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! Gebze Halkevi binası yandı 
1 l lstanbul, 4 (Huauaj) - Gebze Halke"Yi bi. 1 

naaı bu sabah çıkan bir yanpıtla tamamen 
yanmııtır. 

FtA Tl ( 5 ) KURUŞTUR Cümhmiyetin ve Cüm1mriyet eserinin bekçisi, saba1,ları çıkar siyasi ga.ıetedir YENi ASIR Matbaasında baaılmııtır --------- · ---.a 

·Balkanlarda soğuk sıfırın altında 32 
Tuna nehri dondu. Seyrüsefer durdu1 

Şehirlere kurt s · rüleri iniyor 
Hayvan 
ihracatını 

Kolaylıhla himaye 
eylemek mümkündür 
Sayım vergisinin indirilmesi, ha

valann müsait gitmesi bir iki sene
den beri milli servet kaynaklarımız.
dan birini teşkil eden hayvancılığı
mıza büyiikçe bir inkisaf vermistir. 1 
Sayım vergisinin, yapılan tenzilata 
rnğmen, bütçede tahminl~rin çok I 
üstünde tahakkuk eylemesı memlc- 1 

kette hayvan adedinin artmakta bu
lunduğunu gösteren en canlı deli1- 1 

dir. Hele bu yıl iç Anadoludan ge
len haberler hayvan bereketini miij
deliyor. 

Sığır, koyun ve kuzu ihracatının 
mühim merkezlerinden biri lzmirdir. 
En kuvvetli alıcımız da Yunanlılar
dır. Fakat esefle kaydetmeğe mec
buruz ki lzmir ile Pire arasında na
kil vasıtası bulunamadığından ihra
cat tamamen durmuş gibidir. Geçen 
sene iki yunan vapuru yüksek nav
lunlar alarak bu nakliyatı temin ey
liyordu. Yunan vapurları lspanyol 
sulannda daha karlı i ler ele geçir
diklerinden bu hattan çekilmişlerdir. 
ltalyan vapurları da çok küçük, hay
van nakline mahsus tertibatı haiz 
bulunmadığından vaki müracaatleri 
kabul etmiyorlar. Binaenaleyh hay
van nakli için elde hiç bir vasıta kal
mamıştır. 

Vaktiyle Ôevlet denizyolları ls
kenderiye seferlerini yaparken mü
him mikdarda hayvan da nakleyli
yordu. Bu hattın ilgası Üzerine bu 
vasıtadan da mahrum kalındı. Hal
buki bir iki ay sonra Yunanistana 
mühim mikdarda kuzu ve sığır ih
raç eylemek mümkün olacaktır. 

Bugünkü fiatler bile ihracata çok 
müsait bulunduğu halde vasıtasız
lık yüzünden yapılamamaktadır. 

Hayvancılığın milli servet bakı
mından ehemmiyeti göz önüne ge
tirilirse bu mevzu iizerinde layıkiyle 
durmak lüzumu kendiliğinden teza
hür eyler. Devlet ihracatı arttırmak 
jçin hin bir vasıtalara bas vururken 
kendiliğinden inkişaf yol~na girmiş 
olan bu işe alakasızlık gösteremez. 

Nerede kaldı ki hayvancılığı hi
maye sadedinde alınacak küçük bir 
tedbir memlekete iki başlı faide ve
recektir. 

Devlet Denizyolları işletme ida
Tesi pek ala hayvan ihracatımız için 
lazım olan tedbirleri nlacnk mevki
dedir. 

Denecektir ki iç limanlarda nakli
yatı teminde zorluk çeken bir idare 
yeniden dış seferler ihdasını düşüne
bilir mi ~ 

Bize göre mevcut vasıtalarla Pi
re limanımı kadar bir sefer ihdas et
mek mümkündür. Çünkü lzmir va
puru pazar r,iinü lstanbuldan hare
ket ederek paznrtesi sabahı limanı
mıza gelmekte, burada salı akŞ,amı
na kadar kalarak çarşamba günü ls
tanbulda bulunm. ktadır. Yirmi dört 
saat limanımızda üç gün de lstan
bul limanında ki dört gün bağlı ola
rak yatmaktadır. 

Şu hale göre pazartesi aksamı 
İzmir vapuru lzmirden hamule ve 
yolcusunu alarak salı sabahı Pire 
limanında bulunabilir. Ayni gi.inün 
akşamı omdan ayrılarak çarşamba 
günü sabahı limanımıza, perşembe 
günü veya cuma günü de f stanbula 
dönmüş olabilir. Bu hattın ihdası 
Denizyo1larına ancak kömür mas
rafından başka bir külfet tahmil ey
lemiş olmaz. 

- SONU tKtNCI SAHtFEDE -
HAKKIOCAKOCLU 

Şehirlerarasında işle)l en birçok oto-
büs ve kamyonlardan haber yok 

lstanbul, 4 (Hususi) - Bu se· 
ne kıt Balkanlarda ve Bulgaris
tanda geçen senelere nisbetle çok 
dalıa fiddetlidir. Balkanlarda so
~uk ı;ıfmn altında 32 derecedir.Bu 
derece soğuk epi zamandanberi 
görülmemitti. Bilhassa soğukların 
birdenibre bastırması halkı faşırt
mıştır. Tuna nehri dondu. Seyrü
tefer tamamen durdu. Birçok yer
lerde şehir içlerine kadar kurt sü
rüleri indi. 

Soğuklardan Bulgaristanda altı 
ve Romanyada dört kişinin don
duğu haber verilmektedir. Bunlar 
şehirlerde donanlardır. Şehirler 
arasında işleyen birçok kamyon Erivan suikastı 

1 ve otobüslerden haber yoktur. 
Bükre§, 4 (~.R) - Her tarafta 

,iddetli ıoğuk ve kar f ırtınalan var
dır. Bir köye bukın yapan kurtlar 
yüze yakın koyun, yinni kadar da 
sığır pars-alamı§lardır. 

B. Oktavia Goga söylüyor 

Ernıeni halk 
leri idam 

komiser
edildiler 

Moakova, 4 ( ö.R - Sovyet Birliğine dahil olan Ermeni c~ 
lauriyetinde sosyalist rejimini devirmeğe ve memleketi Birlikten 
ayU'lllaia matuf nasyonalist bir suikast ketfedilmif •e halk ko
miserlerinden birçoğunun meauliyetleri tebeyyün ederek idam 
ec:lilmitlerdir. "Hüküm etin Romanyanın ittifakla

rından hiç birinj bozmağa niyeti yok,, 
Paris, 4 (ö.R) - Moakovadan bildiriliyor: Erivanda Ermenia

tanı bir kapitalist devletin himayesi altına sokmak üzere Sovyet
ler Birliğinden ayırmağa matuf suikast sebebiyle idama mahkum 
olanlar Troçki-Buharin irticaı ile münasebetleri olan eski ziraat 
nazırı Manikoyan, Ermeni deYlet bankasının eski direktörü Ka
lenderyan, Erivan üniversitesi eski rektörü Bereyan, ziraat komi· 
aer vekili Şah Nazaryan ve ziraat komiserliğine mensup diğer 
memurlardır. 

..... , .................••.•.••.•.....•• 

Diktatörlük 
Romanyaya girmi
yecek. Millet yeni 
intihapla iradesini 
gösterecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris, 4 (Ö.R) - Romanyn başvekili 

B. Oktnvin Goga Havas ajansı muhabi
rine hükümctinin umumi siyasetini izah 
eden mühim beyanatta bulunmuştur. 

Rumen başvekili demiştir ki : «Fransa 
ile mevcut olan ananevi bağlarımızı hiç 
bir zaman gevşetmiyeceğiz. Fransız ha
riciye nazırı bay Delbosun Bükreşi zi
yaretinde bu diişüncemizi açıkça ken- Romanya başvekili B. Go~a 

tevhidi Köylerin 

Dahiliye 
mühim 

vekil etinin 
bir tamimi 

Dahiliye vekili Bav Sükrü Kava 

Dahiliye vekaleti, yeniden ihdas e<li
lccck köyler hakkında bir tamim ha
zırlamıştır. 

Tamimde deniliyor ki : 
Köy kanununun bazı maddelerinin 

<leğiştirilıncsine dair kanun layihasında, 
nüfus ve gelirleri başlı başına birer ida
re kurmağa ve faalis ette bulunmağa 
müsait olmıynn dağınık köylerde, köy 
mahiyetindeki meskun yerlerin en çok 
beş kilometrelik mesafe dahilinde bir 
idare altına alınması düşünülmektedir. 

Vilayet.lcrce proje halinde hazırlanıp 
merkezde tetkik edilmekte olnn teşkilat 
cetvelleriyle k<iy nnketlerinin tevhidini 
müteakip bu esaslı mesele üzerinde ve
kaletçe de tetkikat yaptırılacak ve kat'ı 
şekil o suretle tcsbit edilecektir. Daha 
şimdiden, tetkikatın neticesi alınmadan 
böyle bir şey yapılmaması lwmdır. Da
ğınık köylerin bir idare altına alınması 
hakkındaki kanuni teklüin alacağı ne
tice anlaşılmadan dağınık parçalar da 

- SONU IKJNCI SAHiFEDE -

disine söylemiştik. Bugün de B. Şotana 
gönderdiğim telgrafta ayni sözleri, ayni 
kanaati telcrar ettim. lç politikamıza ge
lince diklatörlUğün Romanyaya girme-

:~:~~ ~~~::~~ ;~~!~.c~~t: ~~:~ ~ ..... B ..... ~ ... u ........ ~~"""b~~ı"""•"""r"""'!" ....... ~f~a ..... A ....... ~c~~ı.!!!!!!!a~~d~"""""""'ı~r~~:s::::s~ 
rak iradesini imar edecektir.> 

RUMEN MATBUATINA SöYLE
NEN SöZLER 

Bükreş, 4 (ö.R) - Matbuat mümes
sillerini kabul eden başvekil B. Goga 
faşist milli hırisüyan partisinin iş başı
na geçme.si münasebetiyle yabancı mem
leketlerde intişar <.'den yanlış veya hu
susi maksada matuf haberleri şiddetle 

reddetmiştir. Başvekil demiştir ki : 
« - Daha iş başına geçerken Roman-

- SONU DöRDONCO SAHiFEDE -

" ~ 

1. lnönü 
Tamam en iyileşti 

iki kardeş, kardeş 
olduklarını bilme
den evlenmişlerdi 

• 
......... FACiA ......... ___ ...... __ _ 
Üsküpte başlamış
tı, şimdi Tiran 
mahhemesinde bir 
ayrılma ile netice
lenecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 Bunu ister romanlık bir vnk"a, ister 
olmuş bir hadise diye okuyunuL Her iki 
şekilde de bu bir facia, hem de içtimni 
bir faciadır. 

Hesap ediniz ki iki kardeş. ayni bn
tından dünyaya gelen iki öz kardeş, bir
birlerinin hakiki hüviyetlerini bilmeden 
evleniyorlar. Bu evlenmenin biricik mah-
sulü olan bir kız çocuğu, dünya ışıklarını 
içine aindirmcğe vakit bulamadan gözle· 
ıinin ferini kaybediyor. 

HADtSE OSKOPTE BAŞLIYOR: 

Hayatında iki defa e\·lencn bu ada
mın ilk eşi Müzeyycnden bir erkek ço
cuğu, ikinci karısı Şnhcndcden bir kız ço
cuğu dünyaya gclmi!1ti. Müzeyyenden 
olnn erkek çocuğu ölmü~tür. ,Şahendeden 
olnn kız çocuğu Emine yaşamaktadır. 

Bundan on dört eene evvel Oıkiiptc, Çok mutaassıp bir znt olan «lslam 
Kamutay toplantısına kalp sektesinden vefat eden bir adamın bey. ikinci kansı Şahende öldükten aon· 

iştirak etti vasiyetnamesi açılıyor. clelam bey> adını ra bütün varlığını kız çocuğuna vermi§tİ. 
taoıyan bu altmışlık ihtiyar, Oakübün ta- Karısı ölünce kızına annesi Şahindenin 

A~ra. ~- ~Hus~st) ~ Geçenlerde nınmış bir phsiycti idi. Kendisi boza, adını vererek, ölen kadının hatırasını kız 
kendiSlne kuçiik hır Anjın.ameliyatı ya- tahin helvası, cevizli helva ve köfte ea- çocuğunun üzerinde tazeliyordu. 
pılmış olan sabık Başvekıl general Is- tarak büyük bir aervet elde ctmi•ti Onun Şahende · "lk k d b" k '-•· . . . .,, . nın ı ocasın an ır er c .. 
met lnonU taınamlyle ıyıleşti Vt dUn acrvcti hakkında çok oeyler söyleniyor- çocuğu da vardı. Şahende evlenirken hu 
Meclis 1ovlantısına i§tlrak etti. d~ - SONU 8 lNCt SAH1FEDE _ 
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= ERKEK İÇİN KADIN 
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....................................... 

İ Bn. REFİA 
İ BOZKURT 
• • 

5 " T abiatte erlıefin 
• 
i kadını anlamaaına 
• 
5 imkdn oar•a inaan- • 
• 
i lılı iimit ue hayal 
• 
i JfınyaaınJan büa-
§ biitiin ayrılarak 
5 maJdtleımiı olur.,, • 
5 " Kadının maam- i • • 
ima olmaaını erkek i • • 
§ İ•temİf, kadın da 5 
i i•tenclifi gibi ol- i 
1 muftar,, diyor. i 
......................................... 

Erkek bdmı anlar mı} Sualt 
umumidir. Türkçeaıiz.de yalmz ka .. 
C1ım deiil. umumiyet itibariyle İma· 
m anlamanın IÜÇliiünü gösterecek 
'Ata .aderl ftldar. Bu sözleri her 
sün bk Yelİle ile eö,ler dururuz. 
--HayYaD LaLl.p ~ iman 

koaUfll koaUfa enhp-, 

Bir Muamma mıdır? 
--------------------~--

-~ ... ebDİfler, ko-

--~~w. 1 
_ - Kavun değil ki koklayıp ala- yan hiç bir mahlukun anla~ılması-

san. na imkan yoktur. Kelebeği çitekten I 
Bunlar hep bir İnıanm diğeri çiçeğe uçarken tetkik eder anlıyabi

tarafmda ~ cüçlük- lirsiniz. fakat onu tutar bir mukav
lerl anlatırlar. Haki.kat böyle olun· vaya iğnelerseniz ne güzelliğinden, 
ca erkeğin kadım anlamasına imkan ne zarafetinden, ne de ıztıraplı ha· 
var mıdar) Eeuen ne tabiat, ne de reketlerinden birşey anlayamazsınız. 
aoeyal haj'llt bana imkan Yermemif. Erkek kadana lıiç bir vakit anla
vermiyecektir. Tabiatfn buna imkan mak istememiş, fakat bütün gururu
verdiği gün insan hayal ve ümit na rağmen daima bir ilahe gibi ka
dünyuandan •J'l'llmif. maddileşmiş dana ~mlf ve tap1nın1gtır. Sosyal 
olur. iyi d6tGnünek kadının anlatıl- hayatta bunun böyle olmaamı ist~ 
maz bir muamma ohnaia lıakkı var· miftir. 
dar. &kek böyle iMıemif kadın da ia- Erkeğin kadana brp gururu, 
tediil aM olaauttur. Bir kaç misal kuYVetli görünmesi. kadmın erkeğe 
ile iab edeyim : le.arp bir muamma kalmasa iki tara· 

Kanun önünde erkek ile kadanin fın menfaatleri icab.dır : Bir kadı· 
bir farkı yoktur, ikisi de hürdür. fa· nın evine, kocasına. çocuklanna 
kat bdm cemiyetin. muhitin, aha- k&l'fı o kadar mühim vazifeleri var
ha•mn, koea11mn derece. derece dır ki erkek kendini zaif ~ördüğü, 
kontroll alhndedır. Hareketlerini kadm da muammalıktan çıkbğı gün 

idareye. ~_!arim ~lü. ~tmağa, İ§in rengi çok deği~ir. ~yal hayat
ruhanun btitün teahurlerini Uyut· ta bir kadın evinin idare memuru 
mala, unutmaia. emtunnağa mah- ekonomi mütahasstst dekorcusu' 
kUmdur. Ülniyet içinde bdm ken- · · · · · k" ' ·' 
d

. • ed""" _-ı..: d_;c.,:l Ce . . terzısı, 1şç19ı, aşçısı, ocasının sevgı-
ı ıst ıgı MIUll "'l§• mıyetm, mu· ı:_: _ı__ .. .l--· klar 

hitin• · .L-'L.- L la ~ acıt ortağı, su~. çocu mm 
, a1U11D1191DIR, a;ocaStnan arzu • .. dad .. , L ~-~ .. w ·· bir L t .. L.'--! sut anaac. ısı. mureoaaR, ogret-

nna gore naya yaf8Jnaga, nau- · ha 1 da L-la d 
ki hiiYiyetiai eelrlamağa mecbur m.eıµ. yat yo un _u vuzu ~r ... 

YENi ASIR 

EHiR HABERlERi 
Hayvan 
ihracatını 

Seyliba karşı 
Malderesi liğımı 
denize akıtılacak 

Köylerin tevhidi 
Dahili ye vekaletinin 
mühim bir tamimi 

Kolaylıkla himaye 
eylemek mümkündür 

- BAŞT ARAFI t-tNCl SAHtFEDE -
Buna mukabil hayvan ihracatına 

büyük bir inkişaf vermek ve geçen 
seı\e Yunan vapurlarına ödenen yüz 

-o-- bin liraya yabn navlun bedelini 
- BAŞT ARAF1 1-INCt SAHtFEDI. - memlekette al.koymak imk.lnlan el-
bu gibi lmme işlerine el atmak. para de edilmiı olur . 
ve emeli hedretmekt.en bafka bir neti- Şimal memleketlerinden, l.kende
ce vermiyeceğinden bundan içtinap edil- riyeden gelen bir çok ticaret qya· 
mesi muvafık olur. ıanın bazı defalar Pireden aktmma 

: ...... Fuar işleri ...... yapmasına hiç bir şekilde meydan ver
miyecektlr . 

FUAR iŞLERi 

KöYL'OLERE PRIM suretiyle limanımıza getirildiği de 

Vilayet meclisi bu ayın on yedinci gü
nüne rastlıyan pazartesi günü toplantı

derpİf olunursa ihdas edilecek bu 
hattın gerek gidİf ve gerek döniifte 
yolcu ve emtiadan bir mikdar nav
lun temin eyliyecıeği de aşikardır. 

• • • 
Fuarda daimi bir 
Lunapark tesisi 
murıaf ık g6rülmüf-
tür. 

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

Fuar çalışmalanna devam edilmekte- larına başlıyacaktır. Vilayet daim1 en
dir. Fuar komitesinin son toplantısında, cümeni bütçeleri hazırlamaktadır. lzmir • lstanbul ekspresinin Pire

ye uzatılması Denizyollan işletme 

idaresine bir külfet tahmil eylemi· 
,,-~eği gibi belki bir kar temin ede
cektir. Biz en kötü ihtimalleri göz 

Şehrin seylap, su baskım gibi afetle
rini karşılamak Uzere, yukarı mahallat-

her şeyden evvel lunir fuarının ve iz- Kazalarda köylere, vilayetin dilediği 
mir şehrinin eğlence ihtiyacına cevap şekilde ve fonnl usullerle yapacaklan 
verebilecek müeMCSelerin bir an evvel ziraat işlerine mukabil prim verilmesi
ıneydana getirilmesi mevzuubahis edil- nin muvafık görüldüğünü, bunun için 
miştir. vilayet meclisine bir <le proje hazırlan

Filhakika Izmirde kışın kapalı bir sa- makta olduğunu bildirmiftik. Kualar
lon bile bulmak mümkün değildir. Fu- da kaymakamlar bu işle meşgul olma
ar komitesi, Küllürparkta daimi bir Lu- ğa başlamışlardır. Prim verilecek köy
napark tesis edilmesini muvafık gör- lüler, dağ köylerinde ziraatJe iştigal 
müştür. Lunaparkı meydana getirecek edenler arasından seçilecektir. 

önüne getirerek idarenin küçük 
mikyasta zarar edeceğini de kabul 
eylemiş olsak, navlun yoluyle mem· 
lekete getireceği dövizi ve memleket 
hayvanlarının ihracını temin yoluy• 
le de milli ekonomimize yapacağİ 
hizmeti çok büyük görmekteyiz . 
Mevcut vasıtalarla elde edilmesi 
mümkün olan bu tedbirin ihmal 
edilmiyeceğini muhakkak saymak 
isteriz. Küc-ük bir tetkik bu baait 
tedbirin n; kadar f aydala olacağanİ 
ortaya koyınağa Widir. 

tan inen suların kolayca denize akıtıl· 

mnsı ve birikinti meydana getirilmeme
si temin edilecektir. Belediye fen heye-

ti uıı:un müddetten beri bu mesele 
meşgul oluyordu . • 

ile olanlarla temas edilecektir. --=--
BELEDiYE ENcttMENINDE Değifen iaimler 

Memleket hastanesinin arkasına ka
dar gelen .Malderesi lağımı, kışlanın 

içerisinden geçirilerek denize akıtıla

caktır. Belediye bu işe 9500 lira sarfe
decektir. Bu lilğım, yukan mahallittan 
inen sularm yollar ilzerinde tahribat 

Balıkesir viliyetinin Smdtrgı ka.zaaı
Belediye encümeni dün akşam saat na bağlı Çorum nahiyesinin adı DUver-

16 da toplanarak bir kaç yol, llğıın fte tepe olarak deiiştirilıniştir. Kavak na
teşcir qleri hakkında riyasetin verdiği hiyeainin adı da Bugdaylı olmuştur. 
ptaııları tetkik ve tasdı"k etmiş, tahsisat- "k 
lannı kabw etmiştir. Diyarbakır villyetine ballı Ergani 

~~""'!!"!'~""!'!!~~!!'!!'"'"""'!"'!"""'!""~~""'!!!!~...,,~~"""!!!"!!!!"'!!~~~..,..~~~-~~~~!!! Osmaniye kazaaınm adı Ergani, EIAziz HAKICI OCAKOOLU 

Yeni. anlaşmalar :y~da~~ra~·:::.=~~ 
villyetlere tamim sureUyle bildirilmiş-

tir. 

----:---
Turkuvaz 

Barında bir kaoga 

T 
•• k 

1 1 • • B • /ıdfİ ı ·1ı • • f Enellti gece. Konloada Tarbnz ba. 

Ur ngı. ı· z tıcaretı . ır p 1 .ıçın . 'rında bir kavga olmuı artistlerdea Ali,.. 
• Vıliyet encllmeoi heyeti kalemindeıife lzmara saç saça bapP welmill«dir. 

münhal on lira .DWlflı bir kltiplik için ı Hadisenin mahiyeU kıskançlıktır. • k • f ı d d talipler diln villret kaleminde imtihan . in işa Yo Un a Jr edllmi§lerdir. Neticesi bir iki gUne ka- ~iki ~adı": !urku~az be~ ıözdc-
.ı ,._1 • .,_,,_cak lcnndendır. fkdt de bır ıena aevmekto-
uar cu"-ılua tat. d" E 1•-· · · .. _.-1 b"" "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 gillere ticaretinde son aylar içerisinde --- ır. vve ıu Kece ıtt azıuuapar 'Ye ~ 

i / .. N G ı• L ı• z ::: rastlanan inkifaf, bu defa lngiltere le- V b l genci 9aylatamanıak yüzünden kavsa et-
6 angın Of angıcı · 1 di ı .. d çWrd .. 

: hine bazı neticeler vcrnıeğe başlamıştır. Kahramanlarda Şeref •kalmda 23 ~~~er. ~· Azli'.1'ar~ ayagın f~- ~ 
~ lngiltereden gerek htanbul, gerek Iz- . . •~rpmı.. :renm suraboa ınatmJI, -

Pı·ya•asın Ja Tı.r..rk . :~:ı. · · ol 1 "thalA ~- ~-- numarada otuna Çineli Ahmet km Bn. .. .. .. L'-hal k Ha--aı U mır gWnrut>U y Uy e l at anLU'fW&• -:ı..:: .JI. ..ı..de ld 180ZUOU mCNmOr Ull" e O)'mafblr. 
B . diri . . :-ır:~.ı .k. _ 1.L_. ~ ... n&YVıt::WB enu manga an sıçrayan dı-- b------'- JLal '---- • • ,L __ _ 

l • l/ u seyın cı .-...._-&n, & ı m~~ k ..ıamı. -ı..- ela 1,.,__ l9IC umuua ~ llUUDIJ. ~ açı -.-uuı 
m e n • e r ma ara ı· ' · · bata dit b 'l · · · ın 1 Yftllllll ......-qsa ~eye ı..---L '-t -'a L.ar Lazla raJl.bet 1.c~re~::.n ~e ~mesı. ıç~ haber verilmeden söndUrUtmüstür. Ev _.,.... o-. ur. _ 
aı R ~4 i!i' giliz ayıu fe sigortasızdı • Oimıü meıilaud1t 7aptlaa b. LAdİ9eai11 

telakki ~dilmesi ve Tiirkiye menşeli · suçlu1an aöbetçi 1.ik' b l.umrw ~ 

-

06ıterileceJl.i umıt- aU dah fa 1 -HL ... ~ .. ....:ı esi -=- N r!"-1 -·-..L. e 5 m ara a z a auuLa &'""""'" • m Sarho~lu ._ laa/ı• nldı. Hakim aci c..sa --i fuyor. icap etmektedir. Ingilterc::ien son aylar- y IC - Bu İf biç te aizıe ,.Wtım7or) 
=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• da palamut talebi artmıştır. Uzüru ih- Kemalpa.şanın yeni malıallesinde otu- _ Na.lsa oldu baymal 
Ticaret odası Meclisi, dün gece saat racah da normal şartlar altında inkipf ran bay Hasan Bülbül sarhot olarak Mahkeme huzuruna yirmi &i çift tt• 

18 de Ticaret odası salonunda vali bay ediyor. Ancak lngiltere, geçen seMden Koca kahveye gitmiş ve sağ elini cama ültarpin cetirildi. Hanci iııkarpiıde Ali· 
Fazlt Güleçin başkanlığında bir' toplantı daha aı üzüm ve incir almıştır. yasladığı sırada camm kınlmısiyle eün-J )'enin ıözüaün patlatıldıiı vafbnldı. f.,. 
yaparak yeni seçim haztrlıklarını mü- BADEM tsnYORLAR den ağır surette yaralanmaşlır. Yaralı' bt tam bu 11rade iki hUllll hakime M-
zakere etmiştir. Seçimin günü t~bit tedavi altındadır. tsben: 
edilmiş ve bu sahada yapılacak İiler Isviçrede bir firma kuru kayası, Al- --=-- - Bi& banşbkt Dediler. 
hakkında bazı kararlar alınmıştır. manyada üç firma kuru meyvalar, Le- Ceza eoinde Ortada imme daYUI aimadıiı için da-

YENi ANLAŞMALA~ 'ı histanda Gir firma kuru üzüm istediği- Cu.aeTinde tnahlcWn veya me'Ykaflar· vanın .ulc.atuna karar Yerildi •ebet d ... 
ni bildirmektedir. Londrada bir firma la ııörütmek bir u.ule tabidir. Haber al-~ lcika eY'lrel birbirini yiyecek libİ tlmaa 

Türkiye - lsveç arasında yeni bir ti- da yumurtalanmı.z hakkında malömat' dığnnıza göre cezaevinde mahltôm ve-! artistler ırülütenık mahkemeden PFflldı• 
carel anlaşması akdi zımnında yaptlmak- istemiştir. Londrad.a bir bıaşk:a firma ba-1 ya mevkuf bulunan umumi ltadmlann, ı1 1•.r •. -------·--------
ta olan müzakereler neticelenmiş ve ye- dem istediğini Türkofise bildinniştir. yine buıJula alikua Olan umumi kadın- 8t••••••••••••• 
nl anlaşma iııtza edilmiştir. Yeni alnaş- --=- lada görüşmeleri yuak edilmiftir. Bu La-: 
manm imza edildiği dün telgrafla şeh- ld A d 1 d her doğru iM: cemiyet düpdinü olan bu Halkevi köşesi 
rimizdeki alakadarlara bildirilmiştir. arı ava ar a ıavallı kadanlar bakltmda istisnai mua-! 

TORKIYE - ISVIÇRE ŞUrayı devlete açılmakta olan idar1 mele yapdmamau daha doğru olur ita-~ Mı••E•. •.•d•d•k•ti•l •k•••1lllll-·~· 
d la 't üd" d . ""dd . 1 h naatindeyiz. 1 - vımız e a o ursu açıuaur 

kalır. Hapt zaruretleti, yaradıht Bı~ ~. ~aymadtğmı bu vazıf~
zaiflikleri, nihayet cemiyette bir er- l~rı~ her b~nsı avrı. ayrı vuku~. bı~
keğe, yardımına. lcorumaaına muh· gı, ıhtısas ıstcr. Erkek1CTden hıç bı
taç bulunmaa., kadana ağlarken gül· risi bu kadar önemli vazifeler de
rneğe, gülerken ağlmnağa sahnede- ruhte etmiş değildir. Erkeğe aile ha· 
ki aktrie ga'bi kendisi için değil, bat- yatmın en ağır yük1erini yükleten, 
kası için rolünü iyi yaprnağa, haki- kı.dına bin bir vazifeyi gördüren bir 
ki hüviyetinden bafb bir hüviyette sar vardu. Bu 11rrın anlaşıldığı gün 
görünmeğe alıştarmııtar. Kadmm ge-- her iki taraf ta putlarını kendi elle· 
yinmesi bile muhitinin, ttkeğinin ar- riyle kıran putperestlere benzerler ... ısviçkre idale byen,iden bkir ~~akşmal edkdi 
Zu ZevL - - ;.1 • -_.ı:..... R Lla nd b" b _, k 1ı· d l ıçın ya ın lŞ ıyaca muza ere er en 

, ııt .. ~ mueam:ııe.ne ge>RXUT. un n a ır 0'51U use er er. • 

ava ra aı m eı veya mu eıa ey ı tır. Kayıt olunanlann ve yeniden kay-

ile memurin muhakemat kanunu mu- KostUmlU bir balo dolunmak istiyenlerin 5/1/938 alqamı 
cibince itiruda bulunanlar tarafından hazırlanıyor saat altıda Halkevine müracaatleri. 

Dem-'- •-· '----' h atta rbc t d K · t• T · evvel, lsviçre ile tican münasebatta bu-
~ ıu lt8CJID ay se s e- aran ına : erzı 

ğiJdir. .......eketlainde ael'heat olma- REFlA BOZKURT lunan ihracat ve ithal.At tacirlerinin mü-
gönderilen arzı.lhaller ve telgrafların ad- Halkevi sosyal yardım komitesi tara- 2 - Lise okullanna huarlanmalr is. 
liye harç tarifesi kanunu mucibince 20 fındaıı şubatın ilk haftasında. Halkevi tiyen gençler için Felsefe kursu açıı .. 
kuruş harca tabidir. Ancak bu harcın salonlannda bir kostünılii balo verile- mışttr. Bu kursa dev~ etmek ~ 
alınıp alınmadtğmın hanuhaller veya cektlr. Kostllırilil baloya bir çok bayan- terin Dumlupınar okuluna mi1nıc:Mtl6o 

f!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!~~-----!"~~~-'!"""''!!!!!!!!~--~ talılalanna müracaat edilmesi muvafık 
görillmüftür. Bu abalı Tilrko6a mfidilr
IQilode ihnıcat n itballt tacirleri top
lmaralt bu menu üzerinde göriifecek
lerdir. 

Kar ataşta 
o 

Birçok eoleri •oyan 
lıır•a 

B dra .. mi"ıldet en"el. Kuata,. 
K.....m.. Chlepe tara8anncla bul lw
...Lk nk" alan olmtlfl1L Anfbnna mc
....tan ........... Nee.eddia ad~ 

bir a-c old .... llleJ'daaa ~ar 
ve fekemmjjl eairiea g.W.irat e~ 

hWlı1:te -el ıhın _. cca mehkemeeiaıe , ........... . 

§ Binek araba sürücüsü Nihat, Hü.te
yin oğlu O.sananı sarbot ederek arabası-

na •lmak ve on metre kumqiyle bir 
çift kadın iskarpininl çalmak suçuyle 
adliyeye verilmiştir . 

§ Kar§ıyakada A1aybey tramvay cad
desinde oturan Sadak otlu Abdullah ve 

kardep Kerime, yirmi bq liraya nufus 
tezkeresi temini için Hamit nmtasiyle 

teşebbüse pqUklerinden yakalanmış
lardtr. Neo meıM;..;. clia ilm.ci _. ceza 

rr•Leau · dıı et.... •-• L--•----. ft ............... 

)ır. K.a bo,-1.. olea b. -.... iki ;-- i lkiçqmelikte Çömez 10kağmda 
.1 ti' albncl - _L'k h Mehmet otlu Recep, l(Ulltafa kıza Bn. ,.._... nezare a nuuı eme u-
,__, çıbnlda. Miiflekt meWİİftde Lu- Akileo1n ooiine geçerek tilünıle tehdit 

laun Gç baFaadan iaMt .tmdı. Oku- eWlinclen yekalanmtfbr. HldUe tahkik 

- nnb slre Nec:medclin ba7an Ma- ediliyor. 
ild· m mae peaçereden atlayarak .;r- ı. lsmetpap bedeatanmda Malatyalı 

-.. nia içW Wl&ı; puauiana ceYire- Htbeyia oilu Nuri ı\.kçaym üzerinde 
rek birçok k..-di .,,ı. ce•....-. bir- b.çak giiri11erek alaamlflu'. 
~ adw s.lta·e=• Uidi WMLiuu 

-~~~~~~~~~~~~-

):lrare.k bir alma uat ile elbieeleriai bir 
tliier a-c im. da C-.. ,..,... pt1r· d .... 
llUfbr. Suçlu taz)'ib müstenit olan b. iftiranın 

HAlcina ~a 80l'du: hükmi olam.,.ecaiuu baclinniftİr'. Hl-
- Ne clenia > döeNn ...ı.q.elilae mebni. ke,-fiTetia u-

- ffepllİ iftire r liye ceza mültememe ~'lrdiine ve •ç-1 
F.kat di.leaen .,bitler. auçlunan ~ lunun mevkufiyet halinin devamına ita

·evlere nud sirdiitıai açıkça anlatımalar· rar verilmiftir. 

telgraflarda kayıtlı bulunmamalarından lar hazırlanmaktadır. ri. 

~ - INGIUZ TiCARETi 

bu gibi arzuhallerdeıı mevkii muamele- -=- 3 - 5/1/938 çarpmba eünil saat 18. 
ye konulmadığı, bu itibarla viliyetler Halkavi kura.lan 30 da Evimiz so..,al yardım komitesmia 
yoluyle gönderilecek itiraz istida ve tel- Halkeviain haaı.rlad..ıtı daktilo ve (el- genel toplantısı ve saat on yedide Halk 
graflarma cHarç ahnmaıtı.n bydmm sefe kursları içia bir çok müracaaUer dersaneleri komitesiain haftalık toplan• 

Verilen malGmata göre T"tirkiye • in- ilavesi tamim suretiyle bildirilmiştir. yapılmıştır. Kurslar yakında açılacaktır. tısı vardır. 

1938 SENESiNiN HAYIRLI VE UöURLU OLMASINI TEMENNi EDER 

TAYYARE SiNEMASI 
!ttUHTERE..'\1 MODAVIMLERINE iKi BOYOK Ve MUHTEŞE"- FiLiM 1 AKDiM EDiYOR 

BiR HATIRASI 
Aflöa menfaat aaw iatinat ettiiiai, cizellik Ye z•me• seçtikten .._.. qlua da liDdailmıil, ıençliiinde kendiaine Yefa 

IÖSleren iıtddann Jirmi IW somaki balleriai ........ ye bise ............. WN Ye tahlil 
eden bu ciael filim ea bi,ak Frwm artiatlsl . 

HAllRY BAUR • llAIUE BEL - PIERRE BLANCHAR - FERNANDEL • LOUIS IOIJVU' • RAlllU • FRANÇOI lfOSAY, 
PIERRE RICHAIUJ WlUI 

GiLi düaraca maruf .&az artist tanfuaclaa llmıil etlilm;flir. .. .. AYRICA: 

ÇiNGENE MELODiSi 
Menaf Çiıan orbltrw tefi ROD SANDOR we telt•il m?wıilra he,.d .....,.._ ••••mel hir awette temlil .. a .. ~ 9lık 

........ çok nefia maeld ft .... flW 
iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL 

SEANS SAATLERi: Her.- ÇiNGENE llBWDISI ı.as - BM - ···-BALO llArlltAM 3.4S - 1.ıt .. s-.... c ..... 
· tal • l'ew aüaleri wt 12.30 da •AW HAJ"IRASI a. 6.,1.,.. 



Yeni sene 

Kamutayın dünkü toplantısı harafetli oldu 

Maarif şurası, Fenerler tazminatı ve 
hisse senetleri işi görüşüldü 

Müna~ebetile 
AtatUrk le muhteiif 
Devlet reisleri arasmda 
taati edilen lelgrafl ar 
Ankara, 3 (AA) - Yeni sene mü

nasC'betiyle Cümhur Bnşkanı A tatürklc 
muhtelif devlet reisleıi arasında aş.a(;ı
daki ı elgrafhır teati edilmiştir: 

ÇEKOSI .OVAKY f\: 

Ekselans Kemal Ataürk, 
Türkiye Reisicümhuru 

Maarif Vekili Dedi ki: 
•••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Üç sene evvel talebe adedinin orta 
tahsilde ve senede 7- 8 bin artaca
ğını sanıyorduk. Halbuki geçen 
sene 18 bini buldu. Gelecek sene 
20 binden fazla olacak. 

Maliye Vekili Dedi ki: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dedikoduların günden güne bü-

Maarif 1•e1:ili B. Scılfeı Arıkan 

ANKARA 
Yılba~ı münasebetiyle ekselanslarına 

~ahsi saadetler ve Türkıyenin yefahı için 
:. 
olan en samimi temennilerimi arzede-

EDV ARD BENf..S 
Ekselans Edvard Benes, 
Çekoslovak 'cümhur Başkanı 

P RA G 

Ekselanslarının nıuik temennilerin
den çok mütehassis olarak kendiletin
den hararetli teşekkürlerimle birlikte 
calısi f.aa<letlı-ri ve Çekoslovakyanın re· 
0

fahı için olan hararetli temennilerimin 

k<ıhulünü rica t.derinı. 
K. ATATURK 

ROMANYA: 
Kemal A tatürk, 

yüyeceğini ve hazine aleyhine bir 
cereyan aldığtnı gören ·Maliye Ve 
haleti, onların önüne geçmek iç.in 
bu salahiyeti meclisten· istiyor. 

Ankara, 4 (A.A) - B. M. Meclisinin olan ruznaıncyi tanzim edememek mc\·- ı kendilerine takdim edelim. Tekrar istir

bugünkü toplantısında maarif ~~rasmın kiind.e ~lduğunu esbabı mucibes~de a~-, ~aın edi~·.~runı: ~~ kanunun müstace
toplanınasının 1939 yılına tehırıne ve zetnııştır. Arkadaşımdan çok rıca <>di- 1ıyetle nıuzakeı e~ını kabul buyursun-

orta tahsil mektepleri yardımcı mual- laı-. 

Ek~clanıılanna 

ANKARA 
kendileri ve Tiiıl.':. ~ 

için olan en ıamimi temennilerimi gön· 

deririm. 
KAR OL 

Jimleri hakkındaki kanun layihasının 
:müzakeresi esnasında ınaarit vekili Saf
fet Arıkan Relik Şevket lnce ve KAzım 
Nami Durunun ınütalaalarma cevaben 

§U izahatta bulunmuştur : 
• 

Arkadaşlar. 
Bir kerre Refik lnce arkadaşımın bir 

noktai nazarını huzuru alinizde tebarüz 
ettirmek isterim. Buyuruyorlar ki maa
rif vekaletinde bir maarif vekaleti var. 
Bir de talım terbiye heyeti var. Eğer 
maarif vekaleti merkez teşkilat kanu
nunu mütalaa buyursalardı görecekler
di ki bu maadf şurası dahil olmak üze
re talim terbiye heyeti maarif vekaleti
nin merkez teşkilatına dahildir. Ayrı 
ayrı hir teşekkül değildir. ]kincisi bu 
kanun hakiknten bugünlerde teklif edi
lip te mlistacelen huzuru alinize gelmiş 
olsa) dı o zaman yine hakları olabilirdi. 

Yalnız t:ır.ihe dikkat buyurulurııa maa
rif vekaleti daha evvelinden davranmış, 

heyeti \'ekile) e sc\•ketmiş veya ia1il 
münasebetiyle heyeti umumiyeye gcle
memi~lir. Esa~en kısa olarak mucip .se

beplerde arzedild.igi gibi hu şüranın ta
limatname, nizamname, program gibi 
tetkik edeceği mevzulal' vardır. Fakat 

ayni zamanda maarif vekaletinin orta

M<ıliue ı·eJ,ili B. Fııat. Ağralı 

yorum. Maarif vekaletine istikamet ve-

TALEBE SA YISl ARTIYOR 

Arkadaşlar, 

Bundan Uç sene ı!\'vel göri.ilen ihli
J aç i.izerine vekalet üç seneli .salahiyet 
verilmesi hakkındaki :kanunu Refik In-

Majeste Karol, 
Romanya Kralı 

BU KREŞ 
Teınennil~rinden dolayı majest<"lerine 

hararetie teşekkür ve şahsi saadetleriyle 
Roınanyanın refahı için beslediğim en iyi 
temennilerimin kabulünü kendilerinden ce arkadaşımızın işaret buyurduğu gibi 

meclisten çıkarmıştı, o zaman elde mev- ıica ederim. 
K.ATATORK 

cut vesaite göre talebe adedinin artma
sını takriben yedi sekiz bin görüyoruz .. 
Bu adet son zamanlarda 17 /18 bini bul
mu~tur. Önümiizdeki sene jse maasşük
ran arzccliyorum, yirmi bini bula~ ktır. 
Bu s1kıntıyı hisseden vckfılct bu talebe 
tehacUınü karşısında yardımcı muallim 
kullanmak için bu s3.lfıhiycti alınağa 

mecbur olmuştur. Dukuz ay zarfında 
maanf orta tedrisat kadrosuna rakam 
olarak arzediyorum. 2·15 muallim girmis-

YUNANiSTAN: 
Ekselans Cümbur Başkanı, 

A NKARA 

Yeni sene münasebetiyle sahsi saııd!· 

tiniz ''e asil clo~t Türk milletinin refahı 
jçin olan çok samimi tebriklerimin ka

bulünü rica ederim. 

Majeste J orj 
Elenler Krah 

JORJ 

A TlNA 
tir. Geçen scnl' buradaki Gazi terbiye , • .. . .. 
enstı"t"sil •, tah ·ı 11. 1. - . ) erıı sene munascLetıyle bana gon-. u ne orı.a sı mua ım ıgı y;:- . . . . .. 

Pab·ı k 1" d ··ı · 1. . b' . . \ derdıklen naz.ık temennılerden çok mu-
ı ece . ısc egı yam ısenın ırıncı 

de\ l · J t t l ·ı 11' 1"". tcha~ is olarak kendilerinin !'laadeti ve ' ·esı o an or a a ısı ınua ım ıgı ya- . • • . . • . 
Pab.l"'c k "la g 1 · t" t· k .. .Uost asıl Elen mılletının refahı ıcın bes-

ı " e u n enç crı ye ış ırıne uzc-
rc lisenin hirinci devresi 'Olan orta iah- lediğim en hararetli temennilerimin '<a-

Lulünü Mnjcstdı-.rinden rica ederim. sil muallimliği yapacak hocalar yctiştir-
mi~tir. Bunlar emsali salahiyetle ve em- K. AT ATORK 
sali derecesinde sıkı bir imtihana tabi BULGARiSTAN: 

Ekselans Kt'mal Atatürk, 
tutularak muallim oldular. Geçen sene 
dokuz senedeki 245 e mukabil kadro- Cümhur Batkam da bir salahiyeti de vardır. ::?uranın ruz- recek. yönetim verecek olan het· lıangi 

namesini maaril vekAleti tanzim eder. bir ali şuranın miisaadc buyursunlar da muza bu kanaldan giren muallim mik
Maarif vt·k!iletin~z • şCıraya yenilenecek. gayet güzel bir ruı.namesini hazırlayıp - SONU DöRDVNC() SAHtFFEDE -

ANKARA 
Yeni sene münasebet iyle ekselamla

n na en hararet li e tbriklerim i ve şahsi so.· 
adetleriyle Türkiyenin refahı için olan 
hararet li temerınllerinıi arzederim. ·otobüs meselesinde Kadın 

Tayyareci Mari 

Majeste Boris 
Bulgar kralı 

SOFYA 

BOR1S 

Yeni sene münasebetiyle bana i-:sal B. Ahmet Emin Yalman aleyhinde 
açılan davaların biri bitti Hils bu/unamzvor L\Jyurd~.ıkları ~azik tebrik ıclgraflan~dan 

J çok mutehassıs olarak en hararetlı tf'· 

--O-- ~ekkürlerimle bi rlikte ~ahsi saadetleri ve 
• Paris, 4 ( ö.R ) - Kadın tayyareci Bulgarislanın refahı için olan samimi te· 
Maryse Hils' ten hiıla bir haber çıkmama- mennilerimin kabulünü Majestelerinden 

!stanb~l'.w~ (l lususi) - İsta.~bul müd- f mizliktir. Yolsuzlukların mahiyetini mad
deıumumılıgı tara[ından otobus mesele- de tayini suretiyle anlattım.) dedi. Ne
ııi yü1.ünden çıkan münakaşalar dolayı- ticede heyeti hakime idia makamının 

11iyle Tan gazetesi başmuharriri B. Ah
met Emin Yalman hakkında açılan da
vaya bu sabah ikinci ceza mahkemeı-in
d e devam edildi. iddianamede, 1 7 ilk
knnundn neşredilen baş makalede dev
let memurlaıının şeref ve haysiyetlerine 
tecavüz edildiği bildirilmekte idi. B.Ah
met Emin Yalman müdafaasını yaptı. 
Yazılarında ne bir şahsa, ne de resmi 
bir heyete hakaret olmadığını uzun uzun 
izah etti.. (Maksat umumi hayatta te-

sı hava maha filinde derin endişeler uyan- ıica ederim. 
dırmaktadır. Me.,hur tayyarecinin han K. ATATORK 

YUCOSl .A VY A: 
tecziye talebini varid görmedi. Ancak, 
belediyenin ~ikayet hakkı baki kalmak 

~artiyle duruşmanın tatiline larar verdi. 

htanbul, 4 (Telefonla) - Otobüs 
meseJe,.i için dişçi B. A\'nİ Bayer hak

kında yapılan adli tahkikat, Tan gaze
tesi ba~ muharriri B. Ahmet Emin Yal-

man lehine netice '\'ermi~tir. B. Ahmet 

Emin Yalman aleyhine açılan davaların 
ikincisine perşembe günü başlanacaktır. 

ile Şam arasında geçmesi ik tiza eden 
) erlerden hiç birinde tayyaresi görülme-

miştir. Air-F rance kumpanyasının tay
yareleri İngiliz ve Irak otoritelerinin de 
İştirakiyle araştırmalar yapmaktadular. 

Basra körfezinde buluna!) vapurlara da 
cıraştırmalar yapmaları ve tayyareci ka
dın bu deniı:e düşmü~ bulunuyorsa, im-

dadına koşmaları bildirilmiştir. 

Romanyadaki değişiklik 
Bağdat, 4 (ö.R) - Fransız kadın 

to.y) arecisi Mary Hilsin Irak çöllerinde 

k<aybolmuş olması ihtimali düşünülerek 
Irak tayyarecileri tarafından dün de ara,

tırmal ara devam ed ilmi~tir. Henüz hiçbir 
İ7. bulunamamıştır. 

Avrupada güçlükler mi yaratacak? Pari~. 4 (ö.R) - Maıyse Hilsi bul
mo.k için geçtiği Cask ve Bu~ir mıntaka-

köprü başı telakki edilmesi ve bilhassa lannda yapılan araştırmalar neticesiz kal

!:On derece zengin petrol kaynaklarına mıştır. 
malik bulunması her faraziyeyi mümkün Pııris, 4 (ö.R) - Franıuzlann meş-
gösterecek sebeplerdir. hur kadın tayyarecisi Maryse Hilsten pa-

Şimdilik muhakkak olan bir hadise zar gününden beri haber alınmamaııı ııe

vardır. Bu da ltalya ve Romanya ara- bcbiyle uyanan endişeler son dakikada 

smdaki mukarenettir. Roma şehrinin Ro- gelen mesut bir haberle dağı1mıştır. Fil · 
manyaya karşı bir dostluk ve ıempati te- hakika cesur tayyareci kadın son olarak 

Cümhur Ba\lkanı, 

ANKARA 
Yeni 11ene münasebetiyle en iyi teb

riklerimin ve ~ahsi ~aadetleriyle dost ve 
müttefik Türkiyenin refahı için olan te
mennilerimin kabulünii ekselanslarından 

rica ederim. 

Altt's Prens Pol, 
Yugoslavya naibi 

POL 

BELGRAD 
Alteslerinin yeni seııe mi.inasebctiyl-: 

ifade buyurdukları tebrik ve temennile
rinden çok mütehassis oldum. iyi ve ,ne· 
sut bir yıl için olan en samimi temenni· 
lerimle birlik te ~ah~i saadetleri ve dost 
ve miittefik Yugoslavyanın refahı için 
olan en İ) i temennilerimin kabulünü 
ker.dilerinden rica ederim. 

K. ATATORK 

Hankovda 
Japonları muhasara 

ediyorlar 

lngiltere ile yeni bir 
ticari ve mali anlaşma 

Üç banka direktörümüz Londraya gidiyor 
htanbul, 4 (Telefonla} - lnı::-iıten· ile nınli '< Lİı arı münaseLetımızııı 

yeni bir inkişaf dcuesıne gireceği haber alınını~tı. öğtendıgimc göre banka
Jnrıınız umum müdürlerinden mürekkep bir heyet bu ayın sonlarına doğr J 

Londraya gidecektir. Bu heyetin, Türkiye iş Bankası uınum müdürü B. Mu
nmmer Eriş, Cümhuriyet Merkez Bankası umumi müdürü B. ~alaheddiıı 

Çam, E.tibank umumi müdürü B. llhami Nafiz Pamirdcn müteşekkil olrna'lı 

muhtemeldir. 
Heyet Londrada, mali ve ikt~ad1 hazı mühim meselelerjn mti.znkeresi ile 

meşgul olacaklardır. 

Eski beş lirahklardan 
1,5 ayda 18 milyonluk değiştirildi 

Ankara, 4 (AA) - Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 15 lkinciteşrı.1 

19 3 7 tarihinden beri kdricen tedavült> çı1'.armağa başladığı yeni harfli S lira· 
l ık banknotlardan 1937 senesi aonuna kadar <:eman 18.079,975 liralık bir 
miktarının tedavüle çıkarılmış ve buna mukabil eski harfli banknotlardan ayni 
miktarın tedıwülden kaldırılmış olduS'.,unu bildirmektedir. 

Istanbulda görülmemiş 
bir balık bollugu var 

Halk sahillerden elle balık tutuyor 

lstavridin kilosu 10 Para Palamudun 
çifti 7 kuruşa yağma gidiyor 

lstanbul, 4 (Telefonla) - iki gündeııberi İstanbul sularında misline en• 
der tesadı.if edilir bir balık nkıııı ba•lanııştır. Balıkhane öniinde el ile on beş 
) irmi pnlanıut tutulmuştur. Suhi!le1dr" halk ve çocuklar, elleri ile ve ı<cpetlerle 
balık tutuyorlar. Bugiin balıkhaneye c;c..k miktarda palaınul ~e yiımi bin kilo· 
dan fazla istavricl gelmiştir. lst ..... vridin kilosu toptan on paraya kadar :ıatıl · 
rnıştır. Ptılamutların çifti de 7 - 1 O kmuş arasında satılını tır. 

Doğuda Sükfın Tanıdır 
Kalkınma işi hızla ilerlemektedir 

1sıanbul, 4 ( l Iu~usj) - Oçüncu umumi müfettiş B. Tahsin Uzer bugtirı 
\'iyanaya gitmek üzere buraya geldi. G azetecilere. mufettışlik mıntakasınd,, 

ha~lanmış olan geniş ölçüdeki kalkınma hareketine devam edildiğini, yeni 
ha tların in~aın isi hızla yürüdüğünü, doğuda sükunun lam olduğunu 11örledi. 

Rumen yeni başvekili 
Hiç bir itti{ akı bozmıyacağını ve 

diktatör olmıyacağını söylüyor 
Bükrcş, 4 (A.A) - Baş\ ekil Gogd J fo,·as ajansının muhabirine hiç bir 

ittifakı bo7mıyacağını söyledikten sonra ~ıı beyanatta bulunmuştur: 
- Sadece ecnebi memleketlerde HoııHlıı) a içın hissed ilen sempati) i 1-':C

nişle tmek istiyoruz. Bizi Fransaya böğlıyan ananevi bağları hiçbir zaman 
gevşetmiyeceğiz. iki memleket arasındaki doııtluk aleyhinde bir tek kelime 
11arfc-tmiyeceğim. Esa~en bunu Delbosa da burada bulunduğu zaman söyle
miştim. Bugün Şotann gönderdiğim bir telgrafla da ayııi hi~leri ifade ettim. 

Başvekil h içbir zaman diktatörliiğiin memlekete girmt'sİnt" müsaade etmi· 
yeceğini ve kanunu ı-sasinin çerçevesi içinde çalışac.ı~ını sÖ) !emiştir. 

Yeni intihabat yapıl acak ve hükümetin akıbeti milletin reyine ba~lı kala· 
caktı r. Bazı gazetelerin kapatılma~ı Rumen matbuatının Romanyalılar tara· 
fından ) nzıl maı;ı arzusundan ileri gdınektedir. 

T eruel Cephesinde 
Asilerin muvaffakıyet haberlerini 
Cumhuriyetçiler te zip ediyorlar 

P;ıris, 4 (ö.R) - Salamankadan ~e
len haberlerde asilerin Teruelc. girdik
leri iddia edilmiş, halta asi kumandan
ların TeruE-1 şehrine girerek ınuhasarn 
altındaki asi garnizonlarını kurtardı kla·rı 
bildirilmişti. Şimdi Cüınhuriyetçiler 

kaynağınd;ın gelen haberler asilerin bu 

hezimeti saklamak için ortaya çıkardık
ları haberlerin esa~sızlığını gösteriyor. 
Bar~elondan bildirildiğine göre, Cümhu
riyPtçiler Teruel hükiimet konağının iş
galinde buradaki asi garnizonu esir ct
ıni~lerdir. Şehrin muhtelif ııııntakaların
da nyrı ayn nıuka\'Cmet eden asi gar-

Salanıaııka, 4 (Ö.R) - Nasyonalist• 

lcı· Tcnıel i:<tikanwtinde terakki etmek· 
tcclirll'l'. Albasa mıntaka~mda düşmana 
ak.siilarneli şiddetli olmuş. fakat ağır za 
yiatla pü::.kiirti.ilmüstlir. Hal'p <-ahnesm 
de düşman tar:ıfındnn terkedilmis biı 

çok tanklar bulunmuştur. 
RES:\H ISPANYOL TEBLlCt 

Paris, 4 (ö.R) - Romanyadaki ,j. 

yasi tebeddül etrafında endişeli tefsirler 
birbirini takip etmektedir. Avrupa siya
setinde Homam anın alacağı vaziyetin 
bazı güc;lükl<"r yaratması ihtimalinden 
bahsedili} or. Romanya ile İtalya, Ro

mGnyn ile Lehistan ve hatta Romanya 
ilı- Al manya nra~ında mukarenet tesisi
ne ait haberler çıkmaktadır. Bükreş şim
diye kadar bu haberleri ne teyit, ne tek
~P etmemiştir. Bununla beraber Rumen 
•i}'asi mahfillerinde Alınanyanın Londra 

•diri ve B. I !itlerin yakın müşaviri olan 
B. Von Ribbentropun yakında Bükreşi 
~İl areıi proje!!İndı-n haberdar olmadık
ları hildirilmektedir. 

zahürü olarak davet ettiği 15 00 Roman- k 1 iizerinden uç luğu Cask şehrine 30 i o-
yalı Romaya varmışlar ve yaşasın faşist 

Romanya sesleriyle alkışlanmışlardır. Zi
yaretçiler büyük bir Rumen bayrağı ta· 
~.yllrak meçhul asker abidesine iİtmiş

ler v~ sonra fa~ist muharibi abidesini de 
ziyaret etmişlerdir. Hatıra olarak bu abi

denin bir taşı k~ndilerine veril miştir. Ru
menler oradan Vt>nedik meydanına git
mişler ve Duce nezdine bir he} et KÖn
de rmişlerd ir. R MU8ııol ini heyeti ka bul 

cLt ikten sonra dı~anda b eldiven d iit>r 

melre msafedt' bulunmuştur. Maryse Hila 

ıağ ııalimd ı r. Tayyaresi de bulunrnu~tur. 
Şimdilik başka tafsilat yoktur. 

J ?ankov, 3 (AA) - Bir Çin m en- nizonlardan bir çoğıı tamamen imha 

Barselon, 4 (ÖR) - Mılli ınüdafıa 

nezareti -.aal 2:1 tc tcblig C>tıniştir: Te. 
ruel dıs cephesinde Canlı) et mahdut mik
ynsta olmuştur. DLismanın pa) itaht (Te
ruel) istiknınetinde hücuq1 arnbalarının 
i-;tirakiylc te~ehbii-. eltigi hiicuııı hasım 
için a.~ıı· zayia Llt1 pi.iski.irtiilıni.işti.ir. Bi
zim ku\'\'l'I lerimı z ise 1\luera de Teruel 
ınınt.1kasınd:ı aı azi kazanmaktadırlaı .. 
Düşıııanclnn ikı nıilralyiiz \'e elli ~ilah 

z:ıpteltik. Terun) şehrinin içinde hükü. 

ıııet konağının işgalinden ba~ka mezar. 

lığa bilişik olan ve asilerin muka\'em• i 

yuvalarından biri olan San Batla ktli· 

~e:iini de iş~al etlik. Diğer cephelerde 
hildirilmcğe dl'ğer bir ŞP.'o' yoktur. 

Franıız mahafilinin kırnaalince Ro· 
ınanyanın eb t"riya bir harp sahnesi va-
:ııilt'sİ • ·· ·· . • nı ıı:ormuş olması , şımalı Avrupayı 

.-rk tara fından A kdenize lıailıyan bir 

Romanyalıların al kışlarına muk abel e için 
balkona çıkmı:tır. 

ltal.ran gazeteleri timdiden R omanya
ya karşı çok derin ıempati a-östermekte 

Ye bu memleketten •Faşist Romanya> 
~ekl i altında hahııetmektt'dirler. 

bamd an gelen telgrafl ara göre Çin ge- edilmiş sayılıyor. Cüınhuriyctçiler şeh
nerali Çan-Kay-Şekin kumanda,oıındaki re tamamen hakimdirler. Teruel istikn
kıı' alar Hankov is tikametinde muza ffe- metinde asilel'in yeni mukabil taarruz
ıane ilerlemektedirler. Bu generalin pi~- ları da bü:dik 1.ayiata uğratılarak red

tar kuvvetleri H.ankov İstasyonu yakının- dt'di1ıni~tir. 
da bir noktay ı işgal e tmişlerdir. Salnn)ankadan en ~on gelen haberler 

Japonların Çinliler tarafından yapıl- Teruel cephesinde askeri harekatın dur

makta olan ihata harek e~İ acb~biyle H~.n- 1 du~um'.. ~ild:rı~1ekted.ir: B.~ndan da. a5i
ko,·da tutunamıyacak hır yazıycte duş- lerın kotu vazıyetleı mı duzelteınedıklc-
ntÜf oldQlcları söylenmektedir. ri anlaşılıyor. 
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l talyan sergisi 
Bclgr d, 4 (ö.R) - İtalyan nnzırla

rındıın Volpi 1 tal yan sergisini kurmak 
üzere Bclgrada celmiı ve ba,vekil tara-

fından kabul edilerek "örüşmüştür. 

Prens Pol B. Volpiyi yemeğe alıkomuı-

- BAŞTA RAFI 3 UNCU SABtFEDE-j nıiF· B unlara ynnaşnıamışlaMır, uyu- Refik ince Manisanın hilkümetin tc- tur. Vreme gazetesi hnlyım sergisinin 
dan S75 tir. (B ravo esleri) Gelecek iM• şamamışlardır. Bunun üzerine mukave- sadüf ettiği bazı hMiselerln neler ol- ehemmiyetinden bahsetmekted ir. Sergi 
ne, daha öbO.r aene bu müti>d tekrarla- ledeki erait dairesinde §llrayı devlete duğu, meseltı. hangi şirketletde bu vıızi- Prens Pol tarafından açılacaktır. 
nacak ve orta kımıındakf en .ziyade sı- müracaat edihniJtir. ŞQrayı devlet 1 yet olmuştur, sualine karşı da bunun B ı • k d 
kıntımız bir kısımdadır. resen tiç hakem tayin etmiş. Bu üç ha- safahatını hUkümct bütçe cncilılıeninw e Çl . a a 

Hoca sıkıntısı bu suretle temin edil- kem de fenerler idaresinin daha 11 se- de sureti umumiycde izah etmiştir. Şiru- Bir 
meğe çalışılacaktır. Bu kanun kabul ne evvel faaliyetine de,•am edeceğini diden hangi şirketlerdeki hisse senetle- yangın 
odildikten Sd'rira üç sene zarfında belki \.·e mukaveledeki bu şeraitlerl nazarı i1i- rini alncnğız. Hangilerini almıyacağız.. Brübcl, 4 ( ö.R} - Dün akpm Sa-
de bu ihtiyncrn yüzde 80/90 azalacağı bara alarak 500 bin liralık bir tazmin.at Bunu yüksek heyciinizde tebarliz ettir- int Lazare caddesinde geniş bir ticaret 
kannatindeyim. Fakat şimdiden üç sene verilme ini tesbit etmiştir. E\'Velce ya-J meğe lüzum yoktur. Yüksek heyete yal- •itesindc büyük bir yangın çıkm11br. 
sonrası için muallimlerin arasında ölüm- pılmış olan mukaveleler hiç üphe yok nız meselenin zati itibariyle hükümetc Atq muazzam bir binanın zemin katın

le, tcknütlc, istifa ile, meslekten ayrılan- ki devletin aleyhinde idi. Fakat bu mu- bir salahiyet verip vermemek mevzuu da b üro malzemesi satılan b ir fnağazada 
lar olacağından bizim yapacağımız he- kaveleleri cümhuı-iyet hükümeti yap- ile gelmiş bulunuyoruz. ba§lamış ve yuk rı katta sinema filimle
saplıır liliyatı tutmazsa bu yolun önünü mam~tır. Cumhuriyet hükümeti bu nıu- Bu kanunda ancak bu salahiyet mcv- rine depo vıı:z.ifeııi gören bir daireye i
lütfen knpaınasınlar, fakat arzetli.ğim gl- knvelelerin en sonunC'usuna tevarüs et- zuu bahistir. Umumi mahiyeti budur .. , t tın" t' 1 f • h~L,_ 1 k 
b

. ka · d b . . raye e ış ır. t aıye ateşe wunı o ma 
ı naaüm yüz e 80/90 u ihtiyacın mıştir. Mukavele yapıldıl:rı zaman ne Bunun teforrüatı şudur, budur diye or- • • 1 ... le b . . d 

1 
- k . d d w ıçın aııat erce ugravmn mec unyetin e 

aza a~gı mer ezın e ir. kadar awr olursa olsun bu devletin sa- tada bir hadise yoktur, demiştir. k 1 
K ld ki d ğre 1 

, • il mı tır. 
a ı yar ımcı ö tmen er yine nına yakışan sey o mukaveledekı kayıt Bandan sonra muhtelif hatiplere büt-

nrzcttiğim veçhile lisenin ilk kısımların- ve şartlar dairesinde memleketin men- çc encümeni mnzbata muharriri cevap · .. .... · · " ' .. ' .... · .. · .... " · " · ·· "'" "· ... · ... 
da ilk mektebin ikmal kısmı olan orta faaline tetabuk ettirmek ve onu temin verdikten sonra mal\ye vekili Fuat Ağ~ saade vermenizi istirham etmekteyiz.. 
kısımlannda muallimlerin nezareti al- etmekten ibarettir. Hükümet bu şart- ralı söz almış ve demiştir J..."i : Dedikodunun daha fazlnsının ne oldu
tında vaz.ilc görürler. Talimatnameleri ları tamamen yerine getirmiştir. Bütçe Büttin söz söylıyen arkadaşlann kuf- ğuna dair izahat 1iltfedelcrsc kcndilerl
mucibince lise ve muallim mekteplerin- encümcniniz enerjik takip fikrinden ıı•e f i kanunun müsU:ıceliyeti lehinde ida- ne lüzım gelen cevaplan arzederlm. O r
den çıkmış olgunluk imtihanı vermiş Osmanlı impnratorluğundan bize miras rei kelam et~lerdir. o husus haltkın- iaaa yalnız emluk şirketinin son almış 
arkad !ılardan seçilirler. 266 ya karşı kalan bu mukaveleyi bcrl.arof ettiğin- da ayrıca maruzattn bulunmıyacağım.. olduğu v~ziyetb göre şürekn diyerek 1 
151 muallim vardır. Çok ümit ediyor- den dolc:ıyı hükümeU tebrike layık bul- Fenerler idaresine bir an evvel hükü- meclisi teşkil eden ve idare başında bu

rum ki alman tedbirler bunları önliye- du. Ve yuksek huzurunuzda bunu te- metçe vazıyet edilmesi lüzumunda bU
cektir. barüz ettinnek istedı. Paranın } anı mu- t\in -arkadaşlar müttefik bulunmaJ...'iadır-
Knzım Nami arkadaşımızın söylediği kavele scraiti dairesind t: min edilme- l r. 

şey vckAletçe tetkik olunmaktadır. Ka- sini ve idareye dcrh~I vaziyet edilebil- J: nin Sazak arkadaşımızın dediği nok
nun mevzuudur. Vakti gelince heyeti mesi rçin bu kanunun bir an evvel çı- talar tahtı zımandadır. Maliy<mln de ik
celilelcrinin huzuruna arzofonacaktır. karılmasını da ayrıcn ycrind~ bulmuş- tısat vcki'ılelinin de nıUNıkıpları "vardır. 

FENERLER IDARESI MESELESi h.İr. Bu k:::nunun m'lısUıcelen milzakc- Vergiden olnn borçları ve ·di$er hesap
resini zannediyorum hükilm0 t ayrıca ları tetkik edılıniş ve edilmc-ktcdlr. '};:ğer 

Yine B. Millet Meclisinin bugünkü istiyecektir. Büt"e enciirneni de bu fi- -Oralarda bir şey çıkacak olursa liiç şiip
toplantısında fenerler idare ine verile- kirdedir. Binacn:ılcyh mukavelenin bü- hesiz ayrıca mütalcbede bulunacağız. 
cek 4Wninnt karşılığının sureti tanz.i- kümelin her vt'çhil lehinde olan ve Mali}• vekili 'Fuat Ağralı İ!niln Sıı
mi ve hazinenin ortaklığı bulunan şir- mukavele mitin hukuki esaslar dai- '7ak Eskişehirin 500 bin lira veriTınedC'n 
ketlere ait hisse senetleri satın alınma- resinde u~·gun ve mutabık bulunan bu evvel bunlar yapılsa daha iyi o'lırt:ız mı 
sı hakkındaki kanunun müzakeresi es- tarzı hallin yu ı, h y linizc" tas\'ibi- idi ve R fik Ince M nisanın hükilmetin 
nasında Emin Sazak Eskişehirin veril- ni rica ederim. 'erilmesini kabul <'tiigi nnkdarın m~d-
mekte olan ~ yüz bin liranın niçin ve- Mazbata muharriri ikinci madde hak- dC'ye yazılmusı do~ru değil mi idi, sual-
rildiğl ve hangi aksiyonların satın alı- kında şu i1.ah tı v rmi tir : lcrine de u cevabı vermiştir : 
nacağı hakkındaki mütalaasına bütçe !kinci madde başkn bir Ş"ydcn bah- !kinci madd ye g lin::c : Ikin::i mad-
<'ncümeni mazbata muharriri Raif Ka- sclmektedir. Fenerlı:r idaresiylcı al:ıka- d nin bu konun mcynnınn konmaSının 
radeniz (Trabzon) verdiği cevapta; soo

1 
sı yoktı,ır. Malumu tılini~dir ki biitçc kn- sırrı hi mc>ti hükilmetin gerek bidnci 

bin lira bir tazminattır. Aksiyon muka- nununun üçiincü maddesin:i hükümP- VC' gerek ikinci rndded .... tnlep ettiği ~e~·. 
bili olmadığını, bu tazminatın mikdannı te bir snl:ı)}iy t ''erj1"11i tir. Hiıkiimet'n krC>didir. Ve o n?' ladan münasebet fa. 
mukavele hUlcümlerine göre ta.Yin ve e1\nckı bulun l\ eshnm ve tahvilatı sat.ı- S.'.lvvur et i &-. onu bu kanunn d~r'Cctti. 
intihap edilm~ olan hakemlerin (esbit rak vn qµnl: n karsılık göstc.'rerek tç- Birind i.nd foncrl r idaresinde ~zaiik 
etmiş bulunduklarını söylemi~ ve de- min c.'q :: \ ~~dikrl i liroıki bulun~ hissci İ!_tir.ıkimiı>Jn ~rttırılma mı fa'tfoL 
ıniştir ki : 1 ı;irkeil'f,l;Q;y' 1 hi ' b d lleriııi üd me ~" lı bulduğumuz iştirakimfa bulunan &ter 

O mukavelenin bir hükmünde devlet ükilmeJ un kılı~ınıc;'ır. ı;u hüküm hangi bir irko t fora vekilleri heyeti 
her ne :uıman isterse fen .. rler idar ine her n b\t,. k hu unia t"' rar ed'lc- karariylc- yıne bize kredi açılması için 
vaz:ıyet edebilir. Faka,~ şu şartla ki bu g:I.~ kt dir. Har n·n ,.,, icra kuvveti- bu sal:ıhiyetin vC>rilmcsini i tıyoru~. Is
idareyi deruhte etmiş olanlara lazım nin lüzum g·'rdü .. u >' r1"rd"' müracaat le bu noktadır ki ikisi ara mda müna
gclen tazminat ya nakden ödenir ve- ed ce i b'r l:'ıhi) e t r. T t~i at ö ter- ebet bulduk. Ve bu kanuna dcrcetti.k. 
yahut onlar temin edilir. Bu tazminatın mi tir ki hi.ı ü·n tin c.'linde b·:yfo bir sa- Bu şirket hakl<ında iıahat verilsin, de
ne :suretle tesbit edileceği de mukavele- lahiyet ınc' cut olduğu halde hazan his- dikodu varmış buyurdular. O dedikodu
de yaz.ılıdır. Tarafeyn uyuşabilirlerse sedar bulunduğu ı.ir''- Ll,...rd-.ki kendı ]ar günden güne büyüyeceğini ve haz.i
uyu urlar. Tayin ettikleri hakemler ma- hissesi mikdarını ıırt'ırm k için de yin" ne menfnati aleyhin bir cereyan ::ıldı
riCetiyle tıyll§amadıkları takdirde niha- bu membadan istifod etme~i için hü- ğını maliye vekaleti gördüğünden do
)'et bUtiln m ukavelelerden neşet ede- kümcte bir mezuniyet verilmesi icra Jnyıdır ki onların önüne gecmek için 
cek ihtilMlann halline ştlrayı devlet kuvvetinin böyle bir salahiyetle techizi- hu sa15hiyeti istemektedir. Mevzuuba
memur denildiği için ştlrayı devletin ta- ni hüküm t istcmi~ir. Bazı hadiseler his olan şirket eınl<lk şirketidir. Bu cın
yin edeceği hakemler marifetiyle hallo- dolayısiyle hidayelt n verilen sal.ahiye- lak şirketinde hazinenin bissesi vardır. 
lunur. Nihayet hilkümet mukaveledeki tin ayni lüzum \ie esbaba binaen encü- Hazine hi esini takviye etmeği ve dıı

lunan zevatla haz.ine menfaatinin iştirak 
etmesi imkanı olmadığı görülmektedir. 
Butta karşı kendimizi daha kuvvetli bu
lundurmak ve hazine menfaatini daha 
iyi korumak jçin iştiraki arttırmak mü
saadesini istiyoruz. 

Mukavelename mucibince hasılCıtm 

yüzde ellisi hükilmetc yüzde ellisi fe
nerler idaresine ait idi. Yüzde ellisi olan 
65{) bin lira 937 bliçesinc dahildir. De
ınek istiyoruz ki bundan sonra diğer 650 
bin lira De.nizbank kanunu mucibince 
oraya inlikn1 edecektir. Oradan da bu 
fenerler idaresi için icap eden masraf 
çıktıktan sonra geril c kalan kısmından 
bu 500 bin ]irn tediye edilsin. Bundan 
sonra birinci maddeye 500 bin liranın 
ilave i ve ikinci maddenin müstakil bir 
kanun halinde tanzi. ıi hakkındaki Re-
fik ince Manisnnın t .. kriri nazan dikka
te alınmam s ve knnun lfiyihası hükü-1 
metin ve biıtc~ cncümeninın teklüi vcç
hile ~agıdaki ekilde kabul edilmiştir: 

Madd 1 - Türkiye f ncrlerinin dev
lete intikali dolı yısiyle fenerler idaresi
ne verilecek t;ı..zmLnaı~ hazinece bankalar
dan kredi suretiyle tem.in edilir. Bu kre
dinin faiz: ve r ulmah fenerler rüsu
munun devlet bütçesine konulan mik
darı haricindı; kalan kısmından ödenir. 

Madde 2 - Karşılığı 1937 senesi büt
çe kanununun iiçilncil maddesinin son 
fıkrasındn gösterilen menabiden Vı?ya 

hazine bonosu verilerek temin edilmek 
suretiyle ve lcr::ı vekilleri heyeti kara
riyle hazinenin ortaklığı bulunan irket
lere ait hisse senetlerini satın almnğa 
maliy(" vekili mezundur. 

Madde 3 - Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

Madde. 4 - Bu kanunun hükümlerini 

bu şeraiti nazarı dikkate alarak fenerler meniniz hükümele bu mezuniyetin ve- ha kuvvetli iştirakimiz bulunmasını ha· icra~a Maliye vekili memurdur. 
idaresine vazıyet etmek istediği zaman rilme ini de ycrind bulmuştur. Ikinci z.ine menfaati icabından bulduğumu%- B. M. Meclisi çarşamba günU. topla-
bunlara müşterek hakem tayin.ini iste- madde budur. dan b\l istiraki ,arttırmak için bize mü- nııcaktır. 

NtŞANLISINI KAÇIRAN 
fMAM MAHKOM 

Hindistanda bir imam 100 cRupi:. 
• >ra cezasına veya bir ay hapse mah
ı Gm olmu§tur. 

imamın suçu ni nl ısını kaçırmı§ ol
n.nktır. f§in garip tarafı §U ki, imamın 
düğününe üç g\İn "armı~. Oç gün daho 
sabredemeyip yavuklusunu kaçıran imam 
onu civardaki bir köye kald ırmı§ ve dü
ğününü omda yapmı, .. 

n BlR TORKO 

Arnfot dağından iner hacılar 
Yüreğimde vardır anılar acılar 

Benden selam olsun nazlı bacılar 

Size mailim olsun aldı g m beni 
M lumunuz olsun yedi dert beni 

Çıkayım gideyim dağlar bavına 
ismimi ynz:du:am mezar tatma 

Daha ne gdl"Cek garip başıma 

Size malum olsun aldı gam beni 
Malumunuz olsun yedi dert Leni 

··················································································••( 

ıy r • 
Nazım Hikmet'i~ Son Şiiri 

Ne manerJTaclan ses duymak, 
ne •atırların nescine koymak o «anlaşılmayan 
ne bir kuyumcu merakiyle aramak kafiyeyi, 
ne güzel lôl, derin kelam ..• 
Çok fiikür 

heprinin 
hepıinin üıtündeyim bu akşam. 

Bu al:ıam 
bir sokak farkrcuİylm ki hüner.iz bir im oar; 
sana 
Senin iıitmiyeceğin bir ;a:rkıyİ •Öyli.,en bir a , 

Karanlıkta kar yağıyor, 
sen Madrit kapuındcuın. 
Karıında en güzel ıeylerimizi. 

• ümidi, hasreti, hürriyeti 
ve çocukları öldüren 6ir ordu. 

fehirdir ... 
Kar yağıyor. 
Ve belki brı akıam 
ıslak ayakların ÜfÜyordu. 
Kar yağıyor. 
Ve ben şimdi Clüıünürken seni 
şurana bir kurıun •aplanabilir 
ve artık bir daha 

ne kar, ne rüzgar, ne gündüz, ne gece ... 
Kar yağıyor 
ve ıen böyle «Non prnaran» deyip 

Madrit kapısında dikilmeden önce 
her halde :Vardın. • 

Kimdin, nereden geldin, ne yapardın? 
Ne bileyim 
mesela: 
Astorya kömür kuyularından gelmiı olabilirsin. 
Belki alnında kanlı bir sargı vardır ki 
Şimalde aldığın yarayı saklamaktadır. 
Ve belki varoşlarda son kurşunu atan sendin, 
« Yunkcru> motorları yakarken Bilbaoyu. 
V e yahut her hangi Lir 
Konte Fernando Valaskeras de Kortobanın çiftliğinde 

ırgatlık etmişindiT. 
Belhi <ePlasa clel sol» da küçük bir Clükkanın vardı 
renkli l•panyol yemişleri satardı. 
Belki hiçbir hünerin yoktu, belki gayet güz.eldi eliin. 
Belki lel•ele talebeıi, belki Hukuk l akültesindensin 
ve parçalandı Vniversite mahallesinde 
bir ltalyan tankının tekerlekleri altında kitapltuin 
Belki Jinsizıin, 
belki boynunda bir sicim ve bir küçük haç. 
Kimıin, adın ne, teuellüdün kaç? 
Y üzünü hiç görmedim ve gôrmiyeceğim. 
Bilmiyorum 
belki yüzün insana hatırlatır 
Sibiryada Kolcağı yenenleri; 
belki yüzünün bir taralı, bir az 
bizim Dumlupınarda yatana benziyordur; 
ve bclhi de bir parça andırıyor un Robeıpiyeri. 
Yüzünü hiç görmedim ve görmiyeceğim 
adımı duymadın ve hiç duymıyacak ın. 
Aramızda denizler, dağlar. 

benim kahrola•ı aczim 
ve «ademi müdahale komitesi» var. 
Ben rıe •enin yanına gelebilir 

ne sana bir kaıa kurfUn 
bir sandık taze yumurta 

bir ,ilt yün çorap gönderebilirim. 
Halbuki biliyorum, 
bu ıoğak karlı havalarda 
iki çıplak çocuk gibi üıümektedir 
Madrit kapısını bekliyen ıslak ayalkarın. 
Biliyorum, 
ne kadar büyük, ne kadar güzel fey uarıa 
inıan oğulları daha ne kadar büyük 

ne kadar güzel fCY yaratacaklar•a, 
yani o korkun, haıreti, daıssılası içimin 
gülen gö:.ılerindedir 

Madrit kapısındaki nöbetçimin. 
Ve ben ne yarın, ne dün, ne bu akşam 
ona sevmekten baıka bir ıey yapamam. 

(HABER) den 
25-12-1937 

NAZIM HiKMET -. Bu hadise Hindistanda büyük bir he
)ecan U) nndırıyor. A hali galeyana geli
yor. Kızın ailesi imamı dava ediyor ve 
İmam ınahküm oluyor. tmamın bundan 
sonr kızla cdencmiyeccği de söylen· 
md~tedir. 

Çıkayım gideyim f renk iline 
Kimleri seveyim senin yerine 

B. Oktavia Goga lngiltereden 

HESAP DERStNDE 

- B banızın mah He b U:alına 25, 
L saba 15, ek.mckç,iye 28. elektriğe 3 
lira borcu ol · yekun ne eder) 

Çocuk h'ç duşünıncden cl"vap verdi: 

- Yekun yapmağa hiç lüzum kai
m Z l"fendim S~si:1ce O mahalleden ÇI• 

kar, bncık e\ e ta3ınırız ! 1 

KiBAR DfLENCt 

ıhtiyar kadın, köoe ba"mda dilenen 
bir f..adınıı cayarak on l.urn' vermişti. 
Oile.nci bir ha} li du ettikten sonra dert 
)andı: 

- Ah ah 1 Ben dilenecek kadın mı 
idim~ Kocam anğ olsayd ı beni böyle d i
lcndirir mi idi? 

- Kocanız ne yap· rdı ) 

Burada, b enim yerimde cl ılenir-
di l 

Hizmetçine yol mu vadin? 
Eııet .• Seumediiim kocamı S*!ı>di l/e ..• 

Mehcur oldum o yarimin yüziine 
Size malum olsun nldı gam heni 
Ml'l lumunuz olsun yedi gam beni. 

MEVLA.NADAN BtR PARÇA 

<Anladım ki sevgi henim vndığımı 
bağıdır. O bin telli saç benim elimde 

dir. Bl"n her ne k dar dün kadehten 
mestolmUŞ!lam da busün k deh benden 
sıırhoştur.> 

BiR MANt 

Kaleden iniş olmaz 
l lam dNnir gümüı olmaz 

Ren yare gcinü) verdim 
Bıllahi dönüıı olmaz. 

BiR BiLMECE 

Ynz.ın dalda durur. 
Kı~ın gölde oturur 

( Cevnbı yann) 
Dünkü bilmecemiz: !ncir .. 

söylüyor 
- BAŞT ARAFI 1-INCl SAHlFEDE -
yanın harici siyaseti hak.kında şunu tas-
rih ettim ki hükilmetim, Romanyanın 
mevcut ittifaklarından hiç birini bozmak 
arLu .unda değildir. Sadece nizam ve te

rakki memleketi olc:ın, her kesle sulh 
içinde münasebetler idame etmek .:isti
yen Romanyaya karşı hariçte beslenen 
teveccühleri geni_let.mek isteriz. 

cBilhassa Fransa He me\•cut ananevi 
bağların koparılması aslfl hatıra gele
mez. Bu iki memleketin dostlukları ba
kidir. Znten bay Delbosa Bükreşten geç
tiği .sırada bu hususta izahat verm.iş ve 
Romany ile Fransa arasındaki bağla

rın tamnmiyle :mütekabil vaziyetini izah 
etmiştim. 

140 .ROMANYALI ROMADA 

Roma, 4 (ö.R) - Şehrin misafiri ola
rak 1400 Romanyalı bugün Romaya gel
Illİ§ ve halkın hararetli alkışlariylt ka
bul edilerek muhtelif mlie eselert z.i
yaret tmi..,lerdir. 

9 işçi mebus lspayaya 
gitti 

Londrn, 3 (A.A) - 9 i çl meb'u& 
lap nyıı hükümetinin d aveti üzerincı h'1 
sab h ispa nyaya hareket etm~lerdir. 

Bunlar evvd· Bansdona gidecekler ve 
oradan iki gruba yrılacaklardır. Bu 
cruplardan birisi Arngon cephesine di· 
ğeri ~1adride iideccklcr ve Jngiltereyo 
dönünce müteaddit İçtimai rda lspanyol· 
lara yardımda bulu.nulması lehinde nu• 
tuklar söy)iyeceklerd ir. 

Alman yadaki 
Sovyet tebaaları 

Berfin, 3 (A.A) - Almanya dahiliye 
mızınmn bir knranna göre Almo.nyadaı\ 

çıkmak isteyen her Sovyet birliği 'atan• 
da ının pasaportunda bundan böyle Al· 
mıın polisinin vizesi de bulunncakhr. 

Saluhiyettnr mahfiller bu tedbirin bir 
mUkııbele olmak üzere alındığını ve hl( 
rurctle hareket eden diğer memleketle
rin vatanda lan İçin de ayni muameleniıt 
tatbik edildiğini bilditiyorlar. 



Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_ /::l.ad o 
ANKARA RADYOSU 

öğle ne,riyatı 

12.30-12.50 muhtelif plak neıriyatı, 

12.50- 1 3.15 plak: Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 13.15-13.30 dahili ve harici 
haberler. 

Alqam nefl'İyab 
16. 30-19 muhtelif plak neşriyatı 

Tesisi Hegemonya 

Zamanları artık çok -
tan geçmiş bulunuyor 

19-19. 3 O Türk musikisi ve halk tarkılan 

(Hikmet Rıza ve arlcadqları), 20. 15-
20.30 ikt11adi konuşma: Ş. Süreyya Ay-

demir, 20.30-2 f plikla danı musikisi, 

Tana g6re dünyanın selameti muvazenede, 
herkesin meşru ihtiyaçlarını tatmindedir. 

2 1-21. 1 S ajanı haberleri, 21. 15-21. 5 S Bu kanşık yıl sonunda memleketleri- ründüğünden bilsbütün başka Ul\8urlal\ 
nin cihandaki vaziyetinin ve dış poüti- muhtevi bir strateji meselesi halinde te-

1casındaki mUessirliğin ne olduğunu ken- zahür edebilir. Bu müşahede Polonyaı 
Stüdyo salon orkestrası 

tsTANBUL RADYOSU 

Vasilin artak imparator muavini 
olduktan sonra kimseden korkusu 
kalmamlfb. 

- Hemen bugün mü ~ Öğle ne,riyab di kendinden soran Fransızlar çoktur. hatta Romanya ve Yugoslavya politika-
12.30 plakla Türk musikisi, 12.50 ha- ... Böyle bir tetkikin güç tarafı, soğuk larımn bazı hallerini de izhar eder. 

ilk İf olarak doğruca Sen Diyo
met manastırını ziyarete gitti. 

- Evet hemen bugün. 
- Sen kendin için neden baba-

mızın evini tercih etmedin > 
ndi•. t 3.05 plakla Türk musikisi, 13. kanlılıkla düşUnmek, temennileri ve e- Görülmeme'· istenilmesi manasız, hat. 
30 muhtelif plak neşriyatı. sefleri birer hakikat farzetemek ve ha- tA tehlikeli ol bılecek olan bu reaUtel~ 

Te'>:;ya Vasilin gözlerinin içine 
baktı. 

Alqam nefl'İyab husus tercihleri, hatta iç politika ihtiras- Cenevre mezhebine ınuartz devletlere 
17 ink1lıip de'l"ai: Oniveniteden nü~ !arını enternasyonal imkanlarla birbiri- karşı Fransanın her tarafta şiddetle ha· 

len Yusuf Kemal Tengirtenk 16.30 plak- ne karıştırmamaktır. reket.e geçmesini temenni edenlerin ar
la. dans musikisi, 19 Necmeddin Rıza ve Cihan harbı sonunda vatadaşl.annuzm; zutarını tahakkuk ettlrememektedir. 
arkadaşlan tarafmdan Türk musikisi, 19. beslemiş oldukları eyi ümitlerin suya 

Bu ziyaret manastır papazmi bü
yük sevinçlere boğdu. Vasili bağ
nna bastı. 

Onu takdis etti. 
V asil bundan sonra annesini zi-

- Niçin olduğunu anlamadın mı> 
deai Burası bodrum mahzenleri. 
hususi tertibatı, dışarı ses aksetmez 
salonlan ile tam benim işime, ve işi
mize gelir de onun için . 

dilşmüş olduğu bugün bir vakıadır. Avrupanın bugünkü vaziyetinde böyle 
30 konferan9: Doktor Fahreddin Kerim bir politika muhakkak surette harbi 

• muavin ve ikinci imparator yaptı-yaret etb. ... Sulh 1919 da tasavvur eclilm.İ§ ol-

Evvelce de söylediğimiz gibi an- mz. Onun validesinin de Bizansta 
nesi, kız kardeşi ve eski karlsı ile layik olduğu bir evde oturması doğ
çocuğu T eosyanın evine yerleşmiş- ru olur. Dedim. 

Bu sözlerin manasını V asil ve 
bir de Sofia pek iyi anlamışlardı. 

- Peki .. Fakat neden hemen bu
günden buraya taşınmak lüzumunu 

( Rüyalann mahiyeti) 19.55 borsa ha- duğu şekliyle hem kuvvetli ve hem, aşa- müncer olabilir. 
berlen·• 20 Mustafa ve arkadaşları tara- Bu mA •nizl"k ·· t -L 

ğı yukarl cihanşümul bir Milletler cemi- nun nasl cesare..,, 1 gos ermt:a 
fından Türk musikisi ve halk şarkılan e ah ~ 'f b. ı t t L d st tine istinat ediyordu. Halbuki, Amerika v Y u~ pası tr vaz ye a ma111.., o • 
20.30 hava raporu, 20. 33 Ömer Rıza Birleşik devletlerinin i.slinkAfı üzerine larıınızl bırakmak, biltiln zararlı te,eb
tarafından Arapça söylev, 20.45 Nezihe cemiyetin cihanşümullüğü ilk adımda bü..slere sahayl serbest bırakmak mtdır? ler, burada yaııyorlardı. - Ne yapalım"> Diye sordu. 

duydun.> Kız kardeşi de doğurmuş .. Bir ba- - Müteveffa başvekil Sokolaci-
. l t sin konagv ı satılık imiş onu alalım basız çocuğun annesı o muş u. 

Bütün araıtırmalar netice ver- ve Vasilin annesme hediye ede· 
memit.ı, klZ kardeşini kirleten ve onu lim. 

- Çünkü akşam burada 
tim var .. 

ve arkadaşlan tarafından Türk musiki- tehlikeye girdi. Katiyen. 

ziyafe- si ve halk şarlnlan (Saat ayan). 21.15 Bununla beraber galip ve milletler ce- Vaziyetimizdekl zayı.f noktalan göl'o 
orkestra. 22. 15 ajana haberleri, 22. 30 miyeti azası olan büyilk devletler ara- mek lazımgeldiğl gibi o vaziyet.in kuv~ 
plakla sololar, opera ve operet parçala- sında devamlı bir mutabakat sayesinde velli noktalarını da ihmal etmemek, ve 
rı, 22.50 son haberler. kAfi bir insicam temin edebilirlerdi Bazl hatla muhtemel muarızlartmLZın vazt
AVRUPA iSTASYONLARINDAN BU ham hayallerin, hususiyle 'Ingilizlere ait yetlerindeki zayı.f noktaları aramak ge
AKŞAM DiNLENEBiLECEK SEÇME bazı ham hayallerin bu anlaşmayı nasıl rektir. 

.. k d b l Dedim. Derhal emir verdi. Esasen Edimede gebe hıra an a amı u a-
kız k d · 0 babamızın evinde hiç bir seyi değiş-mamışlardı. Vasilin ar eşı , 

k d. · · tı'rmemiştik. Konak hazır .. Annemiz adamı hala seviyor, onun en 18lm 

- Kime'> 
- Simbatyosla iıcı arkadaşına .• 
T eosya bu son sözleri çok ağır ve 

çok manali söylemişti. 

hakk k 1 irin de tatlı bir hatıra olur. Derhal kandırmadığını, mu a ev ene- ~ 
f L_ b' d b' oraya tae_ınabilirler. celderini töyliyor. a~t ır en ıre 

Vasil titredi. 
-BITMEDl- PROGRAr.t gevşetmiş olduğu hatırlardadır. Bu gibilerin ınuvaffakıyetleri ekseriyı 

SENFONiLER: tş böyle olunca mağlup yahut tatmin bizim tereddiiUeriınlzden ileri gelıni.itlr. orta.dan kaybolmaama bir mana ve

remiyordu. l bj r da V3 16.35 Roma klla dalga8l: Senfonik edilmemiş devletlerin teşebbUslerine yol Herşeyi tartarak denilebilir ki Fransa ci-B u da b ö y e konoe<. 20.45 Llypzig' Scnlon;k .,k.,.- açdmoş oldu. MilleUer cemiyetini Japon- han ordularının en eyllerindm blrU.. 
Sofiaya gelince.. Zavalh genç 

kadın, can ve gönülden ve hala sev
diği V aailin imparatorluk mevkiine 
yükselmesine belki her kesten fazla 

k tra tarafından (Balet dans ediyor.) İ9im- tarın, Almanların ve nihayet İtalyanla- maliktir. Ve hava kuvvetleri kifayetslı 

K •m kı•mı•n ocasını li bir süit 22 Roma. Bari: Toni'nin ida- rın bırakıp çık.malan 1919 da tanzime- bile olsa bunu tamaınlamak imkAnsız l , resinde senfoni (Paskini, Haydn, Pra· dilmiş olan sistemin yıkılıp dağılışını değildir. Bundan, başka, bugün artık 
b k b •ı k telta) kaydeden birer hldisedir. Bunun netice- tamaıniyle uyanml§ olan Ingiltere de, sevinmişti. aştan çı ara l ece HAFJF KONSERLER: H f·f . lerini cihan hartası üzerinde Mançuko- Amerika birleşik devletlerinin sempatl-Vakia geçen bu uzun yıllar içinde 7.1 O Berlin kısa dalgası: a a muat- d H b . d R hr' . 

1 
k 

lmı lmak a, a eşistan a, en ne mm so ıyı- sıne de istinat etmek kabildir. Şu da var-
resmen kocasından ayn ş o - B } b• •dd • • ·-• -·• • •k• k d kı (6.15: Devamı) 9.20 Paria Kolon· larında ve nihayet Çinde görmek kabil- dır ki gerek bu yardım ve gerek bu sem-
ta beraber onun ile maddt ve mane~ öy e Jr J taya gıren ) 1 3 lllJD yal: PIB.k 10.45: Keza, 12 Berlin kısa dir. pati, Fransız sömürge imparatorluğunun 
t alakasmı kesmemişti. Kayın va- h k • dalgası: Neşeli konser, \ 3 Berlin kasa kı k 

1 
t k bil h · tli d .. . 'l b' p • 'te go•• fU•• ıen mU 3 emeSJ Va a çe i iş ere mu a e emıruye menbalariyle birtesince icap etti""i .,.,, .. ..,,,. .. • .... ı·nı'n yanında, görumcesı ı e ır- arIS l H fif ·k· ( 14 15 D ) • 

6 
............... 

"'° da gası: a muB1 ı, . : evamı bir iltihak vukuvuldu. Scwyet Rusya ·ı k lilcte fAC>Arken sanki Vasilin nikAhb m: aruarımızın hudu!.suz olacağı ıney· 
-r- Ge,.en yaz Fransada çok garip bir M- li gizli buluştuklanm anlıyor ve kıskan· 13. fO Bükreş: PIB.k konseri ( l 4.30: de- Milletler cemiyetine girdi. Fakat enter-krısı irnit.ı gibi rahatti. .. ) ı 3 l 5 R it d 1 K ık dana çıkar. Şunu da dşünUmeliyiz. ki 

Y • dıs' e olmu.:ı, bir kadın, şaka yüzünden magva bMlıyor. ve.mı ' oma ısa a gası: anı nasyonal nı'ıam bakım·-.ıan bu iltihak b 
Fakat .. Ah .. Şimdi o imparatorı.. -s • W'l.I üyük felaket gelip çatacak olursa, kal'-

çe olacakb. Halbuki imparatoriçe diğer bir kadını yaralamıştı . Bu kıskançlık gün günden artıyor ve musiki, 14. 1) Parie Kolonyal: Konser sadece mesut neticeler getirmedi. Sov-
1 ._ Etk • 'di Ikl adam tasavvur ediniz. Her ikisi de 1• nihayet bir gün, kocaeiyle arkadqınm nakli, 15: Keza, 15 . 15 Beri in kısa dal- yet Rusya, ister istemez, dışarıda cihan ş. ımızda modern harbın elzem kıldığ bazı o an bir kaltadı. arma ı • ilk dd 1 bakı b d 

Vasil annesinin elini öptü. Kız evli, bir apartmanın ayni katında iki .buluştukları yeri öğreniyor, kocaman bir gası: Dinleyicinin istediği parçalardan ihtilftllnin kaynağı manzarasını haizdir. ma e er mından iz en çok ge-
kardcşini ve Sofiayİ kucakladı. r r daire işgal ediyorlar. !satırla rakibini ağır surette yaraltyor. konser, 17 Prag, Brüno ve saire: Hafif Onun Cenevrede de tesisi komünizme ri devletler bulacağız. 

Tmam çıkacağı sırada ve kapının Gece ve gündü7: berabt>rdirler, yalnız Şimdi it mahkemede .. Hüim.: mUlilı.:i. 17.15 Varıova: Karıtdc: orkestra şiddetle muhalif birçok hükmelteri kay- Bütün bunlar başka yerlerde belki 
Önünde Teosya ile karşılaştı. içtikleri su ayrı gidi~or. Sokağa çıksal~r f - Madamki bahıe. giripnitsiniz, ~u (~ehar, Heuberger ve saire) 16.02 gılandırmakla kalmam~tır. Haklı veya Fransadan daha eyi bilinmektedJ.r. Ve 

T eosya gülerek beraber, tiyatroya gılseler beraber .. Hu- halde kıskanmamamz lazım gelmez mı) Bukreı: Orotoryum(ardan sahneler, 18. haksız olarak kendilerini müesses niza- bütün bunlar, barıpeverlilderl .şUpheU 
_ Geç kaldım .. Dedi. Sizin içi- lba ömürleri hep beraber geçiyor. Halbuki siz, arkada!!ımzı satırla dört 10 Viyana: Yeni Avuaturya musikisi, mın müdafii sayan devletler bu kaygı- olan bazı milletlerdeki hayırlı tereddildtt 

izde bulunduğunuz sevinci. ilkön- Birinin ismi : Furiye, bir fabrikada yerinden yaralamış9ınız? 16.30 Peıte: Plak konseri, 19.40 Pet- dan maharetle istifade elmi§lerdir. de izah etmektedir. 

görmek isterdim. amele başl.. Madam Dezarmeni, hıçkırarak cevap te: Çigan orkestrası 19.45 Bükreş: Ki- Milletler cemiyetl üzerine kurulan bi- Bu tereddüdün sulh tarafında teker-
.Vasilin annesi Teosyayi kucakla- Ötekinin ismi : Dezanneni. Bir şir-1 veriyor: . . lise konseri, 20 Floran9, Napoli: Şarkdı nayı sarsan bütün bunlar, ayni zamanda rilr etmesi ehemmiyetli surette Fransaya 
o ıkette k~tip. Bunun küçük bir otomobi-f - Hayırl Bır kere ve hafıfçe vur: konser (20.25: Koro) 20.30 Milano, Fransız diplomasisinin, Avrupa için, bağlıdır. Fran.c;a bu neticeye ne müdaha--

- Sevincimizin büyük bir kis- 1i var. Pa1.ar günleri karısını, arkadaşını ı dum. · · Bırakıp gitmtk İ!ltiyordum. Manı Torino: Karışık konser, 2 1 Kolonya: pakıtakl noksan taraftan Lamamlıyaca- leci ve ne de gevşek bir politika ile ıs.. 
ınr "'"na borçluyuz kızım. Dedi. ve arkadaşının karısını alıyor, beraber oldular, mecbur etti er. Eski cephe arkadaşlarının bando koDBeri ğını zannetmi.:ı olduğu anlaşmalar siste- tihsal edemez. Hegemonya tesis etme 1.a-

..... v 'd' I G · ·!ar g"Tyor Madam (F'uriye) hakimin sorgularına • . , ' ,... 
gezmege gı ıyor ar. ezıyoı • u u - 23.30 Breslau, Laypzıg: Hafıf gece mu4 mini de tehlikeye koym~ıur. Bu sistem, manian artık geçmiş olduğundan Avru-

f1~·· H tında daima piçlik- lar eğleniyorlar. cevaben: . · sikisi. Fransa ile şarki ve cenubi Avrupanın pa ve - netice ilibariyle dünya- selAme-
ten fs~zbir ::.aduymuş olan Teoı- Geçen yaz pazar tatilinde (Dovil) plA- b -, Koca~k;lkb gör~üğü ~ün. ;d~:~· OPERALAR, OPERETLER: mevcul nizamdan memnun görünen dev- tini ancak müvazenede, herkesin ınCiru 
Yanı jına gitmezden evvel (Furiye) nin kan-, i 

0 m~tu. 1 aşm an._gıbt~ş ı. · ·' 9.30 Berlin kl9a dalgası: KanQık opera letlerl arasında karşılıklı b: ... münasebet ili l 
B.7özlerini Y. aprttl. 1 ı d ı 00 fr g; anıe gmt· y ... tiyaç arının tatmininden ve aynı za-

. ~sın ak vücutlu ve taş kalpli sı, arkadaşına :. . . . . a ay, 
0 ıu~ ı~e an . musikisi, 12.15 Roma kıaa dalgası: Lirik kurmağa matuftu. Besbellidir ki Alman- manda başkalarının hukukuna ve em-

bu es•ye ka-rlanmış fahi-si : - Seninle hır bahse gırışelim, ıster meyı teklıf ettım. O: cOlmaı:, dedı. 1 ?._0 
operalardan sahneler 16.15 Roma kısa yanın kuvvetli bir ordu vücude getire-

r- y- misin ! Diyor, bakalun, sen mi benim frank çoktur. 25 olsun .. • Kararlaştard..... niyetine hürmetten doğan haklı blr mu-
-0 . .ıne .. Anneciğim. k b b b . ._ v dalgası: Maıcakni'nin {Lamico Fritz) rek Renin sol kıyılarında, haltli Fransa vazenede arıyabillr. r: -kocamı kandırıp ha~tan çıkarabilece - Bu para ile hep era er ira açeceg;, eg· 

lY P.tiyar kadına sarıldı. sin? Yoksa ben mi seninkini ? Hem bu Lenecektik. 1 lalbuki sonu fena oldu. Fa· operası, 21.20 Peşte: Musoorgaki'nin hududu boyunca vaziyeHni tahkim ettiği -==========~===~== 
Bu, \'katen hazin bir manzara (Hovancsina) operasının i.kinci perdesi, giln bu n1akanizn1a kısmen bozuldu tş ~ n 'd' ı suretle kocalarımızın sadakatini dene- kat, beni öldürmek istemesi doğn.ı değil. ' - , l o R s ~ 1 

1 ı. ğil fr k 21.30 Biikreş: Parsival opera91nın üçün- lerin ters gitmesini, bir taraftan, Belçi- ı B A TeoMsy~Sofı'ay-ı da kucakladi. m~ oluruz. Çok bir şey de . '25 an . Mademki bahsi kabul ettil... cü perdesi, 22 Milano, Torino kısa dal- k f b' · l'tik ..-. - ----.;;..... 
Y k ben' H·•~· "I" anın yarıtara sız ır po ı aya tema- _ _ _ e Ded" V ·ı· a sen azanırsm, ya ... aıum gu uyor: R M k'' . (Ch .. 

-. etme.. 
1
• asım -n- · b tekl'f' b' öl d .... . ..k d" f gaaı oma: ussorgs t nan ovans cı· yUl etmesi yilzünden hare'ket serbestl- "(}ZOM Y v · Madam .l.Jl.:'tcarmenı, u ı t traz - me ıgınıze !JU re ın ... 

~111:mmm1mra:rıı:n• u 

senı ve ~usunu düşünecegı za- ki b be . v 1 .. · . na) operaa&. ınizin tehdit olunması ve diğer taraftan d a garip ve yolsuz bulma a era r : Dıyor. davacı eag ko unu goıterıyor · . • , . 
man a V yaklaştı. _ Peki, diyor, 25 frangına .. Fakall _ Fakat, sakat kaldım!.. MUHTEUF: Fransız-lta.lyan_ mUnasebetlennın soğu-

Sonra do"ndü : ta 1 tti 
Be o:.,_e kaybedeceksin!.~ Mahhme: madam (Deı:armeni) yi 6 19.10 Roma kııa dalgası: Arapça mu- ı ınasını ~·. e · . . 

- n, .~~ buraya niçin geldim A d bir müddet geçiyor. Madam ay hapse ve 50 frank para cezasına ve sikili program, 20.45 Bari: Sözlü ve mu- icap ettığı tai\tdll'de şark.taka.ve cenubu 
biliyor mus'\' ra an f • 'k·ı· T" _._ · 21 20 S'" ı· «A,.kideki dostlarunıza milessır surette H D · rkada•ının kocaeiyle müna· rakibesine de aynca 5.000 frank taznıı- aı ı ı u..-;çe neşnyat. . : oı: il ve r-· _ ayır.. ezarmenı, a .,, • li · · t h ·· kti 1 .. 

k . . . .. · · ı 4 
• tiki · · · • at vermiye mahkum etmİ.§tir musikili Rumca neşriyat. e mızı uza mamız, ugun va y e go-- Artı 8 ela kalmama lüzum sebete gınştıgını, oatta sevış ennı. gız n . ·- .·. . _ • • _ a::es 

:;iilimiiiiİİİİ7ri11~~ - ı r ı ~, meğe başlamışlar. pınıp eşini almadıkça gitmedi.Sonradan old;ğunda~ onu babasından istiyeme-
U - A RJ Biraz sonra ağacın üstüne iki gi.izel gelenlerden dişi tutulunca erkek kaçıp miş. Kızın bir resmini yaptırtmış .. !l~LK MAS ALL kuş gelmiş konmuş. gitti. işte demek insan oğlunun erkek- Gece gündüz yanında tafırmJ.f. Niha-
~ Kuşlardan biri erkek biri de ~i imiş. lerl de böyledir. Bundan sonra erkek- yet bir giln bu ihtiyar padişah ölmüş. 

E C z Erkek kuş, kapanın kenarına serpilmiş leroen nefret ettim. Eğer babam beni ölUnce de yerine genç ve güzel olan 

1. aman yemlere aldanarak tuzağa düşer. Bunu evlendirmeğe kalkarsa evlenmiyeceğim. oğlu geçmiş. e gören dişi k~ ta erkeğinin dliştiiğil teh- Bunun üzerine lalaın da: Oğlu bir gün babasının kitaplarını ka-
like karşısmda Çll'pınmağa, feryada, tu- - Harumcığım, herkes bir olmaz .. Her rıştmrken yaprakların arasında bir fo-

d zağın etrafında uçuşarak sözde erkeğini cinste eyi de bulunur kötü de bulunur. toğraf göroU. 

1 Ç le n e tt , kurtannağa çabalar. derse de kt7.ın kafasına girmez. Bu padişahın kızının resfi id.J, 

Kız hemen koşar .. Kapanı kaldırır.Er- Saraya döndüklerinde kız babasına Genç p~ah derhal kıza !şık oldu. 

307 inhisar idaresi 
273 'O. Kurumu 

147 K. Taner 
128 Alyoll Blra. 

58 M. Beşikçl 

50 M. j. Taranlo 

40 Ş. Riza Ha. 
27 j. Kohen 

18 C. Alanyah 
1048 Yek4.n 

193439 
194487 

INCIR 
120 M. j. Taranto 

43 Şalon bira. 
163 YekQ.n 

121669 Yazan : METiN ORBAY kek kuşu salıverir. iki kuş sevinerek ve evlenmek ıotemiyeceg~ ini haber vereceği. 
_,_ ..,.. Giin geçtikçe hastalanmağa.. Rengi 121832 

11. 14. 
12.50 17.50 

13.50 16.50 
U.25 18.25 
13.50 U.50 

13.87 13.81 

16.25 17.50 
13.50 13.81 

13.50 13.75 

5.25 6. 
8. 8. 

6 _ ötüşer~ uçup giderler. sırada babası da kızı çağırtır. Meğer 
- Kız, kapanı tekrar kurarak beklemeğe solmağa başladı, 4/1/938 çekirde~ iızüm orta fiatleriı. 

K o gün birkaç ki.:ıi padisaha gelip kızını B .. · · ı b N T 1• 50 

T C 1 başlar. Biraz sonra yine ağacın üstüne -ı; • unu goren vezırt se >e ini sorunca o. '-· IR A • • • i.ki kıı.ş konar. Bunlar da biri dişi biri er- istemişler. Padişah ta pek .11evdiği bir padişah, nihayet işi anlattı. Babasının No. 8 13.!5 
kek imiş. tanecik kızına danı.şmadan bunlara ce- kitaplan arasında bulduğu bir kız res-

Padişah derhal göğsünU .. le- çinde kalbur saman içinde bir pa~~ Bu sefer dişi kuş kapana tutı.ılur. vap vermemiş. Kızını onun için çağır~ mi.ne lşık olduğunu söyfodi. Resmi de 
No. 9 H .00 

ğini yarttı w sol kolu alt~ Göııt . bu padişahın da dari dünyada bıncik Erkek kuş ta korkarak ve dişi kuşu mışmış.. gösterol. 
gösterdi. \ ~ benı ;;ı1 varmış. Bu kız çok güzelm~. Aynı tuzakta bırakarak kaçıp gider. Kız meseleyi anlayınca hemen: Vezlr resmi görünce : 

- İşle, dedi, Irgatçık be~ zamanda padişahın da başka evladt o~- Kn: bu vaziyetten çok müteessir olur. - Aman habacığun, der. Ben de seni - Eyvah Padişahlın .. Dedi. Bunu ne-
Kız, sevincinden bayıldt. · dığı için kızını el üstünde tutar, hır Kapandaki dişi kuşu da salıverir. bunun için görecektim. Ben evlenmek- reden gördilnüz. KAşki görntlye idiniz. 
Padişah ta arlık kmn ınuh'' ;~iğini iki. yapmaz, bi.i:tün isteklerini Lalası bunu görünce şaşar: ten nefret ediyorum. Ben hiç evlenmiye- Babanız bu kızın derdinden öldü. Yal-

kendisine bağlılığını kafi de~ lini ve rine getirmiş. - Sultanım, der. Bugün size böyle ne ceğim. Eğer beni seversen senden beni nız 
0 

değil, nice yiğitler 
0 
kıun oğruna 

riıhe clmi~ olduğundan yeni<!~ teck- yel{ız tabii sarayda yalnLZ başına otura ol-0.u. Tultuğuııuz. kuşları hep birer birer istemeğe gelenleı-e red cevabını ver. canlarını kurban verdiler. Bu bir padi-
gün kırk gece düğün ettiler, lur sıkılacağı için onu arasıra hls salıveriyorsunuz. Pad.qah tabii kızmın lıu cvabına üzü-
b l ltı~ tura canı d k.ı · ı 1tiy:ır yaş dılar. ııut, O . de lalası ile beraber kuş avına Kız der ki: lür ama ne yapsın.. Hatırını a ramaz. 

bahçesıll - Bak lala.. Erkeklerde hiç vefadan Yine bu devirde Hindistanda ihtiyar k,arırınış. ki 
çı d bir gün kız yine lalasınl al- eser var mı .. Dişiler ise er.kekler için bir padişah varmış. Bu padişah, öte · 

Günler :utmağa çıkmışlar. Bahçenin canlarını veriyorlar. Evvelce gelen iki padişahın kızını bir kerre daha küçük 
ıtıl.Ş• ki da bir ağacuı altında kapanı kurşun erkeği tuzağa girdi.Dişi o tuzak- yaşta iken görmüş, Aşık olmuş, yalnız 

Bır varın ıs bir yokmuş, evel zam~ ;_ )Jir tarııl ın ve bir kenaı·a çekilip bekle- tan kurtuluncaya kadar ba!fl ucunda çır- kendi ya§ı bUyük, kmo. da Ya§l kUçU.k 
._ lnırınuŞ ar 

Evlenmekten 
korkan kız 

şah kızıdır. Evlenmeıneğe karar verm~

tir. Klın.se ile evlenmiyor. 0.ndan vaz 
geçiniz. 

Bu sözler genç padişahın aşkını hüs
bfüün alevlendirir. 

-BiTMEDi-

No. 10 15.~5 

No. 11 17.50 
No. 12 22.00 

ZAHIRE 
630 çuval buğday 5.125 G.375 

9 çuval M. D.:ıri 4.375 
8 çuval Böı-iilce 10. 

15 ton Bakla 

59 çuval bakla 4.375 
35 ton çavdar 4.875 
50 çuval nohut 5.50 
16 çuval Burçak 3.75 

117 balya pamuk 32 33.50 
25 ton P. Çekirdeli 2.50 
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Hara.beler arasında 
Yaratma ku 

BÜYÜK VE T ARiHl MACERA TEFRİKAMIZ 

Kadı rsan ar re ti 
- 26 - Yczan : N. ORBAY 

Ben gebeyim .. Beni idam edemezsiniz 
Ben aşkını, 

nun 

zmirin imarı için neler yapılıyor? 
aziyi hatırlatan bir şey kalmadı 

kadınlık gurUfUnU Ve şerefini yaVfUSU• Atnacla çıkan «Tipos~ ga:.etesi bvıkiJde noktası noktasına tatbik edilmek- nın> karanlık ve müstebit hakimiyetin. 
ba§lık tıltuıda Izmır mu7ıabırinin §'il va- tedir. den kurtulan terakkisever bir milletin 

babasına vakfetmiş, kendini ona zısını IH?§Tediyor: Bu planın tatbiki hususunda Beledi- sevinç tezahürı.idür. o cUlema> ki za-
Şehrimizin imarı ve Avrupalıla~ması, yenin bazı müşkülatla karşılaşhğı vfıld rarlı müdahaleleriyle milletin hakik1 

bag~ la mış bir kadınım umumiyetle inkişafı \'C yenileşmesi hak- ise de lıükümetin yardımı ve B~lediye mukadderatına erişmekten menetmişler· 
. . • _ • .. .kında çok şeyler yazıldı. Bununla bera- reisinin gerçekten yüksek bir ke~Ü kud· di. 

Jamayikte Por-Ruvayal mahke
mesinin önü büyük bir kalabalıkla 
dolu idi. 

Bugün korıanlann muhakemeıi
nin aon günü idi. Korsanlar, bajta 
Raekam olduğu halde ellerinden ve 
ayaklarından birbirlerine zencirlerle 
bağlı bir halde mahkeme binasına 
getirildiler. . 
. Yol Ültiinde biriken halk bu deniz 

baydutlanna kUJı bütün hiddetleri· 
ni küfürlü haykın,malarla izhar edi
yorlardı. 

Y ahıız kol ve göğüsleri kıllı, göz
leri kanlı ipıiz aapau herifler ua
unda üç genç halkın dikkat ve mer
hametini çekiyordu. 

Bunlar da Mari Rid, Ann Bonney 
~e Morisondu. Maamafih Mari ve 
~, Morison gibi baflarmı mazlu
mane bir tevekkül ile eğmemi,lerdi. 
Kafalan dik yürüyorlardı. 
· Mahkeme kıaa aürdü. 

Eauen konanlar için kanunda tek 
Lir madde vardı. Bu madde de ölüm 
cezası idi. 

Reis, elindeki uzun listede yazıh 
bütün koraan adlannı okudu. 

laimlerin okunması bittikten son
ra da hükmü tefhim etli: 

cBütün bu okunan isimlerin sa
hiplerinin hepsi ölüm ceza.ama çarp
tınlmı,lardır. idam hükmü yann sa
bah ve korsanlann kendi gemilerinin 
direklerine aıılmalan suretiyle infaz 
edilecektir.,, 

- Ne demek ıkı canlı... j mege, kıllı vucutlu, kıllı surath hay- 1 ber bugünkü inkişafı üzerine umumi bir reti gösteren faydalı mali teşebbüsleri Evet, bu şe,·k çok parlak bir istikba· 
- Ben, gebeyim:. Be~i asamaz· dutlann da bir_er l;adın olup ohn~ık- 1 bakı! faydasız olmıyacaktır. Bilhassa , sayesinde bu güçlükler iktiham edil-

1 
lin mübeşşiridir. Yeni Türkiyenin büyük 

sınız .. Kanun gebenın doguruncaya l~nnı ~nlam~a çalışıyordu: • Boyle lrnrşılıklı takdir hislerine '\'e mantık, mekte ve medeniyet eserine sarsılma-f yaratıcısının, Kemal Atatürk ün mucize-
kadar ~~lmamaaını emr~~er.. bır vaz!ye~e hıç rast~elmemqtı. . ı icaplarına dayanarak iki millet arasın- dan de~am imkanı hasıl olmak~adır. l ler yaratan ilhamı altında karanlıklar· 

Bu ıozler mahk~~e uz~rmde ve Marı ~ıde ıordu ·. _ daki dostluk bağlarının samimi olduğu J Şimdıye kadar başarılan harıkalı ve dan sıyrılan \'e onu birinci büyüklükte 
mahkeme salonu ıçınde zır bomba ~ımden .. g~beıın, çocugun ~-1 kadar da sağlam olduğu şu sıralarda .... şehrin yapılması ve imarı sahasında gö- bir yıldız yapan kıvılcımdır. 
gibi patladı. bası kım? ·• Butun koraanlar galiba Bu s"'beple karşılıklı olarak memleket- ' rülen muazzam e~eri takdir için mazi-

1 

"' işte şehrimizin imarı bu şartlar için· 
Hikim katlar~ı büsbütün çatb.. babası.:· . . A • ]erinde yapılan terakkileri kesilmez bir J ye bir göz atmak kfıiidir. Harpten ev- de olmaktadır ve onun muhterem yapı-
- Burası, dedı. Adalet makanu- Mari Rıd ıayankar hır sesle ba- alaka ile takip etmeleri yalnız faydalı velki lzıniri hatırlatacak bir şey, hemen cılarmın mesaisini etviç etm~kte gecik· 

dır. Burada alay olmaz .• Fa.kat Mari ğırdı: ..• 1 deg~il 3 ,•ni zamanda elzemdir. hemen hiç bir ~ey kalmamıştır. 
) b har k il k H h · · h" l ' " miyecek olan muvaffakıyeti ~imdide!\ Rid e inin sert ir e eti e ce e- ·- ayır, en sızın te ır ennızı ı Izmir, cGüzel Iz.min sür'atle eski kis- Kafesler, Bedestanlar, feraceler, yaş- bildirmekle mübalnga etmiş. olmıya-

tinin düğmelerini ~o.pardı, göğ~ünü dolduran .ve namuslu insan damgası I vesinden çıkmakta ve genç, ayni zaman- maklar, zavallı Lotinin o kadar teren
açDUJ ve memelerını meydana çı- tqıyan bır~~k kadın)~~~ daha j da yaratıcı kudret sahibi belediye reisi- nüm ettiği bütün bunlar artık nerede? cağız. 

. HVSEYIN KARTELLI kamu.4b.. _ . . fazla ~endı ıffet ve ıametımı koru-1 nin ve iş nrkadaşlarınm _ ki bunlann Umacılar gibi tepeden tırnağa kadar 
Heyetı hikıme. ıle berabe~ halkı~ >:an bır kadın~. ~~. kor~k et-J ara.c;ında güzide kimyager ,.e eczacı Fa- sarılı, çekine çekine yürüyen, Sultanlık • · • • 

ağz~dan ve tek bır soluk halınde bır tun, ~n adam oldurdum. Bırçok er- 1 ik Ener mühim bir mevki işgal eder - rejiminin kaçarken bıraktığı zamana u~·-ı Hıtlerden Mussolınıye 
aayha çıktı: keklerın yayan kaldıkları cesaret ve terak1Uperver ve münevver idaresi al- gunsuz telakkilerin cılız ve hasta hır B 

1
. 

3 
(AA) y lb .. 

K d B. k d ·· d 1 d 1 d . . h l er ın, . - ı aşı munaec• - a ın.. ır a m.. curet mey an ann a on ara en ver- tında hızla şeklini degyic:tirerek göz alı- mira~ gibi olan bır zamankı anım ar L • 
1 

H" 1 11.• 1. . 1 f 
• • · fak k d 1 - d k d hk • ~ a;.ehy e ıt er ınuuo ınıye ıu le gra ı Marı Rıd: dıu.. at a ın ıgım an, a ın cı çok güzel bir cebir halini almaktadıı-. nerede ? .. d · · . · 

1 
E d. h kırd B" k d d kad lık ,.. · d h e;on ermıttır · - vet, ıye ay ı. ır .a ın. gururum an, ın nam~um- Her yerde olduğu gibi burada da ye- Nerede? ... Fakat şimdıye ka ar, em 

b k d H d be b• d · · b"l feda t _.ı EJuıeliinsmızın tahsi ve pek mühin~ Ben ir a ınım. em e ge ır an zerrecesın.1 ı e e meoım.. şillik '"'eni inşaatın temelini teşkil et- de nisbeten o kadar kı~ bir zamanda 
K dak k Allah " 1 olan tarihi e&erinin muvaffak olmakta kadın... . . - arnun ı çocu m ve ın- mektedir. Bu iş için sureti mahsusada 1 bütün başarılanları saymak için tam bir 

Man Rıdın bu suretle aehep olclu· sanların huzurunda kocam olan Mo- Avrupadan getirilen park ve bahçe mü-j cilt )fizım gelir. devam etmesi için en samimi refah te• 
ğ~ b~~k hayreti ikinci bir çığhk ri.~nun çoc~~u~ur. Ben, yalnı~ ıev- tahassısları hararet ve aşkla çalışmakta-ı Hül~ bu köhn~ ve anakronik adet- n.ennilerimi kabul etmesini rica ede· 
buıbutun artırdı: dıgıne kendıaını veren ve çocuguna, dırlar. Parklar birbirini takip etmekte lerden artık hiç hır şey kalmam~c:-tır ... rim. 

- Beni de asamazsınız.. çocuğunun babaaına ölünceye ka~~ ve sık ğaçlariy]e çiçekli tarhlar .~ehrin 1 Vaktiyle bazı fikirlere hakim olan ro- Muaaolini =öyle cevap verm~tir: 
B ·· li d An °--=- kalb0 

• kadın -refını · · •·thi k Bu güzel temennilerden dolayı deıin . unu aoy yen e n uunney· _ ını, namusunu ve r- başlıca caddelerini süslemekte, umumi-! mantizmin, septisız.mın: o. mu _ş. •. ıs-
dı. bağlıyan kadınlardanım. Evet, hay- yetle yar:ıtıcı bir hava bütün memle- . meb çiliğin yerine şımdı pozıtıvız.m, tc:ekkürlerimi takdim eder ekaelanııını· 

O da bir hareketle göğaünü açmıf, dudum .. Fakat ıizin ıeh!rli kadın:.ır!- ketten esmektedir. 1 azim ve hareket kaim olmuştur. 7Jn şahsi ve şanlı parlak vazifesinin git· 
memeler~i me!d~~a çıkannı§, ka- n~zdan daha çok kadınlı~m ıerefı: Modern arşitektür esaslarına göre ~a-1 . Bü~ ün yeniliklere göster~len hararet- tik.ı;~ büyü~ ':'uvaffak.ıye~le~e nail olma· 
~ın oldug.unu ~~ler • h.uzmı.ında nı korurum. O ıeref benım serae;ı pılını~ olan şehir planı yirminci asır ıh-

1 
]ı baglılık bunca zam~n baglı kaldıktan 1 ~ı ıçın ııamımı ıemennılerımın kabulüntl 

ıspat elmı§ ve ılave etmıştı: hayatımın, macera hayatıman yega- tiyaçlarına ve estetiğine mu\'afık bir şe· sonra nihayet tnuhtelıf yalancı c.Ulema- ıica ederim. 
- Çünkü, çünkü ben de gebe- ne ,erefidir. Ben aynı zame.nda ana- --------------------

yiın... yım .. Ana ve l:ad,n .. Bunun minası-
Mahkeme reiai bu ıef er gözlerini nı biliyorum. Hükmünüzü ona göre 

bütün korsanların üzcri..-ıde gezdir- ·eriniz. 
Mahkeme salonunda derin bir ölü -~'!'---------~~---~-~----------

r.ükutu hakimdi. Bir benden kızını l Manş tüneli bu sene 
Korsanların hepsi de bu akıbetle- / k ? 

rini zaten evvelden bildikleri için bo- bulan ana açı aca mı. 
yunlanm büktüler. 

Kısa bir in sonra mahkeme salo
nunun içini İnce bir ses, ince fakat 
lmvvetli bir aes çınlattı. 

- Okunan ölüm li lesinde be
niın de adım vardır. Halbuki beni 
nsamazaınız .• 

Bu ses üzerine hakimin ve halkin 
bütün nazarlan suçlular üzerine çev
rildi. 

- Beni asamazsınız .• 

1 pan~ ada bir • na 23 sene sonrn k:· 

z.ını bu1mu lur. Bu bt luşmada b.,şlıca 

amil de bir ben Q]mu tur. 

lnı;iltere ile Franca arasında Mnnş bo· 
{:azının dti dan b"r tiinel açılmnsı ene-
lerdcnbcri dü"'ünulür. Fakat bir türlü ya-

C. me lıJ an i mindeki bir Ermeni ni- pılamarnı~tır. 

le ı umumi h, rpte her bin bir tarafa ay- Buna sebep tünc:lin çok zor ve prıhalı 
nlm \ r. ?.1 d m Ca:rne~liyan Ispany:ı- bir işe bn ~,]ı olm ı değildir. Yapılan pro-
la ı:;itınlş \ e orad., Va1an iya şehrinde jdere göre, içinin genişliği de 8 metre .. 
yerleşmiştir. O z::ı:n:ından beri de km Tünelde iki tren hattı bulunacak .. 

Yerçaniki bir daha görmemiştir. Tünelin imdiye kadar yapılnmnmn
sındnki acbep iktısadi değil, siyasidir. 

Geçım giin hır Ermeni genci ile tanı-
Derken ayağa kalkan sarı§ın bir şıyor. Harpten, eski günlerden bahsedi-

genci herkes hayretle süzüyordu. 
Bu İşe lngilıerc ile Frnn.,nnın muva

fakat etmrsi l:!Lım. Fransa razı. lngilte-

Bu, Mari Rid'di. 
Hakim ka§lannı çatlı .•. 

re hükümeti de belki razı olacak, faknt 
yorlar. Anne, kıZJnı kaybettiğini söyli
yor. Ermeni genci kadımı soruyor : 

amirnllık hükümete tünelin yaptınlma
- Kızının t. nınacak bir hususiyeti - Seni biz değil, kanun idam e-

diyor. \'ar mıdır ? 
masım tnvsiyc ediyor. 

AmimJlığın tünelde bulduğu :mahzur 
sudur: Dedi. Mari Rid ayni aert aesle ce- - Evet .. Gögsünde bir ben vardır. 

vap verdi: Bunun üzerine, genç erkek, anneye Bir harp olursa dü• ... n bu tündlerin 
başına kadar gelirse iki memleket için de - Beni ne aiz ve ne de kanun miıjdc veriJor:. 

idam edemez.. 
Hakim hayret ve merak içinde 

ıordu: 
- Neden? .• 
Mari Rid büyük bir soğukkanh

Jık1a cevap verdi: 

- Kızınız benim karım ! vıız.iyet çok müşkül olacaktır. Adaları 
Hakikaten, Yerçanik 18 nyhk iken an- denizden müdafan etmek imkanı oldu-

nesinden ayrı düşünce bnşkalarının ya- gu halde, tündi eline geçiren dü~man 
nında büyütülmüş ve taliin sevki ile Fransadan lngiltereye veya lngiltcreden Snğda Pasifik denizinde dalga- simde Palmer Putnamı sinema ar- .rika tabiiyetini terkedt' Holl~dl, 
Fr.ınsayn, oradan da, evlendiği adamla franııayn kolayca geçebilecektir. lara gömülen kadın tayyareci Ame- tisti Lone Read ve Asa Haris le be- tabiiyetine girdiğini yııtı§tık. Dun• 
beraber, ispanyaya gitmiştir. Bununla bnaber tünelin '-"apılma~ irin lia Earhardt'ın k-.. •ı Jorç Palmer yanın en zengin kadıolan Barb~~ 

J · -. ~ raber, bir gemide görüyoruz. b 
Kızını ölmüş sanan anne, onu büyü- te!!ebbüs1eıe tekrar başlanmıştır. Putnam, Meksika sahillerinde Orta ra Huttonun bu kar8'1ı u zenglJ\ 

- Siz ve kanun bir insanin tah
ıında yalnız bir cana kıyabilininiz. 
Fakat ben bir canlı değil, iki canh- mUş ve evlenmiş bir kadın olarak bu- Bu ııene belki lngilterenin ltarar razı Amerikanın memeli hayvanlarla kuJ · Solda : Geçenlerde me§hur ıinc- kadının fabrikalannıameleleri bu. 
yım.. hm<.'a tabii çok sevinmiştir. olacağı dü ünülüyor. ve yılanlarını toplamaktadır. Re- ma artiati Barbara Huttonun Ame- suretle protesto et~rdir. 

_;,;;;ı_, 
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1 P • ı · K d Odaya girince Kont Zerçiano he- itibarla satın almadan önce onu gör· - Hatti bir harp halinde onu Kont geri geldijlUD&n: 

arı S 1 a 1 n men onu karııladı: mek isterim. elinde bulunduracak memleket için - Y ann değil ür gün hazır °' 
- Hot geldiniz . general Fon Almanın bu ıözleri kar,ısında ve zaferi temin edecek kuvvette olsa lacak, dedi. .., 

Skoffen •• dedi. esasen kutkulanmakta hakkı olan bile değil mi?. - Bu kadar g mı. bü 
'-f.U'azzrerzyUJ Nakleden: A. öZYAMAN rx7../~~# iV Zerçiano ıahte bir gülütle: Fon Skoffen tekrarladı: - Tabii .. ÇüıÜ doıya epey " 

-27-
- Biz de memnunuz.. Haydi 

yavrum •. Git, arkadqlannla izci ku
lübünde güzel güzel ve dü,ürunedcn 
vakıt geçir .. 

Luiği, güler yüzle babasının ya
mndan aynldı. Koıarak gidiyordu. 

Zavallı çocuk! Sevildiğine o kadar 
emindi ki arkadaşı Jakın «merak et
me, alclını etme, bir gün herıey yo
luna girer» sözlerine artık hak veri
yordu. 

O gider gitmez Zerçiano karısına: 
- Artık, dedi. Rahat edebilirsin 

zannederim. 
Kontes cevap verdi: 
- Evet, fakat §İmdilik .. 
ve kın bir sükuttan sonra da ilive 

etti: 
- Tamam en müsterih olabil

mekliğim için (öteki)nin vücudu
nun ortadan kalkmı§ olması •• Müeb
beden ıusmuı lazımdır. 

Zerçiano, ımtır gibi gülümsedi: 
- Onu da düıünmivor deiilim. 

Bu ıırada kapıya vuruldu .. 
- Giriniz •. 
Oda uıağı Anen, gümüt bir tepsi 

içinde bir kart getirdi. 
Kont, karta baktıktan sonra ka

nsına uzattı. 

E va da kartın üzerini okuyunca 
hayretle: 

- Ne çabuk ta haber almıf, dedi. 
- Evet .. Onun daima kulağı de-

liktir. (U§ağına): 
- Peki Arsen.. Bu zatı buraya 

getir .• 
u,ak, reverans yaparak çıktı. 
- E va .. Sen de bizi yalnız bırak. 

Görü§tüklerimiz hakkında sana ma
lumat veririm. 

Kontes: 
- Bon~ans .. 
Dedikten sonra odanın halı ile ör

tülmüş gizli bir kapısından çıktı. 
Uşak uzun boylu, zaif bir adama 

büronun kapııını açtı. Bu adam ol· 
dukça kibar geyinmiıti. ve aai aö-

PAZARLIK - Hakkınız var general, dedi. - Cevap vermezden evvel gör- yük. Yedi plin e yirmi kadar d~ 
Kont misafirini genit bir koltug" a Hazırlanması uzun senelere mal o- mek İsterim. daktilo edilmi• ,ıı aahifeıi .• Bunla"' 

-y • l...!~1 
oturttu. lan mühim bir aıkeri planın bir ba- - Hazır olur olmaz doıyayı size nn kopyalarını mak zaman ve au • 

Kendi de kartısında ayakta durdu. kıtta ehemmiyet ve mahiyetini anlı- göaterebilirim. fet i§i ... 
Ellerini oğuıturarak: yacak kadar kafi bilgim yok. Maa· - Demek onu henüz elde etmİ§ - Neden nteaddit kopya çıkar~ 

- Her vakıtki gibi, dedi. Bu se- mafih bu değerli vesikayı ele geçir- değilainiz? .• tıyorsunuz? 
Bunu ık tabii görmez miıi· fer de yine «birinci» ıiniz genera- mek için bqvurduğum te§cbbüsler, - Bilikis tamamen elimdedir. 

lim .. 
Fon Skoffen kısa cevap verdi: 
- Telgrafınızı alınca derhal gel

dim. Eğer söyledikleriniz doğru ise 
buraya bir an evvel gelmek için ih
tiyar ettiğim gece seyahati aılnntısı· 
na üzülmiyeceğim. 

Kont, generalin soğuk tavnna la
kayt cevap verdi: 

- Beni tanırsınız. Ben ne yalan 
söylerim ne de ehemmiyeti olmı· 
yan şeyler üzerinde dururum. 

- Evet, bugüne kadar sizinle 
)Dptığım bütün i§lerde korekt hare
ket ettiniz.. Fakat .. 

Evet •• Fakat? 
akalı §U ki siz bir teknik a

damı eğilsiniz. Fransızın keıfi ve 
bu kesfin ehemmiyeti hakkında bel-

kar§ılaıtığım tehlikeler onun yüksek Yalnız fotograflannı aldırtıyorum. niz? 
kıymetine kafi bir delil olabilir. Alman generali hayretle haykır- Benim! pazarlık yapmıyor 

- Belki öyledir. Fakat «görmek dı: musunuz? 
iıtiyorum». - Fotografmı mı aldırıyorıu- t:> - ı;.Vet •• 

- Anlıyorum. Bana birkaç mil· nuz, bu derece kıymetli veaikaları _ Yalnı: benimle uyutacak de· 
yon verecek vaziyette değilsiniz. bir yohancıya nasıl emniyet edebili- ğil misiniz? 

General Fon Skoffen'in gözleri yoraunuz? _ E"Vvtla sizinle uyutmak istı· 
fal ta§t gibi açıldı. - General, ben çocuk değilim. yorurıı 'Ve tğer uyuıamazaak ..• 

Birkaç milyon mu dediniz? Fotografları alan yabancı değil. Ka- _ An.lı"'orum. Bu sefer de yina,. 
Evet.. nmdır. O bu i in mükemmel ustası- J 

eslci usuliinüzü tatbik ediyorıunuz. 
Ne kadar? dır. isterseniz işini ne zaman bitire- _ H,.klı değil miyim. Bugüne 
En qağı altı milyon.. bileceğini kendisine sorayım. 

l lk P ki kadar aite sattığım «mal» lardan bir Genera ayağa ka h. Kat'i ve so- - e .• . A • • ? 
ğuk bir tavırla: Zerçiano, kalın perdeyi kaldırdı. !ıkayetıoız var mı· · • 

- Bu konu mağı burada kese- Alman geenerali halının arkasındaki j - flayır .• Ama, bu kahı} pazar-
lim, dedi. Çünkü dünyada hiçbir as- aralık kapıdan Kontesin büyük bir l lıklar canımı sıl~y~r • s· 
keri ke§if, hiçbir ihtira bu kadar pa- fotograf makinesi bqında IJlC§gul - O halde sızın le uyuşahm. ıa 
halı ıahlmaz. olduğunu gördü. 1 mÜ§teri olun .. 

Zerciano avnı ıoiukkanhlıkla ce- Halbuki Kontes ikisinin de konua- -BiTMEDi-



Sabık Alman imparatorunu 
Sekiz Amerikalı zabit, kafaları tütsü-

leyip kaçırmağa kalkışmışlar Canavar kasap Vaydmanın yeni bir 
:;s :.ı~~=un ... gecesi. çal~~'."'ı';k,:;·;.n~;:,~CB:·~~::~.~!: vechesi: Siyasi katil mi? 
Şampanya, viski- Oluk gibi akıyor. ~ılıyor. Patis, 4 (ö.R) - Bugün Veraayda 
LUkscnburgun küçUk bir kasabası - Bizi derhal nöbetçi zabitine gö- V eidmanın isticvabı saatlerce devam et· 

~lan Tuntangede sekiz Amerikalı zabit tiırun.. mi,tir. Bu sorguda vatanda§ı Fromeri ne 
,eııı seneyi nep içinde karşılıyorlar. Bu sözler o kadar amirane söyleniyor acbeple öldürdüğünü tasrih etmek gayc-

Bu sekiz zabitin içinde binbaşı Lea : ki nöbetçi neferi tereddüt etmiyor. ai takip ediliyordu. Bugüne kadar bu me-
- Hey arkada§lar .. Dedi. Aklıma bir Koca kapı, gıcırdayarak açılıyc . Se- ıeleye temas edilmcmi§tİ. V cidman bu 

teY geldi. Enfes bir şey.. kiz Amerikalı İçeri giriyorlar'. Şatonun 1--.urbaniylo ne nevi münasebette bulun· 
Mülhim Peters, viski sarhoşluğu için- clt le.atının geniş bir aalonunda nhat kol- duğu ilokkında asla tafsilat vermek iste· 

de cevap verdi : tuldarda sigaralarını içiyorlar. meıniıti. 
- Bu ölU kasabada aklına gelen en- iki dakika sonra ikinci Vilhelmi §a· Bunların her ikisini birden tanımıı olan 

fes şey her haldi! budal11ca bir şey olsa tcda miııafir .eden ıato sahillinin genç Oortcr isminde hir şahit dinlenmiıtir. 
gerek.. < ğlu Kont Bentlig geliyor. Dorter Almanyada Veidman ile hapisha-

- Ejor aklının gelen şey en mü.kem- - Ne 1stiyonıunuz} Diye soruyor. nede tanışmıştı. Fromer de bunların hapis 
pıel py değU.. Allah beni kahretsin. Binbaıı Lea cevap veriyor: arkadaıı idi. Vcidman Parİ!e geldiği va· 
~ imparatorunu kagırmağı. Onu - Ziyaretimizin aebebini anc~ ım- kit Fromer vasıtnsiyle Dorterin adresini 
~ götilnneği ve yılbaşı hediyesi di- pai~.tbnin dtthsma s6yliycbiliriz. öğrenmiş ve onu da birltaç defa 
f• Vilsona takdim etmeği teklif edi- Genç kont gidiyor. Saint..C{oud köıkünc çağırfnıştır. Şahidin 
ronun. Yhn'cJaki odada Lir ta1ıam ~er ıtodesine gore Veidman tev'kif eClilmiı 

- Xay.1&r şimdi Hollandada, Hollan- yuluybr. 0)masaydı, yeni ~ir 1urbanı <la muhalc-
ita hUkUmetinln himayesi altındadır Bil- . Kul~k kabtrrttyorlnr. (Haşrnetme~p .. ,) kak kendisi olacakt'° Fakat Veidm~ı bu 
tntyor musun ? dıyc lh.tap cdılen sesler duyuyorlar. yeni cinayete ceı: kedecck sebep anlqıla-

- Ne zaran var .. Onu Hollaııdc,dan - İmparator burada .. Haydi ne d·~- mamııtır. Dorter fazla puuı olan bir 
kaçırırız. ' 1 uyoruz~ 1adam değildir. Viedmanın bu vatanda.,. 

Sekiz Amklblı bu tekliti : ~ Sabredin .. Şimdı yanımıza ~elir~ larmı öldürmesinin •chebi ne olabilir~ 
- Horra .. ~rl ile ka11ıladıla. B ~ ıAlıuap u~a'k sigara ve buz1u su Bazı tahminlerde siyasi kanaat farkm-
0 zamanı blr dUştinUn. Harp sonu... gc :ıybor. elan bohsedıliyor. Bu vaki ise canavar 

.Bın aşı I .. ea Almanca · J ·ı· · J • h · d h -' k SUtün dünya gazeteleri Alman impara · .;;ılı ın yenı >ır "ec esı a a urtaya çı • 
torunu büyük harbin yegane mesulil - Şu .Anupalılar .na tuhaf adamlar. mış olacaktır. - ve annai 
garUyorlar. Onun muhakeme edilmesi- Diyor .• Içki ~erine buzlu su getıriyor- •..-------Em::ını ... _lliıı _____________ _ 

nl .. Kmsınmkeıllmesin!Wiyo<lar. Vil- Ja~şak.-k•ııo< Bira•sonrab.~açşam- !{ız mı d;ııı.gv acak oglan mı Evlilikte 
panya ~ı ı ıle geliyor. • :V. 

80ll bile bütün harp mesuliyetinl onun 
Uzerine yilkliyor ve tecziyesini istiyor. 

!ld.ncl Vilhelm bütUn dUnya için inti
baı .alınacak bir insan vuiyetine dilf
rnUıtür. Işı. Amerikalı :zabitler böyle 
bir hava içinde Al)lk Alman hnparato
runu kaçırmağ'ı kuruyorlar. 

Daha gece yarısı olmamış.. Bir oto
mobil, birbirleinin diz.lerine oturmuş 

sekiz Aınerihh zabitini Belçika hudu
duna doğu göturüyor. Yol da otomobil
leri bozuluyor. Bır otelde sabahlıyorlar. 
Daima içiyorlar. Kararlanndan dönmek 
yok .. Yardımcı bir otomobil de alarak 
ertesi gün tekrar yola çıkıyorlar. 

Liyejde Holandaya seçmek içirı .,.. 
,aport almak lazım Brükselde Amerika 
konsolosundan ( r etkiltat yapmak üze
re acyahate çıkan gazeteciler) firması a). 

tında müşterek bir pasaport alıyorlar. 

Yrıca da otomobil ile gidip gelme için 
ollanda re.mı makamlarından yardım 
eyen bir de tavsiye mektubu alıyor
. Maksatları ıkincı Vılhelıni kaçırdık-

sonra otomobille tekrar Hollanda 
dtıdunu geçmek ve Fransaya dönmek. 

' Klnunueani sabahı saat 7 de Hol
daya airiyorlar. Yolda mütemaaiyen 

içiyorlar. 
Ayni gün akşamı aaat 8 de ikinci Vil

helmin Hollanda tarahndan mi•fir edil· 
dlii Amerongen ptoaunun demir par· 
maklıklı bahçe kap111nın önüne geliyor

lar. 
Her taraf karanlık ve derin 'bir eeMİZ

lik içinde ••• 

Ş to i inde ayak s slcri coJalı} or. 

8 : miıddct on~a ge'nç Kont Bentlinl' 
yor: "' 
-I 

dı' •. 
t: •·r ç ki~
r. Ar ~an _J 

an hah •r " ri- ' 

Yaş farkı 
ne olmalı? 

-0--
Evlilıkte ya~ farkları hakkında u.ı:uıı 

biyolojik tecrübelerden meydana gelen 
hakikatlere dayanarak tesbit edilen bir 
cetveli aşağıya koyuyoruz. Bu cetvelde
ki farklar bız şarklılarda çocuk yapma 

kudret ve kabiliyetinin kadınlarımızda 
40-45 erkeklerimizde 60-65 yaşlarında 

sona erdiğine göre müsait bir had o1arak 
tayin edilmiştır. 
Kadın Erkek 

40-45 ya~ında 55-65 yaşında 
30-40 > 40-55 > 
25-30 > 35-40 > 

30-35 > 
> 2530 > 

- K l' er sızi kabul ed~c 'k. Fakat t 
bir artla .. O da ~ a Vıl on v.:? yahut ta! 
g n ral P r ınO' namına harek t cd--r:ıc
niz ve bu hususla söz verirs n·z. Hollancla Veliahdı Prenu. Jülyana ve kocaı 

Yakında nnne olmak üzere bulunan Hollanda veliahdı Pren· 
teı Jülyana., yeni doğacak çocuklarının, halkın bütün temennisi· 
ne rağmen kız olacağını tahmin etmektedir. 

21-25 
18-20 
14-18 > 20-25 > 

Aın rik lıl"r bu s· zil veriyorlar. Bir 

tnrnftnn da şampanya içmekte devam 
cdıyorlar. Empire 

MF.ŞınJR BINALAR 

State 
Kafa!. r art k d ımakıllı dumlnlan- Hollanda halkı, prensesin bir erkek evlat dünyaya getirmesini 

dileyor. (Nevyork) 

Buidling 
MeU-. 

380 
310 
300 

mıştır. 

Genç Amerıkalı zabıtler : 
- Eğer samajeste 'buraya gelmezse 

bız onun yanına gitmesini de biliriz. 
Diyorlar. Hava çok sinirli. ŞatOda 

ayak sesleri daha ziyade artıyor. 

SACLAM BiR Ki IJSENIN BOYUNA 
GÖRE ACIRLICI NE OLMALI ? 

Kadmlar Erkekler 

Kg. m~trc Kg. metre 
43 1,4:1 55 1,56 
46 l,50 GO l,GO 
4'1 l,45 61 1.fı4 
52 1,58 GG 1,68 
55 1,60 67 1,70 
57 l,62 6() 1,72 
6:> l,64 72 1,74 
{i2 l,66 74 1,76 
67 1,70 79 1,80 
74 1,74 81 ı 84 -Amerikada ide• midir~ 

Mülazim Peter, masa üzerinde duran 
ve ikinci Vılhelmin inisyalini lll§ıyan bir 
r.igara tablaaını cebine indirmekte tered
düt etmiyor. 

işi artık nezaketle bağlamak lazım. 
Eller sıkılıyor. T etek kür ediliyor ve 

güniltüsüz patıdıaız şatodan çıkılıyor. 
Sekiz Amerikalı, baLları ağrımadan 

Kont Bentling ve daire müdürü, eUe· ~ 
rinden geldiği kadar nazik davanmak Hollanda hududundan geçiyorlar. 
isti.rorlar. . Mesele birkaç gün sonra ve Hollan· 

• danın Amerika nezdindeki protcııtoıu ile 
Alman up.k yeniden ıampanya getı· b. 1_ 

riyor. ır aundal ıcklinde patlak veriyor. Se-

s d 
I.:iz Amerikalı zabit tevkif ediliyor. Bi-

u sıra a mülazim Pcter pençereye 
taraf topraia tecavüz, vazifeyi auiistimal, 

) aklaşıyor ve o zaman bütün ptonun bir 
müsaadesiz yabancı memlekete gitme 

askeri kuvvetle çevrildiğini ve birçok 'b· b gı l irçok suçlardan divanıharbe veri· 
mitralyözlerin atcı etme vuiyetine gel· lı:> orlar. Fakat bu skandalın şuyuundan 
diğini göryor. k k 

·or ·ulduğu için sekiz zabiti, bu hususta 
Fevkalade vaziyeti hisseden hirço~ mutlak bir ketumiyet muhafaza etmele-

Hcllandalılar da ıatonun tr f sar · 
w ,._ I I e a mı • rı §arliyle serbest bırakıyorlar ve onlar-

ma~a oa, ıyor ar. d h" d w·ı b · · b h . • . an ıç cgı ııc on cı sene ıçın u u-
lkıncı Vılhelm çoktan tehlikeyi hisset- tusta L· b" ·· ı · '-1 • . I" ~ımseye ır§Cy soy emıyece~ erıne 

mış ve ıatonun uzak bir köıesinde Hol- dair y · ·ı ·· ı ı 
emın ı e ııoz a I} or ar. 

lendalı askerlerin muhafazası altına ihi· O zamandan ben bu sekiz kişid n iki-
ca etmiıtir. si ölmilşhir. Binbaşı Lea hır banka sah-

Bu vaziyet kartaaında Amerikalı za- teklrlığından hapse mahkUın edilmiştir. 
bitlerin akılları hatlarına geliyor. Sar-1 Diğerleri de birer yuva kurarak kendi 

hotluklanndan aydıyorlar. 1 hallerinde yqamağa koyulmuşladır. l§-
Şato müdürü eoruyorı ıe bu sım bunlardan biri ve on doku~ 

- Böyle a:~ •akit ziJ'aret. ırelmek leD8 IOııra Jfp etmlftlr. ' 

tlMI BARBARLIKTAN 
KURTARMAK iÇiN 

Dünyada harp felaketine bir taraftan 
siyasiler kartı koymağa çalı~ırlarken, di
ğer taraftan ilim adamları da bu husus
ta büyük gayret aarfediyorlar. 

Bugün Amerikada «Barbarlığa karşı 

ilmi korumak> gaycıi ile bir kurum teı· 

Chrysler Buidüng (Nevyork) 
Eyfel kulesi (Parls) 
Königswusterhausen Alman 
radyo istasyonu anteni 
St. Assisc Fransız radyo istasyonu 
anteni 

Ncvyorkta en yüksek baca 
Filadelliya Vaşington abidesi 
Ulm'da Münsler kulesi 
Koln kilisesi 

283 

250 
183 
170 
161 
158 

Mısır Keops ehramı 146 
lcit etmek için teşebbüse giriıilmiıtir. Bu Vıyana Stefan kilisesı 143 
cereyanın haıında Paris üniversitesi pro- Strazburg kihsesi 142 
fesörlerinden F...ayen Jilson bulunmakta- Ste Pcters kılisesi (Roma) 136 

dır. Münlch Frauen kılısesl 99 
Fransız profesöninun teşviki ile ku-, S.Marco kilisesi (Venedık) 99 

rulması düıünülen bu tcteltltühin mak.ea- Nevyork hilrıyct abidesi H 

dı fU olaeakbr: 1 Berlin millet meclisi hına ı 73 
Bugünkü dünyada eskiden olduğu gibi Piza kulesi 55 

bütün cihana tamil bir kıymet verilmesi ı Beyuıt kulesi 60 

ve bunun için, ilim tcşelcküllcrinin her Galata kulesi 56 
Jnemlekette, her türlü tazyıka rağmen lzmir paraşüt kulesi 47 

çal~muı. HAYVANLAR NE KADAR YAŞAR? 
Jilsonun bu hu.usta söylediği ille nu- Sivri sinek 6 ay, sinek 3-4 ay, Kele-

tulctan aonra Amerikadaki bütün büyük bek 2 ay, Mayıs böceği 6 hafta, Su sineği 
a~imler bir araya gelmiıler ve teıckkü-

1
1 gün, Koyun 8-10 sene, Cırcır böceği 

il! kurmak teıehbüsüne iıtirak etmiıler- 1 sene, Karga 1 sene, Kurbaga 15 sene, 
dir. Kedi 15 sene, Bülbul 12 sene, Enger•k 
EN FAZLA VERGiYi FRANSIZLAR yılanı 10 sene, At 20-25 sene, öküz 25 

VERIYOR sene, Saka kuşu 18 sene, Köpek 15-25 

cFortune> ismindeki Amerikan m c
muası bazı memleketlerde haklın verdıgi 
,,;ergi nisbetini gosteren bir liste nesret-

10 

miştir. Buna gore, en ağır vergi yUkü 
Fransız vatandaşının sırtına yüklenmek

tedir. Fransız kazancının yüzde 28 ini 
hükUmete vergi olarak vermektedir: 

Liste aynen şoyledır: 
Japonya 
Isveç 
Kanada 
Birleşik Am rJka 
Almanya 
lneiltere 
Macaristan 

J'ransa 

l üzde 13 
> 15 
> 16 
> 19 
> 
> 
> 

21 
23 
2'l 
28 

ene, Kar:ı kurbaga 20 sene, Orangotan 
40 s n , Deve 35-40 ene, Leylek 35-40 

s n , G yık 35-40 s ne, Kartal 30 s ne, 
Karga 80 sene, Ayı 50 s ne, Arsl n 50 

s -;;;, Balık 50 sene, Kaplunıbaga 100 se
ne, Papa •an 100 sene, Fil 100 sene. 

Macaristan 
Mali kontrolü 

Budapeıte, 4 ( ö.R) - Mılletler Cc • 
miyeti selecek celseainJe Macaristan üze
rinJelci mali müraltabenin kalJınlrnaaı
na karar verecektir. M. C. komİ9erİ Ma
car maliye na:r.m hakkında aitaylfli bir 
rapor Yemıiftir. 
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ANKARA ASLlYE BlRINCI 

Y · ı F t HUKUK MAHKEMESİNDEN: eni en avs a \ İzmirde tkiçe,melik Dolaplıku-

öKSORENLERE VE 
GöCOS NEZLELERiNE KATRAN HAKKI EKREM 

yu mahallesi Adnan sokak Nu. 68-

1

1 de Hikmete: Davacı adliye sarayı 

-----------·------• karşısında Sıhhat apartımanı kat 
Yazan: Mlşel Zevako •2 de Hüseyin Avni Keçeci tara.fm 

~aı:::mııı:11ı:ııııı••--------------------·"' dan aleyhinizde 925 senesinde e'll-
- 5~ - lenip 933 senesinde ,iddetli bir 

- ~imdi Parclayanla Di.ik Dangolcm' kılsız çıly'1 <lbette kendısını aramak için geçimsizlik başgöstererek koca· 
rorunccek. Onlara doğru . •ürliyereğım.1 ~l~ğıldi. Heı-ı onlar kmdı.ı;ınin gutiirecc-: nıza ve. ço.cuğunu~a kar~ı sadakat 
lştı baylar. bugün öğle \'akli burada bu- gı ın<ınastıra bııza: gıdıyorlardı. Demek I ve u.mımıyet bagl:'rını ta~em"'n 
Junacağıma daır \'erdiğim özü yerine Pardayan krylı et.en haberdar olmuştu. gevşeterek onları ıhma! edıp '\r· 
trtirdin1. Al'adığınızı göstPr:ncı-: husu· Fcıkat nasıl'! Kjn1in tarafından?· . 1 tık aile birliğinin idamesine im
ı.,,ndaki sOzümU de ;erine g tırcccğim. '!\.iore\·cr yumruklarmr sıkarak soylcn-

1 

k&n kalmadığını ve 933 senesin· 
Arkamdan golinız .• dıyecl'ği.n Derhal di: den beri ayrılarak Afyonda lz. 
manası ra doğru yoll- ac2gız. Or~' a gı· - Oh. Jngan deli olacak. Yı:an yine mirde haysiyetsiz bir hayat ya,a· 
rcccğız elimden k~çacak' . Kim bilir belki ma·: mekta olduğ_ı;ınuzdan boşanm~•ll· 

Sonra ve olacak? Orasını keııcli<ı de nası ırda r a\·sta ela bana karşı hır ıha- za ve 928 dogumlu erkek çocuguıı 
bılmıyordu. Yalnız b ıdigi bırş ~ \'a·sn nette bulunacak' B. iki de tuzak bonı;.., I da velayet hakkının kendisine 
Fov ta, Parclayan için bir t ı1.2k k ı ·aca içın kurulacak~. • . . ,. 1 t~vdii hakkındaki ?"r~uhal .. sure~i
< da gozu bag ı bu •uzaga d'işeccktı. Alnından boşanan soguk t.rl rı sil ... ı . nın yukarıda adre51nıze gonderıl-

Emin olduğ cihet n fre• ettigı Şüval- Paris• dvr•nelt üzer birkaç adım alt· 
1 miş ve yapılan arastırmada bulu

yc ıle onun arkadası Dük Daı.g~ı mm !"onra k2rarını dcl:ıştırerek mırıldandı·: rıamadı;;ınızd~n talep veçhile i!a
Vıyolcttay. edi bulacakları ıdı. Yıne - Haı ır' Bun - ı'Tlkiinı ı ,ı •. Fa,·sta, nen tebligat ifasına ve dava arzu-, 
şuphe•i yokt 1 ki mana.sl r kali dcı ecede ondan nefret ediyor. Olsa olsa ben. yok- haline tı:.ı-ihi tebliğinden itibaren 1 
kuvvetlerle dolu b· unuragından Şöval .. krn F' ,. tJ p!hnını değıştı · ... ~ ir. B.ı 1·on gün zarfında cevap ve:rmenizc 
ye ile arkadaşının burad;m sa~ çıkmıya· ) ıl. n b ının ı zılmesirıdc benıın c! 

1 
ve mahkemenin de 26/1 /938 Car

yacakfarı idi. Moreve" taın bunları dli· hazır bulunmak'ıı: 1 hususun 'n b~"" 1 samba saat 14 de icrasına mahk"· I 
ştinurkcn b1rdenbire osınor kesildi. \'errliği sOzü unu• .u._tur Birını glindt-

1 
mece kn~ar ve!'ilrni,tir. MezKi'ır 

tir lir titriyordu. Bagırmamak icin n°fe· rerek oncı çağırtım< olarak.. B< n de gi-: gün ve saatte Ankara adliye sata·! 
tiinı ı.or tuttu. d cek onun nilsıl oldUrüldügünU göre- yının üst katında asliye birinci, 

l)~ kişinin Monnıarterden çıkarak nıa- ceğım. 1 hukuk mahkemesinde hazır bulun-
nastıra dogru koştuklarını gör lu. Ön· Müthi< hır kahl-. ha s>lıv. rerek ma- manız veyahut musaddak bir v"-
deki iki ki.şiyi tanıdı: Bıın1ar Pardayanla nastıra do~·u koşmaga ba~ladı. jkil r,-öndermeniz Jiizumu arzuhal 
Dük Dangolem idi. Fakat hatırlıyaınıyor .... . .. . . .. ...... .. .. ...... ... 

1 
suretinin bu suretle tebliği ve da-

idi. o yalnız Pardarana dikkat ediyor- lki saat 'onra Morcver Montınarter veliye makamına kaim olmak 
du. Üç arkadaş gözden kaybolunca Mo·. sırtlarından inerkı·n ağlıyordu. üzere hukuk usul mahkemeleri ka-
rever dondu kaldı. Pardayanın böyle ya-1 - Bitmedi - nununun 142 nci maddesi mucı

bince ilan olunur. 
8 (18) 

Bu bir f icıadır lZMiR DöRDONCO iCRA ME.
1 MURLU<:';UNDAN: 

_ IlAŞTARAFI 1 INC! SAHiFEDE- '>ir doktora muayeno •t"rmi,lerdır. Dol·-) Karataşta Tramvay caddesinde 
ı:.ocuğu, kocasının e'"·ine berab' 1' " tir ''>r, kızın anadan do~ma kör olduğunu 1 Tire kapı sokağında 2 Nu. lı e·ı· 
ın~k i~temi.ti. islim bey razı oln1:!y1~c-ı ö,-J .. mi~tir. de mukim iken ikametgahı meç.
hu (ocuğu, yakın tanı~ı:larından bi~.kR· j F~cia da hu_rad_:ı b:~lıy~r. B~ .ç~cuk, hul Ze~ra tarafın~.: . . 
<!ına emanet t'derek bu tun ma!'>rafını ode- sankı mec:ut ;,,ılenın !' bebı felaketı o.'. 1 Ha ~i.neye olan yuz kırk sekız li. ... r! 
moşti. J mu•tur. Şahend~ ,., Ahmcı daha Üshı- 1 ra ellı kuru~ ve ayrıca mahkeme 

Şahende öldükten ~onra ~slttrn beyin. ,hP dönmeğe.\·~,kit_l>u~~adan. g-ayr.i nlen- ~e icra masrafın~~ te~İyesin: da·r 
Ahmet adındaki erkek çocuga d•ha C.z- hl •en·et•ennın. Lşkupte çıkan hır ynn- ır tarafınıza teblııı cdılmek UZC''e I 
)a 1')ilka gÖ,;terdi~İ gÔTÜ)Üyordu. fln neticesinde yandı~ını Öğrenmis}erdi"r. ÇJke.rılan icra emrinde mübaşi~in 

Çok mutaa•sıp bir adam olan J.lanı Bu ikinci felaket haberi kendilerini f<.

1 

verdiği meşruhata göre ikametııa· t 
Ley, kızı Şahendeyi on altı ya ına gel_in- I na halde •ar~mc•lır. .. .. . h~nızı tebdil ile şim~iki adresio.i- j 
ce)e kadaT f.okağa çıkarmıyor, kendısıne 1 ı\hmet, e1ınde ~ala~. cuz 1 serveti~ T 1 zın meçhul bulundugu anlasılmı, 
erkek :yüzü göstermiyordu. ıana naklederek hır muddet oTada, U\'<'- olduğundan işbu ilinın ne4rind~n 

Kendisi öldükten ıtonra vasiyetnamr~i yi babasının sanatı olan helvacılığa baş itibaren be~ ~Ün icinde dördi!n· 
tu;ılıyor, \'asiyetname~inde servetinin bü- I Lyor. l-şi b İ gitmemi~. iiç, döTt sene İçin· cü İcranın 937 /5267 numaralı do:
) ük bir kısınır.ı kızı Şahende ile. Şahen- 1 

dr, elinde avucunda ne varsa eritmi:1-tir. yaya müracaatle borcun tamamı
rieye bir 3·abancı gibi tanıttığı ve hima-I _.\hmct ~·e Sa.htonde ~und~n sekiz !{,en_e na veya bir kı,mına bir itirazınız 
)< •ttiği Ahmede bıraktığım Lildi<iyor 1 "_'''el, geçı~m< k h;:~ısıy}, lst~nbuh .. hı· l varsa yapmanız veya be;vanda. bu· 
ciı.. Şu ,artla ki gerek Şah•nde gerek Ah- };,hare lzmorn gelm .. ler ve şoyle buvl• ı lunmanız lazımdır. Aksı takdır:!e 
n"'et bu servete kavuşmak için evlcnm~!. [?C(,'İnip L?iderlerk("n, bundan bir müdd< t icranın v.ıyabınızda devam oluna
n'rcburiyetinde ka1ıuışlardır 7ira Vô\Sİ· t"V\'('I, L.loiın beyi tanıyan b'ir :tattan al· cağı tebliğ makamına kaim olnıak 
~et nameye göre, evlendikleri gün kendi-

1 dıkları mektupla karde~ olduklarını ö'\n- üzere il8.n olunur. 
l<:rİne bu para verilecekti. Ayni batından. lnmı'llardır. 21 (20) 
nyni ananın kaTnında dünyaya a;eldıkle-I ... Bu dar.b~, diğer iki ~arbedr:n d'\h:ı 
rinin faTkında olmıyan, hakikati bilmi· ngır gelmıştır B~ından hıT av evvel Şa· 

) en iki kard~~. Şah ende ve Ahmet, t~· hende ve Ahmet. c;ocuklarını }akın ta~ 
].im beyin "\'&siyeti mucibince evlenmi~ nıdıklarından Emine İ,nıinde bir kadına 

ler ve servete kavuşmu~lardır. f"mancı cdc-rt"k Tirana dönmü!{,lcr ve 

1ZM1R DöRDONCO iCRA ME-
MURLU<'lUNDAN : j 

Dr. Behcet Uz • 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Ha;lalarını her gün saat 11.30 

dan 1 e kadar Beyler sokağında 

Ahenk matbaası yanındaki hususi 
muayenehanesinde kabul eder. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 , ______ _ 

~ .................. . 
Dr. Operatör 

f ai~ i~ra~im 1 

Avdetle hastalarını öğleden 
evvel Fransız hastaneıinde öğ
leden sonra Birinci Beyler so
kağında dif tabibi B. Mehmet 
Ali muayenehanesi altı katın
da kabul eder. 

1 -13 (2206) 

-.rıu • r..::w 

Ürolog Operatör 

Doktor 

f uat Soyer 
Merkez Hastanesi 

Bevliye mütahassısı 

f\,1uayen<' hane: İkinci Beyler, Nu

manzade sokak No. 1 7 (F.ski Kül
tür lise~i kar,ısındaki çıkmaz) 

Ha<Jta krıbul !{,aatj: J ler gnn 1 S den 

sonra. 

Doktor 

T evf i~ lütem 
Kulak, Boğaz, Burun 

hastalıkları mütahassısı 

Merkez hastane•i kulak kliniii ıefi 

Muayenehane: ikinci Beyler, Nu· 
manzade ı;okalc. (Eski Kültür lisesi 

karşısında) Nu. 5 
Her gün 15 den itibaren hasta 

kabul eder. 
TELEFON: 3453 

ı-:vlilik hayatlannda birbirine yakın· mahkcme}e başvurarak a)rılma dava..-ı 
)ık duyan, fakat aralanndaki kan }akın-' acmıslardır. Doktorlar. Rukıycnin v.öLl, 
)ı~ını hi!!ısetııcler bile hiçbir şekılde ifade 

1 rirıdeki P.~ır .irızanın. bu anormal birleş 
edemiyen bu iki kardeş arasında, cvlilık 1 

medcn ileri geldi~ini söylüyorlar. 

Oçüncü Karataş mahallesinde Şe· 
taret sokağwda 17 numaralı evde ' 
mukim iken halen ikametgahı meç· '. 9t.ll~aıımı~!!mlı.11Zl:llılli!lll•liiı .. ~ 

l.a} allan içinde drrin bir aşk n sev~i 1 ADNAN BILGET 
hakim oldui:u da sÖ)·leniyordu. 

Bu biTleşmedc-n iki sene sonra biT kız . 
c;ocuk dünyaya ge1rnİ!5tİr. Rukıye dünva

}"C:t gelince bu varlıklı ailenın Rt'vİncine 

r•ayan yoktu. Fakat arad1tn biT hafta. g~· ı 

c;ince c;ocu~un gözlerinin gôrınf'diği "\e 

prrdeli oldu~u anla~ılmıştır. Bcdhnht 
ana baba ilk Önce bu neticeye İnanma

rrıı11:lardır. C...ocuklarını 'firana etirerek 

1 LAN 
Steaua Romana Petrol sanayi 
Anonim ~irketi lzmirde Gazi 
bulvannda 14 numaradaki §U
besini 31 birinci kanun 937 ta
rihinde kapatmı~tır. Bundan 
böyle mezkôr şirkete ait petrol 
ve müstahsalatı : 

Paris fa kil esinden diplomalı 

Diş tablplerl 
Mmılrkrt l.·a>l1111e•ı ılış tabıbı 

~111:1,a iter .Eroğu l 
vr 

Ken1al Çetindağ 
Hasta ' arını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Telefon : 3921 

KALMITIN : Baş ve diş ağ
rılarında en kuvvetli ilaçtır. 

Gazi Bulvarında 13 numara
da Telefon numarası 3737 

Gazi Bulvarında 14 numara
da Telefon numarası 2262 

Anthony Galia tarafından 1 
ikinci kanun 1938 den itibaren 
satılacaktır. Muhterem müşte
rilerin sabıkı misillfı sipati§leri· 
ni yukarıdaki adrese vermeleri 
ve kapatılan şube ile hesabı 
olanların tasfiye muamelesine 
mezkfır şirket memurlarından 
Bay H. A. Walker memur edil
miı olduğu ilan olunur. 

lZMIR DöRDONCO iCRA ME
MURLU<'lUNDAN : 

Seydiköyde Muhacir Sait Çavuş 
tarafına : 

1 lzmir hazinei malivesinin zimme
tinizde 5/9/341 tarih ve 3182 sa

l yılı ilamla 89 lira ve ayrıca masra-
1 fın tediyesine dair namınıza çıkarı
lan İcra emrinde adresinizi deği~ti
rerek şimdiki ikametgahınız meçhul 
olduğu bila tebliii iade edilen İcra 
emrindeki müba§İrin meşruhatından 

hul lbrahim tarafına : 
İzmir Hazinei maliyesinin lzmir Urla icra Memur-

Asliye birinci hukuk mahkemesin- } v d 
den aldığı 2 Nisan 934 tarih ve 3721 U g Un an: 
numaralı ilam üzerine hanenin tah- ._ 
liyesiyle be§ lira avukat ücreti ve ~,hası mütegayyibeden intikalen 
856 kuruş mahkeme masrafının te-j ha~ıneye ~950 .ıı!"a borcundan dola
diyesi için namınıza çıkarılan icrıı yı ıpoteklı Halı! Havudun, Urlanın 
emrinde ikametgahınızı değiştirerek 1 Hecı Isa mahallesinde kain hükü- ; 
halen meçhul bulunduğu mübaşirin 1 met civarında 22/20 numaralarla 
me§ruhatından anla~ılmakla işbu ila-: murakkam ve iki ev olarak ayrı ay- ' 
nın nesir tarihinden itibaı·en beş gün 

1 

rı Lullanmağa elveriıli birinin cüm- 1 

i:;inde icra dairesine müracaatle 37 / le ka;nsı ve alt pençere kapakları 1 

3976 dosyaya bu hususta beyanda · demir ve alt katta mermer bir sofa 1 

bulunmanız veva borca karşı bir 1 ve iki oda yukarıda keza iki oda ve 
itirazınız varsa bildirmeniz lazımdır .. b' f b' tf k ' 
Aksi halele icra gıyabınızda devam ll b~r so.kadyı ve )aynca ır m~ ak tve 1 
ed .. 'b' hl' · d 1 ır mı ar av uyu ve zemın a ını 

ecegı gı ı ta ıyenın e zor a ya· . _ . 
pılaca~ı tebliğ makamına kaim ol- havı kap~ v~ ta~anları yaglı .boya ıle 
mak üzere ilan olunur. boyalı kargır bır bap hanenın tama-

20 (19) mı bin iki yüz lira ve bundan müf-

IZMIR BELEDiYESiNDEN 
Bütün ölçü Sahiplerine 

Elinde 34, 35, 36 damgalı ölçü
leri bulunan her kes bunların 38 
senelik muayenelerini yaptırmaları 
icin ölçüler nizamnamesinin on ye
dinci maddesine göre ölçülerin cin
sini mikdarını b,.y ve çekerini gös
terir bir beyanname ile 938 birinci 
kanun ayı içinde grup merkezi be
lediye ayar memurlu~una müracaat 
etmek mecburiyetindedirler. 

Bu müddet içinde müracaat etmi· 
yenler mahkemeye verilerek ölçüler 
kanununun 24 üncü maddesine gö
re 1 O liradan 100 lira.ya kadar para 
cezası ile ceza!&rıdırılacakları ilan 
olunur. 25 (17 ) 

rez 22 numaralı tahtani iki oda ile 
200 M2. avluyu havi kargir bir bap 
hanenin de tamamı üç yüz elli lira 
muhammen bedel ile satılığa çıka
nlmı§tır. Şartnameyi görmek isti
yenlerin 37 / 683 numara ile müra
caatleri lazımdır. 

Birinci arttırma 28/ 1 /938 cuma 
günü saat onda Urla icra memurlu. 
ğu odasında yapılacaktır. Arttırma• 
ya İ§tİrak için muhammen bedelin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubu tevdi edilmek la-
zımdır. 

KALMITlN : Sinirleri teskin 
eden bir fen harikas ıdır. 

anl:t.§ılmakla i4bu ilanın neşrinden Zabıtai belediye memuru alına· 

Birinci arttırmada muhammen 
bedelin yüzde yelnıi§ be§i verilmez
se en çok arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere on bet gün sonra ikin· 
ci arttırma yapılacaktır. Bu arttır
mada yüzde yetmi§ be§i bulmazsa 
2280 sayılı kanun mucibince mua
mele yapılır. ipotek sahibi diğer ala· 
caklılar ve irtifak hakkı aahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki hak ve id· 
dialarını iıbu ili.odan yirmi eün için-

KALMITtN : Ter lem enin so· 
ğuk alınanın baş ilacıdır. 

KALMITlN : Nezle arızaları
nı defeden rahat uyku veren en 
birinci ilaçtır. 

Her yerde 7 ~ kuruıtur. 

itibaren beş gün içinde İcranın 937 / caktır. 
5255 numaralı dosyaya müracaatle Taliplerin 18 yaşını ikmal etmek, 
bir itiraz ve diyeceğiniz varsa bildir-

1 
askerliğini bitirmit olmak ve Orta 

meniz lazımdır. Akıi halde gıyabı- 1 okul ıahadetnameıi göstermek ıar
nızda icraya devam olunacağı teb- tiyle 8/ l /938 cumarteıi günü zabı
liğ makamına kaim olmak üzere 

1 
ta ba, memurluğuna müracaatleri. 

ilin olunur. 1~ \15) 1 4-5-6 {10) 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamhyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gÜ· 
nef, fÜpheıiz, inci dişlerdir. La• 
kin o dişlere can veren de, tÜP" 

hesiz « R A D Y O L t N » dir. 

Siz 'de ayni güzelliği elde e'debi· 
Fak.at bunun için farı 

günde üç defa 

RADYOLİN 

ile .abalı, öğle ve akşam her 
yemekten aonra günde 3 defa 

ditlerinizi fırçalayınız: ~ 

No. 8038/25 No. 8041 No. 8041 
DAIMON markalı bu fenerlerin ayrı ayrı meziyetleri vardir .• 

Bir adet küçük pille i•ler, altmıf metre mesafeyi aydınlatır, ayar 
lıdır. Ziyayı yakınla,tırır, uzaklaftırır, dağıtır ~e toplar, bozul
maz. Kontak yapmaz. Kristal, düz camlı, Yuvarlak camlı, renkli 
ve beyaz pek çe~idi vardır. Tavsiye ederiz. 

.,ıralı-= _____ ............................ . 

6 Aydan 12 aya kadar 

TAKSiTLE 
~ 

HAVA GAZI TESlSATI 
Yapılmasına batlanmı,tır. 

Hemen idareye müracaat ediniz. 
Ke,ifler için ücret alınmaz. 

idare: Belediye dairesi Biricni Katta. 
TELEFON: 2326 

·------·---------------------· 
.. ): :. ...~ .t .... 

iZ M iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuöundan At, Tayyare, Köpekba,, 

Deölrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucatına faıktir. 

Telelon No. 2211 ve 3097 
Ti·lgraf adresi : Izmir 

•• 
lzmir Cümhuriyet Müddeiumumi· 

liğinden: 
Adliye dairesi ıçın açık "kAiltme suretiyle 40 ton Sömikok sa

tın alınacdğı ve muvakkat teminat parasının 73! lira olup istek· 
!ilerin 3/1/938 Pazarteıi günü saat 11 de Müddeiumumilikte 
toplanan ~atın alma komisyonuna gelmeleri ilan edilmi, ise de 
tayin olunan gÜn ve vaktinde hiç istekli zuhur etmemit olduğun· 
dan açık eksiltme gününiin 15/1/938 Cumartesi saat 11 de ola· 
cağı ilan olunur. 24 (22) 

lzmir Enternasyonal Fuar 
lesinden: 

komi-

1938 lzmir Enternasyo-
nal Fuarı 

IÇiN LUNAPARK TESISATI YAPTI· 
RILACAKTIR. PROJE VE ŞARTNA· 
ME iLE KOMiTE RtY ASETtNE MU· 

RACAAT .. 

de daireye bildirmeleri ve akai hal· 
de hakları tapu aiciliyle sabit olrnı
yanların aatıf bedelinin paylattırıl
maaından hariç buakılacakları ve İl· 

5-10 28 (16) 

bu arttırmaya ittirak edenlerin 
arttırma tartnar..>eıini kabul et· 
mit addolunacakları ilin olunur. 

22 (21) 



·t 

Se ndn b1r lfadestdJr' 
~GOzel e sıhhi dit;l8t' hır· ınsam • zlyad -
sil memnun ed r. 
)60zellik ve sıhhatınııı · muhafaza tmek • 
isterseniz siz da emsalsız olan 

11 PERLOOENT" 

~ 1 

TURAN rabrikalan mamu!Abdu. Aynı umanda Turan 
tu•alet aabunlarmı, traş aabono ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde aatılmaktodar. Yalmı toptan sa· 
bılar için lmılrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ye j. C. Hemıiye mUracaat edioiı:. 

Posla Kut. aa.a Telefon 3.ı&&5 

MEYVA TUZU 

En boı mey•a lmudur. lnkıbazı def eder. Mide, bağar1&k, 
karacigeıdcn mütevellit raballızhlclara önler. Hazmı kolaylaıtmr. 

ın2iliz Kanıuk eczanesi Beyoilu - lıtanbul 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

MiELE 
Krema makinaları geldi 

• 
Bu makinalar dünyanm her yerin-
de aü~ülük i.lemiodo büyük töb· 
ret kazanmıt vo en v«ünli maki-

ne olarak tanmmıfbr. 
Son ıiıtem yeni modellerimiz 

gelmittir. 
AYNI FABRiKANIN: lzmir umum ıatrı Jepoaı: 

MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR vo A. KAUKI 
MIELE H Fif MOTOSiKLETLE- (Gazi BulYan Nu. 17 Telgraf: 

RI... KAUKI - IZMIR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LERt. .• 

Fiatı her keaeye elVerifli' 
f 

Büyük radrolaran evsaf 
· ve lcudretinae. · 
Lüks e6sterif1J 

bir radyo 

rf ..... 

URAVEREREK SPARTO"N 
ALINI'Z 38 MODELİ -

SA TJŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Kardiçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: AYni Güler 
~öKE: Süleyman Zeman AK.HiSAR Hilmi Faiz 

Kendin izi üşütünce .• 
Başvuracağınız ilk tedbir 

GRIPIN 
almak olmalıdır. 

GRIPIN 

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

SAHfFE 9 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
HAMBURG B{RJNCl KORDON REES 

DEUTSCHE LEVANTE - LINIE BiNASI TEL. 2443 
HAMBURG, A. G. Lllerman Une Ltd. 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN TREN'l'INO vapuru birinci ktınunwa 

ERNST L. M. RUSS vapuru 5 ikin- sonunda Londra, Hull ve Anversten ge
ci ktınunda bekleniyor. Rottcrdam Ham lip yUk çıkaracak ve ayni zamanda 
burg ve Bremt-n için yük alacaktı'r. Londra ve Hull için yük alacaktır. 

KONYA v puru 19 ikinci k!nund ALGERIAN vapuru 11 ikinci kanun-
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve da Lond.ra, HUll ve Anversten geliP. 
Bremen için yUk alacaktır. Londra ve Hull için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE.S LIVERPOOL HA'ITI 
The Export Steamshlp Corporation LESBIAN vapuru 26 birinci kanunda 
EXECUTIVE vapuru 12 ikinci klı.nµn- gelip Liverpool için yük alacaktır. 

da bekleniyor Nevyork için yük alacak- FLAMINIAN vapuru 12 ikinci kAnun· 
tır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

da Livcrpooldan gelip yük çıkaracaktır, 
BRISTOL ' .: GLASGOV HA'ITI 

TISZA motörü ıı ikinci ktınunda FEDERtCO vapuru 28 birinci kAnun• 
bekleniyor. Port - Sait ve Iskenderiye da gelip Brlstol ve Glnsgov için yU.k 
limanlarına yük alacaktır. alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN DEUTSCHE LEVANTE • LtNtE 
BUCAREST CHlOS vapuru ikinci kAnun iptida· 

DUROSTOR vapuru 16 birinci kA- smda Hnmburg, Bremen ve Anversten 
nunda Köstence lçin hareket edecektir. gelip yilk çıkaracak. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE Tarih ve navluıllardald değlşikllkl~ 

OSLO den acenta mesuliyet kabul etmez. 

BAGHDAD motörü 14 ikinci kAnun· 
da bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum 
llmanlanna yUk alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMaURG 

iLAN 
SOKONl-VAKUM OY~ KOM. 

PANI, INK. ŞIRKETINtN fzmir. 
NORBURG vopuru 10 ikinci kanun de Osmanh B nkasına ait binada 

938 de bekleniyor. Anvers ( Doğru ) teaiı edilmiş olan fubeai 31 birin.ı 
Hamburg ve Brcmen için yilk alacak· cİ k"nun 1937 tarihinde kapatıl-
tır. mıobr. Bundan böyle mezkUr fİr· 

Dandaki hııreket tarihleriyle nav- itele ait petrol ve müstebaalatı lz
lunlardakl değişikliklerden acenta me- mirde abık Sokoni yazalıaneain• 
sullyet kabul etmez. de Fevzi Pa Bulvan 3 numa• 

Daha fıWa tafsllAt almak için Birin- rada kain EGE PETROL Şl~ 
Soğuk algınlığına, bat nezlesine el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee Ti (1. RAPOPORT, SALiH NU. 
ve diğer nezlelere, gripe. kırgmlı. ve Co. n. v. ~apur acentnlığına mUra- Rt RONA ve ŞOREKASI) • 
ia, ütütmekten mütevellid bütün caat edilmesi rıca olunur. frndan 1 ikinci Kanun 1938 ~:~. 

'ı&tıraplara kartı bilhaua TELEFON No. 2007/2008 hinden itibaren tılacaktır. 
müessirdir. v _ • .. -n.apatalan fube ıle alikaaı ve 

GRIPIN 
BURDUR ASUYE MAHKE- hesabı olanların tasfiye muamela· 

MESINDEN : . . . tına mezkur •irket memurların· 

iCABINDA 

GONDE 3 KAŞE . 

_ Burdurda oturur lzmırli Adıl ka- dan olup lzmirde Alsancakta Ga· 
rııı Fatma Hayriye tarafından ko- zi Kadınlar ıokağında 7 numara· 

En ıiddetli bat ve dit ağrılaiin"ı cuı lzmirin Güzelyalı Nuri bey ao-- da ikamet ede B C E N 
h l d. d' · •--~ n ay on • , 

der a ın ırır. EUatS~da 19 ~umar~ hanede M~ıta- Rüg memur edilmit, kendiıin 
ALINABiLiR. 

GRIPIN 
fa oglu Adıl a~~yh~ aç~an. ihtar bavekiletname lazımgelen ıall· 
davumda : Muddeialeyhin ikamet- h. ·ı . 1 .. • .. 
gih -L ı ld ... · • ·ı~- teb- ıyet ven mı o dugu ılan olu· 

ı m~.u o ugu açm ıuuıen 
l. t -•--- ._____ ilın. 1 nur. 
ıga J&pUllUUiına K6l'1U' ver lf o -

/~im ve markaya 

JilJıat.. T alılitle- Bel, sinir, romatizma ağrılarin'da duğundan müddeialeyhin muhake-
hararetle ta"Vıiyo edilmektedir. menin muatlak bulunduğu 25-1-938 ------------
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rinclen sakınınız. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
meı fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pa:zara Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPİNYAN Telefon : 3937 

. . ....... . ··~ . ' . . . 
t 'ı·· . . . , 

··············~~~i:.:~~····~~i~~~~-~~·············~ 

-: 
• 

Norveçyanın halis Morina babkyağıdır. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Biiyük Salepçioflu Hanı karfllm.da B..,dcnk • bmir 

. 
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BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

H 

• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Ere 
halkına kendiıini seYdinnittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati hu
mlar. 

Birçok buauaiyetlerine ilaveten fiatler müthiı ucuzdur. 
lıtanbulda bütün Esıo vo lzmirliler bu otellerde buluıurlar. • 

tarihinde mahkemeye gelmediği ve- meye gİyahında baflanacaği' ilan olu· 
ya bir vekil göndermediği takdirde nur. 
tebligat yapılnıı§ aayılarak muhake- 1-2 (13) 

Balıkyağının halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle aablmaktadır. iki defa tıimikman süzülmü, 

,aheser bir :şerbettir. 

<. 

Ecncı Kemal Aktat bu yaia batka hiçbir yero vermemittir T• 
nırmi~ocektir. 

Maliye vekiletinden: 
Eski bronz bet kurutluklarla yüz parahklar ve nikel kırk p~ 

laklar 1(1f938 tarihinden itibaren bir ıene nihayetinde yani 1/lj 
939 tarıbınde tamamen tedavülden kaldırılacaktır. 
•• Kcyf İyet 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibincı 
ılım olunur. 1-S-~13 4548 (2384) 



SA\'FA: ıo 
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B. Ruzveltin kongredeki nutku ••• 
'' Demokrasi diğer rejimlerin ölümünden sonra da yaşıyacaktır. ,, 

" insanlık sulhunun istik-.. 

hali bu ümide bağlıdır. ,, 
Japon iç bakanının söz-, 

leri çok manidardır 
" Demokrasi, onu bırakmış olan mem
leketler nezdinde de iade edile.cektir,, 

Tokyoda ln~iltere aleydinde her 
gün mitingler yapılmaktadır 

Va~rngtondnn, Kapitoldan uc bc1JaZ saraydan umu 

Vaıington, 4 (ö.R) - Reisicümhur 'de:. aağ kalacaktır. Demokraııi, onu bı
RuzvcJt kongrenin açılıı celııeainde nut- ı'Bkmış Yeya tanınmamıı olan milletleı 

kunu okumuıtur. Nutkun birinci kısmın· nezdinde de iade ·veya yeniden tesis 
da reisicümhur harici vaziyete temas et· edilecektir. insanlık sulhunun iıtilcbali 
rnektedir~ bu ümide bağlıdır.> 

- cHer ne ltadar, demittir, Birleııik Bundan sonra :reiıicümhur dahili .ai-
Amerika Devletlerinde bütün memleke- yasete geçerek iıçilerle sermayenin kar
tin iradeai wlha doğru ~evrilmiı ve ~e· ıılıklı vaziyetlerinden bahıetmit ve soı
ıilemitee de, dünyanın diier lı.ıaımların· yal mcsuliyetlere iştiraki reddeden, be
da bulunan bazı milletlerin bir sulh si- delini ödemeden cemiyet mcyvasını )'İ· 

)&aeti takip etmedikleri ve bu vaziyetin yen bazı büyük kapitalistlere hücum ey· 

onların yakın korDfuları kadar bizim Ü7.e· lemiştir. B. Ru:ıvclt netice olarak İtÇiler
ı imizde de derin tesir ve neticeleri ol· le sermaye arasında samimi bir İş birliği 
duğu bellidir. Memleketimiz eimdi sulh· üzerinde durmuştur. 
tan iatifade etmektedir ve ıulhu daima T ASVIP EDiLEN SöZLER 

Vaıington, 4 (ö.R) - Reisicümhur 
B Ruzveltin beyanatı umumiyetle tasvip 
ediliyor. B. Ruzvelt sözleriyle Amerika 
hükümetinin elinde kafi derecede vasıta-

) arı resmi mahf ı1ler B. Ruzveltin .liyn
scti büyük demokrasilerin siy.asetlerinç 
müvazi olduğu kanaatindedirler. 

ITAL YANLARA GöRE 

1 Şanghay, 4 (ö.R) - Haber verildi
! i;ine göre Japon otoriteleri hl'ynelmilel 

l 
imtiyazlı mıntakaya iltica etmiş olan Çin
lilerin l'Vlerine avdet etmelerine müsaa· 

1 
de etmiıtir. Fnkat bu evlerin ekserisi 
Şanghayc.fa ve etrafında yapılan murn-
k&bder r:ıınnııındn yağmaya uğramı~tır. 

SUIKASTLER 

Tethii 6UHta t1eri devam etmektedir. 
Şanghay Japon konsoloshancsinin kapı· 
ama bir bomba konulmu~ olduğu haber 
alınmıotır. Japon askeri makamları bu 

Roma, 4 ( Ö. R) - lıalyan eazct~lcri ' h" h '- 1 • · k"I" · · "dd 1" .., tet ıt are11;et ennın ten ı ı ıçın ıı et ı 
Rciaicümhur Ru:ıvcltin nutku hakkında tedbirler alırlaktadır. Bu makamlar bey~ 
Pariı gazetelerinin tefsirlerinden işlerine: nelmilel imtiyhll mıntakalarda gizl~nen 
gelenleri ve bunların iflerine gelen kıı· ı tethi~çiterin me)dana çıkanlması için ki· 
ınını naklederek nutkun Pariıte hiç ol- fi derecede gayret göatenniyen mıntaka 
mazaa sağ cenahta fena karşılandığı ne· b t d . ._. t ,...ı. ı 

:ta ı asın an '.fl&aye ÇKIH «. 
ticeaine ""arıyorlar. Faıist de la Rolcun JAPONYA 1NCILTERE 
gazetesi olan cPctit Journal• Ruzveltin ALEYHiNDE 

:Avrupada birbirine muhe.sım iki hasım 1 
idewoloji bloku te~il etmek ister gibi ol-1 Japonyada umumi efkarın lngiltereyr. 
dugunu kaydederek bunu protesto et· galeyanı her gün daha ziyade körülden· 
mekte ~e Franıanın böyle tehlikeli bir 

1 
rnelr.tedir. lnıiltere Çine alenen yardım 

cereyana kapılmamasını istemektedir. etmekle itham edilmekte ve buna karşı 
AMERiKA FiLOSU protesto için Tokyoda mitingler yapıl

maktadır. 

Paris, 4 ( ö.R) - Japonya dahiliye 

nazırının Çimle umumiyetle beyazlar ,.e vam etmelerinin fırtına)ı kendi üzerleriro 
bilhassa lngili:ıl~r aleyhindeki b<'yanatı çekeceğini ihtar etmiıtir. 
hayretle kar~ılanmı~tır. Bilhassa üzerin- Paris, 4 (ö.R) - Japonya dahiliye 
de durulan cümleler ıunlardır: nnzmnın beyazlara meydan okuyan be .. 

cÇinde Japonyanın yaptığı Yazife kar· yanalı cOeuvru gazetesini fU mülahaza• 
fıaında beyazların bezirganca menfaat- lara scvketmektedir: Japonya her ıey• 
leri silinmelidir. Fakat Çinin mukaveme- den evvel bir ekonomi harhı yapmakta• 
tini kırmak için her şeyden evvel lngiliz dır. Eğer Japonya harpten muzaffer çı• 
)ardımını izale etmek zarureti vardır. Bir karsa Çine ekonomile: bakımdan el koy• 
hnrp pahaaına da olsa .. Eğer lngili:ıler muı olacak ve bu da Avrupa<\.a. Alman• 
Çine yaptıkları yardımın boıluiunu an· ya ve ltalya da dahil olduğu halde bü· 
lamak İakmezler de bizi bu harbe mec- tün memleketlerde muazzam ipiz1er ka· 
bur kılarlarsa Amerikalıların onlara filelerine vücut verecektir. Buna ka!'i 
kuyruk olmıyacaklarını um.aram. Çünkij Avrupa devletlerinin ne dereceye kadaı 
Çjndeki hareketimiz Amerikalıların men· birleıebileceklerini bilmeliyiz. Briandın 

faatlerini aıli\ müteeaııir etmemelttedir. vaktiyle teklif ettiii Avrupa fe4eruyo~ 
Sarı nk üzerinden beyazların boyundu- nu en realist bir çare idi. O zaman bunun• 

ruiunun kalkması mukadderdir. Bu bir- in alay edenler, diier taraftan Japonya• 
denbire oluna umumi bir harbe sebep yı uzak 1Ukta mcc:leniyetin kurtanc.* 
olabilir. Fakat biz naaıJ hareket etsek te gibi metheden1erden baıkalan değildi. 
bu umumi harp nasıl olsa çıkacaktır. Bu Bunların taktiii her tcYden ıüphe etmek 
sebeple teferruata ehemmiyet vermeden veaileai altında hiç bir ,eyi anlamamak• 
mukaddes vazifemizi baprmağa devam tan ibaretti. Aacaba timdi anlamağa ba1-
cdelim. Japonyanın ekonomik kudreti lıyorlar mı) 

Çinlilerin ve beyazların tapvvur edemi- Şanshay, '4 (ö.R) - Japonlar ulte• 
yecckleri kadar büyüktür. Ve biz ull ri .hareketlerini alüadar eden haberleria; 
Almanyanın umumt harpten eonra düı· yayılmaması için Şanghay radyo merkezaı 
tüiü ekonomik vaziyete düımiyeceiiz.> )erini kontrol arzusundadır ve bu makaı 

Nazır lnailizlerin Çine yardımda de- utla müzakereye siritmittir. 

arayacak, onu tehlikeye düıürecek hiç
bir tahrikte bulunmıyacaktır. Diier ha
:u devletler bunun aksine hareket ettik
leri halde, Amerika milleti ve hükümeti 
itidalinin ne dereceyi bulabileceiini ve 
sulhu korumak için nud her v .. ıtadan 
istifadeye çal11tıimı aöatermiftir. Bu swh 
atkı arkasında 130 milyon insanın ha
kimiyet ve hükümraniyetini korumak 
luıypı vardır. Diier memleketlerle sulh 
halinde yapmaiı istihdaf eden siya9Cti
miz ananevi bir siyuettir. Buna ıunu da 
ilave etmeliyiz ki beynelmilel ihtilaflar
da sulhçu usullerin iatimalini, ayrılıkla· 

11n münakap ve uzlaıma yoluyla halli
ni ilk önce teklif eden biziz. Buna mü· 
nzi olarak askeri kuvvetlerin tahdidini 
ve ~altılmaamı da aradık. Fakat dünya 
medeniyetinin istikrarını tehdit eden l.u
i'Ünkü gerginlik ve nizamsazhk vaziyeti 
kar11&1nda her millet kuvvetli olma~a 
mecburdur. Bununla beraber kuvvet is
timalinia hiç bir zaman bir hal sureti 
olmadığına biz kaniiz. Sulhun lr.orunm•
aı için tek eaas ihtilaflann sulhçu yollar
la hallidir. Birlqik Amerika devletleTi 
nizamlı bir mevcudiyet sahibidir. Diğer 
her memleketin haklarına riayet a:ımin· 
dedir. Falcat kendi haklarına riayet edil· 
mesini de empoze etmek :kararındadır. 
Bu sebeple her ihmtimale karşı müd:ıfRa 
'az·) etinde kalmağa mecburdur. 

)ar mevcut olduğuna ipret etmittir. Si
yasi Amerikan mahfilleri Birlqik Ame· 
ıikanın tarihi siyasetinde müstakil ol
maaanı iatemektedirler. Bununla beraber 

Va,ington, 4 (ö.R) - Amerikanın 

harp filosuna refakat edecek'. aüratte on 
iki büyük petrol gemisi İnpsma ~lan· 
mııtır. 

Roman yada 
Halk milisleri teşkili

tına izin verildi 

Londra mahfellerinde 

SA YCIS17..LIK 

ımdi dunyada muahede ve muk 'e· ı 
lcrin ne harfine, ne de ruhuna t ıygı 

ı·östermemek temayülü vardır. Fakat 1.i'Z 
mn:ıide olduiu gibi. bütün taahhütleri · 
mizi tatbik etmek isteriz. Ancak diğeı 

Fransız gazeteleri endişelerini 
izhar etmekte devam ediyorlar 

bütün devletlerin ayni suretle hareket Romanya kralının iki po.:u 

edeceklerinden emin deiiliz. Muahede Paria, 4 ( ö.R) _ Romanyadaki si-' sını tavsiye etmektedir. Bir Rumen - Leh 
ve taahhütlere karşı hürmetsizlik mıll .. ti yaai değifiklik Fransız gazetelerine en· blokunun tesisinden bahaedıli~or. Böyle 
temsil eden müesseseler vaaıt .. iyle i..Ja- dişe vermekten geri kalmıyor. cPopu- bir sistem Almanya ve ltalyaya prkta 

re;şeklini bozan taraflardan gelmektedir. )ııire> gazetesi B. Coganın aiyasetine mi· bir siper ' 'e harp halinde erzak anhan 
Sulha karşı olan tehlikelerin eıaıı bura· ) er olarak dahili icraatını de almaktadır. vazifesini görebilir. F a1'at Romanya bi
dadır. Bundan anla 1ıyor ki beynelmilel Azimkir bir Yahudi aleyhtarlığı ve ni- lir ki harp halinde, her vakit olduğu gİ· 
anlaşma esasının muhafazası demokratik zamı koruyacak halk milisleri te§kiline bi, yine Romanya bir harp aahnesi ola

ve halkın temsili eıasınıı müıtenit hükü· ruhut verilmesi BB. Hitler ve Mussolini caktır. Dahili bir hadise yüzünden Ro-

B. Çemberlayna atfedilen sulh plinı 
hakkında malômat yoktur 

Italyan gazeteleri lngiltereye çatıyorlar 
Roma, 4 (Ö.R} - Mussolininin en ya

.kınlarından olan bay Gayda Giornalc 

D'Italia gazetesinde Ingiliz radyolann
dn Arapça n~riyata başlanmış olması 

münasebetiyle yazdığı bir makalede di
yor ki : «DeyJi Eksjres gazetesi Ingi1iz 

radyolarının Arapça ve Ispanyolca pro
paganda neşrlyatiyle Jtaıya - lngilterc 

arasındaki münasebetleri bir kat daha 
ekşiteceğini yumakla doğru düşünmüş-

tür. lngılterc bu radyo propagandasiyle 
Italyaya kar~ı hasmünc niyetlerini izhar 

etmektedir. Im! ltere bay Edeni, Italya 

alC'yhtarı siyasetinde serbest bırakmış
tır.> 

B. Gnyda bılhassa Arapça neşriyata 

ilişerek Ingilterenin Akdenizdeki scv
külc<'yş planlannı tahakkuk cttirm<'k 

için ihstin Araplarını lngilterenin an:u

suna inkıyat ettirmek istediğini yazıyor 

ve FılisUnde sükunun iadesinden yal
nız Ingiltercnin değil Italyanın da mem
nun olrıcağını ilave cçliyor. 

JNGILIZ FlLOSU 

Ital1Jan veliahdı yenı seneyi Napoltde geçirdı 

Daha şimdiden Sengapurda 50 hattA 55 atfedilen sulh planı hakkında haberleri 

tonluk harp gemilerini içine alabilecek olmadığını beyan ediyorlar. 

doklar inşasına başlanmıştır. Bu haz.ır- Roma, 4 (ö.R) - Kudüs Arap gaze

hktan dn anlaşılıyor ki Jngiltere 35 bin lelerinden biri Ingilter<'de Arapça rad-
metlerin elinde daha ziyade emniyctt~- nin yaptıklarından a1ınmıı ilhamlardır, manyanın kendini böyle bir tehlikeye Londra, 4 (ö.R) - 1ngilterenin yeni ton fevkinde harp gemilerini Uzak Şar- yo neşriyatının başlaması münasebetiy• 
dir. Yani sulhu tehdit eden o milletler-1 diyor. Ayni gazeteye göre Romanya~• 11tmaıına ve f ransaya karıı bu kadar inşa etmekte olduğu otuz beşer bin ton- ka gönderecektir. le şunları kaydetmektedir: 
dl·r ır.,· demoLrası· ~ ı" atm••lar ve eıa'"'"'n "mum"ı a· rarun hu""lr.mu·· kırıl mı• ve meclıs- unutkan davranmasına ihtimal verikmeZ'i Bm SUL HPLANI B te bb"0 Ar do tluğuna veri• ~ J .._ .... .. " luk beş saffı harp gemisiyle Ingiliz do- • u şe us ap s 
demokraaive hic;bir zaman emnheıli bir leri iloa edimcse bile ıerbeatiden mahrum Bükrct. 4 (ö.R) - cOrdinea> ~aze- ı h · ti ·· kt di F k~ 

" • • nanmuı 25 zırhlıya malik olacaktır. Şa- en e emmıye gosterme e r. a 11111 surette malik olamamışlardır. birer unsur haline indirilmek prensibi tesi Romanyanm harici münaebetlerin· Ö n •• _, mahf 11 
Y~ Japonya 48 bin tonluk Uç zırhlı in- Londra, 4 ( .R) - ~ e er, ln,giltere Arap lleminin dostluiunu sa• cBununla beraber biz öyle unıyoruz takip cc:lllmekte bulunmUfbar. den hah.ederken balya ile münucbetle-

1 
~L -•--L- · t lcl .. L_ mu...._ yeni yapıla- Pariste çıkan F.ntransijan gazetmnde mimi olarak istiyorsa, Fllistindeki siy .. li demoknai tekli nihayet bütiin dıier •r18UO> pzetea ile Romanyaya ta- rin cwuil v.....u •mım o usanu -7· fllla"l-mll• • _ _..__ aıttınlacakbr. ı.....ı~ '--ekili Sir Növil ,.._,._..___ le&ini ~tirme]idir.• 

hükümet · · ölimindea eonra rihl •• ,. .... helrilr•dai _... ... cletmdtedir. __. ...- ....... ~- -.. 

• 


