedeki bazı ka· yetiştirmek için zaman da mil.sait d 
~ 
yılların tamamen tatbikine imk!n ol- dir. Bundan başka malları isüf etrP 
mamış ve harice yeni satışlar yapmağa ve tekrar isüften indirip yUldemek a 
cesaret edilememiştir. Nizamname şart· nca masrafı istilzam eder ki tabll 

mut gibi fakir bir mahsul bu m...,.~ ou._, 
ları göz önilne alınarak yapılan teklif- tahammül etmez. Ve maliyet fiatinl yU 
lerde bu kayıtlan isUlı:arn ettirdiği mas- seltlr. Bu sebepten ihraç edilecek 
raflar maliyet fiatini yilkselttiğinden ha· lerin nilmunleri paçal halinde iken 
riç piyasalar diğer tanenli maddelere alınabileceğini sarahatle nizamname 
nisbetle fiatleri yUksek bularak sipariş kaydı. 
vermemişlerdir. Ve binnetice nizamna- 3 - Nizanınamede, ikinci naturell 
menin tatbikinden sonra palamut satış- de yüzde üç koruk bulunabileceği yaz 
!arı ve ihracatı azalm~tır. olup birinci naturelde hiç koruk bul 

Bundan başka lkincl nevi tırnakların mıyacağı mukayyettir. 
fiatleri de bu yüzden birinci tırnaklara Halbuki naturel palamut deiıin 
nazaran düşmiiştür. mahsulUn tabiatçe hhıl olduğu glbl d 

Binaenaleyh nizamnamenin ruhuna mek olup bunun içinde de tabii ola 
dokunmadan satış ve ihracata mini teş- yilzde 5/6 koruk bulunabilir. 
kil eden. nizamnamenin bazı k~ımların- &asen koruk pelit gibi ibymetsh 
da yapılmasını lüzumlu addettiğimi.% rüf Uz gibi engin bir mal olmayıp 
tashihatı sebepleriyle birlikte aşağıdaki mutun kendisidir ve deriye muzır 
veçhile tesbit ettik. ğil, nafidiT. 
TAŞLARIN TEMtZLENMESt 1Şt Yalnız boyca küçüktür. Binaenale 

1 - 14 üncil maddede : cTırnaklarda bu sene ikinci naturelde yüzde bet 
aynlması müşkül ince ve ufak taşlar· birinci naturelde yUzde üçe kadar k 
dan yil.ıde yarıma kadar bulunabilir.> .ruk bulunmasına müsaade oltınma91 
denmektedir. gelecek senelerde mahıulUn vazly 

Halbuki yukarıda izah edildiği veçhi- göre tip numunelerde bulunacak 
le bu .sene palamut mahsulü niz.amna· nisbetinin cTip nümune heyet!> 
menin neşrinden evvel toplanmış oldu· dan tesbiti. 
ğundan köylUler ta~. topnk meselesine TlP MESELESt 
itina etmemişlerdir. Binaenaleyh şu 4 - Krible ve birsudan maada 
geçen iki buçuk aylık müqdet :r.arf ınpa 
tarafımızdan gösterilen tam hüsnü niye
te ve s;ufedilen bütün gayret ve mas· 
ranara ve yaptınlan muhtelif çe~it kal
burlara rağmen küçük 1.aşları yüzde 
yarıma indirmeğe tamaınen muvaffak 
olunamamıştır. Yilzdt yanma indirm~ 
ğe muvaffak olunan bazı partilerde ke.n· 

talde -ü5/40 kuruş masrafı mucip oldu· 
ğu gibi bu şekilde taşlar çıkarılırken 

tırnakların en iyi ve en kuvvetli kısmı 
olan iri tırnaklarda tqlarla blrlikte çı· 
karılmıştır ki bu suretle kalburdan ge

palamutlarda işçinin gözünden kaça 
lecek :taşlar için yilzde bire kadar 
krible ile birsu da yalnız binde 
kadar müsaade olunması. 

5 - :I'ip numune esasına göre ıibr 
edilecek .malların resmi tiplerden 
olamıyacağı ve fakat daha iyt o!Abil 
ğinln nizamnamede tasrih edllrnesL 

6 - Engin tipte yalnız yüzde 12 
füz bulunmakta olup alıcılar rüfUila e 
gin arasında yani yüzde 20/ 25 rUfil 
ucuz mal istediklerinden mevcut tıpl 
re yilzde 20/ 25 rüfüzlü (Engin 11) 

çen temiz tırnaklar da 7.alf kalmıştır... mı altında bir tip illvesi. 
Tabii bu da bir zarardır. 7 _ 30 uncu maddede kontrol edil 

Bundan başka evvelce bir ihracatçı 
bir hafta içinde piyasadan 250/300 ton 
tırnıı.k :JQtın alıp ~ler. ve ihraç edebilir
di. Bugün ise bu şerait tahtında bir ih
racatçı ancak on günde etli ton tırnak 
işleyip yükliyebilınektedir. 

bir partinin her hangi blr cihetten 
zam.nameye uygun bulunmadılı tes 

edildiii takdirde tutulan zaptın bir n 
huı takibat icra olunamak üzere C 
huriyet mUddeiumumililine tevdi ol 

nur denmektedir. 

AôIR CEZA KAYITLARI 
Binaenaleyh gerek nıuralı ve gerek 

zamanı azaltmak ve tırnakların. iri ve 
kuvvetli kısmını gaip etmemek için bu 

sene ihraç edilecek tırnaklarda yüzde 
bir buçuk kadar kilçUk 1.afa ınilıaade 
olunmaaı. · 

GELF.CEK SENEKt MAHSUL 

Halbuki palamut havaleli ve da 
dan toplanan ham bir madde olduiU 
hetle baun paçallar işlendiği ve niz 
nameye uygun zannedildili halde b 
hare rnuayenMinde nizamnamedeki ti 
lerden birine veya şeraitinden 

Gelecek sene köylülere hUkilmet ta- tam olarak uygun bulunmıyabllir. 
rafından l~ım gelen tebltgatın yapıl- Binaenaleyh amelenin blr dikka 

ması ve hattA eezat hükilınler vaz'ı su- liği ve her hangi bir hata netice.si 
retlyle mahsulün taı nlsbetinln US ey- Junacak bir kusurdan dolayı bir tUco' 
ltil 938 den itibaren yUzıde bir olarak rm derhal mUddelumumilile ve mahk 

Kahvede bile yüzde bir tq bulun· meye verilmesi pek ağır olduJundan 
duğuna ve bulunmasına rnilsaade olun· olmazsa bir tUccatın ilk vak'uında ~ 
duğuna göre palamut gibi ham madde. lın ihracına müsaade edilmemekle 
de yUzde bir taş bulunmasının hlç ehem- fa olunması ve ikinci vak'uından iti 
mlyeU olmua gerektir. ren mUddeiumumlliğe tevdi olunznal'• 

,2 - Nizamnamede, kontrol memurla- Yukandakl .marux.atı.mu: veçhile 
rının numuneleri mallardan paçal M· :z:amnamede tadillt ve ilAvalerln ya 
Unde iken ve yahut tamamen çuvallara • masmın teminini saygılarımız.la dll...U-

Şehir Gazinosunda 
Sayın lzmir halkının gösterdiği 

yüksek alaka dolayısile 

Bu defa 

Celbedllen on dört artistin ı,11raklla 
yepyeni numaralar 

Matine saatlerh Yalnız Pazar gUnU saat 17' d• 

SUvareler her aktam aı de baflar 

MUdUr lyel 
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iş ihtiliflarına düzen verecek olan bu 
kanun meclise verildi BJZANS SARAYININ iÇ YVZU 

H 
···················································································· 

• 
yenı ., 

O\Tardalar için geceler gündü~dür 
Gündüzleri ıssız olan ka 1 d ! r ı ın la r ı na sokakların 

akseden saz, 
dökülür ... 

geceleri kapalı yerlerden kadın ve 
sesleri Vaktt CÜnbÜş 

Ciin akıarnın karanlığı.. Panayotisio yol cöstennesine ha- Tek kan~ttı demir bir tcapın n 
liaU' bata(~ Yanın saat olmuf. cet kalmadan alışkın adımlar(a ikinci önüne geldiler. Önde ciden u9:ık hu 

tecenin cık ıalulleri gittikçe kararan avlunun lmpmnn doğru yürüdü.Bu- h-ıı>•"'" üzerinde r-sılı kocaman IU

"lf 1--.a bo0Ytıluğu içinde yava.§ ya- rada onu iki uşak lttırşık.dı. m kilide bir anahtar soktu. Kaptyı 
_ 1(0~ luyordu. Uşaklar ses çtkarmnda.n biri öne açb. 
lftkla, I~~ pençerelerinden bol geçti. Diğeri Pavlosun nrkasınde.n Povlo" geni§ bir oday<ı girdi. 
şarı:0 UU1l dökülüyor. yürüdü. Orutdo büyük bir mann .• Mıısuıın 

•trı k \re 8RZ &esleri kahbe 8İ7.an- Avluyu çeviren odalardan birine' üzerinde her biri on c.lt& koru sekiz 

ı····a~···şoıa·~····ı 
----~ . 

Radyo ile Fransız 
milletine hitap e .. 
dererek yeni kanu-
nu izah ve ehem
mi yetini 
ettiridi. 

tebarüz 

BU KANUN. 
---·---

Sosyal 
&ahırg~~~llaık semasına, bütün günü girdiler. şamdan vc:-dı. Bile!: kalınlığında yüz 

"ili( L_'kl · _,..!_ k'-- ·ı teminine .. 
siiıkü.netin 

istihsa-0 tceye ka oe edikten sonra ve önden giden ~ak buYada bir yük yirmi seu.İz -.ıum!ln 1§1 mn ı e ydın- , 
CC.. tnağa b\rU§ntanm sevinci içinde kapısı açlt. lamın bu c Ja kimseler yoktu. f in arfnlGStna yarı- Son teşekkiil eden Şotan kabinesi grup halinde 

8:-,,._ atlıyor, Yüklen aşağıya doğru bir merdi- Ufaklar, Pavlosu burnda bıralttt- k 
t\i .. ~1 geceleri.. Hovardaların ven uzamyordu. Merdivenin muhte- lar. yaca . de patron! r ekşinmektedirler. fakat cPeuple• gazetesinde C. G. T. seli· 

'l\IUıtidu" S-L-• l'f I . l akıl _, k f,( d _, ..... _~-- J .; ................ •••••••••••u••u•••• 1936 haziranından beri Fransa_.._ de- t · B J h d' •-· l 1 Ot'' r. a.uana kad l b' e e e munt ar y ar11t· on l apı an Çmuuır ı u.ı re erı · ou aux ıyor .. ,: c oçi erin i,. 
Jt Y•• • ar Çl gm ır 1 Y r rın • - ır kil'd' aht• '( k dıkt Paris. 26 (ö.R) - Fransada vakit lğişmi" hir şey oldu~unu anlamak saati ltfth~ıyan kadınlı erkekli Bizansın muştu .,.oca l ı an arı ı e apa an . . . ıJ . .h ·ı·n .. .. tedıkleri iş hakkının hürriyeti ve sabıt. 

Lidir.'"' 0 rduau için gündüz yok gi- Pavİos, betki fark defa indiği bu &onra geldikleri yoldan İç avludaki vakit alevlı hır, şekıl ~~ ış ~. t.•. a arını gelmiştir. Bu değişiklik i, \•erenlerle iş- alma kudretlerinin arttırJmasıdır. Eaa. 
• . 'f 'l l . d" d "l bir nizam nltına nim k ıçın hukumet ta- çiler arasındaki münasebettedir. Bu mü- sen hükümet te 19 36 sosyal kanuni an· k ' merdıvenden YL"?e ay~ı leJrı at ı e yer erme on ut. · h 1 M d ı N' ot\ak(a..... · . wl K lo la • l h ld'k rafındıın ıızır anan ' 0 em ş tz:a· zakerenin uuımama ı temenni edilir. Ma- na dokunulnuyacagvını wrih etmı· .. tı'r. ,. .. ~ .... genıtıt ve zengm egen ın' dı' omp cu r ıc c erge ı ,.e ay- k .• ki' · ı k l' .. - 1erind :r - • I b• • '! t d p T • mı~ na atı ce ı verı ere mec ıae tev- l' ı k• ı f l ... ~ id ·ı t " v we nazırı sosya sü un etin ma l vaziyet ransada iş ücretleri hala Amerika Vf ~- ·• falQ.. en görenek alan orta Dar bir knr' oru geçtı er. nı ıure e mncı ııv u a anayoba 8 k'l B Ch 

•e ._ __ _ı kad fınd k la 1 k di olunmuştur. a've 1 
• autemps üzerindeki müsait ruhi tesirleri üzerinde İngılteredelcilerden a..,.gvıdır.:t 

tlıt 'te L. eYıerue bile içkinin &a- Koridorda tepeden tamağa ar tara an arşı myor ar vt uşa - d d F .11 . h. ,,... 
"'aQ ' ıilihla ve birbirlerinden az mesafede lar tarafından aynı aekilde bodrum dün akşa~ ra yo a . r~nsız mı ;t:.e .~- ısrar etmiştir. Buna mulcabil bım tedbir· Patronların mümessili 8, Cignoux dı 

CÜndil%~ yen var. b • . .. .. d it . t' od ::t.. ..... l d tap edere" sermaye ve ış arasın a ' mu· sizlilder ve yavaşlıklar franga !tartı ve dournee lnduııtrielle• ... azete·=nde ""n• 
ıa~ ı.._._ terı 111az olan sokaklar ak- oturmuı dört nö etçmın onun en a ı ıç ıma uma go uru uyor ar ı. b ti h klt d h 1 b k "' .. ...-
1.L!'-tlQ' 1....-lam -BITMED!- nase e ~r .• a. ın il • az:u anan u a· belki de rejim ve memlekete kartı yeni lan yazıyor: «Hü.ltümet 1916 sosyal u-
~~. L ~ az~ hareket can- geçtiler. nun pro1esını m1h etmış ve bunun ehem· b'ır .. ,·ı~L olarak kullandabı'tı·r. l"h d ,_ 1 
r-..1.. ·• tQlVU F-'-- b hltk " ...,. a atına OK.unu mıyauğuu ta.anh ctmi1-
"'lt I~'.. . tur. D.Kat u can 1 miyetini göstererek bu 'uretle ba'3nla- cHomme Libre:t ga:r:etesi hükümete . Z 

\r -~ K t tar. :.aten bunu patronlar da istemiyor• 

""ttr .. az IOIU't. sokaklar tenha- masana, ekonomik vuiyetin düzelmesine modern i• nizamı üz.••rı'nde de •-endı·n: . d ı. ' -
··-1 İne .,.. 1 Si r a Ş ır m a cak olan sosyal sükunetin istihsalin art- itimat eden s 00 reylilt ekseri,etin bu lar. fakat rabriltalardaki itçi delegeleri· 

) •e ıeaa· 1-.:.- 8 f k---•· " ~ .. • nın e ıununa ,~ar,ı bir mesuliyeti olma· 
~lerd iZ~. U le er a.ı-u ve f ransızlar arasında birlik ve tesanüt göstermesini diliyor. lıdır.:t 

' en alcaeden ıeılerin kaldmma husulüne hiz:met edeceğini söylemiştir. 
t.. Y~Jllan akis'--! ile rtnlar. ~ Q ııen r-• d Hükümet yalnız umumi menfaat ve sos· 

~in .. u gece, Ayvanıaraym kısa Almanların here ı·te yal sulhun istikran kaygısiyle hareket et-
~ b~ İfliyen yollanndan geçen· miştir ve hazırlanan metinlerin mecliste 
~ b bll Angelakinin aralık bı- ıslahı mümkündür. 

~ liiı"t·~Yiik cümle kapııuıdan i- kanunu netı•celerıo Fransız patıonlnrı birliği bir tebliğ 
~ " "Yorlardı. Bu konağın ter- Ve neşrederek bu kanun hakkında hükünıet-

-''rlk ':1latıntthk. le kendi delegeleri arasında yapılan te· 

Ufanın Yirminci 
yıldönümü 

Rerlin (Hususi) - Almanyanın en 
lıuyulc filim şirketi olan cOnivereum fılm 
A. G.:t (Ufa) teşekkülünün yirminci yıl 

lhtilalcıların bomba=: 
ları tetkik edilirken 

Laburatuar 
berhava oldu 

~L rL_ •• uarakılan kapıdan ir....i ıü- il · · d 1 
:t 111:1\~ ·r-· nıasta mümessi ennın sa ece veıi en iza- dönümü 20 ikinci kanunda kutlanmıştır. Paris, 28 - Villejuif belediye lal» 
"'t ~-=t• etrafı upk, aayiı odaları Beılüı (Hususi> - Almanyada cUe- ,yesinde daha L:olay olacaktır. Yabancı hali kaydetmekle"iktifa ettiklerini ve lca- ratuvannda "uku bulan b'ır t'n~ıa~L 0 ,.,_ 
.ı~ ••t ı La-'uda k bir dam k Bu şirket harp içinde Almanyanın bütün 11 ~ ,.. .... ,ftlo.L_ n te • 81'- red&te ltanununun• tatbık mevkiine ko- münekkidler bilhassa kanunun suiistimal nun hakkında hüküm ıerbestisini muha- r . d 13 k .. ··1m·· tU .. ll'ho 
b_ ~~ dağınık filim müesseselerini toplıyaralt. ıcesın e ışı o uş r. Llii ratuvarı. 
uq a.a_'_ . nulupınun dördüncü yıl dünümü mÜ· ı·edilmesi ihtimalinden endişe ederek kı· faza eyledilderini bildirmi.,tir. da C S A R ihti\Al ~~ kil"t d l 
~ --na A-- lakin. l'k " Al d d • l b" "it . . . . u ..eş tl ı o nyısiy4 _ ~~llt' ~q;e tn genç ı ve naaebetile Alınan gazeteleri hastahane· sırlaştırma işinde ifrata varılması müm- Mebusan meclisi mesai komisyonu bu k many~ ad~c~~~ ~netna .arı~ . u>;:

1 
ı~ yapllan araştınnalar esnasmda ele 

~lt\ aergü~tlerinden biri ya• lerde yapılan denemelerin neticeleri hak- kün olduğunu ileri sürmü,lerdir.Son dört akvam mcılnlcrin tetkikine baılıyarak bir ısmı~~-k'~n 1 .~~ • • ıy~,t~~.e geçı~mışhrj - geçirilen bombalar tetkik edilmekteydi. 
P-._ a"!lınanııt olan PanaJotİlti. kında geniş neşriyatta l)ulunuyorlar. Mtt· senelik bir faaliyete ait raporlar biz.zat veya birkaç raportör tayin edecektir. ;;.~,~. du ~mc:ı 

1
1 mı~ı 'lf~dv~-~ıbn~~-ann infilak iki kilometre mesafeden :ffitil· 

A- · .. ,_,~, bir köpek sadakatiyle fumdur ki bu kanun herediter Lir has• Alman halkı arasında da endite uyan- u tur nare1<.ct er uzcnn cıu uyu .. te· 
-"'t ... 04llQ•e bağlı bulunuyordu. Paris, 2 6 ( ö.R) - cMatin• gazc· sirini nazarı diklcatc alarak Ufa etüdyo· miştir. Civardaki t-vlerin camları kın(. 

3 talıg-;,a mÜptel.i olnnlarm nüfu9u rogv altnıa. dıran bu ıüpheyi izale etmigtir. Zira kı· tca· b k ·ı · d d ı.· tk .. mlŞtır ~ v t aşve ı ın ra yo a .. ı nu unu :!OY· lan h.'k" t° · t' k' t · d"I · · 
1-, kQ Va1·:.._dan İr-i auz" u"len- hareketı'ne ı'ştı'r::.f- 1 erı'n·ı mennetn1Aktedir. 1 '-l'fi · k 1 il 1 na u ume ın ış ıra 1 cmın e 1 mı:t· K k ,,.., lo aatSuı .....-· • ~ u .. sır aştırma te"' ı nı yapaca o an ate ece tahlil ediyor: B. Chautemps fahri· t·r Uf f'I' 1 . V d.k P . k aza vu uhulduğu esnada JAbor<atu. 

l'rtp la •-~- h ı . a ı ım en ene ı ve arıs on-
n..ı -·• Ya mensup o ftlUUl. Dünya ilim aleminde bu kanunun mu • doktoru ile tıbbiadli doktorları bir he- katardaki işçi delegelerinin ekseriya hak- kurla d ._ t kd ' d'I . . varda adli tahkik hüviyeti şubesinden iki 

t._ -.....-.n L--• ... L. p . k rm a ço~ a ır e ı mıştır. 
""'Ol.J0t-I-- , •ıqnı ~·len anayotiıi telif akisleri olmuştur. Bir ço tanınmış rediter olan veya olmayan hastalıkları lannı tecavüz ettiklerini söylemekten çe- fotoğrafçı, bir a.ı;kcıi kimyager, labora-
l CeJen~ alimler bu tedbiri ferde karfı bir büyük t11yin hususunda bir çok ıedkikler yap· kinmemiş ve müessese sahiplerinin iş ar· o tuvarm baş kimy~geri ve on kadar da 
"t- le le orta kapıdan ikinci av· hak,sızlık telakki etmişlerdir. ~anunun mağa ve bütün vaziyetleri göz önünde kadaşlarmı intihap hususunda serbest 1 hı• n kı• şı• asker bulunmaktaydı. 

lllc .. " ediyordu. müdafileri diyorlar ki cbu mülahazayı bulundurmağa mecburdurlar.> kalmak ve i~çileri miktarını da işin ica- Hddise nkabinde itfaiye servisinin tu-
~-~ aaray muhafız alayi gesleyenler şifa bulamıvııcnk bir heredi- Almanyada dört sene içinde yapılan bına eöre tayin etmek hakbnın inkar lumbaları faaliyete geçerek yangım 
P~,~ Pavloı geldi. ter hastalık ta~ıyan insanın z,ürriyet ye· kı ırlaştırına ameliyeleri hll"kmdaki ra· edilemiyeceğini kaydederek t 6 aydan- Niagara Üzerinde yı- söndünnii.şlerdir. Bundan sonra kaza 

a:-. ......... liet- .. ~--- 'ibi • 'lk .. tiştireceğim diyerek cemiyete malw, 8• porll.l~ ~e etüdler beynelmilel tıp kon-l beri ya~ıl~ış olan kanu~suzt;ktara. işa· kılan köprüyü se yire ~u:11~nlarının her ~:afla dağılan ceset· 
--c telci• • -. .... g Jlne l once normal çocuklar veımesi daha az feci grelerının nazau dikkatine konull\caktır. ret etmı!Jtır. Zaten tedavı edılmek ıste· ermın aranmasına .._.ş arun~lır . 

......._ ~dedi. bir haksıt:lık olmııdığını düşünmemiş bu- nen fey de budur. Yeni nizam bir ma· koştu Villejuif halkı, şehrin gazomelrosu 
1.... ......._ lf başka gel~ yok ha? lunuyorlardı. Bilhassa akıl hastalart ve Bir kadın nevi lcalkınmanın elzem bir unsuru ola- pallııdığını veya şehre bir obüs isabcl 
"""tları_ lJlr. Nerede ile ıelmeie doğuşta olan fizik maluliyetler, yani he- cak ve böylece daha normal iş ıartları· Niagara,26 (A.A)- Kanada ve Ame· etti~ini ı.annelmişlerdir. Batı kimseleı: 

r. t D / b l k d d ı '- d b. rikalı l O bin ziyaretçi yıkılmıı olan köp- şehrin b' rha a h.. k td ...._ ,_ • •• •• • • rediter hastalıklar ile sonradan " .. mm.•t ostu i e ı·r o ara n~ av et e i ereK; en işe verici ır tc· l ~ ucumuna marut a 1• 
.I_ ~.,._. __ • L •• -.:: k çt '- f le 1 ık l 1 · • v · ·· rüyü görmek Üzere buraya gelmio.lerdir. "mı a "'t 1 • d t• ··ks l '4l '-liiJı· ·~ 1.n&5un ll ı una- ha talıklıır arasında bir ço" tu gozetı - 1 a an tıcan müvazene açıgmın önune ... 6 z nn" mLŞ er ıse ene tce yu e en 

......._ lf~-~yler- konuıulacak. mektedir. l lastahırneler ve doktorlıtr kocasını ıJe ÜÇ ÇOCıbo lgeçmeğc çalışılacaktır, tstihsalin ıslahı Köprüyü tahrip etmiş olan buz duvarı iynh dumanı görerek hakikati anlamış-
_CL ......._ .\h-..:nnt yOlc.. karıılaştıkları bir çok hadiselerde hasta· b l ·1 ld.. -'(ı 'hakkındaki anket neticesinde neşredilen dumbu:ları, uf ak evleri hangarları ve ttr. 
~ t\e ~Ben ae~i bilm~z miyim. lığın herediter olup olmadığını tayin için ğunu a fa ı e Ö uraı rapor glLi şimdiden iki tarafın kabul gemileri sürüklemek suretiyle Niagara Bu kazanın sebebi ne olabilir ? 
'iiıt ıa.n un .• BuıeJ bilmem de- hastanın yakınlan hakkında malumat Paris, 2R (ö.R) - B~ilyanın mer- ettikleri mü,terek bazı noktalar vardır. bo~azlarından atağı doğru inmektedir. Belediye 18.boratuvan müdürü Kling, 

111
_ ......._ Betk? pek çok feyler bilinin. toplamak mecburiyetinde kalmışlardır . .ke7.İ Rıo De Janeiroda bir kadın, koca- fakat İşçiler tarafından elde edilmif olan Ontario elektrik tirlceti memurları 20 C. S . A. A. bombalanna dokunmakta 

....._ ~ ı.. Fakat nud olsa bir az- Aile defterleri Lu maksadla ihdaıı edil- sını, üç çocuğunu lşıkı ile birlik olarak sosyal vaziyetlerindeki ıMahata el sür- melre kadar irtifaı olan fabriltalannın bir tehlike olmadığını ve bir kar.a çı· 
~ ~ecefiniz fey(eri peıin ola- mittir. Yeni kurulan her ailenin böyle balta ile öldürmüş, hareket halinde olan f mele hiç Lir suretle hatırd11n geçmemelt- bir milyon dolar zarara uğraOUf oldu- karmak için pek beceriksi7. olmak lıl-
~~.... duJ'IUakta ne ft.Jdanız bir defteri vardır. Aite efradının sağlık vapura heraber atlayarak Arjantine t tedit. ğunu tahmin etmektedirler. Fabrika irti- zım geldiğini söylemiştir. 
, P-\'lo vaziyetleri bu defterde yeT bulmaktadır. kaçmışlardır. Katil kadın ile dostu .Bo· cOeuvre• gazetesine göre iıe proje famm ancak 6 metresi buz:lann yukan- Bu itibarla infilAkın hariçten bir sul· 
~··01 sea· . k l r l '"'ri%:?::rnı çıkanmıdt. ileride kanunun tatbiki bu defterler sa· enos. Ayre~~Y"- ~_ anmışlardır. _ . İşçi er tara~ından müsait k.arıılandıi• hal·.!ı~d~ bulunmak.ta~ır. " =>• kast eseri olm~ına da ihtimal verlliyo:· 

2 - -~ ceının foruı y()ta saptığını, yabancı uır 1 - Bu kadar kift.' Zevcenin bihakkın liha onun için uğradım. \ sane itiraf edecek olurlarsa onlar da eyi 

HALK MASALLARI adamla evimde ha.'>ıldığım, bunun üıeri-J m~h~um olup olmadığını senden daha Didan bu sözü söyliyene dikkatle bak-
1 

olabileceklerdir. Va kıl ben cenabıhak· 
ııe diri. diri gömülmeğe mahküm oldu• eyt bıliriın. Bu ciheti yarın söylerim ve tı. Ve hakikaten cariye diyerektcn sa-

1 
tun inayellyte maceralarını bilirim, lakin 

gunu söyledi. Zavallı kardeşim beniın biraderinin gözleri tekrar açılıp açılını- tılmı-i olduğu gemi kaptanını tarudı. Fa-{ hakikati söylemelerinde ısrar ediyorum, 

E 1 Z 
uğradığım bu felAkete o kadar müteessir yacağınt o 7.aman gorlirül"., kat diğerleri gibi onu da tanıdığını kati·ı Sözlerine zerre kadar yalan katmamala~ 

Vve aman olmuş, o kadar ağlamış ki i.ki götü kör Bıuralt tacirin meselesi bu surelle ta- yen belli ebnedi. Kaptan ise sözünü şu IA.zundır. Yoksa sonra pişman olurlar. 

o.lınu~! .. Işte. s~ltan~m, beni~ ~~güze.ş- lik odi.ldikte~ sonra atlı ecnebi ar~ın- cümlcl:rte bitirdi: Çünkü. eyi o~maları içi~ dua edeceğime 

' 

tim bundan tbarellir. Kemalı hunnetle dan diğer btri maksadmı fU zeminde - Brnaenaleyh bu belAyı Allah tara- gayet şıddetlı sucelte mucaz.at edeceğim. 
~- . 1 d yalvarıyorwn, kardeşimin gözleri açıl- ifade etti: fından veritmi§ bir ceza olarak telekkl Diğerlerine gelince iadd Afiyet elınelerl 
-~ ç ı• n e . , ınast için dua edinit. Buraya mahu hu - Şu göNiüğünilz zenci kölemdic. ediyorum. için dua edeceğimi şimdiden vaadediyo--

maksatla geldim ve biraderimi size ge· Keod.isin.i. çocukkeıı .alm almlf ve bil· F.cnebileroen altıncısı o zaman alıldt rum. Çünkü onlar hakikati olduğu gibl 
Yazan: METiN ORSA Y tirdim. yillrntişLüm . Birkaç se.oodertberi feloe kaptana dedi ki: itiraf elliler. 

7 Bu sözleri söyliyen bi'F.Zat Kilınil idi. ulradt. Belinden aşağısı tulnuyor. Hiç - Ah! ben de arada sırada sar'aya Altı ecnebi klrvansaraylarma döndü· 
~ - Yuı:ü mestur olduğu için Didaru tablt la· bir hekim teda · ede ıedi ZatıhUküm· uğramı.ş gibi nöbetler geçiriyorwn. Ben ler. Dört tanesi ıneınnunen avdel ediyo«"-"o d k k d nıyaıuam~ll. Meramını ifade ellikten ranenizin lütfü v~ıuav;neti~i istirhanı i- de lAyık olduğum bir ceza gibi görüyo- tardt. Yalnız. Kllmilin biraderi Şumao 
\' ... ıw casın a sa 1 a i İl sonra hüküındattn vereceği cevaba mun- çin kendisini buraya getirdim. rutn. ÇUnkil zorla gemiye bindirdiğini~ı ile zenci Halit meyus idiler. Thanet ve 

"•1.1e tazır oldu. Didaa ise böyle hiç umma· Didan hu sözleri ı .. iUnce ve birnt dik- ve size cariye diye sattığım o kadın htir cinayetlerini itiraf elmektcnse ömürlerl-
di3iQ,ı_ (\ kalktık!· ~ la ~n ne , arı vakıt Did.an ken- tahrif etmeksizin itiraf etmez.seniz size dı~ı halde karşısında kocasım görınekwn kat edince 0 aJamm çadmnda ikamet ve harekelinde ınuh~r bir kadındı. Be- nin sonuna kadar öyle kalmalarını tercih 
~11'' &ır<fu~ledilderini ~nereli olduk- muavenet için elimden birşcy gelmez. o kadar müteessir olnmştu ki cevap vere clm~ olduğu arap haraıni, mefhlç şahsın nim cünnUm bilhassa gayet ağırdır, zira ediyorlardı. Maamafih bu ~ylliiiyelteri. 

l:lcrind Yine evelki şahıs söze başladı: medi. Fakat pek çabuk. tee.ssürüne gale- da ilietine tecavüz etmek i. liyen zenci o kadın beni ölilm<len kurtarmıştı Ben ni arkad~larına belli etmemeğe çalıştı~ 
~l: en biri hep inin namına söz _ Kudretlü sultanım! Size itaat et- be çalarak sordu: Halit olduğunu gördü ve ona da dedi ki: ise teşekkür makamında kendisini esir tar. Bütün geceyi bir dakika bile rah t 
lılı:: Cenahlhak .. .. memek mümkün <leğildir. lkn Basralı - Diri diri gömdükleri tevcenin sana - Bu da kafi! Meramınızı eyice an- diye sattım. ctmeğe muvafrak o1ınaksız.ın geçirdiler .• 
l:arcı t'sı n, a~ h?mru şahaneni ınü.tdal bir tacirim. Bir kızla evlendim. O zaman hiyanet ettiği sahih mi idi? Bu husustaki ladun. Bunu da yarın hallederiz. Sonra Bu sözlerden Didan bu altıncı yaban- Ancak ertesi sabah diğerleriyle hü· 
l\Ifı eriı: Bura ır takıın günahklr bi- bu kızın dünyada emsali yoktu. Fevkal- fikrin ne! ecnebilerden bir diğerine işaret ederek cının da · alt.ınış altın b()rcunu vererek kUmdarın sarayına gitmek mechuriye
tieilı:ıı CC-ııahıha~n tnahuı günahlarunmn ide güzel, ahlAkı, tabiali halim, selim ve - Zevcemin ne kadar aflt, ne kadar sordu: asılmaktan kurtardığı delikanh olduğu- tinde kaldılar. Hep birden huzura çık-

D·l'l ~k iç' lan is tirham ctınenizi son derecede afif idi. GünUn birinde;, de- dindar, ne kadar fazilelklr olduğunu ha· - Ya siz? Ne için cüuama uğradınız.? nu anladı ve ecncbileıin hepsine birden tılar. Didan yine dUnkU tertip üzere talı. 
~ •dıın h 1'

0 geldık. nizde bir seyahat icra et.mek mecburiye- tırıma getirdikçe buna inımamıyorsam - Ey h8.kiıncl cihan! Hastalığımı ne- dedi ki: tında oturuyol'du. Altı ecnebi karşısma 
~ ·~ ki:n arı dikkatle sUzdüktcn son- tinde kaldım. Zevcemi evimde hareki- da lıe,;hat! biraderime fovkallde bir lU- ye atfed.eooğimi bilıniyoruın! Fakat olsa - AIAmınızı tahfıf etmek için cenabı- dizilir d!ziltnez dedi ki: 

t •Yter 1 b ' ad ri madun vardır. Onun için i.iter istemez ol.sa sebebi >:.udur, zannederim: Birkaç hakka yalvannak isterim. Siz. şimdi kat'- - Ey! Ama ile meflur- hP.kikali 'ılirafa 
"li~ Utııınız1 d ha tında serhest bıraktım. Yanıt ır e - ... :.· 
"-tın P et.rıı~ old • D açık söyleyiniz. mi _ ki şu gördilğünüz adamdır- umuru karumn hiyaoeline kail oluyorum. sene evvel şu delikaolt bana dcniı: ke- van.saraymıza avdet cdini~ ve yarın yine karar verdiler mi! Hakikati söylemiye-

tnll\'aceh .ugunuz. günahları umu- beytiye ve sairecni idare etmek üzere Basralı tadrm bu ıiklerine karşı Di· .narında güul bir cariye satmqll. Ona hu saatte buraya geUııiz. Ama ile mef- . nin vay halin~! 
eııtnde ve hic bir nok•-~ınt ._, A _ı... . d _6.:. dan anyle ını.ıkabele elti: lkaıwı cebk bUmal etmek litedlm de ga- ltlç ta lrtikAp ettikleri cin~tleri hati-

1 -B,....""'DI-.....,. yerime veıcil bıraklıın. vıı~..tm e ~~ lir' LLPıı:. 
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Kadın korsa ar 
- 45 - Yazan : N. ORBAY 

Bu fettan ve kana susamış kadın 
o idaresini eline aldı. Korsan • • • 

gemısının erkekleri 
ile hisleri ile kazanmak ve midesi 

bağlamak lazımgeldiğini bilenlerdendi 
lngiliz gemisi olan Morning Star 1 - Aramızda ı<r.cak iki r:ıil kadar ri;ı idı<~e3ini kendi dire <lifi rJ!ırula, 

(Sabah yıldızı) Seylindan kalkmı~ l.ıir uzaklık vı:r. Onu ko!ay ve çahuk clcrt layfay" bıral:tı. Di~er to:yfal::.~a ~ 
lngiltereye gidiyordu. :;akalıyabileceğimize eminin. r,u em~• verı:i:: 

Kıymetli hamulesi vardı. Fakr.t Sabz.h Yıldızı çol< mahirane - Haydi, anoara inin, hr.m•nı:::ı 
Aynca gemide, mürettebattan idt.re ediliyordu. uoyurnn. Şarap için .. Pek az &anra 

bafka bir çok ta yolcu bul~~ıuyor~u. Kaplanı usta olduğu için yelLen- gö"ece~iniz ~e kafanızı ve lıuvveti-1 
Bu yolcular arıuında lngıliz mus- !eri rüzgarın esişine göre mükemme- nizi hazırlayın. Tol; kamına ve dolu 
temleke orduıunda kumandan olan len tanzim ediyordu. ltafa ile döv<i1 daha tııtlı olur. 
bir zabit ve karısı, bir ~err~h, hemen liri gemi .. Aralarındaki mesafeyi Kurnaz bıdm, vmgun olm:ı.dığı 
hepsi yaralı ,.e sakat yırmı bet asker daraltmadan gidiyorlardı. Beni!o c!ö 1 zamanlar tayfanın bi!tün silahlarını 

--
ROMANYADA 

Yahudi düşmanlığıııı 
ilham eden adam 

Nazır Cuza niçin 
olduğunu 

Yahudi düşmanı 
anlatıyor 

Devlet 
Hava yolları 

/ı. . ~b. katıı.t~ 
çın yenı ır Jı 
layihası hazırlatt 

1 ıııreklü Devlet hava yolları gene ,ıııı 

günün bugünkü teşkilatı yerin• k ., 
pr•l mak üzere hazırlanan kanun ~;: 

göre genel direktörlük bayınd~th•~ 
kanlığına bağlı, hükmi şahsiyeti. ıl<' 
mülhak bütçe ile idare olunur bır ~ 
müessesesi olacaktır. Vazife uçlll rf 

b.k ··dherF nctsında, ır auı netıce!-iın e 1" 
·ıotdl 

reıle olursa olsun olen pilot, P' ııf 

ru. makinist ve te1sizcilere idar~ ~~ 
]arının maaşa müstahak ai~clerı .~' 
tahsis olunacak dul ve yetım a) w1 
dan baska cı1arak kanuni ılı.irasçı 

• ·· ere birer defaya n1ahsus olmak uı tif. 
bin lira nakdi taz:ninat verilecek 

ve bunların çoğunun aileleri vardı. la kü'fü' .. .. 1 11 • d lı B 't d'' Sot Solo ubıraız nıyor, r ustunc c erm e" a r ve enı o o onun 
21 Şubat 1828 1 L - 1 k _ı_ ah in k den isti'na edilecektir. 

afak "km k ·Ü:· küfür yağdın yor, tayfa ara ""gın;> .am.aras:n::ıa, an tıın ya ız en-
1 

oi 
S ~ .. e zerakıe.. d çağınyordu. dinde bulunan bir dolaba kilitlerdi. Yolcular bin lirası mecbur t4' 

Hava yolları idaresinin )'olcıı,,ıe" 
meydan, hangar tarifeleri ve_ pıı~ 
telgraf idaresiyle birlikle tesbıt ~ 
!eri posta tarifeleri Bayındırlık .b•il 
1;.ınca tasdik olunduktan sonra yiifl ııt' 
girecektir. Tayyar~lerde her ne ~ 
olursa olsun meecani seyahat Y8l' ul<" 
caktır. Idarenin memurları bu h 

Hatb ustüvanın Y nın a bu!u- üzere on bin liraya kadar sigorta , ~ 
nuvorlar. dk ._ I . . . kt umen oyu erı celderdir. Sigorta primi bayJDU1 ı/' Metresi: Korsanlara, ne kadar itaatlı ve ıa-ı R lı" 

1 
.. 
1 

. -• rlı> 
H nd ky t ked 1. _ Haydi, dedi. Sen kamarana ı oıaa ar, yıne emruyetı yo u. ' . k 

1 1 
le ali 

i o anosunu er e 
1 

epey S'loLJ k Paris-Soir ı;azetesinin Romanya mu-1 - Harpten beri Romanyaya gelmıt kanlığınca sigorlA şir et er Y ,İ/ 
hn git, istirahat et. Birazdan çok yoru- ı an arı anca çarpışma ve vu- .. .. R . . b' d 

1 
zl 

1 
k b'l t .. · ·ı• -~ııe~lı 

o U§·· I d d k habiri c Yaş> ;ehrinde bu gunku umen olan yahudilerın 1 O ın en a a o ma- ra ı e uzerıne. ı .. ve "" 
Şimdi Atalantik denizinde, sakin lacakaın. Geminin idare ve sevkini ruıma zaman ~n 8 mi edy ana çı a- kabinesi azasından olan M. Cuza ile gö- dıklarını iddia etmek bir f8kadan batka caktır. ( 

bk b• ha .,_ yol alıyorlar ben üzerime alıyorum. rır ve sonra yıne top ar ı. . . .. K ti · d l'-1' t ve)'• 
Ye ı ır va "" • k f ) k rüşmüştür. Muharnr Y ahudı duşmanlı- feye hamledilemez dedi. aza ne cesın e ma u ıye ,< 

Gemide herkeı, ıimdiye kadar fır- Ve bu esrarengiz, fettan, kana su- Tayfalar anbarda a a arı <;e ~r ğının bayraktarı olan adamın bazı ka- Hudutlarımızın her yanından hergün !at vukııunda sigorta edilen ınil•d•';. 
bnaya tutulmamlf olmanın sevinci a&ml§ kadın, kendisinden u111ulma- ve karınlarını doyururken o da ıı- rakteristik hususiyetlerinden bahseder· memlekeıimize bir çok yahudi sokulu- culara veya kanuni mirasçıların• 
•e neteei içinde.. dık, beklenmedik bir meharetle yel- !ahları dolaptan çılcardı. Tevzi itini ken diyor ki: yor. Bu yavaş, devamlı ve sessiz bir yü- lecektir. 

Uzaktan bir geminin yelkenleri kenleri idareye, tayfalara emirler tamamladı. •Birkaç aene evvel , ne Cuzayı, ne rüyüıtür. Onu tevkif edecek hiç bir oed, --=--
göründü. venneğe bqladı. Sonra Benitonun yanına gitti. Adem, ne de Havvayı tanımıyan bir Ya- hiç bir baraj yoktur. Burada, Yaı şehrin- K A R 

Bu gemi, bumunu kendilerinden Bu emirlerin semeresi çabuk gö- Ona bir tas dolusu sıcak kakao hudi arabacı yolda, Cuzaya rasgelerek de 60 yıldan beri etrafımda yahudi dal-
ayn iatikamete çevİrmİf gidiyordu, rüldü. ile genİf bir parça et aövÜ§Ü götür- kendi.ine bilmem nereye gitmek istediği- gasının yükseldiğini görüyorum. Yalnız 

Bir tüccar gemisi •• Veya bir yolcu Petine dü§tükleri İngiliz gemısı dü. ni, doğru yolda olup olmadığını sormuş .. bu şehirde 120 bin nüfu• içinde 60 bin- _I 
gemiai.. ile aralarındaki mesafe daralmağa vüıünün de hepsini ye .. dedi Ondan Bütün yahudilerin hndi•ini ıanıdıldan- den fazla yahudi vardır. Ve işler bu hal· Karaman Ja ytJI' 

Uğurlar olaun .. Hak seli.met ver- L--lamlftı. .. .. .. d h • • ded' Ondan nı zanneden Cuza çok safiyetle ıorulan de devam ederse 60 yıl sonra Yaş ta- Uı 
~ vutunun e epsını ye.. ı. . . . . B 

ım. d b' • t il d" bu sualden iç),..nm ış ... Arabacının alay mamen brr yahudı §chrı olacaktır. ı.ı l k d 
(Sabah ld Tayfalar: sonra " ır sıgara e en ır. art apa t 

Fakat pek az sonra yı ızı) .. .. k ki . k d I •-- etmek istediğine zahip olerak üzerine koca tehirde manifatura eşy .. ı .••lan • • "rd"w- b • • b' d - Horra... Çnuku o er e erın a ın ar uua- . . 
1 

d b 
1 

d. h . . " d ıenııaı, go ugu U gemının ır en . kt d .__ _ ıld ... çullanmış, şcm!İye!iını za.val 1 a amın a- ya nız ort ıruıhyan magausı "•r ır. ---o-
• d • .,_.ı•w• • k d' Diye bag-ırarak bu kadının emir- fından hıs no asın an ıu.zan ıgı- B" .. " 

1 
k b 

1 
• ı JI, istikametinı eğqıuuıgmt ve en 1 • • ·ı b - 1and - b' şında parçalamış... Bundan kavga çık- ulun mngaza ar. • are er, sınema ar Kurtlar köyün süf" 

ÜZerlenn• e dogruw geldı'gı-'nı' go"rdu". lerine daha fazla ve canla bllfla ita- nı fakat midelerı ı e ag ıgını ı- .. .. I . B h . h d'd· B ı b b B 1 R 
· . · mış.. Cuza ushın gc mış.. u sa ne)'J ya u ı ır. unun a era er un ar O· 

"-L-L ld k ta ki ate koyuldular. lenlerdendı. b } · d b' · h 1 k .. d l ' ' t' k / • ld rdıl"'' .,........ yı ızının ap nı, es ve MEDI uzaktan seyreden ıale e enn en ırı o- manyanın am, muca e esın• ış ıra erıne sa ı ... , 
tecrübeli bir gemici idi. Üzerlerine Kadın korsan güvert!"de, yelkenle- -BiT - caoının yardımına koşm.:~ . Bütün bu _te- eımemişlerdir. Toprağımızda bir •apan 

1 0
t•' 

Karaman - Kar ara1tk1a1 a jı · relen gemiyi görünce derhal tayf ala- cavüzün sebebini anlamıyan yahudinin izleri bile yoktur. Bir Turlu, Bir Orleanlı ·ıJ<I 
. . . ediyor. Kar tipisi yüzünden gcçı ~ rına haykırarak 9u emirleri verdi: b asılmasına ramak kalmış ... • Fransız memleketlerının kendı kanından, • . . b k" k b l•tl• 

R H • d /1 

.Aı • ~ · · · · • 1 pandıgı u;ın azı oy ve asa • t( f - Biltün yelkenleri açın. üz- ın en urg acıası CUZANIN EViNDE kendı dılınden, kendı dınınden o mıyan "il . I .. b k .
1 

. t't ' 
. koyun agı any c 1rh at caı mı~ ı • ~ ,,,1 ginn esİfİne göre gemiye iatil<amet Profesör kendisini benden ziyadr ali- kendi mantalitcııni te.şımıyan yabancı k d . k d' l c:.b!'· 

. - .. .. )ar ,chre a ar 1nme tc 11 er. -r ~ verin. Son hızla gİbnek lizım.. kadar eden bir hikayeyi tebessüm ederek a.kınıle doldugunu gorecek ol•a nr du- .. • . 
30 

. . b ]mili· 
' karın yuksckhgı sanhmı u ~ (Sabah yıldızı}, mahmuz yemıf anlaıırken yaka deliğindeki gamalı haça şünür ~ .,.. 

cina al gibi adeta yerinden sıçrıyor- N d • ı b• bakıyordum. Bu bakışlarımdan ne dü- işte benim de taliim böyle olm~tur Do;! varda i•e 1 buçuk metreye yakl•~ 
du. eşre l en rapor il,. şJndüğümü hi.!sctmi~ gibi cevap , .. erdi : duğum gündenbcri memleketimin Ru- hr. Karaman • Hadim yolu kap• hl~' 

Kaptan çok yerinde karar vermİ§ •Bu gördüğünüz i~arct bir Hitlercilik men ruhundan hiç bir~y taşımıyan cc- lır. Bu yüzden Hadim postası bir 
Ye .;ok isabetli dütünınüttü. • k • h • ı • • alameti değildir. Partimin alametidir. nebilerin mülevves çizm.leri altında çiğ- tatil edilmiştir. ~ 

Çünlrii üzerlerine gelen gemi ay- suı ast ) tıma ını Biz Hitlerin iktidar mevkiine gelişioden nendiğini, onların istilasına geçtiğini gö- Avcılardan Hüseyin, Ali Rıza. f,l ,ı! 
lardanberi Atalntik denizini kana evvel bunu kabul etmiştik. Bu sözlerimle rüyorum.Kiliselerimiz bile bize aid değil- ve Süleyman Hamza, Zindan civ•',aı' 
boyayan Benito d'ö Soto korsanları- bu•• sbu•• tu•• n k ld Führer için en derin bir hayranlık besle- dir. Bükre, gibi Yaşta ve daha yirmi yer- kurtların hücumuna uğramıtlardır'. ,il 
nın gemisi idi. a ırmıyor diğimi gizlemek istemiyorum. de kiliseler yahudi mahelleleri arasında halinde buh .. nan kurtlara ateı ettJ')•~ ır 

Benito, Sabah Yıldızını görünce _ Ve devam elli: kaybolmuş ~ibidir. Yaş' da Sempantele- de bir netice alamaniı,lar ve kurt!•' .il' 
OllU e~veli bir Fransız gemiıi zan- cFranaa hakkındaki t"ıki sevgimizin mon k.ilitc:ıini görmcğc gidiniz ba"ıtlım. rafından ıehrc kadar kovalanrnıt1•Jp 
netmifti. Bunun üzerine tayfalardan k z· tamamen baki olduğunu anlayınız. Fakat Bu bahtsız kilise önünden kalbim sıkıl- Kurtlar ağıllara hücum etmiye b• ti 
Barbazan adlı bm .• : G--n sene Lakehurat'ta «. Hin-ı olması ihtimalini abul etmiyor.. ı-

1 
d 'Ah h il · :;.hn 

-r- führer hu" ku" m•tı'I • bı'r L•on Blum hu"ku"- , mış ar ır. io•m•n ma a esı ao· •ıf d b bal 1 b h • • 1 be ... ... '"" madan geçtiğimi hatırlan-lam . Killse )'&- • d 
_ · Hayır, d'edi. Bu gemi Fransız _eni urg» f?~ul n~~ y~maaAı elmne- ra u ava gemısıy e münase tte meti karşısında Alman naayonal sosya- hudi evlerile sarılmıştır. Buradan iki a- ki sürüye kurtlar hücum etmişse \!! 

.l'""-'I, lngı•t:_.ı•-. tice enen acı u_zerıne. an. bulunanlar ve yolcular aılo bır' te••- ı· · k ı zh d ban ve ko" ı·lu"l •rı'n mu" dahalesı· say•'' ' uqcı IZUll' - ızmıne BT•• eempati crimi;ı:İ İ ar an dım mceafcdedir. Ah mösyö bizim ta- .... br 
Barbazan Bordolu bir Franaızdı. ~::isy:::ı: te~'7::ı:ı!ekbf:c~~e~ nüt t.ltında idiler. Balonun ancak dı- kendimizi alamayız. Bu iki varlıkıan bi- rihimizi Molyeriniz Tartulfe'ünde iki ke- fazla zayiat verilmemiştir. ilci koyun-. 

Eski bir gemici oldug-u için Fransız §&rldan yangın çıkarıcı bir menni a- rincisine dayanabiliriz. Mücadele yolu- l E keçi telef olmuştur. · . .,,. 
bebiyet veren vaziyeti teabite me- ime içinde anlatmıştır: « v benimdir. p· 

gemilerinin çabamı herkesten eyi bi- • . B k . . d' tılmak suretiyle yaL' ~1§ olması ihti- muz aynidir. lkinci,jne gelince Rumen Çıkmak ize düşer.> § Karamanda bağcılık büyük bı', 
liyordu. Bu itibarla ilk gÖrü§te Sa- mur etmı§lı. u omısyon ıım 1 

ra- mali vardır. Rapor böyle bir auikaah ı-lmıyan ve asla olmıyacak olan bir mil- --=-- kişafa doğru gitmektedir. Bu yıl f\!<~( 
bah Yılchzırun Fransız olmadığını porunu ne§retmİ§ bulunuyor. Rapor teabit edecek hiç bir delil elde edil- yon yahudiye müsavi muameleye bizi tarikiyle dış piyasalara 2 milyon kil• ( 
lllllam .. tı. muhteviyatına göre Lakehurat'ta mediğini kaydetmekle beraber: «ba- mecb.ur etmek kaba bir şekilde muahe- Kedi yutan kadın dar üzüm, 600 vagon buğday, 116,;., 

Benitonun metresi: init çok normal §artlar içinde cere- I ka t tah . ed·ld·-· iht' delen hatırlatabilir Küba, 26 (P.S) - Bir kadın bir sirk- gon bulgur ihraç olunmuştur. Kot•.\~ 
tm. ·· lt b t · · • da 1 onun s en rıp ı ıgı ıma- · IJ<' 

- lngiliz gemiai mi, dedi. Daha yan e lfı mure e a ınıt ıımn ° · li • ka I • . V M. Cuzaya Fielderman'ın Romanya te gösteriş yapmak isterken ağzına sok- halkının yüzde alımı~ı bağcıdır. d'' 
eyi ya .. Elde edeceğimiz servet daha duğu kadar feliket inında da örnek ı::: bu e:;nek ~aı:;ndır.» !yor. e yahudileri hakkındaki rakamlarını haıır- tuğu küçük bir kedi yavrusunu yut- Karaman bağcılarını biraz himaye \,ıı 
çok olacak demek. lngiliz gemileri, sayılacak tekilde hareket etmiıler- onun ar asın a gaz posun- !attım. muştur. Kadın derhal hastaneye götü- se vebilhassa burada bir •uma fabr~~( 
Fransız gemileri gibi fakir değil. dir. Rapor balonun bir maıin enfer- dan iniıten evvel vukubulan bir fü- Cuza statistiklere inanmıyor, bunların rülmüş, midesine ameliyat yapılmış ve kurulursa Karamanda bağcılığın fe fıil 

Ve sonra vahti bir sıntma ile ili- nal veya İ§liale sebebiyet verecek itin iıtiale aeberı olduğu neticesin~ umumiyetle hileli şeyler olduğu kanaa- kedi yavrusu ölmemiş, baygın bir hal- iade bir inkişafa mazhar olacağıncl• 
ve etti: ba§ka bir tahrip vasıtasile yakılmıt varıyor. ıini besliyor. de midesinde~ çıkarılmıştır. şüphe yoktur . 

. ~~·;;i;;~-:-~z;;'77z=;;;~·~· ~~;Q~"Cfll';ıı~h;;Jv~z~r.;~.>IJa~.,~1ili"'S1?;r~f7.~zı;'//~LL~CL2u:.~l'.l'Zl~X~Z2tLL.22czzcz.i&..ZCL7.~'.<LLJZZu~,~~CG~ö=r-dduÜ"gu~-Ü .. ~zam~~a~n~dL· a~11~h~r:ap~·~ç~e~k~e~-1~. ~A;ey~n~ı ~zab:hii~t~y~a~n~ıba=:,~ın~d~a~o~t~u~ran;;jLLu~ .. -~(ci.e~n~ç~kkıa:d~ı~n~t~at~l~ı bbl~r~t:ebeb::s~ıiiÜ::'İıe-::-: 

P • ı · K d cekti. aile •ordu : - Rica ederim, dedi. Dostlarımı-a rı S 1 a in Huzurundan mahrum kalmaktan- - Şüphesiz Parise gideceksiniz? za Vervil 9atoaunda gördüklerinizi 

-45-
Her İ§ bitsin, buraya tamamen 

yerleteyim de ondan sonra haber ve
reyim dedim • 

- Mazeret değil ama .• O da ka
bul.. Fakat bundan sonra artık aık 
aık ve bol bol görütürüz. memuniye 
mahallesini biliyor musunuz? Orada 
çok güzel pitoresk bir ev bulduk. 

Cebinden bir kart çılcardı. 

Kalp yarasını kendine bile itiraf
tan çekinir bir vaziyete idi. 

- Buraya geldiğime hiç eyi et
medim, dedi. Hayır, bayır gelmemeli 
idim. Gelmeğe hakkım yoktu_. 

sa onun yanında ıstıraba katlanmak Genç kadın: anlatınız. 
daha eyi olmaz mı idi. - Hayır, dedi. Kocam, ilk iznin- Marael Buasey hürmetle bqını 

Bu karar üzerine ertesi gÜnÜ tam de Fas içerlerini gezmek iatiyor, be- eğdi ve anlatmağa baıladı. Herkes 
saatinde randevüaüne gitti. raber dol&f&cağız. büyük bir dikkatle dinliyordu. En 

ilk kartılatmanın birdenbire ya- Buasey bu ~zleri duyunca yüre- mühim noktalannda hayret nidalan 
pacağı tesirden korkuyordu. EYe gel- !ine bir.sızı düttü. Lüsilin bulundu- yükseliyordu. 
diği zaman bu korku biraz zail oldu. gu muhıtte Yllfıyacağmı umduğu aı- Bu sırada telefon çaldı. 

Y" L-- Lam b' k ! rada onu pek az sonra, muvakkaten Doktor Buasey sözünü ya.ı ıda uz.,..,ı arı ır aç genç za- d ı ka ed k · ? 
b't kad d d t tın' t' L'' ı e 0 aa, YP mı ece h • kesti. ı ar qını a ave e lf ı. u- ı · li ı ak F d ı - · 
·ı d kt b" "k b' d ti k zın ° ar asta o apnaga gı- Yüzbatı Filip Lamart telefon 

11 , o oru uyu ır os u ve aı- deceklerd'ı. b · 
atına geçtı. 

cak. bir samimiyetle karaıladı. Şüp- Bu do1-·ma günlerı' belki Lu" aile Ali Ali N 17 N d' 
h d kt h kkmd dah 1 ..., - o.. o.. ası . e ı-

desız .
0 

f.or ba' 8k •. 8 e1~ve - pek kısa gelecekti. Fakat onun için yoraunuz? Yahudi mahallesinde 
en mısa ır za ıtlere afı ma umat ne uzun olacaktı ·? p k • ı · D h ı ı· 

'OZ'OM 
5 78 inhisar idaresi 
129 M. j. Taranto 

83 Paterson 
41 Ş. Riza halefleri 
40 Ş. Remzi 

26 P. Klark 
21 K. Taner 
17 P. Paci 
16 Vitel 
16 &na{ bankası 

967 Yekun 
216339 

11. 
13.62 
13.50 
15.25 
12. 
14. 
13.75 
13. 
1~25 
14. 

- lıte adresimiz... Mükemmel 
bir de ll§Çımız var. G elin de beraber 
yemek yiyelim. Yarın aktam saat 
bea muvafık mı?. 

Fakat onu buraya mesleği değil, 
Lüsilin bulunduğu muhitin havası i
çinde olmak gibi mukavemet edil
mez bir his sürüklemiıti. Ne ümit 
ediyordu? 

Hiç.. Bunu bilmiyordu. 

. t' 1 ... mı . e a a.. er a ge ıyorum. 
verOnmlflal. d B k d • b' Üzerine birdenbire bir hüzün çök- Telefonu kapattı. 

r a uaıeye 8.J'§t enn ırj mü,tü M' f' 1 · d" d" 
217306 al' 

28/1/938 Çekirdeksiz üziim oria il 

Buasey itiraz etmek istedi : 
- Bilmem ki belki o saatte bir 

ifim çıkar diye korkuyorum .• 
Yüzbllfı itiraz etti: 
- Hayır .. Muhakkak sizi bekle-

yeceğiz. 

- Gayret edeceğim • 
Ellerini sıl<arak ayrıldılar. 
Doktor Buaaey, uzaklllfan ri:~ba

'ının arkasından baktı. 
içini çekti. 

e herkesı manuıı .,,,... ·---

Filip Lamarıa karşı asli kini yok
tu. Kıskançlığı yoktu. Lüaili onun 
elinden almağı hatırına bile getirmi
yordu. B111'a mukabil de Lüailsiz ya
§ıyamıyacağmı anlıyordu. 

Doktor, geceyi uykusuz geçirdi. 
Sevdiği kadının evine gitmemeği 

düşündü. 
Fakat buraya niçin gelmi,ti? 
Onu görmek, onun 1eaini duymak 

için değil mi? 
Onu görmediği zaman İalırap çe

lôyordu. 

· .. d'I • ııa ır erıne on u. 
sempatı goster 1 er. Biraz evvel umumi ne ... ye uydu- - Y h d" h il · d bı'r B'lh Fil' B k 'k'f %- a u ı ma a esın e 1 

aasa 1 ıp, uaseye ço 1 1 at-ı ğu halde timdi, dalgın, tamamen yangın çıkmış .. Aakeri itfaiye gru-
lı bulunuyordu. kendini kendi düıüncelerine verm!f· , b b k d d' Af Be d' d F kirh d una en uman a e ıyorum. -

]eri : 

No. 
No. 

7 
8 

-.-.... n, ıyor u. 8
.. .. anem e; söylenen sözleri bi~e duym~y~rdu. fınızı rica edeceğim. Kaybedecek No. 

~n~ olumden kurtaran buyuk. v~ d~-1 Yalnı.z a~~ıra kulagına (Parıalı ka- bir saniyem yok .. Bisikletime at- No. lO 
g~rli ~ostumu kab~I etmek ~bı bu-ı dın)_ ıam~nın teleffuzu geliyordu. _ layıp derhal askerlerimin bafına No. 11 

9 

yuk bır .tereften cıdde!'. bahtıyanm. , F ılbakika konutınaların mecrası- gitmeliyim. ZAH1RE 
Netelı konu9malar ıçınde geçen 1 bu esrarengiz kadının üzerine çevril- _ Biz de seninle beraber geli- 1515 çuval buğday 

bahis arasında genç zabitlerden biri! mifti. yoruz yüzbafı... 100 çuval bakla 
Lamarta: · - Aziz doktor! Filibin zabit arkadatları kadeh- 282 çuval nohut 

- Yüzbqım, dedi. imine ne :aa- .Bua.aey 11çradı. !erindeki içkileri boplttılar. Lü- · 6 çuval K. D. 
man bqhyonun? · ı Kendialne bitap eden Lüaildi. ıitden müaa.ade 'aldılar. SSO kental Palamut 

- önümüzdeki hafta.. ~ - Madam, dedi. -BITMEDl-.1022 balya pamuk 

5. 

5.50 

250. 
33. 

12· 75 
ıs.25 
ıs.1S 
14.75 
ı1.oO 

6.Z' 
4.16 

5.ıs 
11S 

sıs. 
.fZ. 



Yenilen Favsta 
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.- Möeya Lö K 

Dış ticaretimizde büyük 
bir inkişaf var 

Tütün satışımız 24 milyondan 43 milyona 
buğday satışımız 1 milyondan 1 milyona çıktı 

- bQ 1-_ '- ont.. Dedi. Y aptıiı· bahsettiniz. Eğer sizden korkum ol .. y· 
..., 'l'll'ete uekled"'" • d 'Jtlba ~ 1ft(i ııruuz cevabı vere- dı 0 mektubu eize teslim eder, ıonra • Başbakanlık lstat!stik umum mUdUr- anlatmaktadır· 

- Pek &il teeaeiıim. muhteviyabnı pder fifahen Alebandr lüğil, 937 yılı d11 ticaretimize ait olan MEMLEKETE NELER GELDi ? 
..._ olch.iun"' O halde nereye sit· Famez:e bilditltdim. rakkamları tamamen haz:ırlamı~ bulun- 1936 ya gtsre, 1937 de cbpnya fazla 
.... , uzu bana aöyliyebilir mi- Pardqanı maktadır. para vererek ıetirdittmlz maddelerin 

- SW. . _ Hayır.. Dedi. Bunu yapamazdı· Bir çok ticari tedblrlerill. alınmıı ol- batlıcalan pmlardır : 1936 da demir, 
-.. Lı.p ed~ olduiunuz DGnker· naz.. duğu 1937 senesinde, kontenjanın kal- çelik ve uwnulAtına verdiğimiz para 
"-d,I ._ Dünkerkten aonra n- - Neden) dırılması, yeni ticaret anlapnalan ya- 14.414.000 lirayı bulmUfhlr. Dört mil-
,......_~ General Alebandr - Çiinkü eeneral ancak yazdı bir pılması gibi ekonomik bareketlerbı, dış yon liraya yaklaşan bu fazlalık demir P.__. ~ · emir bekliyor. ticaretimiz bUnye.tl Uaerinde 7apacatı end(latrillnin yurd içindeki. bıkişafmın 
~ ~ P9linıl dGt&nmeie batladL - O halde aizi öldüreceğim. tesirlerin kat'ı neticesini, allkalı mah- bilyUk i.sbatıdır. 
~bir takip eden bu adam Ve böyle eöyler iöylemez tabancası- filler merakla beklemekte idiler. Ista- 1936 da 13.431.000 lira olan pamuk 
L~ ... Yer~~ 1IU idi~ nı çektiii gı'bi Pardayana ateı etti. tisük umum müdilrlüğünUn makinala- mepsucat, 1937 de 16.995.000 lirayı bul-
..._ M:, ltlO •rete neden muka· Pardayan atını uplattı. . rı, hükümetin aldılı tedbirlerin bUyük muştur. Gene 1936 da 12.202.000 lira 
~ ı..ı.ı. bu Ku,..... bot' ıôtri. isabetini, su götil.,... bir açıklıkla ı.. verdJihııiz makiııalara, 937 de llclediği-

....._ le.ada~ milkemmel ma· Şövalye de atet etti. pat etmiştir. 1929 dan beri lrurulmUJ miz para 15.057.000 liradır. 
-. Ma., edlnmittL Fakat o poıtacıyı değil. atını nipn aJ. olan dış ticaret muvazenesi, her sene Pamuk ipliği 3.076.000 liradan 5.476.000 

ı. ~ 1• ~edi. euallerime brıı ace· mıştı. olduğu gibi bu sene de in!Pşaf seyrin- liraya yükselmiştir. Bu da, iç endilstri· 
.... ~en.üt olduiunuz: cevaplar ai· Beyninden kurşun yiyen at hemen yı· de yeni bir rekor vennif bulunuyor. nin ihtiyacının çoğaldığını anlatıyor .. 
'- ....... eual eonnak ceaaretinl ba- kıldı. Postacı da yere atladı. 1936 yılına göre, ithalltta 21 milyon Yün ve kıl ipliklere verilen para, 3 mil-
..;;., ı..,. Kdoncon• çekti. 848 bin lira, ihracatta da 20 nülyon 250 yDn 618 bin liradan 5.057.000 liraya fır-
~ clördüncüeilail de sora· Pardayan da yere .atlamıt. o da kı· bin lira artış oldulu anlMılımftır. Itha- lamJltır· Kara nakliye vasıtalanna 93'7 s....; ....,.:_ mukaWesine hazır bu· lıncanı sıyırmlftt. lata göre ihracat fazlası, 23 milyon lira- de verdiğimiz para, 4.138.000 liradır. 

~ r...ı . · _ Mösyö, dedi, düelloya batlama· dır. tHRACATIMIZDA FAZLALIK 
lllsı.. ...... ~Da.ut.nelen beri beni fu evvel bir an beni dinle)bıiz. Ben J Ithalıit ve ihracat luymetleri.ıiln 1935, 1thalit fazlalığı ka~L!ırida ihracatı-

....,. Dı.- 'OUUnuz) • 
1
_ d' . K d"' M . • ola ı_ . 1936 seneleriyle ktyubnna\ırn aşatıda mızcla da devamlı art~ vardır. Bu sene, TÜRJCİ)1! • ~ • .....__.__ d-%..:.1 c.__ • ..en anı ont o aTJanst ra .. aıze . . nırut.n• RIYETI .~ ~ ._. "'WR• .- Deniz- takdim etmi~tim. Benim batka biT imıim göste~Imiştir : b~ tüt~~en.,~~eh bir misli- ISIRAH~"';7vB ,., 

'Oıı. ..... . ·. ._ dalia vaT. Ben, Şöv&I e dö' Pardayıuum. lthalat 1935 1936 1937 ne yaklaşan Dll' yüiaeune bydetmlştir': 1 ~ S:. •··· F.Mat mçm takip , . Y • 88.823.000 tt,şıl.000 114.3'19.00CJ '36' da 2.f.;ıt85.000 tira olan 1t1tUn sat!fı, 'ft ~ '-' ) Arn1ende izimi k&Petdr.~ ~a.tacının ~?zleri açıldL . . . ~. Ihracat... ... ... . . '99T \fe 43.895.000 lttayı bulam~. • 
' ~ ~nl ·tekıar bulmaia ça· - ~unu hıç hatırıma getı~emiftim. 95.861.000 117.733.000 137.98~.000 Satış Jeıymellerl artan mahsullerimiz 1 1 

. 

.,_-...... ...... ......_._ . . Dedı. , . . Şuh 
1 

Her sene, ihra.caıımıı.. ithAlAtımııclin 'iuplardır ~ • ~1· w•a= 1=11ımm 1 W-"'\W b 1 1 ° 

' 

~ ......... -- Wrlikte ae,..bat et- .-. Demek beni tanıyo~unuz.. a. daha büyük ve geçmiş olan yılı ara~mı- BuldaY satışımız 1.927.000 den, yedi zmir i Daimi ' Encu··menı·nden''e 
, ...._ lr-- --:- . . de yzun uzadıya nutuklaT ıradından kur· yacak kadar dolgun farkları apna.kt&. 1DilJQD. 885.QOO ne yUkııel~. Tilrk e 
'~ orduclluna aitmekte of. Julmııı olacağız. Mademki beni tanıyor· dır. }3una :çıukabil ,ithalltımızda, ,mem- köylüsilnün ana maddesi olan Buğday ,Eluiltnaeye konulan İt Güzel yalı iJk okut lturait japlai. 
~ lirendiniz> ~tabi e>Jdujunuz Fantan.an beni üç leketin yeni hayat prtl1:f.1Dm i~ et- ~deki bu bUyÜk satış artışını, J•- Ketif bedeli : (12365) lira (13) 1'ufUtt,Ur. 
~ ...._ ~ laldD hir lfatle le: · dört defa öldümıeie .kalk11tıiını da bi- I tirdiği eşyanın satı.ıı alınınış olmasın- k~ zamanlara kadar buğday ithal eden Ekailtme i ~ 17 Şubat 938 ~~mbe IUp6 ·aa& 

-_ ~~ Fanta U-- Uniniz demek. Son ıe,.bbiia ve ı...d• dan doitan b;r yiibekl}k gösteri,t0r. O;r. memleket olara'k. büyük bir ,.vinç- at 11 de lımir Yillyeti dahiıl -
' ...., ilittim. berinden uzun uman da geçmedi. 1 Bu, bilhassa ~zerinde durulmağa de- le 'kay(İediyo~z. . cümeninde ka~ı . zarf ua"11 ile 

. 4..J ~ •• "iti. 
1 

Hatti bunu, kendi hayatını kurtarlllJf ,ğer bir ıneşeleocli:1' : Meıplekette so~al Yün ve keçı kılı ıhrac~tı~ız: 5.4~1.?00 yapılacaktır. · 
~ S... . • • olmaklıiuna mukabil yaptı. Şükran bor· hayatın gelişmesı, medeni vasıtaların liradan 6.550.000 liraya yukielmıştir" lıtekliler , : Eluiltnae ..rtnameai. mük&Yele 

lill ...._ 0.., ti. MYe etti: •• cuma bana Dük dö Gizin askerlerini mu· çoğalması, ekonomik bünyemizin yeni "Büyilk'bir artına Xıiyde<len mahsulleri- ,Pl'Ojeai bayındırlık itleri ....ı 
lı.ııı... lllf L., >Js'PeliL. S. ~ ~-· ..Uat kdmalda CSdemek iatecli. Ona öl· kuruluşla.r"- ihtiyaç göstermesi. taze en- mizden birisi de arpadır. Aı'pamızın şa- tarbaameMt J•Pl i•leri um'11Df fm-
1.\t-: ~· ':•het etmek iGin oldu- ~ilrmek hem elimde idi hem de hakkım. dilstri . şubelerinin doğması, hülasa bu tışı ı.968.000 liradan 5.889-.000 liraya ni tartn&metı.i ye ketif Ye fl'OıC 

........ - iU >;:;;- bunan hatb Elimde mükemmel fırsat ta . vardı. Ko· ithalat artışı, kalkınmamızın sür' atini Çikritıştır. jeJi lzmir naf1'. . muaa..tq&Gde 

ıı....:"~• lJ K L s. a . '-•- lumu biT uzatmak klfi idi. Yapmadun. y ı b g~ incel~1.,bilirler. ~ ~ te..-1-onM.n n,,. .eedaıı:e ~~Binaenaleyh Favıtanın doatlan, Dük dö . ı•rmı• ı•raya ı•r Ekıiltmeye ıirebitm• i~in lateldilerin 928 lira muylJck&t te-

...._ .... _ . ~ k....ılme dü,man t.ı.W ediyo- llllf mütea)Jıit)ik ve licaret odui 
~Pı -·--.u:ı· uuaaae e1' mı-.,JGizden tutunuz da aize vanncqa kadar casus minat ile nafıa v~etiİıden aı .... 
~ 'ı:-F ..... tüafmdan ..., s.,. nını, GöderinÖzd< !>eni. pldünnek We- belııeleri ile birlikte ı.a;..rı.~. 
S."'....,.. lorafiiidaa-nlmôi ... ffl' büyük k;r amı, •tr Fakat möoyö. Çinde dı:nizde balık kadar bol o/.aa !arı teklif melıtuplaruu ,yubnda ~ ti;;,. - ........................ ild;;...k ......... _......... ' 3 ilncü ...... ~yazılı...-bir 
.-....,._.... .--.wa, ~.ı.~- Eliıüzdekl ...ı...ı..:- F...... '.1'.."' casusluk te:şkıltih ve m6cadeleleri ;:: _.. t:l: ~ • .ı.. ~... __ ...... ....-.ı,..- ... ı- . • . . • ,, • .:....'...::! "'"'"'°'" .... ~ .... ~ ..... ......_. dGnaeP keadime ~ ı.;ı.ı;p .. ı..,.. BU- l'ranm _....,.., ç;...ı.. .,.ju- .iti: Bir Uf' ~ pplwım sabi- ;:;;... olan~· Wwi 
~ ... lralmam.,... • ı...-..... · !arla ınü<ıadele eden t111kllita roemup bi, kendi ppkasına beazlyen başka bir edıı-. ......... -;' v:. Fawta tara&aaaa ~ Pardayan b&yle eöyliyerek hazır ol bir Çin .sübayı ile konu~maya muvaffak şapkayı alarak bqına geçirdi ve dıpn 2SZ O•) 
~.\ılr :.e. t ta ı.a,Uk -'~ hiea vaziyetini a'ldL olmll§tur. Bu te§kilAt, Japonyanın Llv- çıktı. . ~ ...:..:- . ıc.ı...ıa• -· • rensi denilen genen! Doybaramn, Ç,;n- Ertesi gUn. po!W.r yUıe ayni lokanta- ( L A N 
~ taıWar ....ı.. . - BibDecli - de teksif ettiği faaliyeti kötilrümf~ir- ya gelen ada~ın ~şinde icliler. Ayni J • ıı• D E . ~......... mek içUı bhtiln gayretiyle çal!imakta_fsilıne tekenur elli. Bu de!a şapka hır- zmJf 1 aimi ' OCÜmenilıden: 
~~ ..... .___ :.ipe~::=--. dır. Çinli hafiye demiştir ki : sızı_ d_erhal bir hafiye tarafından takip 14 c:. •• L.. 938 p . ~ - -----~-- e1--1ae111-•• dild v--t uart.i sinü uat 11 de ilaaleai ,.apa1ac:qı illa .._, .._ Yed WL - Çinde casustan bol bir şey yoktur. e ı. Şapka değiştirme hidisesi bir di- eclibait olan 120055 lira 23 ~ U,if heclelli Gflllaallçe • Kara· 

.....,&!,• <Ilı ,. J.ab. Delil mi istiyorsunuz. Çin orduswıun il"" lolranu.ı_., tıtharla~d~ ve b~ ~r burun J"Olu elnil-0.in o ... iia ba:rram tatiline ............._ 
~ ..... - iee cnap •ermek beninriçin ANKARA RADYOSU: cMUWatlar tarifesi> ne bakınız. Bir a:Al-~pka bır Hintlinın b~ında iken ötürü 17 Şubat 938 Pertembe ılnii aut 11 e b~clıiı ilan oJa.. 
~ deci&. Ça.kü 6urimd ~ Öğle neşriyatı: harp gemisini tahribe muvaffak olan her yaMJandı. Şapkanın astarında Tinbah nur. 262 (170) 
S libt bir ~ cJıgecl~ pW nefer 3000 sterlin lirası alır. Bir d~ askeri meydanının ve Şepkey radyo is-i:: ..... "':-- ı.;. _.._ m.ı.ı..ı- Saat 13.34)-1150 ... Jluhtelif plik - tayyua1ni dllşüreo .... ha~anmızda ~-un plinları çıklı. YI~ ~ Devlet Dem iryollarında n: 

......: •a"Ltmı olm .. Cla im- riyalı, 13.50-H.15 te Pllk: Türk musikisi inmele mecbur edenin müklfatı albnlf .-,ı IOlll'a, general Ll Şiyen Şı, Çınlı ve ~· ve halk prltılan, lUSrU.30 da dahili ve sterlindir. Bk tank için otuz sterlia ve pı.,ıı.:. •ili kadar kimseyi tevkif ettir- Slitliç İlllılJODUDıla, iatu:ron binut kutıomda enlruı 3 .... 
~ .\ı. '. _ harid haberler, 15.30 dan mharon mü- bir tap ıçın 2' •!erlin verilör. Bir J- ıll.,Jl...ı.r Çinin cenubunda bk ....,.. bir ,.ı... ait dlklrinlarla fıruım J&lntz anut açd. artbn:la -
ı.., • -~o Lö Kont. Siz beııiın &Ü: öjretmen mektebinden naklen CUın- sU!ıayı esir ecJ;Jdiğl takdirde mükllal luk -.kezi vUcuda getirmifleıdi. Ek- li:rle llç - için lı:İr&J"& verileceı.tir. lbale 15/2/W4 Salı slall 
........ ı..ı.,;;;;; a ı...,. <ok ı- mob- hur Bqlwılıi\ Fllormanlk orbstra lıe- altı ııtedind;r. Asker veya sivil. bir ca- ~ idama mahldlm edildiler. aaat lS ele Ahancalı: 8 inci ı,ıe- lmmiı:ron binumda J&Ptlacak• 
~-... Beni aldama- yetiDla konseri, Şef Pnıetoriut, •us6 hllkümete teslim eden adam ıse Sıze bunun gibi daha l"k çok b;kiye- tır. Mah.ımen üç _elik kira bedeli 30 liradır. ı.t.ldilerin ,a... 
taL: y 11a. ler mlatabil'rl ı b' · · daha de yedi buçuk niıbetinde nnnakkat teminat 1atınnalan " ı-
..,:.._ ...._... Akfam neşriyatı: . ancak üç sterlin alır (yani yirmi lira) .. . ' m. şte ır tanesı : • k .,... 

..._ ı.. ~ :f>- .. Ne ... Saat 18.30-18.35 te pllk neşnyatı, 18. Niçin bu kadrar az verilclilinl biliyor . Gunün birinde, gizli zabıta Japonla- llrmeJ• anuDİ mini bir halleri olmadıfma dait ~ 
"._ -.. olacak F ...ı; (K ilk I' ki Ye arıuıılaa ...ılralarla IDU&JY81l - kemia:raaa ~ '- "- laa.ı. bir~· ar • 35-19.00 da Çocuklara karagöz, Uç musunuz? Çünkü casuslar o bdat çok- nn o ·yen viliyetiııde milhinı bir ca- lizımdır. Şartnameler komi.,..Un "SGtlaç iataar-•- ,._ 

......., ~). ..... Son· Ali), 19.10-19.35 te Ti1rk musikisi ve tur ki tevkif edilen casus J>qma üç ster- ııdl\ık merkezi vücuda getirmiş olduk· ruız alınır. 29-3 301 (17.Z) 

' ~•bnı bilir müiaiz diyo- b.Jk prkıları ~ ve. arkadaş- linden fazla para verm~e kalklftlacak lamu haber aldı. Biltiln zabıta memur- __ ....... _.liiliii•.-----
..._ ~. im), lt.36-19.50 de Sut ayan ... rapça olsa Çin -· giplerini kapaınota '""' - ajanlar - edildi. Muh- T 11rk gencı mu ha-' 
~ ~ "-ı bW olaWlir kt. -ip~ ıt.58-30.11 ı. Türk DlUlildo1 ve mecbur kalır. telif Yorleıde baskın pklinde anpır- , 
~ -~ Söylemiyecek einiz. De- halk prkıları (Bay Muzaffer ve arka- Şarklılar, bildiilniz pbt. caausluiu bir ~ yapıldı, fakat biT netice çıkma- alp aranıyor 
, r;" ....... 0,.le iM ben .c;

7
• ct.flan), 20.15-20.30 da Hukuki konUfllUl san'at haline ıetirdikteri için bizim iti- dı.d 'GUııUn birinde, esrar kendili~ U... • 1111111 n · 

ı..~~ . (Hukuk ilmini 1a,ma kurumu tarafui- miz çok ,liiçtilr. s~, Japonlarla anla- ·~ ınlandı : Amoy limanında bir mo- ~- ~JeJ• n-
~ ........ ~ ....... .. .......... dan), lll0.30-U-00 .. TUdt - .. prak Kantonda bir lç:uı . ~ tifr lılr Jrayıea çmpb. ita ...... içinde lılr laf -.iiboli lıir mulıa"'." ~ , !Jı.....;. .. , halk prkıları (Salih14dln .. arkadat- çalıpn .... usun nuıl iakalandı&mı .,._ adamla lılr kadm vudı. Ka11k d..nlıl1 ı.dır- A"':- ft l.,.;&ace lıiloaler 
~foıı..;;;j ...... > lan) ZU0-21.15 te ajam haberleri, 21. !atayım. w lıadm danbıa dfltU1. Keııdlol kurla- _....edilir. 
' ~ ....:::!:'az. ilen do Kont dö ıs-ıİ.u ı. ıtildyo - Bu adam Çbıl1 idi. Goaenl li ş;,.,. nNı " aolıe oldulıı lç1rı halltaııe)'e nak- ADRES : ikinci K.don Şoplıo.-
~ _..."""- ~lecfim anned... ISTANBUL RADYOSU: Şu uzun zamanda beri cıDUn fil.Phele- Wlldi. Doktor, kadını mua,ene edince ne eolrak No. 20 
'-- ....:._~ı. İete •~ .. S. ayn biT Oile Dlfdyatı: niyordu. Faqt tevkifini ic.p ettirecek 19'belilde bir alAkuı olmadıimı ha)'nl- S.7 1 - 8 dSS• 
'-it ,~ l'9eniz at~ ~ektup- delilden mahrumdu. Adama m muha· ı. ıtm!U. Kanuna yuvarlak bir tas bal-
'~ ~: 5-'Melı.tubvıı _içinde ya: Saat 12.30 da pllkla Türk musikisi., sara altında idi. HWııetçi]erlDcl ço- laııliftı. Gebe gibi ıörtınerek polisin 
.... ..:::::- o..ı..!';; Fanta Alol:- 12.50 .ı. havadis, 13-05 te ,t1k1a TUdt iu polielıı ıôzll adamı idiler, teie6m loıncti'""" .....ı..t ve merı.a-tle mua- BERGAMA SUUI HUKUK 
' ~ "-11' oliaaaau~ril::: ınUlikisi, 13.30 da muhtelif plak neşriyatı kontrol altında idi ve evinin bpua:dan mele etmeshıl temin ediyordu. Bu IU· MAHKEMESiNDEN : 
p'- .. leçnıe.üıi emrediyoT. .Aqam nqriyatı: çıktığı Andan iUbaren hafiyeler pefini re~ kayıkları muayene eden poliller: M. Ale,la ı t.min:le Dlıllıweada-
-...... ~ ~or4u. Saat 18.30 da Safiye: Piyano ve ke- bıralunıyordu. daima ona dolrunmıyorlardı. Halbuki in.da Hacı ömer aolcap,da Serp-

Kulafınıztla ol•ıın 

i 
ı 

lz:miT Tilkilikte YENi 1Z1UR 

ECZANF.SINDE ......,~ . . man refakatiyle, 19.00 da Konf~~: Günün birinde maruf bir lokantaya ~dm.ın karnındaki tu .. ç~man ~· mala Tatar AbduUlh brcleti Rifat: 
~tıdr f.' ~ben bu mekt b Selim Sım Tercan (Çocuk terbıyesı), girdi. ŞaJ)kasını portmantoya astıktan li vesıkalann tqmması ıçın en emm va- S.,unecle Kemal Gündoğdu ta-

..._ loı. ı.,; ~ ıôbn.,;,,; ;.,..::;.'. 19.55 te borsa haberled. :ıo.oo de &ıdi sonra, bör kilted• bir kaç dostu ile bir sıta olarak kullanılıyordu. nfmdaa Rftl olııJhiae ilıMıe olu- •lı.ıZMl-•R-•S•l•OU--TI•C•-ARE-T-Mlil"!P". 
P...,. t... .. .,..._ .. Hoşses ve arkadqları arafmdan türk masaya oturdu. Her zaman gibi, bi.r nan izale,.i IUJU daTMDWl icra Jo.

1 
MURLUOUNDAN : ._ 

-~~ t~~ musikisi ve halk prkıları,.20.30 da hava polis müfettişi kendisini gözetliyordu. ~!lllll!!••H•••••• .. "1ıı,, ~ ""'-ıiı .... ......ı .... nu raporu, 20.33 .. Omer - tarafından Bu müfettif, tesadilfen. onun şapkasmı Tal ebe velilerine \mmMta olan malık--ınıle mtid- Mumffer y emİIÇi ticaret unvani. 
~O.....~ . Fakat herif bu t•h· arapça siiyh!v. 20.45 te ~t özde"."' astıtı portmaıı!Dnun alhnda bir masaya Dan fib loiaM lk .. - olaol cloio1orb Rifom ~ mı9ıul . le bminle Halimaia çmpnda 48 
• ~ ı.aıd,; ses ve arkadaıları tarafından tUrk m ... - oturdu. Andan ancak bir iki dııklka llirı ·-1zzw.. ..W - Wr Mrt- bhnıt lıalunıluiundan a&- ta-! :;;::t ~. ~ r- Mu-

...._ ....;:~, ~ l&kayt durdu. ki.si ve halk prlulan, (saat ayan), 21: :..+t u "•teril d biri h-b.._ .. -... -•-•----'-- idi- gat icruma ve yenm muhakemenin' • eıDlfÇIDın .,.... ticaret un-
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lZMlR sıcıu TiCARET ME
MURLUGUNDAN : 

lzmirde Osmaniye caddesinde 29 
numarada iplik ve her türlü kum"-4 
alım ve satımı ile uğraşan lsak N. 
Kohen Limited tirketi tarafından 
Yusef Levi ve Elia Arditiye verilen 
temsil vekaletnamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2172 nu
manunna kayt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

lzmir Sicili T icaret Memurluğu 
resmi mühürü ve F . Tenik 

imzası 

1 - VEKALETNAME 
Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi 

ikinci kanun ayının yirmi birinci cu
ma gü:ıü saat on bet sularında ben 
~ıda İmza ve mühürünü koyan 
Türkiye cümhuriyeti kanunlarının 
baJııettiği salahiyetleri haiz İzmir 
birinci noteri bay Mehmet Fifat Bay
raktaroğlu, lzmirde hükümet civa
rında Güzel İzmir hanında 5 numa
rah dairemde vazife görmekte iken 
yanıma gelen : lzmirde Osmaniye 
caddesinde 29 nu marada kain«ISAK 
N. Kohen Limited• unvanlı ş ır
kel namına dairemizce musaddak 
mukavele ve sirküler mucibince mü
dür sıfat iy le münferiden imzaya sa
lahiye ttar !SAK N. Kohen bana mü
racaatle resen bi r umumi vekaletna
me tanzimini istedi. Kendis ini n ka
nuni ehliyeti haiz olduğunu anla
dım. İ zmirde Karataşta Şetaret so
kağında 23 numaralı t'Vde oturan 
H üseyin oğlu Fehim Özçağlıyanlar 

1
v., lzm irde Karataşta 3 1 2 inci so
kakta 8 numaralı evde oturan Yu
suf oğlu Muharrem Miken. Şah i t ve 
muarrif sı fa tiy le hazı r bulunuyorlar
dı Bu şahitlerin şahadet~ mani bir 
halleri ol ll'lad ığı soru larak anla•ı l dı. 
Bunun üzerine mumaileyh su su.
retle takrire başladı : cMüdürü \'C 

Gözlerinizi muhafaza etmek 
için hol ı şığa ihtiyacınız var
dır. Üsran1 m hu ihtiyacını
zı tatnıin eder. Asgari istih
lak teınin ettigi cihetle daha 
hol ışıgın tedarikini teshil 
eder. Gözleriniz dahi ınuha-

faza edilıniş olur. 

OSR 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

··- - . ,. . . • ' *":..' . -·~ ~ ~ ·~~ · _, . • , . 

öKSORENLERE VE 
GöCOS NEZLELERiNE KAT R AN HAKKI EKREM 

llan Istanbul sıhhi 
Bugünden it;baren, ,;mdiye Laka-_ Ve ek sı· ı t m e 

dar beraber calıştığım Arthur . 

müesseseler artırma 
komisyonundan: 

font ve mahdumları Limited §İrketi 
ile i, münasebetlerimi kesmeğe ve ! 
m üstakilen ticaret hayatına atılma
ğa karar verdiğimi muhterem halka 
bildirmekle ş"ref duyarım. 

KONST A NTtN SAMAN 
29 - 30 307 (1 76) ,% ________________ ,~ 

Dr. Behcet Uz • 
Çocuk hastalıkları 

mütehass ı sı 
HastJ~cırını he gün !'aat 11.30 

dan 1 c kad r B yler soh[:ında 

Ahenk ınatbaası yanındaki hususi 
muayrm·hanesinde kabul eder. 

Mu yenehane Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 

}==~===~ 
~ 

S i EMENi 

ELEKTRi K 
MOTORLE RI 

< 1 

f.k~iltmcye konn)an i~: Şişli çocuk ha!_lltanr-~'ndc }'apılacak kalorifer tesisatı. 

Keşif bedeli: 16923 lira 94 kuru' 
\luvakkat garanti: 1Z70 lira 
t~tanbul Şişli c;ocuk hastancsin~n kalori:er tc!!İsalı kapalı zarfla eksiltmeye 

kqnulmuştur. 

1 - Eksiltme 2. 2 938 Çarşarr.ba günü saat 1 S de Cağaloğlu nda Sıhhat 

ve içtimai muavr-net müdi.irlüğü bina!lında kurulu konl İsyon tarafından yap-

la('. aktır. 

2 - fı..1ukavele, ck~iltmc Bayındırlık )şlcri genci, hususi ve fenni şar tna

ıncleri, proje ve keşif hu)aşa:.ııiyle buna n1ütefcrri diğer evrak 85 kuru~ mukH.· 

bilinde komiı>yondan alınabilir. 

3 - istekliler cari seneye ait ticaret oda~ ı vcsikasiylc 2490 say ıh kanun

da yazılı belgeler ve bu işe benzer 1O.000 l iralık İş yaptıkla rına d a ir Nafıa 

veki. letinden almış oldukları müteahhitlik vesikalr iyle birlikte muvakkat ga-

1anti makbuz veya banka mektuplaıını havi tt::k lif zarflarını ih ale ısaatindcn 

hir ~aat evveline kadar komisyona vcrmcJ,.ri. 173 
1 S-20-24-29 144 (9Z) 

~--~·.::: ·~=====,,.......,~~==========-

DAIMOM 

münferiden temsile saldhiyctt.ır b•ı
lunduğum cisak N. Kohen Limitediı 
unvanlı şirketin mevzuuna dahil 
bütün muameleleri tedvire ve alım 
ve satımı icraya, ve bedelleriııi te
diye ve tahsile ve bankalardan ve 
hakiki ve hükmi şahıslarla olan mü
nasebatı idameye. bankalardan ti
cari ve urfl usullerle istikraz akdi
ne, emtia terhine ve a'\.·ansları ve
sair mebaliği tesviyeye, senet, ciro 
İskonto, temlik ve havaleye poliça 
ve çek keşide ve kabu l ve ademi ka
bul veya ademi tediyesine ve bun
ları imza ve bedellerini tahsil ve 
itaya, her nevi ibrarlara ve s"'neda
ta imza koymağa, gümrük idarele
rindeki muamelatı takip ve emtea 
ihraç ve ithal ve teselliim~ v~ beyan
narrle ve sair evrakı imz::ıya ve de
pozito tevdi ve icabınd:ı istirdada. 
postadan adi ve taahhütlü mektup 
ve havale ve paket, telgraf ve tele
fon ve her türlü kıymetli ve kıymet
siz paketleri tesellüme veya irsale 
ve şirketin eşhası muhtelife zimme
tinde olan matlı'.ıbatını talep ve tah
sil ve alızu kabza, makbuz ve ibra 
vermeğe ve borçlular hakkında her 
türlü kanuni ve icrai takibatı yap
mağa, dosyalarını te~kil ve icrada 
he r türlü talep ve beyanatta bulun
mağa borç l u ların emvalini haczen 
sattırmağa, müzayedesine işti rak 
ve şirket uhdesinde ihalesi icra edi-
1irse alacağ'ın mahsubunu icra ve 
tapusunu almağa velhasıl bütün tüc
cari muamelatı salahiyeti tam me ile 
y pmağa ve hususatı mezkure ile 
sair cihetlerden dolayı dava tahad
düsü halinde Türkiye cümhuriyeti 
mahkemelerinin kaffesinde her tür- r-:ıo. 4611 . 1 

lü kanuni sıfatlarla muhakeme ve Kalem feneri ve dör.t köfe küçük cep feneri No. 1908 
1 t d DAIMON markalı bu fenerler yirminci asrın en rok beg" enilmi' mu ıasamaya ve emyızı avaya, ,. 

protesto çekmeğe, cevap vermeğe, ve en çok takdir ediT.mittir. Ka lem feneri raptiyeli adeta bir ka-
tebliğ ve tebellüğa, ahzu kabza, su!- Sanayıde Siemens Motör ve lem g ibi cepte ta,ınır ve kalem kadar küçüktür. Bayanların el 
hu ibraya, icra ve temyiz murafaa- malzemesini kullanan rahat eder çantalarında taşınır, dört köşe ampullu fenerlerde küçük cep 
sına ve yemin teklıf ve redde, rüye- M. TEVFJK fen,..rlerinin en iyisidir, tavsiye ederiz. 
ti muhasebeye, iflas talep ve redde UMUM DEPOLARI : Izmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüs-
konkordato akı ve imzasına ve alı- nü Öz demişli .• lstanbulda Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 
nan hükümleri icraen infaz ettirme- BA YKENT •=================--• 
ğe ve yalnız husunıete taalluk eden iZMiR BELED!YESl~~DEN: ıra bedeli muhammenli Damlacık 
hususat hakkında avukat tayin ve MET ALLUM 1 - Beş yüz otuz sekiz lira otuz caddesinde hastane kartmnda 
azline mezun ve her ikisi müçtemi- 1 A b 1 d yedi kuruş bedeli keşifli · gümrük 4/1 sayılı deponun bir senelik ki-
an imzaya salahiyettar olmak üzere am a arı eposu h 1 

karşısında otobüs bekleme ma a · rası bat katiplikteki fartnamesi 
Yusef Levi ve Eliya Arditiyi ols ı fat- Pe§temalcılar 77 /79 b h k d" 
la vekili umumi tayin ettim.> Diye Telefon : 3332 li a f mü endislikten tedar·i e ı- veçhile 15/2/938 salı günü saat 
•Özü bitirdi. Yerilen bu takriri ben "••••••Mıı•-•ız- I lecek proje, keşif ve şartnamele- on altıda açık arttırma ile ihale 
yeminli noter bir nüsha olarak tan- --=• ri veçhile 15/2/938 salı giimü sa- edilecektir. İştirak için üç lira elli 

zim etitm. Ye muhteviyatını kendi- 'TJ!/JGr'//Lo.:zz'L///.H//.e'l/.tL//.ı'Zm//Ll'{L7J at on altıda açık eksiltme ife iha- kuruşluk muvakkat teminat mak-
•ine yüksek sesle okudum ve meali- le edilecektir. i ştirak için k irk li- buzu ile söylenen gün ve saatte 
ni anlattım . Arzusunun tam,ımen ra elli kuruşluk muvakkat temi- encümene gelinir. 
İstediği gibi yazıldığını tasdik et- ~ nat makbuzu veya banka teminat 25-29- 2-9 256 (146) 
mesi üzerine işbu vekaletname a~a- ~ k b 1 ) , MI.TAT QREL \ me tu u i e söy enen gün ve sa- Beher metre murabbaı elli ku-ğısını hep!miz imza ettik ve mühür-

atte encümene gelinir. ru•tan elli sekiz lira b•• kuru• be-ledik. Bin dokuz yüz otuz sekiz se-, • -,, • 
nesi ıkinci kanun a} ının yirmi bi- 1 Adres - Beyler Numan zade ~ 2 - Senelik kirall (125) lira deli muhammenli 94 sayılı adanın 

1 

~ sokağı Ahenk matbaası yanın- ~ bedeli muhammenl i mezerlık ba- 116,10 metre murabbaındaki 27 rınci cuma giinü. 
Müvekkil imzası 
Şahitler imzaları 

İzmir Birinci Noteri resmi mühü
rü ve M. R. Bayrakt ıı.roğlu imzas ı 
Umumi No. 1 168 
işbu vekaletname suretinin dairc

d~ sak l ı 21 ı 1 938 ta rih ve 1 168 
umumi numaralı aslına uygun ol
duRU tasdik kılınd ı. Bin dokuz yüz 

da. Numara: 23 ' şında 2/1 sayılı barakanın bir se- sayılı arsası bil§ katiplikteki ıartna
Muayene saatleri : 10--12, , . nelik kirası baş katiplikteki tart-

15,30 - 17. Telefon: 3434 " namesi veçhile 15/2/938 sah gü- mesi veçhile 15/2/938 salı günü sa
V./A«TIUZTJ./ZZLQ<<.t:X/7/Zfrı nü saat on altıda açık arttırma ile at on altıda açık arttırma ile ihale 

edilecektir. l•tirak için dört lira elli otuz sekiz senesi kanunusani ayı- ihale edilecektir. htirak İçin do- ' 
nın yirmi birinci cuma günü. kuz lira elli kuruşluk muvakkat kuruıluk muvakkat teminat makbu-

lzmir Birinci Noteri resmi mühü- teminat makbuzu ile söylenen gün zu ile söylenen gün ve saatte encü-
rü ve M. R. Bayraktaroğlu İmzası ve saatte encümene gelinir. mene relinir. 

31 O ( 17)) 3 - Senelik kirası kırk beı li- 29--1 4 8 313 (174) 

YILDI2 
KADIN DİKİŞLERİ ~ 
ŞAPKALARI atelyesı 

Bayanlar! 
Sizlerin yüksek 

inceliklerini tatmin 
yesi açıldı .. 

giyim 
edecek 

d·~ı 

B · · · · ı ··· ıe 1 
ayram ıçın 11parıt erımzı ace e 

PARIS, LONDRA, ViYANA MODA~ 
RININ YOKSEK. MODELLERi 1A 

VE T ATBIK EDiLiR. 

M. ETiMAN , 
ve SAiME ÖZGöRE~ 
PARIS DiKiŞ AKADEMISJJVDE~ 

DiPLOMALI 

Lütfen adrese dikkat ediniz: f. 
Hükümet caddesi Şamlı •okak /Vll· 

TL. 2535 IZMIR ~ 
;J. --------llmllmR'I ... __________ ~. 

fzmir Gazi bulvar•nda Sağlık eVı 

HUSUSi HASTAN~ 
Operatör Mitat Ba-

ran tarafından yeni- r ... ı:'llllr.'o:;-'.")'F:-7r-:::;ı:;?! 
den İnf« ve tesis edi· 
len bu haıtane lzmir 
ve civarının büyük 
bir ihtiyacını kartıl a

mıştır. En modem 
konforu haiz ve en 
mükemmel fenni teç
hizab haizdir. Hasta
ların temizlik, istira .. 
hat ve ihtimamlan na 
son derece d ikkat ve 
itina edilmektedir. r .... , .... , ""I 

Kabul ıeraiti fev- ctf 
kali de ehvendir. Gece gündüz dalmi doktoru bulunan müesseset nıi.ir• J' 
edecekleTİ her an kabul eder ve hastalar diledillleri hekimler tarafından 1 

vi ettirilmektedirler. 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN~ 
Ditleri ve diş etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve ıı;~r 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik di, macuı% 

Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra gi.inde 3 Je 
difleriniı;i fırçalayınıı;. / 

AYNI F ABRIKANIN 
MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
M/ELE Elektrik süpürgeleri. 
IZMIR ve civar umum satış de-

poıu : 

Ml$LEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

Gazi Bulvarı No. 11-21 
Telııraf: KAUKl. JZMIR 
1elefon: 3858 

~ 
Çiftlik, Süthane ~e1 ~t 
tün köylülerin dıl<' 

nazarına: 

Mi EL~ . ge 
Krema makinaJarı il 

Bu makinalar dünyanın ~e~lı ~ 
de sütçülük aleminde ~")'li ,,, 
ret kazanmış ve en verıll'r 

tı ' ·ı ne olarak tanınınıt1 riıı' 1 

Son sistem yeni model e 
gelmişti r. 



'l'URAN rabrikalan mamallbd11. Aynı zamanda Turan :-'alet 1abmlarma, traı Nbuaa ye kremi ile gOzellik krem• 
erlai kullanınız. Her yerde Nblmaktadar. Yalnız toplan sa• 
btlar ieln lmılrde Gazi Bulvaraacla 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyuala ve j. C. Hemlİye mllracaat ediniz. 

..- Poela Kut. ••• Telefon •••• 

·tDoktor ,. 
emsm 
Nasır 
iLACI 

-=zs • :a;z 5 P: P N #.?ifjil'f «»l91 

Fiatı her keseye elveriflr 
1 

8'110k rad1olaren evsaf 
ve kudretini• · 

Lüks s6steri,H 
bir radyo 

A ..... 

LİRA 'VDEREIC 
ALINI'Z 

SPARTO~ 
38 MODELi 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESi - İZMİR 

• • • • • • • • • . 
• 

Norveçyanın baliı Morina babkyağıdır. iki 
defa ıüzülmiittür 

ŞERBET CIBI IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi .. 

• 

: .................................................................... .. 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

• o 

I
DEUTSCHE LEVAN 

TE-LINIE Y apur acentası 
BlRINCi KORDON REES HAMBURG 

BiNASI TEL. 2443 DEUTSCHE LEVANTE. LINIE 

G. m. b. H . 

Lllerman Lines Ltd. HAMBURG, A. G. 
ALGERIAN vapuru 20 son kanunda ATLAS LEVANTE. LINIE, A.G. 

gelip Londra, Hull ve Anversten yUk BREMEN 
çıkaracak ve ayni umanda Londra ve GALILEA vapuru 19 ikinci kA.nund& 
Hull için yük alacaktır. bekleniyor. Rotterdam. Hamburg ve Bre 

HERON vapuru son kanun sonunda men için yilk alacaktır. 
ve şubat iptidasında gelip Londra için MACEDONIA vapuru 28 ikinci kl-
yUk alacaktır. nunda bekleniyor. Hamburg, BremeJI 

POLO vapuru ıubat ortasında Lond- ve Anvers limanlarından yük çıkaracak· 
ra, Hull ve Anverslen gelip yük çıkara- tır. 

cak ve ayni zamanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LINES 
için yük alacaktır. The Export Steamship Corporation 

LIVERPOOL HA TI1 EXMtNSTER vapuru ıuhat iptidala-
MARDtNtAN VAPURU şubat iptida- rında bekleniyor. Nevyork için yilk aı. 

sında Liverpool ve Svanseadan getlp caktır. 

yük çıkaracak ve ayni zamanda Llver- EXMOOR vapuru 10 şubatta bekle-
pool ve Glasgov için yilk alacaktır Diyor. Nevyork için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru şubat ortasında Li- EXHtBITOR vapuru 20 şubatta bek
verpool ve Svanseadan. gelip yük çıka- leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
racak ve ayni umanda Liverpool için STE ROY ALE HONGROISE 
yilk alacaktır. DANUBE MARITIME 

DEUTSCHE LEVANTE - LINlE TISZA motöril 19 ikinci klnunda 
tLSE L. M. RUSS vapuru 31 son kA- bekleniyor. Port - Sait ve Iakenderlyı 

nunda Hamburgdan gelip yUk çıkara- limanlarına yilk alacaktır. 
caktır. SERVICE MARITIME ROUMAIN 

Tarih ve navlunlardaki deği§lklikler- BUCARFST 
den acenta mesullyet kabul etmez. DUROSTOR vapuru 10 şubatta K&-

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 
ROYAL~F.s 

KUMPANYASI 

tenceye hareket edecektir. 
JOHNSTON V ARREN LINES 

LIVERPOOL 
JESSMORE vapuru 28 ikinci klnun

da bekleniyor. Burgu, Vama ve KU.
tence· için yUk alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLIMJB 

OSLO 
SATURNUS vapuru limanımızda olup BAALBEK motöril 10 ıubatta bekle-

Rotterdam • Amsterdam ve Hamburg n.lyor. Dieppe ve Norft9 Uman1anna 
Umanlan içia yUk almaktadır. yUk alacaktır . 

OBERON vapuru 18 k.lnunuaanide Dhdakl hareket tarlbleriTle nay. 
beklenmekte olup Burgu - Vama ve lunlardald dellflldlklerdea aeenta me-
Köstence Jimınlan için yUk alır. aallyet hbul etmes.. 

TRiTON vapuru 24 klnunusanlde Daha fazla tafıılllt almak için Blrbı-
beklenmekte olup Rotterdam - Amster- el Kordonda V. F. Hemy Van Der Zee 
dam ve Hamburg limanları için yUk ve Co. n. "· Vapur acentalılma mUra-
alacaktır. caat edilmesi rica olunur • 

SVENSKA ORIENT LINlEN TELD'ON No. 200T/Zt08 

tSA vapuru 24 Ununusanide beklen- nide limanımıza gelip Malta ve MarsU· 
m..!!.te olup Rotterdam, Gdynia, Dantzig ya limanlan için• yUk ve yolcu kabul 
Danimark ve lsveç ve Baltık limanlan eder. 

için yUk alacaktır. 11Andaki hareket tarihleriyle navlun-
ZEGLUGA POLSKA lardald detişlküklerden acenta mesull-

LECH1STAN motörU 13 kanunusani yet kabul etmez. , 

tarihinde gelip Gdynla - Dantzlg liman- Daha fada tafsilat ıçln Fratelll Sper-
ları için yUk alacaktır. co vapur acentalığl.N\ mtlracaat edilm .. 

SERVlCE MA.Rn'llO: ROUllAtN .ı rica olunur. 
AL.BA .JUL YA vapuru 25 kAnunu.u- Telefon : J811/4111/4nt 

Eczacı Kemal Ka-80 her iki otelin müsteciri Tilrklyenin en eıki otelciıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege mil Aktaşın 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

e .erın e mıaa ır • ~ Ot il . d • f' kalanlar kend.. evlerindeki rahah bu- Bah~ ... r çı·çeg'-'11• turlar. . f' I "th• d 
Birçok huıuıiyetlerine ilaveten ıat er mu ıt ucuz ur. 
lıtanbulda bütün Eıı:e ve lzmirliler bu otellerde bulu...,.lar. il Kolonyası 

~- Merkezi Kemetaltı caddesi --~ Beyler Sokaiı köfeai 

Her işte kullanılan Büyük Hilal 

ZONGULDAK 1~.z!!~ 
Maden kömürü en'"' en ince ve en 

makbul hediyeniz ec-
Her c'.ns kömür perakende ıuretile rekabet kabul et· zacı Kemal Kimilin 

mez fiatler dahilinde ıatalaıaktad1r. 
Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 Bahar çiçe~i 

F. PERPINYAN Telefon : 3937 kolonyası 
,• ' . . '. . . . 
. . . . - \ ' 
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M~-cemi-y·eti en iyi sulh kadrosudur 
"Eğer- ümidsizlik yaratmışsa bu, prensiplerinden ayrılanların hatasıdır.,, 

Konseyin dünkü toplantısı 
Bir çok hatipler pakhn islahı lüzumu 
hakkında mühim nutuklar söylediler 

Dünya iktisat konf er~nsı 
B. Van Zeeland anketini bildirdi 

hZırladığı rapor neşredildi 
C::enevre, 28 ( ö.R) - Milletler Ce

miyeti Konseyinin yüzüncü devresi me
saisine devam etmektedir. Dün akiamki 
celsede muhtelif delegeler Milletler Ce
miyetinin rolü hakkında mütalaa1annı 

bildirmeğe "devam etmişlerdir. 
naniına B. Delbos demiştir ki: 

«- Şüphesiz · Milletler Cemiyetinden 
lüzumundan fazla şey· belc.lendiği : için 
dünkü ümitlerle bugünün- ümit kıncı re-

. alifeleri iuaaıı:ıclaki fark onun aleyhine 
bir serzeni:ş mevzuü olmaktadır: Bu se
beple Milletler Cemiyeti metodlaniu da
ha .iyi tatbika Çalışacak yerde bunlann 
tesirsizliğine· hükmediliyor. Fakat ancak 
pakttaki prensiplerden - . inhiraf "ediltfiği 

içindir ki beynelmilel . vaZfyet vahamete 
uğriuiuşur. Bu sebeple kollektif. çalışma 
rrietocllarmdan vazgeçecek yerde bunla-

~ 

te ~uhafaza ""'e teşkilatlandırılmış ola-ı lsviçre delegesi lsviçrenin bitaraflığı 
caktır. » me~elesine dokunarak buna daha geniş 

B. Delboslan sonra Sovyetler birli~! :.ir mahiyet verilmesi lüzumu Üzerinde 
namına ~öz · alan B. Lltvi.no{ hük;Jm:::ti- ! durmu:tur. Frnnsa hariciye nazırı B. 

. Delbosun bu beyanattan memnun olma
dığı ve bu . hususta İsviçre federal mec
lisi reisi B. Motta ile görüşmek fikrin
de olduğu bilclirilmekted~r. 

Nihayet bitaraf devletler grubu na-
.::t>.~ f •• • • 

::':fL~ mma aoz alan B. Umden M. Cemıyetı-
'i 1 nin daha alemşümul b;r mahiyet alma

ı smı ve zecri tedbirlere taalluk eden on 
I altmcı maddeye daha farih bir şekli ve
rilmesini istemiştir. 

1 Paris, 28 (Ö,R) cEcho de Paris:ı> 
c!e Pertinaks Milletler Cemiyeti konse
yinin mesaisi hakkında şunları yazıyor: 
«BB. Eden ve Delbos sulh lehinde nu
;.ukla.r söy1cdiler. Fakat Cenevrede işler 

i t~nd!ği gibi y.ilriimemişfü. G-rce fırlh-

Amerika 

Eden 

1 

Dii.n k cnscyae si..: c.a... . c!·m B. 
f ı:c? E. Lit ı:mof 
nın Milletler Cemiyetine inanmd::m 1 
bahııetmİ§ 'l' C harbı isteyen dotaliten 1 

devletler blokuna karşı sulhu · isteyen 
devletler blokunun mevcut kalması lü
zumunu göstermiştir. 

Paı-is, 23 (ö.R)- Dünyanın Exono-
1 

::nik vaziy~tinin 1slalıı ve beyndmilel bir 
ekonomi konferansının içtin1aa davı:;ti 

imkanları hakkında Lond.ra, Paris ve 

Polonya hariciye nazırı 
B. Beck 

eder. Beynelmilel vaziyetin ıslahı için Lehistan namına B. Bek ısırgan bir 
bütün MiJletlerin gayretlerini birleştir- nutuk söylemiş ve paktın ıslahından bahs 
melerinclen daha meşru bir şey ölamaz. ederek Milletler Cemiyeti azalarının hak 
lstr. Milletler Cemiyeti bu pasifik iş bir- ve vazifelerinin sarih bir şekilde tahdi-

• A?i ;c;-. '., jyj' kadrodur. Bu yoldan çe- dini Lehistan;n istemekte olduğunu söy
kmmek ı ecerr\lde doğru gitmek olur ki lemi1tir. B. Bek demiştir ki: ~Paktın ufak 
aelamet burada değiMir. Selamet lierke- mikyasta bir tadili bu isteğimize cevap 
sin sulh lehinde iş birliği yapmasında- teşkil edem"ez. Hei devlet kendisi için 
dır. Fransa liberal ve demokratik pren- hayati mahiyette olan meselelerde ferdi 
ııiplerle azim ve kara1la bağlı kalmalda 1 bir karar ittih&zı hakkını haiz olmalıdır.> 
beraber her türlü sulhçu tesviye imkan- Çin delegesi Dr. Vellington Koo Çin 
1arını diğer b ütün devletlerle birlikte ara- J~pon ihtilafında Milletler Cemiyetinin 
mağa hazırdır. Fransız hükümeti M. Ce- şimdiki vaziyetini ölçülü bir ifade ile si-
miyetine emniyet besler ve şuna derin tem mevzuu yapmıştır. 

bir surette kanidir ki bu müessese ken- Bundan sonra Romanya hariciye rıa
di.sini idare edenler tarafından ne nis- zın telmihlerle dolu bir nutuk söyfemiş
bette canlandırılırsa sulh ta ayni nisbet- tir. 

Romanya hc . ·t::: ·:ıe B. Miccsko ,, 
B. Krojta ile beraber 

çuluk yolunda birlik görülmüştür. Fakat 
öyle anlaşılıyor ki birçok delegeler pak
tın değerini pek takdir etmiyorlar. BB. 
Eden ve Delbosun Cenevrede bulunaJ 

cakları bu hafta içinde bu nokta üzerin
de yabancı meslekdaşlarınl iknaa mu
vaffak olmalan temenni edilmeğe de
ğer.~ 

«Fi;;aro> da Lucien Romier diyor ki: 
tfki noktadan umumi b.ir harp çıkabi. 
lir. Uzak Şark ve ispanya.. Uzak Şark
ta Almanya Japonyayı kat"i harekete 
teşvik etmektedir. İspanyaya gelince T e~ 
ruelde cümlruriyetçilerin kazandıkları za
ferden sonra Almanya ve ltaly:mın Fran
ko lehind e d aha esaslı §ekilde l>ağlan~ 
clıklari anlaşılmaktadır. 

Bir ·tokat ve bir küfür y üzünden 

Vaşington hükümelleri tarafından bir 
anket yapmağa memur edilmiş olan es
ki Belçika ba~vckili B. Van Zeeland tet
kikatınm neticesini bir rapor halinde sa
h gÜJ?Ü akşamı, Brükseldeki lngiliz ve 
Fransız sefirlerine vermiştir. Rapor 
muhteviyat~ Brükseldeki diğer ecnebi 
devJetler mümessillerine de tebliğ edil
nıiştir. 

Dün neşredilen rapor iiç kısmı ihtiva 
etmektedir. Birinci kısım kontenjantman 
mesele~ine ve gümrük manialarına ait
tir. B. Van Zecland dUnya ekonomik 
vaziyetinin ıslahı hususunda gümrük ta
rifelerinin ehemmiyetini göstermekle 
beraber bunların derhal indirilmesini 
istememekte, sadece daha ziyade arttı
rılmıyacağını bütün alakadar devletle
rin vadetnıelerini istemektedir. 

Rap<>run ikinci kısmında Finans me-

cıkan • iki hadise 

Japonlar Amerikaya tarziye verdiler 

Bilhassa gümrük 
tarifelerinin bun
dan sonra artık ar .. 
tırılmaması v e 
kambiyo kontro .. 
lunun her tarafta 

: ilgası tavsiye edil-
• 
: mektedir. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

selelerinden bahsedilmektedir. Bu me-

Van Zeeland Kambiyo kontrolünün her 
tarafta ilgasını telkin etmekte ve bü
tün memleketlerin üç taraflı Ingiliz -
Fransız - Amerikan para anla§nıasına 
iltihakı tavsiyesinde bulunmaktadır. 

üçüncü kısım da bu tavsiyelerin tat
bikini mümkün kılabilecek pratik va· 
sıtalar hakkındadır. B. Van Zeeland bu 
maksatla çok taraflı veya iki taraflı 

umumi ekonomik paktlar imzasını mu
vafık görmektedir. Bu esaslar kabul 

Fakat bunu nezaketen yaptık diyorlar Yabancı lneıl'.lleketlerde 
lngl:ltere de konsoloshanesinin 
konduğu ıçın .Japonyayı •• uc • 

telgraf larır:ıa sansör 
defa protesto etti 

Ç~n ciimhur reisi B. Linsen 

Şanghay, 28 (A.A) - 12 Son kanun
. da cereyan eden ve bir Japon nöbetçi 
neferinin Jehe Allison isminde ~ir A
merikalıya bir tokat atmasiyle hasıl olan 
hadise hakkında fikri sorulan Japonya 
'lamına söz söylemeğ~ salahiyettar bir 
zat şunları söylemiştir.: 

Nöbetçi vazifesini yapmışllr. Japon 
nöbetçilerine itaat etı:niyenler yalnız to-J 

-' kat yemekle kalmazlar bir kurşun da 
ycy"ebilirler. Nöbetçi haklı olduğuna gö-

re Japon kumandanlığının niçin bu ha
dise ilzl!rine tarziye verdiği sualine kar-

şı ayni zat bunun bir nezaket eseri o1-
duğunu söylemiş ve şu sözleri ilave et
miştir : 

Japon askerleri salı gunu cereyan 
eden bir hadi.qeye daha büyük bir ehem-

miyet atfetmektetl.irler. Bu hadisede 
John Allison da methaldardır. Bir Ja
pon polisi Allisona refakat etmek üzere 

onun bindiği otomobile atlamağa teşeb
büs etmişse de Allison ona yumruzunu 
göstermi§ ve apdal demiştir. 

Y üksek rütbeli iki Japon zabiti tay
yare ile Tokyodan Nankine ciderek Ja-

Çi1lin Paris, Berlin ı:c Londra elç1leri .. ( Ortada.ki bay Vellington Koedir ) 

pon askerlerinin şikayeti mucip olan kalı Japon askerleri için kışla ittihaz 
tarzı hareketlerinin neden ibaret oldu- edilen Çinlilere ait bir binanın arazisi
ğunu tahkik edecektir. ne girmişlerdir. Buradan çekilmek iste-

Ilk hadise hakkında izahat veren Ja- medikleri için her ikisi de yüzlerine bi
ponya namına söz söylemeğe salahiyet- rer tokat yemişlerdir. 

tar olan zat aşağıdaki tasrihatı ilave Londra, 28 (A.A) - Röyter ajansı~ 

etmiştir : nın P{!kinden iyi bir menbadan haber 

Allison ·refakatinde diğer bir Ameri- aldığına göre Sovyetler birliğinden Çi
kalı ve Japon iandarmaları olduğu hal- ne 600 hücum arabası ve 200 Sovyet 

de Amerikalılara ait bir binada taarru- tayyaresi gönderilmiştir. Bir çok ~çi 
za uğradığ1 iddia edilen Çinli bir kadın ekipleri Sovyetler birHğl ile Çin arasm
hakkında tahkikat yao~ken iki Amerl- daki mün.akalAtı kolaylaştırmak üzere 

Sinkiang yollarını tamir etmektedir. 

Şanghay, 28 (A.A) - Çin menbaın
dan gelep telgraflarda Pukov - Tienl-

1 • • d'.r h 
sın ştmen uer atlında vaziyetin .sakin 
olduğu bildirilmektedir. Japonlar Çinli-

lerin yaptığı çete harpleriyle uğraşmıı.k
ta olduklarından şimdi yeni bir ileri ha
reketine teşebbüs etmemektedirler . 

Şanghay, 28 (A.A) - Ingiliz general 

konsolosu telgrafların Japonlar tarafın

dan sansör edilmesi yüzünden vukua 
gelen hadiseleri Japon general konso

losu nezdinde üç defa tahriri olarak pro
testo etmiştir. 

Bu protestonamelerin birincisi ticari 
telgrafların sansör edilmesi, ikincisi 

Röyter ajansının ve Manceste:r Guardi
an gazetesinin birer telgrafının ilgası, 

üçüncüsü de dün yine bu gazetenin bir 
telgrafından 90 kelimesinin tay edilme
si aleyhindedir. 

Amerikalılar da ayni zamanda pro
testoda bulunmuşlardır. 

Tokyo, 28 (A.A) - Mebusan mecli
sinde bir mebusun sualine cevap veren 

hariciye nazırı bay Hirota deıni§tir ki: 

Japonyanın Çinden istiyeceği tazmi

nat yalnız bir harp galibine adet ola

rak verilecek tazminat değil, fakat ay
ni zamanda J apon tebaalarının zarar ve 

ziyanlaruıa mükabil tavizatı da ihtiva 
eyJ.i.yecekitr. 

yaşayan Almanlar 

. Jıı 
Alman siyası müsteşarı B. Bölıle Ge. Bı omberg ve Göringle Hitlerin kuzurı111• 

Budapeşle, 28 (AA) - Yabancı kat'iyyen meşgul olmamaktadır. w "ıl 
memleketlerd e oturan Almanlar teşki- Alman hükümetinin resmen aidıgı 

. 11'1' 15.tı §efi siyasi müsteşar Fohle beş gün vaz~et Macar hükümetinin Almfl11y , 
süren resmi bir ziyaretten sonra dün ak- , gücendirmekten korkmadan nflsY0.rı' 
şam Berline hareket etmiştir. I rzm h k ti · p Cerrnarıi:t11' 

ı are e erıne ve an- il' 

Budapeşte, 28 (AA) - Malum ol- ajanlarına karşı şiddetli tedbirler a. ~ı1'ıİ' 
duğu üzere B. Bohlenin Macaristanı zi- h.il ı 

sını ve Daranyi hükümetinin dıı ~ 
yareti Macar başvekili B. Daranyinin 
Berlin seyahati esnasında kararlaştırıl

mıştı. B. Bohle Budapeştede ikameti es
nasında hükümet azasiyle bir çok devlet 
adamlarının huzurunda söylediği bir nu· 
tukta ezcümle şunları kaydetmiştir: 

1 - A lman hükümeti yabancı mem
leketlerde yaşayan tebaasını kendilerine 
misafirperverlik gösteren memleketin 
dahili eiyasetine karışmaktan meneder. 

2 - AJm~ akal1iyetlerine karşı yal
nız kültürel bir alaka besliyen Alman hü
kü.meti bu akalliYetlerin vaziyetleri ile 

h el "f . . otıırıı yaset sa asın a vazı es1nı taın , 
.. . . ..h. :1_ d k 1 yJaştıffl. 

gormesını mu ım mudar a o a 
caktır. 

tıı• 
Eğer salahiyettar bir Almarı rrııt~3'/11 

di.ıl1 
Budapeştede toplanacak o1an j.fl 

okaristik kongresine Alman katolilde;11, 

iştirakine muhalefet eden bir vaı'.~et p.I• 
kınmamış olsaydı mutedil mahafi.lırı J1.1lcİ 
man - Macar münasebetleri karşıs;. ı,e' 
!'1emnuniyeti B. Sohlenin yukarıda 1

111ııı 
yanatiyle alakad ar olarak cidden 
olacaktı. 


