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Başmuharrir ve wnumt neşriyat mücilrü: 
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Türkiye için 
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100 

Hariç lçın 
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T E L E F O N : 2697 

FtA Tt ( 5 ) KURUŞTUR .,.. ___ ..;;;.;..._ 

il 

Cümhur:iyetin ve Cumhuriyet e3erinin bekçi.si, ~cıbcıhlan çıkar atyasi ga.zetedf,. 

1 
Adananın kurtuluf bayramı 

1 
1 Adana, 5 (Hususi muhabirimizden) -

Adananm Kurtulut bayramı basün on binler
ce ballım iftiralüyle biyiilıı tenlilderle kutlulan
dı. Halkm süruru sonsuzdur. 

YENi ASIR Matbaumda budmittır 

Cenevrede Bir Dolap mı Dönüyor? 
Müstakil Hatay intihabının tarihle
rini tespit etmiş olan kararname •.. 
Sanat 
:Mekteplerini 
Islah etmeliyiz 

Delbosun talebi üzerine Konseyin 
eski reisi tarafından imza edilmiştir ... 

1 Cen~vre, S ( ö.R) - İskenderun san
CAğı intihabatı birinci derece a~İrn için 

Bugün, büyük küçük bütün iş 28 mart 1938 ve ikinci derece ıeçim 
sahalarında, hatta evlerimizin saki_n•içir. de 12 niaan 1938 tarihi olaralı te::
havası içinde bile bir makine, hır bit edilmiıtir. Konsey reiai ve ayni za
motör sesi duymaktayız. Muasır ha- manda Fransız mümessili olan B. Del
yata uymak ihtiyacı teknisyene, bos bu kararnameyi imza etmeıneii mü
aan' at adamına ihtiyacımızı Ön safa reccah bulduğundan kararnam~ ed<i kon
çıkarmıştır. Hele yabancıların küçük sey reisi Ekvatör mümessili tarafından 
san'atlarda çalışmalan yasak edil- imza edilmitlir. Bu karar beynelmilel 
dikten sonra san "at adamı büsbütün Sancak komisyonunun tdebi üzerine it
imtiyazlı bir mevkie geçmiştir. Şim- tihaz edilmiştir. 
di yuvasında konfora biraz yer ve-, Türk hükümetinin itirazlarına gelince 
ren her Türk ailesi, makineleşmiş konv-yin önümüzdeki devresinde tetkik 
her is yeri bir san' at adamı kıtlığiy- 'edilecektir. 
le kar ı karşıyadır. Bu ~ıtlı~ı gör· 11 ŞiMDi MEMURLARI TAYiN 
memek, hissetmemek ımkansızdır. EDiYORLAR 
Vatanda lnrın istenilen evsafta tek- 1 
nisyen bulmakta güçlük çekmeleri 1 p · 5 (ÖR) M c k · · . .. .. arı•, . - . . onaeyının 

kullanılan modern cıhazların omru-
nü kısaltmakla kalmamı' bakım 
masraflarını da arttırmış ve her yıl 
milyonlarca liranın israf edilmesini 
mucip olmuştur. 

Romanya 
I§ yerinde bir makine, bir motör Faşist devletler 

bu1unduran her şahıs, mem1eketi- ı 
mizde amortisman masraflarını çok 1 ordugahına girerse 
yüksek tutmayı icap ettiren bu vazi- ---o--
yetten duyduğu teessürle hakiki Sovyet Wuafa Bet.arabya 
san'atkann, teknisyenin değerini da-

1 
mese ıeslnl tahrik edecek 

ha iyi anlamııtır. ı 
Bir kaç gün evevel bir devlet mü

essesesinin aa1ahiyettar bir uzvu jle 
görüşüyordum. Bahsımız ehliyetli 
san'atkar kıtlığına intikal etmişti.! 
Sayın muhatabım yana yakıla şun
ları anlattı : 

«Memlekette bir teknisyen darlı
ğı vardır. Sanayileıme planının tat
bikinden evvel atölyelerimizin muh
taç olduğu modelcileri, dökümcüleri, 
tornacıları, doğramacıları kolaylıkla 
buluyorduk. Milli fabrikalar çoğalın
ca vaziyet değişti. İşçilerimizden, 
kalfalarımızdan mühim bir kısmı 
kendilerine daha iyi bir mevki ve 
istikbal vaadeden fabrikalara akın 
ettiler. Yerlerinde doldurulması zor 
bir boşluk bıraktılar. San'at meke
teplerinden henüz çıkan gençlere en 
az üç lira gündelik verdiğimiz hal
de yine ihtiyacımızı tamamlıyamıyo-
rnz. Geçenlerde bir gün lstanbuldan . R d 
b. T'" k k · · ek · Pan• 5 (ÖR) - omanya a ra· ır ur te nısyen getırm ıcap ... · 
etmişti. Burada haftalarca çalışması sist Gog~ 0kabineııinin teşekkül~nü :~ bu
lazım gelen bu teknisyenin günde- nun hancı sahada sebep o1abı1ecegı ne-
) ·~· k d d b"I" · · · "\ - SONU üÇüNCO SAHiFEDE .ı.... 
ıgı ne a ar ı ı ır mısınız r 

Iı-on Delbos 

eski reiai Ekvatör deleaeu, B. Delboaun 
iltinkifı üzerine, Sancak intihabatınm ta

ri.Jerini teıbit eden kararnameyi imza 

ettikten şemra beynelmılel komisyonu 
intihap maamele1erinin yapılmaaı İçin 

elzem olan memurları tayine aalüıiyet

tar kdan bir karar suretini de imaalanut· 

tır. Diğer taraftan Milletler Cemiyeti ge
nel sekreterliği komisyonca Sancak için 

hUll'lanan intihap nizamnamesi münase
betiyle gerek usUl ve aerek esas hakkın-

da Türk bükümetinin ihtiraz kayıtlarım 

::JH1cfuen telgrafı nqretmiıtir. Bu telgraf 

etni komisyon awannın buna verdik
eri cevapla birlikte konsey Ualanna 
eTdİ edilmİ.f olup konseyin 17 ıonkanun 

al...mde tetkik edilecektir. 

Mısırda Vaziyet 

V af d partisi bir milli 
kongre toplıyacaktır 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Ahmet 

Mahir Pş. 
••••••••• 

Naha• pa,ayı 
ihanetle mi 
itham ediyor ? 

••••••••••••••••••••••••••• 
Kahire, 5 ( ö.R) - 4 

saat devam eden bir cel
seden sonra Nabaa pap
nm riyueti alt•-ıda top
lanDUf olan V afd partİtİ 
İcra komİtaİ fU kararlan 
vermİftİr: 1 - "Yakın bir 
tarihte bir milli kon
ıırenin içtimaa daveti, 
2 - Siyaıi mücadeleye 
batlamak üzere viliyet
lerde parti reislerinin 
bir devir seyahatine airitmeleri. 

BiR SUÇLAMA 

bir beyanname neırederek etki bqvekil 
n V afd partisi reisi Nabaa pllfenm in· 
gİltereden biç lüzum yokken Sudanın 

Kahire, 5 ( ö.R) - Kralm saray n.a- müdafaamu temin etmesini istemekle MJ. 
zm Ali Mahir pqarun kardeıi •e me- 111111 milli iatildi1ine ihanet etmİf olchı
bU$All mecliai reisi Ahmet Mahir pata ia iddia.mı ileri sürmektedir. 

Tastamam 20 lira... ---------~---~~~~-..... ----'!""!'~~..-ıt!~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!I 

20 lira gündelik kazanç, İş haya
tımızın hangi sahasına nasip olu
yor? 

San' at kara bu kadar değer 
verilmesi san°at hayatımızda yapı
lan inkılabı göstermeğe yetmez mi?» 

Bundan sonra Türkiyenin en çok 
arayacağı adam san'at adamı olacak
tır. San'at mekteplerinin yetiştirdik
leri talebeler ihtiyaca yetmiyor. 
Meslek ve san'at mekteplerimizi, 
ileri bir medeniyet seviyesine yük
selmek azmile çalıc.oan Türkiyemi
zin geni liyen ihtiyacına cevap 
verebilecek hale sokmağa muhta- t 

cız. Kültür bakanlığı asıl bu saha
da memleket gençliğine yükselme 
ufukları hazırlnmalıdır. iş hayatı
mızda el süriilmemis, bakir bir çok 1 
sahalar, işliyecek kolları hasretle 1 
beklerken issizlikten ı:ıikayct eden, 
iş bul ... mndıkları için s 0 .falet içinde 
yüzen insanlara tesadüf etmemeli
yiz. Maalesef böylelerin sayısı ~z 
değildir. Şuna kaniiz ki san 'at mek
tepleri is)ah edilir, teknisyen yetisti
recek yüksek mektepler çoğaltılır, 
her §Chirde akşam san'at okulları 
açılırsa gençliğin hevesini, kabiliye-

- SONU iKiNCi SAHiFEDE -
SEVKET BiLGiN 

Gediz ve Menderes taşb 
Celladı akıtmak için açılan ihtiyat 
kanal suların hücumu ile yıktlmıştır 
Gediz Manisa kısmında ovayı kaplamıştır. Bakırçayda bir 
Gedizcle iki kişi boğuldu. Sular bir sürüyü alıp götürdü 

Japon tico7'et 11aztn Oaaka ticaret oduında beyanatta bulunurken 

Japonya ile anlaşma 

Japoıl kabinesince 
tasdik edilmiştir .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . nisbette yüluelmeaini temin ettiiinden 
tuzun maiiyet fiatinde daha fazla ucuz• 
itik elde edilmektedir. Bi;. ton tuzun ma• 
liyet fiati, istihsal edildiği yerde, bu se

neki hesaba göre 82 k\ll'Uflur. Bu ee
neki istihsalit 180.000 tondur. Yeni ae-

~Bir Japon grubu~ 
• 

Büyük miktarda 
almak • • tuz ıcın 

~ 

memleketimize ge-
lecektir .. 

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

ne istihaalih için bazırlıldara batlanm11• 
tır. 

Japonya ile aramızda münakit tica
ret anlatması mer'İyete girdikten sonra 

Çamaltı tuzlasında 95.000 lira aarfiy. 
it- büy\ik bir elektrik santralı meydalUl 
getirilecektir . 

JAPON MECMUASINA GöRE 

Türk • Japon. t~caretinde bir artma mü- Osaka Ticaret Odası tarafmdan sıka· 
tahede edilmittır. Japonyanm aon defa 
k d v d"" • •--....al- L-·· n1malda olan ayldıl «Japonya Tacareti:a oy uıu ovu _,,u.rınm ~wt D• 

ı --•=- · ••_!!•-- ·tir" Y-'--d mecmuasının son nüahuında ~le bb rar ı ~e11 ıonwnelnlf • a&111 a haber 
nrdır• t,lr Japcm npunı ~ l 1tl11JD• -.p- • 

1erS mii1üm mimniia ta aLıcalıtır. ilik- •Yeni Tiiırk • Jap0a nnbpn·-m Ja, 

tan laenm beDi delildir. ponya ticaret mahfillsincle iyi lsarplan. 
Memleketimizde de hm jetjhlilsi art- dııiau ....._ ...,_,.._ Ba ...lapep ..... 

IDlfbr. Bilhaua ince tudanı nibet Yar· b olarü 27 llriaci ünunda A:alruada 
dU'. tatiblilön artmw ...... de ayni - SONU IKINCt SAIUFEDE -

Hayfa -Kudüs 
Yolunda otobüslere 

tecavüzler yapıldı 
- YAZISI UÇUNCU SAHiFEDE -

Soğuk dalgası== 
Bütün 
etmiş 

Avrupayı istila 
bulunmaktadır 

Berlin, 4 (AA) Bütün memlekette büyük bir soğuk dalgası 
ve tiddetli kar fırtınaları J.üküm ıürmektedir. Şarki Prusya ve 
Munichde hararet ııfınn altında 18 dereceye kadar dütmüttür. 
Yağan karlar trenleri çok gcdktirmif ve bir çok yollar geçilmez 
hale gelmittir. 

Bem, 4 (AA) - Soiuk dalauı ovalar da dahil olmak üze
re bütün memleketi iıtili etmiftir. Bemde bu ıabah hararet aıfı
rın albnda 15 dereceye ve Bem Oberlandında 27 dereceye ka
dar dlfmiftür. 



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

~ERKEK, KADINI ANLAR MI? . . . 
~ ERKEK içiN KADIN 
• 

Bir Muamma mıdır? 
• 

i 1 Yeni Anketimiz 1 
........................................ 

A.K.Karadayı 

"Kadı11 bir muam
. ma 

ŞEHiR HABERLERi 
Gediz ve Menderes taştı 
Cellidı akıtmak için açılan ihtiyat 
kanal suların hücumu ile yıkılmıştır 
Gediz Manisa 
Gedizde iki 

kısmında ovayı kaplamıştır. Bakırçayda bir 
kişi boğuldu. Sular bir sürüyü alıp götürdü 

Sanat 
Mekteplerini 
Islah etmeliyiz 
- BAŞTARAFl 3 ONCO SAHtFEDE-

tini bu büyük hedefe doğru çevir• 
mek kolaylaşacak, orta mektep buh• 
ram da bugünkü kadar şiddetle du· 
yulmıyacaktır. 

değildir. Ka- • 
dını anlamak ka
bildir. Bunun için 
evvela erkeğin er
kek olması ve ka- • 

• dını da kadın ola-

Büyük sanayi evleri, fabrikaları 
her sene i§Çilerinden bir kafileyi ile· 
ri sanayi memleketlerine göndere· 
rek gençlerimizin ihtisas yapmaları· 
na yardım edemezler mi ~ Türkiy~ 
de ehliyetli san'at adamlannın sayı· 
sını ihtiyaç seviyesine çıkarmak için 
bu vasıtaya baş vurulamaz mı? ile· 

• . • . Son günlerd~ Ege .~mtakaaın~n 1 k~p~ıü aeviyeaine ~adar yük~_el- J Yine ~~-n~~a .. mıntakasmda .• ~ir ri tekniğe ve rasyonelliğe çok ehem· 
~-~ hemen her yerme clufen bol yag-1 mıştır. Sular daha hır metre yuk-. koyun ıurusunu sular alıp gotür- rniyet verdiğimize göre, rasyonelli· 

• • 
: rak kabul etmesi • • 
a lazımdır,, diyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

insan ruhunu iyi. anlamıyan bir kimse: '!1urlar~n kor~u?ç .?eticele~i dün· ı' ıeldiği takdirde k~prü ıular albn- müttür. Çobandan da haber yok- ği bütün i~ sahalarına teşmil ed~ 
için bir kadını değil. bir erkek ~rlcada- 1 üenherı ke.~dını gostermege baf-' c.~~. kalac~ktır. Y a2:mu~ ~evam ~t· tur· • .. cek olan mütahassıs i'9ler ve usta· 
~ını veya kardeşini dahi anlamaga uın· lamıthr. Dun aktama kcdar rnuh- tıgı takdırde, Manııa ısbkametin- Kumtepe ıle Seyrekkoy araım- lar yetiştirmeyi ihmal edemeyiz . 
nederim imkin yok.tur. Bazan anlaşmak telif yerlerden, bilhassa Gediz ve den gelecek ıular bu kıaım İçin da Gedizin tatması, bu civardaki 

t..ndüstrimize, makineleşen müess~ 
iı;in küçük bir i~ret veya i.ma kafi gel- Menderes bölgelerinden gelen tehlikedir. Bakırçayda bir kitinin köylüleri korku ve heyecan için· selerimize muhtaç olduklan insan 
diği halde ekseriya etraflıca ve hatasız.· haberler, hiç te hoşa g·~~r feyler boğulduğu haber verilmekte İse de bırakmıttır. Bazı köylerde halk malzemesini hazırlamağa meebu· 

KADIM BiR MUAMMA DE(illJ)lR 

Bence bu, bir cinsiyet farkı meşelcain· ca insan ruhunu anlamak itiraf edelim değildi. de hüviyeti hakkında resmi ma- sabaha kadar uyuyamamıştır. ruz. Mütahassıs ustaların, işçilerin 
den ziyade yekdiğerinden birçok husus- ki kolay bir i~ dej:',rildir. Çünkü o başlı Evvelki gece fasılasız olarak kamato. malumat gelmemiştir. KEMER_ KIZILCULLU HATii azlığı yüzünden her sene kaybetti· 
turda -ba•ka demiyelim fakat farklı her başına bir alemdir. insan ruhu birçok ar· sabaha kadar düten yağmurlar- Gedizin Maniıa kısmı tatarak . b" k ·ı l 
.. .. • •• • • A • ğimız paranın ır ço mı yon ar tut .. 

hangi iki şahsın, ayni cinsten ikiz kardeş zulann ve temayüllerin heyeti mecmu· dan ıonra Mendercsın ıuları dort 1;ular ovayı ııtala etmış ve tarlalar Kemer mevkiiyle Kızılçutlu, t ... h kkakt B . bir 
olsalar dahi- kendi başlarına birer ayn asıdır. Bu sebepten onu tetkik güçtür. metreye kadar yükselmiştir. Tire tamamen sular altında kalmıthr. arasında ötedenberi görülen top-1 Augu mul ~ .. ır. u ]~~nnı~··ku-. 

1 ·· · d C il" d k ı M · d .. 1 d k I . 1 an evve onune geçme ıyız. -:ıu ve mudil &lem olmalan keyfiyetidir ld lnsanlam 24 saatlik hayatlannda ihtimnl yo u uzerm e, e tt ı a ıtmat{ anısa ag arın nn ar arın erı· rak kaymaıı ıon gu""nlerde yag"'. tt b b ki" · 
. l k d l d b'l • • l 'h . k l l . l ... l d • l , me en unu e ıyoruz. şüphesiz bu katagoriyc yalnız kadın de· sebeplerini knt iyet e en i erinin e ı • ıçın açı an ı tıyat ana ıu arın mesıy e ve yagmur arın evamıy e rtm • l t k r k d'n'ı ŞEVKET BiLGiN 

( · · '- ( B) L'•· • l k l K 1 11•1 h 1. d . I murun a asıy e e ra en ı 2il, bütün insanlar girer. Yani her~es kü· medikleri: a) yem tecrüue arzusu. nucumıy e yı ı mı,tır. ana ın yı- 1 r.c a e a ın e men su ar ovayı .. t · t' D 1 t d 'ryolları 
E (c) Ak ··ı· l k lm . 1 1 . . . k 1 [ B' k k" 1··1 k"" goı ermlf ır. ev e emı --=-çük veya büyük mikyasta birbirinde ayn- mniyet nrmsu su ume arz.u ı a~ıy e ıu ar cıvar arazıyı ap· ı tap amı tır. ırço oy u er, oy- k' . . . l '"f • ..... b' 1'.T k ·ı t [ 

lır. O halde herkes arasında bu fark (0) Tanınma arz.usu.. gıbi bazı arz.ular 1ıtamıttır. Mühendisler derhal ma- leı·ine gitmekte müşkülat çekmi,; ~he _ızıncı dıbt .e~el mku ~ttıt ıgbı, kır lYa ı VQSI a arına 
h kk.. d V h h . h il" h k t tm' l ak k d il • 1 k" ı tıvat te ırı o ma uzere u •· k l k • ti mevcut oldukça daima ortada tahlil edil- ta e um e er. e ayal ve Şll sıyet- a ıne are e e ., er ve fa- anca san a ar vasıta15y e oy- -d k h ı t • .. onu aca ısare er 

1 • · k ·· ·· d b • d h'l" 1 k d ·· ı t db" l · ı l 1 l • • ""mk"' l sım a te at a tren erın ıeyruıe- "" meğe ve anlaoılmağa muhtaç keyfiyetler erının te evvunu e u urnumı a ı ı ma a ar on eme e ır erıy e er e muvasa a temım mu un o - • • . • . · •. Dahiliye vekaleti, 'belediyelere gön• 
olacaktır ve herkes de bhbirini anlamağa temayiil içgüdülere müstenittir. Bu arzu. il mes-:~ı olmuılardır. Bu kısımda muıtur. Gedizin Maniu. lusmmda ferını taf-~zımaheh~ı1ıtır. B

1 
uakyuzd.en derdiği bir tamimde bütün büyük le' 

çalışacakbr. lann fizyolojik ihtiyaçfaıdan doğduğu telı a ve.rdır. bir taraftan diğer tarafa ıandal- bazı u QA te ur er o m ta ııe 1 hlrlemlz.ide nakil vasrta\nrına konulacak 
Kadmı tanunalc: için evvela insanı iyi bugün kök salmış kannatlcrdendir. Bi· GEDiZ TAŞTI la geçmek isteyen bir köylü, ıan· de bir kaç gün içinde intizama gi- İ!laretleri tesbit etmiıtir. Taksi makine• 

bilmek lhımdır. lnaanm kendisi bir meç· rim de bu ihtiyaç ve saikleri oldukları dalla beraber ıular arasında kay- recektir. Bu kısımda tehlike oldu- (erine c:T. IZMfR•, hwusi makinelere 
hul ve muamma halinde bizi her -zaman gibi bütün çıplaklığıyle kabul etmemiz Bergama İstikametinde Bakır- 1 bolmuttur. Hayat ve memabnd:ın ğu hakkında çakarılan haberler 1 d t IZMIR• işareti konulacaktır. Res· 
bocalabp dururken brfl cinsiyetimizi de· icap eder. Lalettayin her hııngi. bir kim· ca:v taşmıı;, ıular büyük BerRama haber yoktur. • hicbir eıasa iıtinat etmemektedir.1 mi otomobillere hiçbir ipret konulını• 
ğil, hemcinsimizi. batta kendimizi da~i senin ruhunu. herkesin nnlamuına İm· 

1

. yacaktu. 

anlamakta güçlük çekeriz. Fakat buna Un yoktur. Çünl:ü bunun nksini iddia et· 9 3 7 y 1 • • d Adi• Belediye, bu emir üzerine hususi ve 
rağmen bir aeri halindo yekdiğerini ta• mekle herkesin diğer her hangi bir kim- 1 1 ıçın e ıyeye taksi makineler için ayni renk ve şekil· 
kip eden hldisat zi.ncirinin tekerrürün· ecyi anlayabileceği kanıuıti ileri sürül mü, 1 de bir ip.ret levhası lcabul etmiftir. Bun• 
den edindiğimiz tecrübelerin yardımiyle olur ki bunun da esasları çürüktür. ların çifti dört liraya mal olacak ve ay• 
kendimizde baz.ı telakki ve luınaatler for- Müsaadenizle bu meseleye (Erkeğin Müessif bir hadise 'ni fiatle talcsi ve huausi otomobil lculln· 
mili halini alır. lıte bu suretle lcendimiz kadını anlaması demiyelim de, İnsanla- ı • d ı • b • • •k l • • nanlara verilecektir. 
veya karıı cinsimiz hakkında zeka ve iç· rın birbirlerini anlamaları) diyelim. Bu zmır e ev enme nıs et1 ıntı 0 efmtşfır --=-
timat bünyemizin mahiyetine göre bir ta· ancak mütekabil anlafma ile kaim ve ~ Ahk,. h • c/ı 
kım bilgi ve telakki prensipleri kuranz. mümkündür. Bir cepheli anlama her hal- ee d 18 Müessif bir hadise, adliyeye intikal amr Şa sı ye e 
O halde her ıeyde olduğu gibi bu me- de noksan bir anlamndır. Bizim aradığı- \J uz e artn~ıştır e;tmiıtir. Tanmmıı bir zat olan B. c:F.... Şehrimiz. nbkumı şahsiye mahkemc-
1elede de telcarri.lb yolunu bilirsek kadı· mız ise anlaşma keyfiyetidir. Bunu, his- J ~· bundan iki gün evvel bir itini takip için. sine 937 yılı içinde 2115 adet muhtelif 
nı da anlamağa imlt&.n vardır. Meselenin sederek yapılan bir esere veya duyula- •••••••••••tt•••n••••••............... 1 110 ·r . l!ki 1 . l ödcmi,e gideceğini eşine haber vermiı·ı evrak gelmiş, 1498 adedi kar.ara ba~la· 

L •• 1 b" .. . k d"l b" sene çı Lin ı1 l erı ynpı ını~tı. t' F'lh k'k b t öd . .t • f narak 617 adedi 938 sesenesıne dcvre--hütün ııım buradadır uınnediyorum. Bu· rn" soy enen ır _şııre ınanara e ı en ır ır . ı a ı a u za emıoe gı mı~. a• 
nu biraz daha izah. edelim: temenniye veya bir yemine benzetebi- 9 3 6 iz.mir evlenme dairesinde yapılan ni- kat tayin ettiği günden dahn evvel iz- dilmiştir. 

liri7:. kahlıırın nylara göre taksimi şöyledir : mire dönmlic::tür. Evinde ecıini bulamıyan, f Keza_ . tik sulh huk;.lk mahk. emesine 9_37 
Mevzu cKadın•. tetkik eden de cEr· y [ / k " " lfn b kl 

1eb olduğuna nazaran mevzuun anla- Her fenni araştırmada olduğu gibi bu- l ıy e mu ayese !kinci kanun ayında 79, şubatta 52, komşularından da haberini alamıyan Lu yılı ıçındç 3208 evrak ge ış, unun ı 
rada da evvela (obje) nin anlacılmaaı la- edı./Jr'ğı• zaman 937 martta 104, nisanda 77, Mayısta 117, ha· zat, haklı bir teessüre kapılarak eşini evi· bin iki yüz dokuz adedi karara rapto· 

tılmıw kolay bir keyfiyet arz.etmekten " k 999 ded k 
eyade tetkik edenin bu hususta kabili- ;rundır. Tetkik ettiğimiz lıer hangi bir ziranda 100, temmuzda 113, ağustosta r.in önünde beklemeğe ba§lamıştır. lunara . 9~8 senesine n cvra 
yetli. ferasetli Ye tecrübeli olması lilnm- (suje) yi tetkık esnasında (obje) meç- yılında İzmirde2 J 7. 92, eylul~ 104, ilk teşrinde 105, ikinci Çocuklu bir kadının, çocuğunu evin·ı devredılmiiUr· . • .. 

&.uliyet, müphemiyet ve ütikrarsızlılc • 1 k de bırakarak nasıl baaka yerlere nittig~i- Bu evraktan 4oı adedi sahiplen tara 
dır. Mevzu, ne kadar çetin ise onu hal· r f • rt • / · teşrinde 125, i k ununda 125 tir. Yani .. ~ l 

tl<'ınlerinde dolnşırısa (suje) de içinde raz O rtrı ın eV en- : nt- akıl erdiremiyen bu iyi koca, bir müd- fından temyiz. edi ıniştir. 
letmek iıi de o kadar mühimdir. Bunu T Izmirde 937 yılında (Karşıyaka dahil) 1 lh 1 k k hk . 1937 

bulunduğu ıerait ve ahvalin vuzuhsuzulu- d 'ğ • J k : det bekledikten sonra evi yakınında bir Yine su ıu u ma em.esme 
bir formül halleder gibi yfllnız nazariyat- ı ı mevaana cı ar: 1332 çift C\•lenmiş demektir. Bu rakkam 1 .. d 236 d t L- • ihU tt t sbiti 

ğundan hııreektlerine iyi bir veçhe vere- 'J' • : otomobilden qinin indiğini görmüıtür. Y1 ı_ '.çın e .n. e. ·11.a cız. ya ' c . 
la bırakmayıp tatbikatı da yapabilmek • 936 yılı içinde evlenenlerle mukayese d ı- I tedb hl t: kı 1 s • mez. Çünkü h ngi aksüliımellerin matlup ••• u••••••••••••••••u••••••••••••••••• o b·ıa b ı "k" · h c. e aı ve ın 1 ıya 1 cvra ge nıı~· 
VC çözülebilen düg"ümleri ahenktar rabı· edilirse, bu S"OC 217 Pjftin' daha fazla tomo 1 e u unan 1 mc.ı şa l!I « .~" 

1 v ı t' · ti k · 937 yılı irinde iz.mir ve KaI'.şıyaka ev- ~ F 1 tir 
l h l k k b ve mergup o acagını ;a ıye e estıre· ~ isminde hir adamdı ve c: ... • yi r,örün- I · 

ta ar a ine oyma yine üyük bir ka- evle d'ğ' 1 1 k" ı · b 1· B ki · ·· d ka b r. n•ez. Ve bu ııebepten ekseriya hakiki ve lenme dairesinde yapılan fıkiller hak- n 1 1 an aşı ır ·ı. ev enme nıs e ın- d h l k " ff '- ı u cvra ar aynı gun e rara a.t>· 
biliyet ve bilgi işidir. Yeter ki, mevzu d cc er n açınaı;ıı muva aıı; o muştur. 

b 
tabii !!ahsiyetini izharda cüçlük çeker •. kında belediye riyaseti tarafından, ne- e artma yüzde 18 dir. Ray cF ...• hadise yerinde cürmü me•<-ll lanmıitır. 

una müsteit ve layık olsun. Tetkik eden- b 1 "' ·------------Ve netice olarnk ta bıızan müsbet, ba- z.mir şehrinin evlenme bakımından hut yaptırmı". ,..inin bu .,.hula alakadar -
de bu kabiliyet yoba mevzuun bize her Ç!:?n seneyle mukayeseli bir istatistik ha- "' '"Y' r- GO!!Ki!~~mmaıal!2.:i111111.l!UllZ~ 

ıan da menfi tezahürlerde Lulunur. Ek· zırlanmıştır. baz.ı hususiyetlerine yukandnki evlen· olduğunu tcsbit etmiştir. Kadının ağıı • 
hangi harici bir kuvvet tarafından ayan ııeriya da tesadürierin eeyrine tfıbi ola- me tablosunda rastlamak mümkündür.. k ı. k .. d 1 1 K d 1 Jlalkevı' ko''şesı' 

b d 'l . k ı. 937 yılı ı"çı"nde iz.mir cvlenıne da'ı""- ıa ' ır.o tucu a an afı ınıştır. a ın ve eyan e ı mesıne im an yoır.tur. Di· ı. h k k d k 1 11 .... - Eğe d'kk t d'I ı 1 t ı raı:: are ·et etme ıı:tırarın a a ır. er r 1 8 e 1 CCCK 0 ursa ınar • mayıs, kendisine isnat edilenleri külliyen inkar I 
ğer bir deyitfe kadın, anlaşılması büsbü- iki tarafın birbirlerini iyice anlayabilme• sinde 1193 ~i{tin nikfıhlan kıyılmıştır.. haziran ve temmuz aylarında evlenme etmektedir. Evli bir kadını kötü yola ı77Z/'I~..ıt&T".AZ7..zz:T'./JZY.)a:;ıp;;Mad 
tün imkansız bir problem veya halledi- feri için hadisatı elden gddiği kadar 936 yılında ise 1005 çif1.i evlenmişti. 937

1 

nonnal bir şekilde artmakta, ikinci teş- sevkeden suçlu cC •.. • hakkında taki-1 1 - Geçen sene Halle.evinde baılan• 
lemiyecek bi.r bilmece deüildir. Elverir ·· ek ı. 1 h k lı ka d 1" k b"t' rJ ya " mu~ter en 11;;ontro ve ta ri etmeleri I yı içinde Karşıya evlenme dairesin- rin ve ilk kanun aylarında nzami 'dere- hat yapılacaktır. gıç man o ın ·ununu 1 ıre ere ve 
ki erkekte bu bilmecenin hallini becere- l.lzımdır. Ancak bu suretle kadın ve er-, de 139 çütin akitleri yapılmıştır. Geçen ceyi bulmrıktadır. • --=- 1 mandolini nota ile çalnnlara mahsus ol· 
cek bir hüner ve kabiliyet eseri bulun- kek münasebeti c:munmmalıktnn• kur- .. Japony İle anlafilıt)]a jmaküı:ercHnlkevindeıamamlayıcıman· 
sun ve meseleyi en ruhlu yerinden kav- tr.rılmııı ve tabii seyrini almış olur. Kı· ~ dolin kursu açılmasına kanır verilmiştir. 

rıuna ve çözme ameliyesini müdrik ol- sa olarak: kadını anlnmak lı:abildir. bu· Çavuş Eğitmen/er ( Tepekövde humar - BAŞTARAFI 1-tNCt SAHtFEDE - Hu kursun maksadı mandolin çalanlann 
sun. Yukanda da söylediğim gı"bi ben- nun için evvela erkeğin erkek olması ve - -' bir protokol irnzalanmlJ, bu vesikaya teknik \'e nazari noksanlarını tamamla• 
cc bu, bir cinsiyet farkından :ziyade bü- S...adını da kadın olarak kabul etmesi la- kursu 1 Tepeköyde kahveci Dayının kahvesin- Japonya adana Ankara sefiri 8. Todbi- yıp halkevincle daimi bir mandolin or-
tüıı fertler ara.ında mevcut ıahsiyet far- zımdır. de Cevat ve meyhaneci Ahmet ku- biko Taketomi imzuuu alnalflır. kestrasmın teıkilidir. Kursa i.ıtirak etmek 
kı meselesidir. A. K. KARADA YI Köy muallim mektebinde açılacak ça- mar oynarlarken, jancianna taraiındnn • yeni anlqmayı Japonya kabineai tu- İ.t'teyenler 15/1/936 Cumartesi ea•t 

Köy planlarında 'Köylerde antropomet-

yen~ler 1 ri ~eri 
Köy ~ununun bazı maddelerinin Sıhhat ve içtimai Muavenet Bakanlığı 

deAiftirilmell hakkındaki projede nil- d - · 
1 
yur 11 on bolgeye ayuarak bqta bır ta-

fus ve gelirleri başlı başına birer idare . bib ve lı:ifi miktarda aıhhat memuru ol-
kunnağa ve faaliyette bulunmağa mü-' -'- .. h b-ı ı.• ı .. d 1 

1 
m~ uzere er o gcye eıup el' gon er-

sait olmıyan dalmık ldiylert köy ma- . . . .. 1 
h" tind k" ldm rl . ' mıı. bu ekapler vuıtaaıyle her bolgede 
ıye e 1 mes ye enn en QOlt bet 1 muayyen yaparda 6000 - 10.000 ki_şi 

kilometrelik mesafe dahiUnde bir idare 1 _ _.,, _L •• 64 000 ._. · 
ı muayene cuumea; uzere . '"'fi mu· 

altına alınmak hu.sualanıu dem11 etti- 1 
• • • Bu L!...I 

·a-y 'ayene ettarnllfhr. ell.lpOer muayene 
iinden iç baka.nlılı viliyetlere bir ta- · el • · A · _L r:.ı · netac cnnı ntropornetrı an&et .,.enne 
mim yaparak bau tavsiyelerde bulun- 1 d ld .ı b-L- -' "' ·· d · t o urmu,.ar ve ~tga ıon ermıı· 
mUftur. 1 d. 1 er ır. 

Villyetleroe proje halinde hazırlanın D.. L t ("-1 " d d fiL 7· ou an"'e ı11enn e cmogra "' ma-
1 

merkezde tetkik edilmekte Olan tefki-lıUma.tla beraber antropometrik malWrıat 
llt cetvelleri ile köy ankellerlnin birleş- da vudır. ı 

tirilmesinden .IOftf'a kat'l teklini alacak-1 Sorgularda demografik malUınatı mu· 

tır. Bu gibi köylerdeki büyük ifler, an-, ayene n müphede edilenlerin cinlİyeti, I 
calt burulan sonra yapıt.aktır. Yllfl· kcndi9İ7le anaaarun ve babaauun 1 

Vekalet plln ve projelerin hazırlan- doğduğu yer, mesldc veya içtimai vazi-
1 

ması ve bu i§lerin daiml ve sıkı bir kon- yeti vardır. · ı 

trol ve murakabe altında bulundurula- Sıhhat Bakaolaiı bu ekipler vaaıtasiy- , 
ralt alınacak i>edbirlerle elde odilecek le fimdiye lcadar toplanan fitleri tasnif 

neticelerin merkeze bildirilmesini ve I etmek ve neticelerini almak üzere ista-
1 

yaptırılacak plin ve proje Uplerindcn' tistik umum n\üdürlüğüne devretmiştir. 
üçe~ ~üshasının da gönderilmesini is-lTasnif ve tahlilden sonra neticeleri ncş·' 
temıştir. redilecektir. 

vuş eğitmenler kursunun öğretmen kad- tutulmuş ve meşhut cürümler kanunu· dik etmiıtir. Bu protokol, iki memleke- 17.30 da Hatkevine tqriflerini rica ede .. 
rosu gelmiştir. Ancak kndro isim üzeri- na göre mahkemeye scvkedilerek, der- tin birbirine eöndereceği mallar bak.km- rız. 
ne değildir. lsiınJ.erin bildirilmesi veU- hal muhakemeleri yapılmıştır. dadır ve aylara cöre t.kiimi yapalmq- 2 - Evimiz kitapaaray ve yayın ko· 

Suçlular birer lira hafif para ceza.sına lir. Makut, ticaret münuc6etlftıde ko- mitesini.n 6/ 1/938 Perıembe günü aaal 
!etten istizan edilmiştir. Muallim adla- çarptırılmışlardır. Kumar paralan mfi- t.aylı.k LuauJe getirmektir. Japonya Tür- 16 da ıenel toplantısı ve kö,.cülel' ko• 
rı da gelince kurs açılacaktır. sadere edilm4Ur. ki,,edea pamuk .a.c.&ttw. mitesinin haftalık toplantın nrdır. 

DAiMA GOZEL VE ZENGiN FILIMLER GöSTf.RMEôl KENDiSiNE PRENSİP IITIHAZ EDEN 

TAYYARE S 1NE.MAS1 
BUGON MEVSiMiN EN NEFiS VE EN GOZEL iKi FiLMiNi TAKDtM EDiYOR 

MARIE BELL .,. HENRI ROLLAND 
GiBi IK.t BOYOK SANA TK.ARIN ŞAHESERLERi ... 

s ö z·o E KIZLAR 
TAMAMIYLE AHLAKI Ye tC"ftMAI MUHTEŞEM AŞK FiLMi 

ıcrizat yqamaiı asrilik zanneden bir leDÇ kızın ilM'ete f&Jan akıbetini talYİI' etmelrtedir ... 

GARY COOPE:R u. JEAN ARTHUR 
TARAFINDAN HAKKiYLE YARATILAN EN COZEL FIUMLERI 

BAK 
. . . ..... . ' 

• 
1 R DELiKANLI 
AŞK. HEYECAN - NEŞE VE ZEVK FiLMi 

ILAVETE:Nt PARAM O UN T J O UR NA. L 



...... .. ....... ................ . 
1 Tıirkıyedel 
=ı (24) Saat .. 
1- Milftbankala- lngiliz iş adamlar 0 _m_ı_'l_d_av_a_Ja_n_a_h_k_em_ede 

I rımızla lngiliz ma M ••dd • •ı•k Ah 
= ,, müe••e•eleri ara B k l I .k. . .1 eıumumı ı -
~-. ;;~::.:km, af;e:,~e;;:,.~ an a arımız a teşrı ı m aı ı e ma- me E,....10 ale h. · 

d 1. I . I k . . I ••• y ıne yenı 
i yapmak için mü.za en, ıman arımızı iŞ etme ıstıyor ar b dava aç 1 i kereler yapılacak. 

i !ukıt:ıa::::Ja m~ !!~!!.~~!.!!: .. : .. !..~r.~!r..!. ... ~~~~f !!.'!!.! .. ~!'! ... '!~!!.~~!!. 
: 5 • Ankara. S (Hwım1 muhabirimizden) - Maruf bazı ln-ı nnuuYE • ROMANYA ANLAŞMASI 
5 adam 80faktan don si1iz sanayi firmalariyle mali müeaeaeleri Turkıyed maden· Belsrad. S CH.u.tı - Bikretten Vremcye bildİrİ1İ7orı 

du ! leri itletmek ve limanlan yapmak Bl'Z1JMIDU izhu e erdir. I Yeni Romanya bükümeti kurulalı heri Balbft ua1aab 
• ff •J.. l 5 Turk • lnsilız biıfifinin bu giiZel nelidui memle ızdc çerçeveai dahilinde ilk ani..,... vev1seS' Tiiıki,,e Romany• 

3 - azır ııaç ar : de çok iyi ıntibalar bırakmaktadır. k ret heyetleri aruanda ... edilmittiı ,.... heyeti ~o-
dan alınmakta olan Bu aym 110n haftaunda Loadraya t.emaalar yapmak uze· manyada i i bir lµ.hul yii&iiJle lr.aq.Janarak. abdı: h~t 

• u • J re gidecek olan milli banltalanmwn direktörlerinin bu ııler :ıamanmda baılıyan tiean konupnelu yenı hiikümetin aoa-
rea mın nazırancıan üzerinde müzakerelere ıirifeceii, bankalanmızla lnıiliz lir·' terdiği hüınu niyetle h--.u 1Uretle netieelenmiftir. 
İtibaren kaliJırıl malarının tefrık.i mesai e.a.larının teabit edileceii tahmin t Mal6m olduğu üzeTe Türlcbre - Romanya ticareti aon • 

latanhul. S ( Y enı A.a • T eleforila) - MGcldeiamumilik Ahmet Emia 
yalman aleyhindeki dava haldnnda verilen atil brannı temyaz ebniftir· 
Milcldeiumumilik bundan batka a,.nca Ahmet Emm Yalman hallmcla ınat• 
buat kanamman 30 ancu maddaine gore de bar da.a aÇllUfbr. 

Otobü. da..ı.nn. hepai de mahkemeye mtikal elmlfhr. Bunlardan Recaı 
NibıMt ve Samur Saminin danlanna yann balnlacaktır 

tamı ediyor? 
L l ediliyor. ine içinde Romanye l.W.. bir ihrMM fazlalaArie UpaDIDll. 

maaı RGrar tlffl. ISTANBULDA SOCUKLAR Turltiye arada bir tnazua hululu ııcan bazı kayıtlar denne-

4 - lıçi aigortaları ·~bal. s ("-i muhabirimizden) - Cece ,.annnclan yan etmİfti. Türkf.reaia Romanyadan fazla mikta~· kutu- A k A 
la~,,~ J _ 1... ' : itibaren hrtma pddetini arttınlL Bucin büyük npurlar da luk kereste ithal ehnftl)'le brpla,.Jan muvazenesizlik. alı- men· a -·-·--·--

5 -UIU-lftau •.-zırıan : Xaradeaiz .eferlerini tehir etmek mecburiyetinde kaldllar. 1 nan teAirlerle ı.t-T&t edillftitbr. 

f makta olan proje İ Yann aefere çakmalan mubtemeldır. ' Bu huauata hazırlanan ticaret ve klearinc anlaşması ve 
5 L- L • ef i lwtamlıalM-da_....rfiddetini•ıttndı. TahtmblecleTa•tb.na '-il! buJaDfa .-rJlı ptotokollar, busün aaat 13 te ne rışmazsa 
1 «Hl aene ICGnURIY $ buracı hanında elit bet yqlannda Anton adında hir adam Romaaya iktaat -- laiaaanda tuafeynce imzalanmlfhr. --·-
İ halini alacaktır : eeiaktan doDmut olarak ölü bulwulu. 'Mubvelelerj T~ .......... BB. Hamdullah Saplıi ve Faik 

I• 5 _ Jlı 'le ! 11.AÇLARDAııll AUMAN ar.saM Kurdeilu imzalUDlfl• r. Aialatma IMa a)'lll oa iiçiinde me-
• oınaJya ı : ~ 5 oı-.- ~en) - 1-War illdua riyet sirecektir. Elki ~·~, içiJt bir teni)'• ~ti bulua 

~~~!~ aı ~maaı E me+zU...m .... ı.kluMamrl.lıırir..-en•:rlavB. H&ıt-'.m'*'°'. ~~·al-... ~lirbjr ~ ~Ja;>'=-~-
~re erı mu .. aG KitaPÇID• teklifi.-Mıalije Vekili il F•t Atıünm 4a itti- retten • ....,.,...,. Bil ı-. ası ey .......--! ~~ L eti • ralüyle bltçe encümenirule aöriifüldü. Teklif muvafık cö· 'caktır. Eft.i al-.ktar yine eeuta mal -olmak üzere hu.mi 

i 1Jarra11ıy e neti ıGlclU. tediye tul•• PJrl bir hesaba aluumttır. 
: celentli. AnlGfma NetiCede. bu r-. hUirum ilk aününden İb°baren kal- HEYEn TOP,L,\NDI 

da imsalantlı Ro dmlman lialdunda Bü;,ük Millt:t Mt:c:lmne bir kanun llyı- Ankara, 5 (Yeai ı..ı,. TeWoiala) - elriller 
buı sunulması bnırfattı. He,eti bu .... biaaemda lanarak 

: nyat/a bulunan IŞÇt SiGORTASI uzun miz ele •.aunm.,tur. 
i ticaret heyetimiz Ankara. S (Hueuai muhabirimizden) - lir.mat Vekaleti, Ankara, S ·~.Telefonla) - Palamut 
E l lı Dairai İKılenn aiaortan etrafında uzun zamandan beri ihracab • • • bazı maddeleri de-
E Iatanbu a hareket yapmakta olduiu tetlı.iklerini ikmal etmek üzeredir. 119 ... 1 iittirilmittiı~ a. .. niJ"•mnun• buPnkü ..... 
: etti. sortalanna ait proje bu ıene içinde kanuniyet halini alacak-, ~i ıaze~ede ~- On bet sün soma meriyete 

1 tır. gırecekür. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

aya 
Nevil Çemberlayna atfedilen sulh planı maalı 

Roma, 5 (ö.R) - Berlinden blldirl
Jipr : D. N. B. ~ tarafındın neşre
•• bir tebJtie '6loe BB. JWen. ve Van· 
~Lmdr,a~ 
~ 8derU Iilllli&~--.... 
~1.Li.ln ·~,. bir .uııı ~ 
'-kltf edeceil halı:kmda \nr Fl'UlıZ o-
~ tarafından verilen haber hakkın
• liıaillz resmi mal>a6li bundan biç 
Mberlerl olmadıimi bildirmekle ildtfa 
etmektedirler. 
Bu~ yapılan~.,_.. 
~~ 

LOndra, 5 (0.R) - Ro dan Wldirl-
rlvor : Hariciye nazın kont Cıano lnıjl
:ttre aefirinı ıbbul ederek kırk dakika 
~ ıorUpn\l§tür. Muhavere AraJ?ÇA 
~o nepiyıtı meselesi üzerinde ce~ 
, .. etmiftir 

~ (0.R) - Romadan 1ıilM· 
,. . ..._ mm•nt tqBa 1wi-

.U.llfel..-ı.::•.1U1•t1 Vamılı. 

Sovı•t WU•J• lle81h'ab'• 
me•lnlnl tahrik edecek 
- BAJFMtAFI ıacı SAHiFEDE-

Parla, S CO.R) - ReİIİcüınbur Ruzveltin nutb ~ Frama: ıueteJeri. 
ni .......... uiratmlfbr. crapro> pzeteei «ii7or ki: 

cıw.icümlaunn \,qaaab hiç fip1aesİz mükemmeldir. Onun ehemmiyetini 
aıral11nalc fikri alclımaaden pçnaez. F.Ut bu ailıvet tahai beyanattır. Halbu
ki dünyanın timdiki mubdderab üztıriacle Ameribya .S.r bir meauliyet dü
ter. Umumi lıarp bittiii zaman Amerikanın Avrupa itlerine alakafırun devam 
edeceii emniyetiyle müttefikler 181 S ten .onra olduğu gibi kendilerini hiç 
olmazsa 50 Mne rahat bırakacak olan birçok temmatı ıfade ettiler. Halbukı 
Amerika ne 28 Haziran 1919 da imza edilen uç taraflı mualıedeye. ne do 
Milletler Cemiyetine •dık kalmadı. Buıünku vaziyeti doiuran &millerden 
biri de budur. Amerika lıadi.elerin bu auretle zınW-lenmeauun ehemmiyetini 
lıeap ediyor mu h 

cHomme Libre ıazetesi de ayni mevztı hakkmda dıyor ki: cAmerika par
lak tecerrüt eiyaaetinin muhtemel bir felaketten koruyabılecegıni artık zan-
nedemez. Eier yeni bir harp tıkana bitiin d a ona sürük 
lemmt olacaklar Amerika da ister i*IDeZ bu harbe k Şu hal· 
de Amerika 'Vakit kazanmak isterken vakit kaybetmit olacakbr. Harbı azap 
t.cak yerde onu tW etm11 olacakhr. Harp olmamuı içaa AmerikanNl F • 

sa ve lnsiltere ile rlikte nc:eden hayın demeti k Ço1t 
enel Amerika milleti bunu anlayacak mı)> 



-------

Gazete ve gaze ecinin rolü 
Danimarka har· iye nazırınıngaze e .. 
ciler hakkında şayan~ dikkat görüşleri 
··n~·-;;i;;:.~;k·~·d~··= 

gazetecilik 
a 

Bugünkü inkişafı
nı nasıl buldu? Da
nimarka gazetele .. 

· ri nasıl çalışır, ne 
kadar okunurlar? 
Donimarka halkı 
iskandaldan hof
lanmaz. Fakat ne
şeli yazılara çok 
değer verir. Bir ga-
zete muhabirinin 
kazancı 200-600 
lira ara&ında deği-. 
şır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir milletin yüluelifinde gazetenin oy• 

ııadığı rolü çok ruhlu bir tekilde göıte· 
ren bir vesikayı, Danimarka hariciye ne· 
zarctinin çıkardığı bir bro§ÜrÜ tetkik edi· 
yoruz. Danimarkada gazeteciliğin gÖs· 
tcrdiii teklmül safhalarını çolc. güzel göı
leren bu bro§Ürün ön sahifelerinde Da-

Danimarka hariciye nazırı Moltke Türk ticaret heyeti ile bir arada. 

en mü~kül anımızda, milletin hissiyatını 1 da büyük bir ouur hiıkimdi. lld taraf la 
incelemek lüzumunu hi~ttiğimiz daki- ı-zici ve yıkıcı olmaktan ziyade yapıcı ve 
kuda imdadımıza yetişen odur, bize yol kurucu bir rol oynamal.:ta devam ediyor· 
gösteren ve siyasetimizin anahtarını uza- lardı. 

tan odur. işte hu gazetecidir.> Yirminci asrın ilk senelerinde ağızlar-
ESKi DEViRLERDE GAZETECiLiK da demokrasi adı dolaşıyor ve bunun 

Danimarkada gazetecilik, bir buçuk 
nımdanberi milletin şuuru Üzerinde sÜ· 
rükleyici bir tesir yapmıştır. 1849 sene· 
sine kadar Danimarkad gazete, diğer 

A vrupıı memleketlerinde olduğu gibi 
milletin hissiyatına, temayüllerine tercÜ· 
ınan olamamıştı, diye bir iddia vardır. 
1 lakikatte Danimıırkııdn halk daima ga• 

okabinde sosyal demokrat partisi lturula
rıık milletin bünyesine yeni bir ruhla katı· 
lıyor. Sosyal demokratların fikirlerini 
ne~reden ve partinin adını ta~ıyan gazete 
merkeziyet fikrini kuvvetle miidafa;ı ed~r 
gibi görÜnüyor. 

nimarka hariciye nazınnın bir mesajı var- :r:eteye innnmıştır. 

1905 den itibaren, bugünkü tekamül 
henüz bulmamakla beraber Danimarka
cla gazeteler ikiye ayrılıyor. Sağ pıırtiler 
ve sol partiler gibi sağ gazeteler ve sol 
gazeteler düellosu baıılıyor. Bu mücade· 
leler bittabi Lu tarihte kliı9ikti w. tam 
bir fikir mücndele!!i idi. Buna yalnız mü· 
nevverler değil: bütün halk sınıfları ve 
hatta r-iftçiler, köylüler iştirak ediyordu. 

dır. Nazır gazeteyi §Öyle anlatıyor: Danimarkada ili.: gazete)·İ on yedinci 
cEkseriya yam başımızda, ııönük ve ıısırda görüvoruz; O zaman günün ha

pejmilrde kıyafetiyle bizi gözliyen, en· <liseleri, saraydan alınan müsaade ile bir 
dişe eden, endi~wni ve ıevincini yüzii· rıevi bülten halinde münferit vak'nlnrı 

191 3 yılındnn itibareri gazetecilik Da· 
nimarkadn en büyük tekamtil gösteriyor. 
i 9 12 - 192 O yılları 11rnsında her gazete 
başlı ba,ına bir kuvvet, hatta bir neza
r••t kadı:ır kuvvetli bir teşekkül halinde 
r-t1)1!!•yor. Milletin ı:ıuurunn hit<>p ediyor. 

.Naci 
Dün kefaletle 

edildi 
-0--

tahliye 

Meınuriyet va7.ifcsinl suiistimal et-
mekten ve zimmetine para geçirmekten 
suçlu bulunan ikinci hukuk mahkeme
si başkfitibl bay Nacinln dün üçUncti as
liye ceza mahkemesinde duruşmasına 

devam edilmiştir. 

DünkU duruşmada, mesalih erbabın
dan avukatlarla bir çok şahıslar, amme 
şahidi olarak dinlenmişler ve temyiz 

edllen dosyaları için posta Ucreti ver
mediklerini bildirmişlerdir. Ayni za
manda yine bu şahitler, suçlunun çok 

temiz ve nnmuslu bir zat olduğunu, 1ne
salih erbabına karşı fevkalade teshflAt 
gösterdiğini söylemişlerdir. 

Suçlunun avukattan bay Vehbi, Hu
IOsi ve Cemil, dinlenen ve suçlunun le-

hinde şehadctie bulunan amme şahitlt'
rinin şehadeti üzerine mUekklllerinin 
tahliyesini istemişlerdir. 

Bu talebe karşı müddeiumumi mev
cut zabıt varakası münderecattna gö-

re suçlunun tahliyeslne imk!n olmadı
ğını serdetmiştir. 

BWldan sonra avukaUar, mezkô.r za
bıt varakasının bultanı yolunda milda
faalarda bulunmuşlar ve ezcümle de· 
mişlerdir ki : 

- Meydanda hükümete ait yenmiş 
ve zimmete ceçirilmi§ bir para yoktur. 

Ku:uun içinde para çıkmadıtı iddia 
ediUyor, mevcut talimatnamede, baş-

kaübin kasası bulunacağına dair bir ka
yıt ta yoktur. Bu kasanın mevcudiyeti, 

müekkillerinin cebinden farksızdır. Pa
ra ha kasada, ha cebinde çıkmış, ikisi 
de müsavidir. 

Zabıt varakası münderecatından bah
sediliyor .. Hndisenin akabında mückkil
lcrinin liı:t'ri araştırılmış ta para mı çık-

mamış. anahtar mı çıkmamış .• 

• 
ım 

Kücük bir memura 
' 

iyi bir ders verdi 
-<>--

Evvelki gece Turkuvaz barında bir 

ayrak ı 
F ô.ciası tahkikatı 

neticelenmistir 
~ 

---0-

B. Corlo mahkemeye 
veril dl 

Bayrnklıdn Sait kuyusu rnevkündc, 

hadise oldub'UllU ve muayene memuru 
B. (K •. ) ın bir mikdar parasının artist
lerden bayan Zebur tarafından aşırıldı-

temmuz ayının son haftasında vukua ge• 
ğı iddia edilerek cürmü meşhut yapıl-

len petrol deposu iııtial faciası tahkikati 
dığını dUnkil sayımızda yazmıştık. 

birinci istintak hakimliğinde neticelen• 
Bu hadisenin dün nöbet.ç.i sulh ceza 

miş ve evrak ağırceza mahkemesine ve
mahkemcsindc duruşması yapılmıştır .• 

rilmiştir. 
B. (K .. ) barın dalıni mUşterilerinden- Tahkikat safhası, Bayrnldı petrol <le· 

dir. Evvelki gece yanında yirmi beş li- posu faciasını bütün ÇJplaklığıylc mey-
ra bulunduğu halde yine bara girmiş ve d k b" · . L"'-" 1 ..... b ann çı armış, ırıncı sorgu muum ıgı u 
artistlerden bayan Zeburla konsümas· k h kkı d k ı b" kild aza e. n a. ço esas ı ır şc e ÇA• 
yon yapmıştır. J '- h~d· · k b 1 • · 

Iki _ t f zl h lm f ışara"" a ısenın vu uu se cp erım anıı· 
taruı ta a aca sar o~ o ~. a-

tırmıştır. 

kat B . (K .. ) cebinde bulunduğu.au iddia Petrol şirketi müdürü B. Sperco Car· 
ettiği paralan sarfetmiş, yalnız bq li- lo0 nun tedbirsizlik neticesi yagın çıkma· 
rasının Zebur tarafından aşırıldığını sına ve iıtial vukuuna sebebiyet vermeli 
söylemiştir. • ve 16 kişinin yanarak ölmesine, iki ki· 

Hakim suçluya sordu : rinin de ağır surette yanarak yaralan• 
- Ne diyeceksin ? • b ma~nna scbe iyet vermek suçuyle ağır 
- Ben hırsız değilim. Vakıl ben deı cezada muhakemesi tekarrür etmiftir. 

bu da sarhoş olmuştuk. Bit' bar artisti- Suçlunun Türk ceza kanununun 383 ün· 
nln b~ lira gibi üfürükten farksız bir cü maddesinin ikinci fıkraaiyle te~ziye.I 
paraya tenezzUl edeceğine imkln var tıtenmektedir. 
mıdır? H d d l ise e ağır surette yaralanan güm• 

Hakim hu defa da m~kiye hitap rük kolcusu B. Mehmet te §lrltet mlidü· 

etti : ründen phsi tazminat davası açmlfbT. 
- Nihayet kırk liralık blr memursun. Türle ceza kanununun 383 ilncll mad~ 

barda ne l~in var? desi, altı aydan bet seneye kadar •iıt 
- Bira:r. eğlenmek. maksadiyle glrml~- hapis cezasını amirdir . 

tim del 
- Ben senin Amirin olsam, bu halin 

dolayısiyle .seni beş dakika vaı:ifede tut
mam. KUçillı: bir memursun bqlca g~li
rln var mı? 

-Yok .. 
- E o halde malt vaziyetin bir maaşa 

bağlı. Yaptı~n doğru mu ? 
Müşteki kıp kırmızı ke3ild.i. Cevap 

veremedi. 
Sabit olamıyan suçundan dolayı ba

yan Zeburun beraetine karar verildi. 

--=-

-=-
938 Fuarı 

938 yılı fuarına Istanbuldan işUrak 
edecek sanayi firmaları Istanbul tica• 
ret odası tarafından kaydedilecek ve 
icap eden vesikaları oda hazırlıyacaktır. 
Fuar komitesi bu hususta htanbul U· 
caret odasına saWıiyet vermiştlr. 

Telgraf hatlarındaki 
bozukluk 

Ve yahut kendisine verilen bir saat Mahkemeye verilenler 
müsaade zarfında kendisine bir kimse 
mi tt'rfik edilmiş te : :ıkikatcn nnahtar 

Diln devam eden yaimurlaıdan tel
gyaf hatlarında esaslı arızalar olmuttur. 
fstanbul etlgraf hntlnrındaki Anzadal\ 
telgraflar üç dört eant tcahhür etmi~. gc· 
cc ancak saat ondan sonra intizamı ia• 
de edilmişir. İstanbul telefonu da dül\ 
gece normal gÖJÜ§Cmiyordu. 

ve para evden ıni ah'lmış .. 

Bay hakim, müekkilimiz yüksek hu
zurumıza jandarma ile gelmiştir. Biz 

Evvelki gece Tirenin lhsaniye mahal· 
Ieııinde Gürcü Melek sokağında Hasan 

oglu Velinin evinden yangın çıkarak nht· 
rı kısmen yıınmı~tır. Yangının bir siga· 
radan çıktığı ve kast olmadığı anlaşıl-

M 11 • h h b ı · ) d ld bunun J
0

andnrmnsız olarak yüksek mah-i etı nrp a er erıy e o uruyor. mı~tır. Veli, tedbirsizlik suçuyle adliyc-
Mücadele ı-denlerin, ınuharcbı- l"den 1'11· kemenizden çıktığını görme~t istiyoruz, ye verilmiştir. fa,O.R_~~~ 

Kopenhagda Politikcn gazetesinin idare1ıane" 

müze ıöylemiyen, fakat izaml surette Lildirmeklc İşe baı:lıyoıdu. 
rluyan bazı kimselere rastladığımız olur. Filhakika 1849 8enesine kadar gazete· 
Bu gazetecidir. Konu~urlcen kat'iyyen nin rolü Danimarkada mahdut kalmı~, 

hiaiyatını ifta etmez, null dü~ündüğü- haberler daima saray tarafından kontrol 
nü söylemeden hassaı bir makine c1bi, edilmiş, ondan sonra halka verilmi~tir. 

zapt ve kaydeder. 1849 Danimarka inkılabında gazete, sa· 
Bunlar, büyük. kitleyi sürükliyen milli ray uşaklığından çıkıyor, ~rbeat serma· 

dimailardır. Olı:adar mihnetlce,tirler ki yedarlar ve mütefekkirler tarafından ha· 
kendilerini milli kahramanlar &ibi ku· zırlanarak milletin fikir ve hayatiyet ifa· 
ca1damağa, tebcile layılc gördüğümüz da· delerini sütunlarında toplamağa başlı· 

kikalar çoktur. Bizi ihzlarmda, kütleyi yordu. 
•Ürükleyiılerinde büyük bir ilhenlı: var· l.8 70 · l 69S seneleri arasında gazete, 
dır. Birkaç saatin ömürsüz bir vesikası Danimarka halkı üzerinde en kuvvetli 
için yılmadan çalııırlar. Baılcaları için ko· l"lÜesair oluyor. Muhafazakarlar haklar 
JıUfUrlar, fakat inandıkları için konuşur- gazetesi, çiftçiler ise hakilı:atler gazetetıİ· 
lar. konuştukları için inanırlar ve bunu ni çıkarmağa baılıyor. 

kendi prensiplerine göre idare ederler. Gazete bu tarihlerde millete doğru 
Gazeteci, Danimarlcada nya Çinde yolu gösteriyor. Halkın, millet bünyesi 

ayni adamdır. Milleti sürükler. Harici •İ· içinde na11I hareket f'lmesi icap ettiği, 

) aaetler Ü:terinde müeaşir olur. Demok· seneler istemekte haldı olduğunu anla· 
rasilerde daha büyük bir yeri vardır. Biz tıyor. Bu tarihlerde politika kavgaların• 

nıflnrın haberlerini getiriyor. Sulh ko· tiC'ınişlt'rdir. § Şaşnl köyünden Halil karısı Bn. Ay-
l'U"malnrını hütün tafsiliıtiyle bildiriyor'. Hakim bay Ramazan seyi çalı toplamaktan dönÜ§te zor'la ka-
Danimarkada gazetecili"'gin son tekamül - Suçlunun ınali veya nakdi yiiz li- d 

çırarak iki gece dağ n alıkoymaktan ve 
safha) rı 192Q • 193i yılları arasında ralık kefalet verdiği takdirde tahliyesi· taımuzda bulunmaktan suçlu Ali oğlu 
t•kip ediliyor. Ancak bu tekamül daha ne ve ge1miyen şahitlerin zorla gctiril
ziynde matertddedir. Makine. i1 ve ha· melerine karar vermiştir. 
dise makineleşiyor. Bütün kuvvet elek- Suçlu kefaleti temin etmİ!J ve Ceza 
tri;;in ve tekniğin ifadesine göre uyuyor. , evinden salıverilmic;lir. ye verilmiştir. 

16SO y~ında D~nimarkada ç~an ga· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ömer, mevkufen ağırceza mahkemesine 
verilmiştir. Bu suçunda Ömere yardım· 
da bulunan Ahmr.t Demir de mahkeme· 

ıete sayısı (gündelik) 42 1870 de 90. tC!i ıağ radik11llerin organıdır. Günde 
1886 dn 1 S9, 1900 de 2 1 O, 192 7 de 16.000 gazete satar. Liberal konserva· 
2i2. 1937 de 300 dür. tiflerin gazetesi olan cBerlingske Tiden-

Bu~ün Kopenhagın niikısu 900. 000- de> 120.000 satı' yapar. Yine Kopen· 
c'ir. Kopenhagda glindelik on gazet~ çı· hıı.gta çıkan diğer üç gazete 40.000 -
kıyor. Diğer şehir ve hasabalarda 269 60.000 satışla bunları takip eder. 
sı::l7.ete çıkıyor. Sonuncu gazete ise resmi Danimarka.da gazeteler, anglo-salc.ıon 
hükümct gazetesidir. Ba~veki.letin emir· ~azete tiplerine çok. yakındır. Hiç bir ıra· 
mımelerini, kanunlannı ve mütalaalarını zete bir ochrin hayatına ve hi.diaelerine 
n~~ir Ve'! tamim eder. inhisar etmez. hepsi de memleket tümul-

Danimarkada hir gazetenin yevmiye, dür. Dünya hiCliselerine izamt surette 
bir tabıda yaptığı en fazla tiraj 300.000- ehemmiyet verirler. En basit dünya hadi

karşı daimi bir yakınlık mevcuttur. Rea· 
mi lisan Jngilizcedir. 

Kopenhagın belli başlı gazeteleri bi
rer banka idaresinden farksızdır. Hava• 
die servisleri telefonla yapılır. Gazete· 
ler• havadu veren ekipler çok taıkın· 

dır. Büyük p.zetelerde 700 - 100 ki~İ· 
lilı. daimt elcipler çalışır. 

Gazetelerde çalııan muharrirlerin lc.a· 
nncı ayda TÜrk paraaiyla 400 • 700 li· 
ra arasında değifir. Jyi bir röport.ai mu· 
harriri 1000 Türk lirası kazanır. Hava• 

dir. 4000 nüfuslu bir Danimarka kasa• ıcai. en mühim Danimarka hadi.sesinin dit 1cı.ımlarında çalıpnlann kazançları 
basında iki gazete çıkar ve ikisi de al· 
tışar bin satlf yapar. Satış ve tiraj çok 
l>aşka feylerdir, Altışar bin aatıJI olan 
gazetelerin tiraj yekunları yirmişer bine 
yakındır. Kalan ltıınm abone gazeteleri· 
dir ki Ücretini partiler öder. Bunlar pa• 
L.~der halinde köylere ttvzi edilir. 

Kopenhagda çıkan cPolitiken> gaze• 

yanında yer alır ve nyni dertcede ehem· 
miyet l&fır. 

Danimarlcada gazeteci hadiseyi istis
mar etmez. lstiamara uiraıılan hadiseler 
6İyasi hldiaelerdir. Her lneiliz: okuyucu 
Danimarka gazetesinde kendi milletinin 
bünyesine yalcın bir bünye bulur. Daha 
doğru:aı Danimarkada anılo-•akaonluia 

200 • 600 lira arasında deiifir. Muhar-
rirlerin, muhabirlerin hayatları sigorta 
edilmiıtir. Hayatları cıôi ber uzuvları ay
n ayn siıorta edilmiftlr. Bir muharrir 

'OZO'M 
349 AJyoü bira. 

319 'O. Kurumu 
262 inhisar idaresi 
90 K. Taner · 
38 D. Arditi 
36 M. Beşikçi 
21 H. Giln~ 
6 A. Mayda 
5 i K. Ali 

1126 i 
19«87 
195613 i 

210 P, Pacl 

Yekan 

iNCiR 

57 Ş. Riza halefleri 
267 Yekıln 

121832 
122099 

1.3.50 

12.50 
10.75 
14.25 
13. 
14. 
13.25 
11. 
12. 

5.50 
5.50 

14.50 
18.50 
14. 
14.2ll 
13.'JI 
14. 
13.25 
14. 
13.5' 

4. 

•• 

5/ 1/938 üzüm orta fiatleri : 
No. 7 1Z.5G 
No. 8 13.25 
No. 9 14.ee 
No. ıo 15.25 
No. 11 1T.5t 
No. 12 22.00 

ZAHIRE 

8S çuval Buğday 
45 çuval K. Dan 

S.91U 
6.15 . 

-----------------------------

için günde vasati çalııma bet saattir. 
Muharririn ıahaiyeti vardır ve hu kanun 
knyıtlariyle belirtilmittir. Kopenhaıda 

alinde 900.000 guete sat.ılır. Yani 
Yani 900.000 nüfusa birer gaz.ete düıü-

110 kental Palamut 315. 
113400 kilo P. Çekrrdefi 2.40 

520 balya Pamuk 31.50 

450. 
2.50 

3-4. 
MEVLANAOAN BTR PARÇA 

<Sabır ve karan kalmamış Aşıktan da
Jıa biçare kimse olur mu'! Zira bu aşk 
devasız1ığa 'uğramaktır. A,.k eleminin 
dermanı ne cimrilik ve ne de riyadır. 

Çünkü hakiki sevgide ne vda vardır ne f 
de cefa ... 

BIR MANi 

Kekliği vurdutiı kalkma,. 
Kanun kül oklu akmaz 

Ben o .yare neyledim 
Dönüp yüziime bakmaT. 

ME.KS1KADA BOTUN 
tDAMLAR KURŞUNLA 

Meksikadn idam cezası kurşuna dl:ı:

mek usulü ile yapılmaktadır. Diğer menı· 

lcketlerde ukeri ve siyasi mahkumların 
idamında kullanılan l>u usul, Mcksikada 
bugiin, bütün idam mahkumlarına tat
bik edilmeğe başlanmıştır. 

Meksikada ihtilaldenheri kurtuna di
z.ilen adam görmiycn halk, bu usul it
tıhaz edildikten ıonra ille mahkum ola· 
nın idamını seyre lcotmuftur. Bu yeni 
idam usulü ile ilk idam edilen Karloı1 

iaminde bir adamdır. Katloı bir kiıldını 
ö1dürüp paralarını çalmıı bir katildi. 
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ihtiyar ama .zenıin .. Fena mı iıtikbalin parlak olacak .. 
E11et ama .• Halim de berbat olacak.. 

BIR TORKU 
Arpa ektim darı çılclı 
Bir kız aldım karı çıktı 
Küçiik kızın adı çıktı 
Haydi kuzum ıiııanay da şinanay 
Haydi yavrum sinanay el& 'inanay 

Arpa ekUnl yaza k.adar 
Kaba döşek dize kadar 
Kallı: gidelim bize kadar 
Hay.dl kuz.um şinanay da inanay 
Haydi yavrum şinanay da tlnanay 

ARŞtMED 

Kıraat dersinde Arıimede dair par· 
~ayı okuyordu: 

cAr,imed hamamda birden haykırdı: 

- Buldum! ,Buldum!• 
Muallim sordu: 
1 

- . Bulduiu ıey ne idi~ 
Talebe derhal e~vap verdi : 
- Kaybettiği sabunu 1 

BiR BILMECE 

Karada vardır bir gemi 
Bqrndadı.r yelkeni ile dilmeni 
BU bunlan göreyim sml 

Dünkü bilmecemiz: Tuqu 

yor. 

Gazetelerin kazançları ma~duttıır. Her ·-~~---~·-•111•••11ıı 
c•:ı.ete.partitaer arasında tabim edilen Kari f ikayetleri 
hisse senetleriyle yqar . .S.tıf arttıkı;a, 

kauoç fulala,ultça hisse senetleri yük
selir. Danimarkada hemen her köylü 
aileainde bir gaıetenin hi11e senedi var• 
dır. 

Gazeteler mail iolert-, ilctı.sadt te,eb
b\islere hami surette müzahirdirler. 
Danlı:e Dagblade• ıaz.etesi yalnız malf 
işleri takip eder ve büyük sermayedar· 
lar tarafından idare edilir. 

Danimarka halkı ıazetelerde, kırit 
anbar gibi her teYİ bulmak ister. Fakat 
hallcın hoılandığı oey aülünç vale' alar· 
dir. Danimarkalılar millet itibariyle İt· 

kanda ilerden hoılanmaı.lar. Faraza Da· 

Su isteyorlar 
Bir okuyucumuz yazıyor : 
Ben Göz.tepe tramvay cadd~inde otu• 

ruyorum. GUnde, bq, hattı on d«'a ı 
- Tak, tak .. 
Kapımız önünde bekliycn bir arabac. 

elinde bi.r kova bulunduiu halde : 
- Bayım, hayvanım çok sw:adı .• LUt... 

fen bir kova su verirseniz sevaba girer. 
siniz. 

Diyor .. 

Bidayette bu işe ehemmiye' verme
dim. baha doğrusu hayvana da acıdım. .. 

nimarka ıazetelerinin F ransadalti Sta· Milracaatçilerin hepsinin gönlilnil h04 
visky hadi~sine verdikleri yer, yılbaşı ettim.Fakat gilnün birinde, su şirk.etinin 
iumpinc jııck'ına verdikleri yerden da· kabarık bir hesabiyle karşıla§tım. Ve 
ha azdır. Hele Edvard Sekizin tahtından postayı kestim .. Anuna kapımız, bennu
Ceragati hidieesini ve hunun hikayesini tat çalınıyor. 
aayet lı:ısa cec;miılerdir. Vakıti Göztepe karakolunun yanında 

Eaaıen Danimarlcada haliyetlerc ait bir çeşme ve bir de arık vardır. Fakat 
ltötü haberlerin yazılmasına halkın rızcı.· kıl gibi akan bu çeşmeden hayvan sula
ıı yoktur. AlelUınum milletler ve milli· mak şöyle dursun, insanlar bile ihtiya· 
yetler aleyhinde yaıı yazılması Adet de- cını temin edemiyor. 
iildir. Gazeteler, kendi ar..larında ve sü- Belediye bu civarda arıklı bir ç~tM 
tunlar üzerinde nibayet ilmt hir mevzuu yaptırsa da, ihtiyaç temin edilse, biz de 
ınünakat• mevıuu yap•rlar. ı ,u i.z'açtan kurtulsak daha muvafık ot-

SEMtH NAZIM mu nu 1 
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Bahçeye yanyana iki mezar kazın! 
Bu sözleri fahişe Teosya, dudaklarında bir tebessüm 

çok sakin bir sesle ve soğukkanhlıl<la söy_lemişti 
Teosyamn maksadı, kendile- lıveli bir gülümseme ile: me duymaktan kurtulamadılar. 

ı·ini bu yola kadar getirenlerin a· - Afiyet olsun dedi. Yalnız bu Bu Örperme bir korku örperme-
ğızlannı ebedi olarak kapatmak- gece eğlentim var •• Bana derhal si değil, onu ıöyliyen kadının fa
h... taraP bulmala.. Y arm da fıçılarm rap 1smarlar gibi mezar ısmarla-

0, dememit mi idi ki bu iti bana bepıini yenilemek lazım... mnsmdaki sadelik ve tabiilikden 
bırak?.. Utaklar bir saparta beklerken ileri geliyordu. 

Kurnaz kadm, hakikaten çok bu vaziyetle karşılaşmalanna ae- Cevap vermeden eğildiler. 
kurnaz ve çok keıtirme yoldan yü- vindiler. An!amı{;lardı. 
•Üyordu. ~ Böyle hanımı nerede bulabilir- Çekilip gittiler. 

Vakit kaybetmeğe gelmezdi. ferdi. Teosya, evini Vasilin annesine 
Vaıil, kız kardeşinin yüzüne Artık çekilip gidecekler. Veri- terltett:iği zaman kendi odasını • 

hayranlıkla baktı. len emirleri yerine getireceklerdi. kapatmı~ Hlitlemiçti. 
- Sen, dedi, yanımda oldukça Teosya, sanki çok ehemmiyetsiz. Bu odan ı Teo:ıya için ne kadar 

Saat 12.30-12.45 le muhtelif plak ne§· 
riyatı, 12.50-13.15 te pl!k, Tilrk musikisi 
ve halk şarkıları, 13.15-13.30 da dahUl 
ve harici haberler . 

Hankeu, 5 (A.A) - Çin tebliği : Çin yeni bir müdafaa hatt .. d .. 1 . Akşam neşriyatı: 
ı vucu a gelin mıt· 

taarruzunun tehdidi altında bulunan tir. JaponJar aleyhine lsyau eden bir Saat 18.30-19.00 da Muhtelif plak ncş-
Hnngsovdaki Japon kıt'atı arasında pa- Mançuko müfrezesi Taiyuandan yirmi riyalı, 19.00-19.30 da Türk musikisi ve 
nik baş göstermiştir. Tsinpu demi.ryolu- mil mesafede bulunan Sintsihde Hilli- halk şarkıları (Makbule Çakar ve arka~ \ 

·1 'h L L daşları) nu müdafaa eden Çin kuvvetleri düş- ere ı tı aıı; etmiıt ve Japonlara ıı;arıı 
19 3 manın motörlU kıt'att tarafından yapı- çete harbine başlamıştır. . 0-19.45 te saat ayarı ve arapça n* 

lan taarruzlar neticesinde arazi düz ol- Puyang, 5 (A.A) - Hopei hattında riyal, 19·45-20.15 te Tüıık musikisi ve 
J{\ponların bir mukabil taarruzunu püs- halk şarkıları (Servet Adnan ve arka-. 

duğundan daha fazla miidafaa imkanı kürten Çin kuvvetleri şimal istikame- daşları), 20.15-20.30 ela Meteoroloji mev .. 
kalmamış ve dün Yensovu tahliye et- tinde Heri hareketlerine devam ederek zuunda konuşma: Tevfik Göymen, 20.30.. 

miştir. Yensovun şimal inden gönderilen Singtcng ve Nanloyu zaptetmişlerdir. 2~·00 de PlAkla dans musikisi, 21.00-21.15 
takviye kıt'atı ile Yensovun cenubunda J Japonlar Taming üzerine çekiliyorlar. aJans habedt i, 21.15-21.55 Stüdyo salon 

orkestrası . 

Romanyada yeni kararnameler 

Yahudilere 40 yaşından 
v 

aşagı hizmetçi yasaktır 

ISTANBUL RADYOSU 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da plAkla Türk ınusikls~ 
12.50 de havadis, 13.05 te plB.kla Türk 
musıkisi, 13.30 da muhtelif plak ne§l"i
yatı. 

Akşam n~riyntı: 

biz Bizanstan değil, Bizans bizden bir şeyden bahı;ede:- gibi: 'biiyük değer taındıi,iını ve bu oda-
korksun... - Birde, dedi, bu akşam için va babasmdan başka erkek ayağı- Bühcş. 5 (A.A) - Bükreş polis mü- hudıleriıı kırk yaşmdan aşağı sinde hiz-

- Ben, Simbatyosa ve arkadaş- gör..e:eğiniz bir iş daha var. m bastmbadxemı biliyoruz. Teoc-ıt!üru ve kralm mutemetlerinden general metçi 1.ullnnmnl.ırı menedılmıştir. 

Saat 18.30 da Çocuk tiyatrosu(TilUl 
ve Mılil gece sarayında), 19.00 da Nezihe 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
19 30 da Spor müsahabeleri: Eşref Şefik 
19.55 tc borsa haberleri, 20 00 de cemai 
KAmil ve arkad~Iarı tarafından TürlC 
musiki i ve hnlk şarkıları, 20.30 da hava 
raporu, 20.35 te Ömer Rıza tarafından 
arapçn söylev, 20.45 te fasıl saz hcye1l 
okuyanlar: kliçük Safiye, fbrahlm, Ali, 
Kanun Muammer klarnet Hamdi, tanbur 
Sal:-ıhittin, Ut Cevdet Kozan, Keman 
Cevdet. 21.15 te Bedriye Tüzün: Şan 
orkestra refakatiyle, 21.45 te orkestra. 
22.15 te njans haberleri, 22.30 da plA.lda 
sololar, opera ve operetler, 22.50 de son 
haberler ve ertesi günün programı. 
AVRUPA ISTASYONLARINDAN BU 
AKŞAM D1NLENEBtLECEK SEÇME 

lanna haber verdim. Bu gece bu- Sustu. Uşa!:le.rın r,özlerine gü- ya b~r kerre oray~.karde~i olduğu- Cııbriel Marinescoyn bir dahiliye mü tc· Bukre~. 5 (A.A) - Vnn Zeelıınd 
rada eğleneceğiz. Sen istersen gel. zel gözlerini d ;kerek, titremeden, lnu ~ılme-den. ~asılı ı;ol·muştu. H~l-lşıaının haiz olduğu s. IAhiyetlere müşabih Londrny h~reket etmiştir. 7..annedildi-
istersen gelme ••• Manmafih üçün- lane .. tane cövledi: ıbu~ı o da bılahE fahiı;cn'n icar- ınlahi:retler verilmi~tir sine göre Vnn Zeelıınd dünya ticareti-
cii iM,eli atlatabilirde gelirsen fe- _ Bahçeye- b d d deşı çıkınca odanın 11 abancı crl::ck Bükreş, 5 ( A.A) - Bütün departman ni ıslah etmek çureleri hakkındaki rapo· 

. l K' b'l' B l ' o rum o asının b h . . na etmıt o mazaın.. ım ı ır.. e - "'l"l • • .. d"" "'.. .. l b asmamış mc remıyetı muhafaza ve bcledıye meclislerinin feshine mutenl- runun tetktki için Londraya davet edıl-
k

. 
1
.. .. o u ermı gom ugumuz cı&nıa u d'l . . 

l uzum hasıl olurda... akşam iki mezar açacaksmız. c 1 mıştı. . W• • • \,k bir knrarnamc i d r edılmiştir. Ya- mi~tir. * . .. .. . .., Odada bır degışıklık yoktu. ________ .... ....., _______ _ 

V T . kard . S f' Sekız U(lak, buyuk bır Eogukkım- H k · · <l 'd' J • ı t p İ k • 0

• b \ ( • 
h

. aaı ı.n. a?°eb~ı. k e!ıl ves 10 ıla, lılıkla veri!en bu emrin tesiri al- s ekr ıley. e_s ıbyerın e : ı.. ngı ere - or e ı z mu n ase e erı 
ızmetçı erm ır ısmı ı e o c:o a- t d b"t" _ L ·ı·• 1 • .., o o arısm oy resmı yıne dı-

• • k .. d 1 1n a, u un vanşı tt.:: et'me ragmen d 1 d d 
rısm onagına tafın ı ar. ft d'I var a ası ı uruyor u. 

Teoıya, ne olur ne olmaz düşün- ı re 
1 

er. • . • • Resmin önüne diz çöktü. B • 1 °1° k A h • 
cesile evinden uzakle.,tırmadığı ve Valaa or..la!"ın :n ~·~ermde hır- TilTemi:ren bir sesle: fT ngl lZ QS erı eyetı 
evvelce her ~irini ~yrı ayrı ölüm- den fazla cmayetm tzı v~rdı. Va- - B ba ... B ba ... Dedi. Sözünü 
den kurtardıgı sekiz haydudu ya- kıa onlar T eotv. nın ernrı altında 1 tuttuk .. lnf h:amım aldık. Sana ha.1 ş b l • b •d • 
nına çağırdı. b~na .. benz~r bır çak kanlı işlet· ı }'dım zındım eden düşmanlarına 1 u atta l z ona gı l yor 

- Bana kartı olan sadakatinizi gormuşlerd!. biz BizanGı zından edeceğiz .. Me-
biliyorum, dedi. Görüyorsunuz ya Buna ragmen onların kanı ve zarında rahat y .. t... -----------------
ben de aizi bırakmadım. Hele bun- nasırlafmış kıılplerinde bir örper-1 ~ BITMEDi _ Londra, 5 (A.A) - iyi h::ıber nlan Portekiz üzerinde nüfuz icra elmeğe te-

PROGRAM 

SENFONlLER dan sonra hiç bırakmıyacağım. J - ınahaflller lngiliz askeri heyeti uzalariy- şebhüs ettikleri şu sırada bu müzakerc-
Sekiz haydut utak bir köpek ita- aponya aleyhine bir beyannam d le Portekiz erkAtııharbiyesi arasında lcrin elzem oldu u kaydedılınektcdır .• 

at ve sadakati ile yerlere kadar · e e Burada hasıl olan kanaate göre Alman-
13,15 Roma kısa dalgası, Operada ve 

rilecek senfonik konseri kL<>men akil 
n ' 

21.05 Prag: Çek filhannonlsl. k 
- '- k d l şubat sonundu Lizbonda yapılacak. olan 

apanara& en i erine her husus- ya - Italya ve Portekiz arasındak1 zahi-
t .-:1 'I b'I w• • B l görüşmelere biiytık bir ehemmiyet at-
a guVenı e 1 ecegını gösterdiler. •t ı b • b h ri yakınlık lspanyol meselesinin çerçe-
Teoıya: eyne mı e ır fetmektedirler. Bu ınahfıller ispanya 

Ş• d' d d" V OY O• harbinin tesirlerine rağmen lngiltere ile vesini aşmamakta ve lngiliz • Portekiz 
- ım ı, e ı. azifeniz yine askeri menfaatleri ideolojik ınillahaznla-

HAFlF KONSERLER 

7 10 Berlin kısa dalgası: Küçük mu· 
siki parçaları, (8,15: Devamı) 9,20 Parls 
kolonyal: Plak, 10 Bertin kısa dalgası: eski vazifedir. Unutmayın. Bunun Portekiz arasında ittifakın bütün kuv-

için de evvela her teyin yerli ye-- taı tcıı.vsı·ye edı·ı,·yo vetini muhafaza ettiği söylenmekte ve 

rinde olup olmadığını bir gözden r 
geçirmeniz lazım. Gizli merdiven 
işleyor mu? Bödrum odası ne va
ziyette? Derhal ona bir anahtar .laponlar radyo merkezini bastılar 

bu görü.şmelcrden kat'i neticeler bekle-
nilmcsine rağmen lspnnyol ihlilfilinden 
istifade e<kn bazı ecnebi memleketlerin 

ra tekaddüm etmektedir. lngiliz asker~ 
eksperlerinden ·mürekkep bir heyet ln· 
giltere ile Portekizin mütekabil ihtiyaç
larını tc.c;bit etmek üzere şubatta Llibo
na gidecektir. 

Musikili ve sözlü program, 12 Berlin kı .. 
aa dalgası, Köylü ınusikisi, 12,15 Roma 
kısa dalgası: Hafif musiki, 13 Berli.n kısa 
dalgası: Hafif musiki, (14.15 devamı)' 

Yaptırın. Bahçenin arka kapısının Şlnghny, 5 (A.A) - Japon ordusu ı mesal hirliğındc bulunmaktan fariğ ol
&Ürgüıü sağlam mı? Bir muayene çekilen ve alınan lelgrafl.ırı kontrol et- malarını ve Japonya Çin<leki ınüsellilh 
edin. Sonra ... Mahzende zannede- mek ınaksadiylc cslren NorLhern ve kuvvetlerini tamamen geri almadıkça ve 
rim b" ·· f 

Filistine iki heyet gidiyor 

Kırk Arap çetesi 
lngilizlerle vuruştu 

utun şarap fıçılarını boşalt· Commercial pacific knl>lo kumpanyaları ütuhııt, siyasetini bırakmadıkça Çine 
marnı, smızdır. bUrolarına sansör memurları yerleştir- yıırdımclu bulunmalarını teklif ediyor-

Utaklar birbirlerinin suratları- mek üzeredir. Dün Jnponların nöbetçi- Jar. 
na baktılar. ler ikam etmiş oldukları Enlernasyo- Şanghay, 5 (AA) - Japon memur-

• Onlar burada uzun zaman be- nal radyonun memurları bu sabah va-ı hırı bugün radyo idaresini işgal elmiş· 
ııye konmuf kazlar gibi yemitler, zifele . b 1 . 1 rd" B •. ler<lir. işleri münhasıran J ponlarla te-
İç.ınitler ve yafanııtlardı. Odaları d n . aşına .g:! memı.ş e ır. u yuz- mine çalışıyorlar. 

'

arap b . . d' . en telsız scrvısı bozulmuştur. L d 5 (A A) Ş 1 Londra, S (A.A) - Filistine ~ide- teksim planını hararetle müdafaa ettig"i 
ma zenıne ınen mer ıvenın on ra, . - anghay beyne - . .. . 

hatınd b l d Londra, 5 (A.A) - Çine yardım ko- .1 1 •~k d k' d k . . cek olan yenı hukümet komisyonunun ve cemiyet konseyince kendisinden mu· a u unuyor u. . . . mı e mm..., asın n ı ra yo ıner ez.mm 
ltsiz güçsüz olan bu serseriler mıtesı hır beyanname neşretmiştir. Bu Japonlar t.nrafındnn işgali Lonclrada bli- sey~atlcrini tarif c~en bir beyaz kitap fassal bir taksim plam tevdi etmesi is-

bütün zamanlarını farap m h beyanname hilhaB!a profesör Albert Eins .. k b" h d bugun ne~redılccektır. tendiği malumdur. 
• a ze- . . . . yu ır eyecan uyan ırmıştır. K d 5 ( A ) 

nınde. fal'&P fıçılarının diplerinde tem tarafından ını~ cdılmışlir. Beyan- Gazeteler bu lı5diseyi çok mühim te- B~ komisyon Lord Peelin Raporteze u üs. .A - Gazetelerin y.u-
lteçirmitlerdi. Öyle zamanlar ol- n~mcd~ Japon eııı~ıasına karşı beynel- lakki ediyorlar. Evening Standnrd bu tav ıyc edılen iki te~ckkülün vazifesini dığına göre Filistinin §İmalinde yeniden 
rnu,tu k' d l b" mılel bır boykot.aı yapıln,ası tavsiye h"d' .. .. ·· k · L d p I d F·ı· . lmk Arap çetesiyle lngiliz kuvvetleri 

k 
t ora a sızmıf ar ve ır . . u ıs~ yuzundcn Japonlarla alakadar gorece tır. or ee raporun a ı ıstıne 

aı: cün gözükmemitlerdi. edılmektedır. Beyannamede bilhassa ecnebi devl!!tlcr arasında vahim bir ih- mail hir komisyonla taksim planma gö- arasında müsademeler olmu~tur. Ç.cte-
T I' k d b' şöyle denilınektedıt· : . • cilerden üçü ölmü~tür. Hebron halkı fn· 

b
• e~a~anın sua ı arfısın a ır- tılef çıkobilcceğini Kaydediyorlar. Ja· ı re mıntat.alart ayırmak üzere bir hudut 
l .. ler ti b k l Insanı'y"' sulh v• ... demok-~ı· nan a t ı.. 1 1 1 k • gilizlerin bir tedip hareketi eanasında 

.. & ının sura arına a ma art "" w ·= · un pon arın 'IJeyne ıni e mıntaka belediye-
1 
omısyonu gönderilmesini teklif etmiş- k d" . . . . 

itle bundandı. bUtün rnemlekellerc Japon mallarına sinden yaptıkları taleplere gelince Ingil- t: lngiltere h .k.. ti" • F·1· • • ı__· en ılerıne yardımdan ımtına etm11ler-
K . ka 1 ~ u ume nm ·ı ıstını taıuım d' H ile h · k b 1 H 

\iplerde ve fıçılarda •arabın rşı kendi ihtiyariye boykotaj ilan tere ve Amerika bu mesele hakkında projesini kab 1 d'l . . 1 b ._ v fır. a ıe rı ısmen Ofa tmııtır. ay-
zerr • k l 1 k l et l · i J il •ft · l d u e ı "11

' nazarıy e a~tığı- ada ve Kudüs - Hebron Kudüa • Yafa 
eaı a mıya ı ço o mu,tu. me erın aponya e onun u.ıarruz vazıyet a ına an belediyenin cevap ver- nı hatırlat k ı· d M·ıı 1 Ce . ' 

_ T eoıya bunu derhal anladı. siyasetini teshil edecek olan her fürlU llli?si muhtemel değildir. etinin ma a~ın~ ır. ı et e.r ~ı- yollannda otobüslere ateş edil mit ve bir 
_ _ Y temmuz ıçtımıunda lngılterenın çok Yahudi yaralanmııttr. 

Sli& ~~~~~~:oeı~--..;.""l!!!!!!!!'!!!=""':"'!~~~~~~~!!!!!!~!!!!!!!"l9"' vardı. Oğlum hu memleketin pad~ı- ren bir ananın-göz ynslarındandtM, • ==b ? --. · cm- a~ en oglundan eonra o luza can verece-
nın kızını nerede ise görm~. A§ık olmuş. nun oluşu da nihayet aradığı memlekeU ğim.Yeter ki aşlcı ytrunda hayatımı ver-
Yataklara düşlil. lnim inim inleıneğe bulduğu içindi. diğiın kızı bir kerre dünya gözü ile göre-

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
başladı. Baktım çare yok, evladım -öle- - Nineciğim, dedi. Vakti sen şimdi yim. 
cek .. Örttilın başımı, padişahın sarayma dertlisin, kederin var ama .• Ben de ya- Kadıncağız bu elmas parçası dellkan

gitlim. Ayaklarına kapandım. Yalvardım bancıyırn. Burada kimsem yok. Daha da hnın derdinin de oğlunun derdinin aynt 
yakardım, ağladun .. Oğlanın derdini söy- gidecek yolum var. ilk defa seni gör- olduğunu duyunca çok tlzüldU. 

1 d 
lediın. Ytizüme kapıyı kapadılar. dilm. Beni bir gececik evine kabt11 eder - Oğlum, dedi. Onu gönnesi belki 

Ç le n e cr::xEJ•E"DIZl!Sl•Bllll, -Haydi kadın, git işine .. dediler.Pa- ve misafirliğe alır nıısın! Para istersen kabil. Fakat ele geçirilmesi hiç milmkUn 
dişahm kızını bugüne kadar binlerce ki- sana istediğin kadar para vereyim. değil. Padişahın oturduğu şehir buraya 

Yazan: METiN ORBAY şi istedi. O kız kimseye varmıyor .. Onun Kadın, acısı içinde: iki günlüktür. Madam ki bu kadar yol-
-· 2 _ dberdinden de binlerce kişi canlarını kur- - Baştm<Ia yerin var, dedi. Benim -dan geldin, tabii oraya da gidersin. Gö-

an etti. d 

E 
para a pulda gözüm yolc. Ciğerparem rürsün de .. Yalnız onun bulunduğu şehir 

V 1 kt k k ~ Be:ı bu haberi alınca vurulm~ ôön· evlidıın gittikten sonra dilııya malını ne ile bizim köy arasında b~ka bir köy var. enme en or a M.... ~ilZ dum. Belki oğlum vazge~r diye ona edeyim. Gel beraber .. Bir gece değil, is- bu köyde bir kadın var. Bu kadın sevda 
bunları söyledim. tediğin kadar kal. çekenlere şüa veriyormu~. muratlarını 

V'e1lrine: 

- Ben mutlaka bu kızı yakından gö

receğim ve onu almağa çalı.şacağun, de
dı. 

v . 
ezır her ne kadar nasihat ederse de 

genç Padişahın kalbine bir kerre aşk o

kunu saplaını,ş. Artık hiç birşey kar et-

lın~7- '.Memleketin idaresini dönünceye 
tadar v • · ezınnc bırakır. 

k" Kıyafetini değiştirir. Genç kendine fa-
ır bir s yyah .. .. . C b" d b' 

h l 
su.su venr. e ıne e ır ay. 1 Para ulornk yoln çıkar. 

Btışfar yu· .. ğ 'd .. d .. g"d ruıne •e, gece gı er, gu.n uz 
1 er, az. "ide d N"h b. k'. .. r. uz gl er_ ı a.vet ır o-

ye rastlar. Bu köyün kenarında bir az Aıka hı"r ıa·f kıt·r eder mı'" Ogwlan bı·r D l"k 1 l ı __ _.___ be la önl · · · ,,. r e ı an ı i e 1Y1UUu:ağı& hera r yo enne getmyormuş ama çok para isti-
oturup dinleneyim der. Bir de halt.ar ki kerre fitili almışh. dü.ştüler. Kadının köyde ufacık bir ku- yoımuı. benim param olmadığı için ona 
karşıdan ihtiyar bir kadıncağız, beli iki - Madaın ki sevdiğiınin uğrunda bin lübesi vardı. Oraya gittiler. gidemedim. Ve yavrumu ellinden ka-
büklüm olmuş, gözlerinden yaşlar akıta- kişi kurban gitmiş, ben de bin birinci O gece Allah ne verdi ise yediler. çırdım. Kim bilir. Belk.i senin paran var-

rak geliyordu. kurban olurum. dedi. Velh~ıl şifa bul- Yatacakları sırada genç padişah ihti- dır. Padişahın kızınt gönneğe giderken 
_ Acaba bu kadmm ne derdi vardı. ınadı. Bir deri bir kemik kaldıktan sonra yar kadına: bir kerre o köyde o kadına u~. Allah 
Diye ona doğru gider. Yolda karşıla- gözlerini yumdu. O kahpe kızın yüzün- _ Nineciğim, dedi. Beni dinle .. Ben büyüktür. Kul kulun yardımcısıdır.Um-

şırlar. den tatlı canından oldu. Bugün toprağa de sana derdimi anlatayım. Seni anne madik taş bq yarar derler .. İnsan böyle 
- Ne o nineciğim, neden ağlıforsun? göındük.. Mezarından geliyorum ve o- gibi sevdim. Benim derdim de senin oğ- senin halinde olunca karıncadan medet 

Derdin, kederin nedir?· nun için ağlıyorum. }unun derdinin aynı .. Ben de 0 padi.şa- umar. 
,Piye sorar. Kadın bir iki ahlayıp of- Genç padiph. kadının bu sözlerinden hın kızına hem de görmeden ve resmin- Genç padişah bunu haber alınca orada 

ladıktan sonra: hem müteessir olmuştu hem de memnun den vuruldum. Ta uzak memleketlerden artrk biç durmaz. Sabahı gUç eder ve 
_ Sorma evlAdım, der. Şu mihnetli olmuştu. buralara kadar hep onun aşkı lle dUş- sabah şafak doğarken yola çıkar. 

kalwı::ı da..rü duo,yada biı: tanecik oilum _ Müteessir olması. evI.adını ölüme ve- tUın. Ne yapacaimu bi.lmiırorum. Belki -DEVAM EDECEK-

13,10 Bukreş plak, 14,15 Parls kolonyal 
konser nakli, 15 keza, 16,30 Peşte: Radyo 
orkestrası, 16.30 Ostrova, Prag: Hafif 
musiki, 17 Berlin kısa dalgası: Karışık 
o~era parçaları, 18.15 Roma, Bari: Riy() 
dö Janeyrodan Breı.ilya musikisi nakli, 
18.15 Milano, Torino (keza) 19.15 BU.k
reş: _o~kestra, 20 Floı·ans, Napoli, şarkılı 
musıkı, 20.10 Lilyp~ig: Asken bando, 
20·25 Bükrcş : Mandolin orkestrası, 20. 
25 Florans Napoli, halle musikisi, 20.30 
Roma, Bari, karıştk musiki, 21.15 Bükreş 
radyo orkestrası, 21,30 Roma, Bari kan
şık musiki, 21.30 Napoll, Florans, Yarun 
saat keman ve orkestra (Mozart, Paga
nini) 22,45 Bükreş Motoi orkestrası 23 

' ' 30 P~te: ScyrUsefer bandosu, 23.30 U-
ypzig: Hafif musiki (Stiitgart, Kolonya: 
keza) 

OPERALAR, OPER~'TLER 
11 Berlin kı.sa dalgası. Zar lind Zim

mer ınann operasından sahneler, 14.45 
Roma kısa dalgası: Lirik opera musikisi 
18.35 Roma kısa dalgası: (Trovatore o
perası) 21.55 LAypzig: Rosslnlni• (ttal
yan km Cezaylrde) operası, 21 Varşova 
(Dansöz Fanni) isimli operası, 22 MilA· 
no, Torino Roma kısa dalgası: Maz.7.ema
rello isimli operet piyesi. 

ODA MUStKtSt 
9.30 Berlln kısa dalgası,: Triyo (Ha

ydn) 23.05 Varşova: Triyo (Çeykovak.l) 
REStrALLER 
16•15 Berlin kısa dalgası: Schubert'ten 

piyano mu.sikisi, 17,15 Roma kısa dalgası, 
halk şarkıları, 17.15 Va11<>va: Piyano 
solo (Chopin, Maniusco, vesaire) ı 7.40 

Peşte: FlUt resitali (Macar operalaruı
dan) 20 Bükreş: Şarkılar, 20 Peşte: Ma-

car şarlc:ılan (Çigan ork:e1truı refakaü
le) 22.05 Peşte: Piyano sonatları: (Be
ethoven) 

DANS MUSlKISl 
18.02 Bükreş: 18.10: Varşova (plakta) 

18.30 Peşte, 19 Bükreş (şark.ıh dans ııa. 
vaları) 

MUHTELtF 
19.30 Roma kısa dalgası: Arapça musi

kili neşriyat, 20.45 Bari: Türkçe musikili 
program, 21.20 Bari: Rumca mu.slk.iU 
program 

Rumen Yahudileri 
Belgrad, 4 (A.A) - Rwnen yahudi

lerinin Yugoslavyaya muhtemel bir mu
haccretine karı?t hüküm~t re.>ınen hiç 
bir tedbir itti.haz etme.ın.isllr. 
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BÜYÜK VE T ARİHI MACERA TEFRİKAMIZ Harp Ediyor Devam 

Kadı sanlar 
- 27 
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Yazan : N. O R B A V 

Bu macera da böyle bitti 

T eruel mıntakasında asilerin yaptık .. 
lar -taarruz müşkülatla durduruldu 

Tarih, Mari Ridi aşkına ve yavrusunun babasına öliin
ceye kadar sadık kaldığı için methetmektedir 

Mnri Ridin bu sözleri hakimler he- Her ne kadar efse.nevi bazı hil{a- tin savaşlarda erkeklerin cesnretle· 
yeti üzerinde derin bir tesir yaptı. yeler uydurulmuş ise de bunlar hep rinden üstün bir cesaret ve cüret 

Ann Bonneye de sordular: halkın geniş karihasında yer bulmuş göstermişlerdir. Buna rağmen ve 
- Karnındaki çocuk kimden? hayallerden ibarettir. ı gördüğümüz gibi bu iki kadın, za-

....... , .. Asiler 111111111 

-0--

Bir Fransız konsol o· 
suruı tevJtif ettiler. Bu 
hadise şic:i1~etle pro
testo edildi. V·ıgos-
1 ;vya ltonsofosu Nas
yenalistlere prens 
PoS'un se&amlc:rını bil
dirdi. Kendini ahlak düşkünlüğünün derin Bu devrin kadın korsanlan hak- men olmus hakiki cinsiyetlerinin esi-

,.ukuruna salmı• olan bu ihtiraslı ka-1 kında yazı yazan müverrihler, Ann ri kalmaktan da kurtul&mamıtlardır. •••111
•

11
•••••••••••••••••••••••••••••••· 

-:r :r k Bar clon, 5 (Ö.R) - Milli müdafaa 
dm adalet kar•ısında yalan söylemi- Bonney için, onu kocasını ter edip * 

:r Ied. · nezaretinin resmi teblii,ri : Tcrvel mm· 
Yccek kadar bir büyüklük gösterdi. dostuna kaçhğından dola}, tel'in e-ı Eserimizin ba.§mda da söy ığı-

d 1 ı kı b b d • b. takasında düşmanın taarruz teşebbüsii Bilmiyorum, dedi. er er .. •en af na ve yavrusunun a- miz gi i yaz ağımız ıaaece ır veya 
- - Nasıl bilmiyorsun? basına son nefesine kdar sadık kal- il iki kadın korsanın hayalı değil, de- yeniden sağ cenah mevzilerimiz karşı-

- Belki babası Raekamdır. Belki dığı için Maı·i Ridi methetmektedir- nizcilik ye korsanlrk tarihinde yer sında pı?rçalanmış1ır. Bir çok iankJarın 
ha hattı hnrbe okulması suretiyle yapılan 

de ilk çocug~ umu doğurmak için Rae- ler. nlmıs bütün kadın korsanların -
_,,_ iki hücumu püskürttük. Bunlardan biri 

kamın beni bıraktığı adada konuı· )-4' yatıdır. 
On k. · · k } k • M · R.d A B Petroya mevkiine Y.arşı te,·cih edilmiş-

luğum adamlardandır. se ızıncı asrın orsanı lan- arı ı ve nn onney. on ae-
Gebe kadınların, doğuracakları binek yer bulan bu iki kadının haya.- kizinci asnn hahramanlan idi. tir. Piyade ateşimiz düşmana ağır n-

zamana kadar idamlannın tehiri ka- lı burada bitti. Şimdi okurlarımızı on dokuzuncu yiat verdirdi ve hasım zırhlı otomobil
nun icabı idi. Bunlar, gördüğümüz gibi, gerek asra geliri\•oruz. Ve bu asırda Çin !eriyle birlikte intiuımsız bir ~elrilde çe-

ld klan b. k b ld k d • 1 d b. l · kildi. Yine tankların himayesi altında Bütün haydutlar 17 Şubat 1712 a ı ter ıye, gere üyütü ü • emz erin e, l!' erce gemı ve yüz 
1 

. .k . d ıl 'ki . h" 
k 

1--· h' J k h b. d f l b• · l h .. ,_.,__ ·· Tervc ıstı nmetin e yap an ı ncı u-tarihinde kendi gemilerinin dire - ICl"l mu ıt ve 9art ar ve gere ae ru - m en az a ır maıyet e UKum au- . . . .
1 

. . 
· l d klan ··k 1 h fil l cuma gclıncc ılerı mcvkı erımıze yak· lerine sallandırılmak ıuretıyle ceza· arın a mevcut macera aı nın · ren, mu emme arp o anna sa- 1 • • 

lannı ördüler sevki ile kadınlıklanndan uzaklq- hip bir kadından .. Koraanlar krali- la.şmak unkfınını bulamadan tam:ımıylc 
~ • . An 8o d h mıtlar, erkekliğe yaldqmıJlar ve en çeıinden bahsedeceğiz. pü.c;ki.irtülmüştiir. Sol cenahta 1062 ve 

• Man Rid ve n • nney e a- çetin savqlarda erkeklerin ceaaretle - BlRtNCl KISMIN SONU - 1076 tepelerine karşı hücumlar reddedil-
pİlbanede yatıyor ve hır taraftan da di. Cephenin diğer kısımlarında top ve 
~ ~! yapılıyordu. _ tüfenk ateşi. Paris, 5 (Ö.R) - Nasyonalist Ispan-

T~~t n~esı Ann 8?nneyın Son teşebbüs münasebetiyle 1 Salamanka, 5 (Ö.R) - Nasyonalistp·adn bir Fransız konsolosu te~kif edil-
1eraen abliklı hır kadın oldugu mey- genel karargahının resmi tebliği : Bu-; miştir. Hükümet San - Sebastıen Fran-
dana çıktı. 

sız gC'Jlel konsolosuna Salamanka otori• 
teleri nezdinde müdahalede bulunma!I 
için talimat göndermiştir. 

Salamruıka, 5 (Ö.R) - Yugoslavy• 
mümessili San - Sebastiende nasyon .. 
list hükümet rei.;inin kabine §efini .* 
yaret ederek kral naibi prens Folun !~ 
lamını \'e nasyonalist silahların zaferi 
lehindeki temennilerini bildirmiştir. 

General Frankonun daire reisi bu teb
liğe teşekkür etmiş ve Yugoslavya hak• 
kında temennilerde bulunmuştur. 

- -:' 

Yunan Mari Ride gelince: O bütün ma· 
cera hayahna rağmen çok temiz kal· 
m1'h· Kadınlık iffet ve gururundan 
hirJey kaybetmemifti. 

V akıi aevdiği adama kendisini 
teslim etmitti. Ondan gebe kalmlflı. 
Fakat gÜnün birinde on\Dlla re1men 
evlenmeği, koraanbk hayabndan çe
kilmeği kuruyordu. Ancak tali bu 
İ§e müsaade etmemiıti. Umumi ef
kir Ann Bonneyin aleyhinde, fakat 
Mari Ridin lehinde idi. 

Habeşistanın ilhakını 
kimler tasdik etti? 

Roma, 5 (ö.R) - Dip)omatik i'tihbarat gazetesi halyanın Habeşistan 

üzerindeki hükümraniyetinin tasdiki icwin Hol1anda hükümeti tarafından ya-

Fransa grevi 
Veliahtının düğü

tedricİ surette nüne gidiyorlar Vaziyet 
salah 

Halli onun affedilmeai için hükü
mete ve krala mazbatalar bile gön
derildi. 

Fakat gönderilen bu af mazbata
lannda fark gözetilmemesi için Ann 
Bonneyin de adı Tardı. 

Mari Rid, hapilhanede, karninda
ki yavruaunun doğumunu beklerken 
hep Te herfeye rağmen sadık kaldığı 
qlnnın hatıruını kalbinde tqıyor
du. 

ZaTalh Morison, haydutlarla be
raber uılmlfb. 

Bu maceracı kadına pek aiır gel
di. 

Huta düttü. 
Ve.. Nihayet.. Y avruau ile bera· 

i.er hapilhane köteainde hayata göz· 
lerini yUmdu. 

Mari Ridin ölümünün ertesi günü 
de bu iki korsan kadın hakkında laa
lm af emri gelmqti. 

Bu emirden Ann Bonney fayda· 
landı. 

Hapiıhaneden çıkti. 
Mari Ridin tarihi hapishanedeki 

61ümü ile bittiği gibi Ann Bonneyin 
tarihi de hapiıbaneden çıktığı gün 
bitmiftir. Bu 1ergÜzqtçi iradın son· 
ra ne oldu? Onmı hakkında tarihe 
mal olmuı, vesikalara dayanınıt hiç 
bir kayd ve vaka yoktur. 

pılan teşebbüı1ü tcf!'İr ederek hunun neticelerini bekliyor. Hollanda hükümeli 
l lah~istanın ltalyaya ilhakı de jure ki-bul edilmese bile Roma sefirlerinin 

kral '\'e İmparator namına itimatnamclcr '\'ererek de facte İmparatorluğun 
tasdik edilmesini telkin etmektedir. 

Şimdiki halde imparatorlu8u kat'i olarak taedik etmiş olan memleketler 
cunlardır: Almanya, Js,·içre, Avusturya. Macaristan, Yıugoslavya, Arnavut· 

luk ve nasyonalj,t ispanya .. A,,-upa haricinde Japonya ve Manc;u-Kuo ayni 
§ekilde hareket etmi~lerdir. Lehistan da imparatorluğu tasdik temayülü gÖ.9-

teımi;tir. Cenubi Amerika devletlerinden birc;oklan ve Jrlanda ıefirlerini kra1-
İmparator nezdine göndererek imparatorluğu fiilen tasdik etmi~lerd:r. 

Habe~istan işgalini fiilen tasdik etmis olan memleketler de lngiltere, Fran
!'!a, Belçika, Türkiye, Bulgari ... tan, R::>'nanyadır. 

Beş milyonluk istikrazla 

V arşov<1r şimendiferleri 
elektrikleştirilecektir 

Vartova, 1 S (A.A) - Beş milyon lngiliz liralık bir İ.9tikraz akdi için bir 
Jngiliz grubu le yapılmakta olan müzakercJer neticelenmittir. Bu para Var· 
tova mıntakaaı timendiferlerinin elektrikleştirilmeıinde ve Varşova ile mer• 

kez mıntakası arasında yüksek taruıiyorjlu bir elektrik hattı yapılmasında kul· 
lanılacaktn. 

Varıova, 5 (A.A) - Gazetelerin yazdığına göre Litvanya makamatı Po
lon)'a - Litvanya hudut mmtakasmı Litvanyalıla§tnmağa karar Yererek ora
lardaki Polonyalılan dahile çekmeğe ve yerlerine de e!ki askerleıiı ve muh· 
telif teşekkül mensuplarını yeılettirmeğe haşlamıttır. 

w~ı441~,zıazn' 

d 
Bükreş. 5 (A.A) - Veliaht Preııf 

k be ley or Mihnl dün ak!<am bir torpito muhdbl es ile Atinaya ha~rekct etmiştir. Prens~ 

Bakkaliye 
fabrikaları 

mağazaları ve otomobil 
grevi hala devam ediyor 

t Jal Elen veliahtının evlenme merası· 
mindP. babası kral Karolu temsil cyli
yeccktir. 

Paris, 5 (ö.R) - AmE'le ihtilafümn-ı dığından bay 
dan ileri gelen ve ~n grevlerle o1du.kça müm_essillerini 
vahim safhalara gıren sosyal vazıyet memı~tır. 

Belgrad, 5 (A.A) - Yunan veliahdı 
prens Polun ev]erune merasiminde bl)" 
lunacak olan davetlilerin büyük bir :ıor 
mı Belgraddan geçecektir. Yunan krr 

Chautemps grevcilerin __ ı. 
lının yegeni prenses Aleksandr ile Daw müzakereye davet ede· 

tedricen salaha yüz tutmaktadır. Oto-ı Bakkaliye mağazaları grevi daima ay· 

mobi_l ve kamyon münak.~lfıt amelesin~n İni ~1aziyet~edir. Ba~k~liye. antrepoları 
grevı azalmaktadır. Dun !;azetelP.rın j hfıln grcveı amelelerın ışgali altında bu
kamyonlar vasıtasiyle tevzii tam ola- ]unuyor. Küçük mağazaların müstah
rak yapılabilmiştir. Kiiçilk ve orta mik- demlerine gelince grev halinde mi, yok
yast.a garajlardruı da oldukça otomobil sa işwn çıkarılmış vaziyette mi olduk
ve kamyon çıkmıştır. Bununla beraber ]arı belli değildir. 
grev bitmiş sayılamaz. Kamyon şoför- Nihayet Goodrich otomobil fabrikala
lerinin yüzde yetmiş beşi hala grev ha- rı grevi de devam ediyor. Ba~vekilin ha· 
li:ndedirler. Bilhassa Haller ve şimendi- kem sıfatiyle verec.-eği hüküm heni.iz 
fer istasyonları arasında münakalatı te- ne!'redilmemiştir. B. Chautemps bu sa· 
min eden kamyonlar işlememektedir. hah dairesinin sük(ıneti içinde bu hi.ik
F~rnsyonu idare edenler başvekilin mü ha:ı.ırlamağa çalışmış ve saat on sı· 
hakemliği altında ihtilafın sür'atle hal· ı ralarında u~uıni iş konfe.derasyonu ge-
ledileccğini ümit ediyorlardı. Fakat bu nel sekreterı B. Jouhaux yu kabul et· 
teşebbils ktı.fi derecede ilerlemiş olma-. mi~tir. 

Bulgaristanda 
intihabat 
Sofya. 5 (Ö.R) - Kral yeni intiha

batın altı marUa başlaması için bir 
emirname imza etmiştir. Intihabat mın
taka mıntaka yapılacaktır. 

Haberleri yok 
Londrn, 5 (A.A) - Başvekile yakın

da umumi bir sulh planı teklif edeceği
ne dair Fransızlar tarafından atfedilen 
proje hakkında Ingiliz siyasi mahafili 

ademi malumat beyan eylemektedir. 

msrka prensi Knud Danimarka preJY 
sesi Mathilde Prlisya prensi Orcar PrUB' 
ya prensi August • Guillaumc PrüsY' 
prensesi Cecile Düc de Meklemburg il• 
Düşes Anastasie de Memlemburg dil' 
Atinaya gitmek Uzere Belgraddan geÇ' 

mişlerdir. . 
Londra, 5 (A.A) - Dük ve Düşe' 

de Kent Yunan prensi Pol ile prensef 

Irekrika de Brunsvickin evlenmeleriJY 
de hazır bulunmak üzere Atina~a git• 
mişlerdir. 

F. R1bbentrop 
Bükreş projesinde 

neler var? 
Bükreş, 5 (A.A) - Rador ajansı bi1' 

diriyor : Salahiyettar mahafil B. vol 
Ribbentropun Bükreşi ziyareti proj~ 
hakkında bazı yabancı gazetelerde çr 
kan haberlerden kat'iyyen malGmaU~ 
olmadıklarını bildirmektedir. 

Tun usta 

Parisli Kadın 
sakin bir ıeale: kati gösterdi. Beni ıevdi. Okşadı. sonra kampa yakın bir au kena- Arkeoloji 

- Merak etme Eva •• Dedi. Ge· Öptü .• Babam da öyle... rma gittiler. 
neral tekrar gelecek •• Ve ... istedi- - Sana üzülme, bir gün gelir Bu ıu, kuvvetli bir akıntı halin- araştırma/ar 
iim parayı verecek.. her fey düzelir demiyor muydum? de akıyor ve bir kayalığın altın· Faris, 5 (Ö.R) - Tunusta yapılan at' 

- V - - Hakkın vannıf.. da kayboluyordu. ·keoloji araştırmalarında mühim bir Jtl' 

-· 

Nakleden: A. öZYAMAN CZAM!1'i"~ öLOM AKINTISI Ç~';lklar - elli •. °:'lar vardı· Sanki kayanın altı derin bir şif yapılmış v~ toı:.ığın 8 metre deriP' 
- 28 - Luigi, İçindeki büyük aevinç ile lar - l2cı §Ukılan soyliyerek oto- uçurumdu ve kayna,arak akan su- Hğinde Bilsa tepesi üzerinde miJAttJJ' 

. nec1·-· . f t' _ lalı' arkadatlarınm yanına gitti. büslere bindiler ve kamp kuracak- lar bu Ut'uruma düşüyorlardı. evvel 6 _ 7 inci asırlara ait olduğunda' 
- ıgınız a ı vermege sa ı· ederken hala söyleniyordu: Bugün dağa •• Kampa çıkacak- ları tepeye gittiler. Jak·. b 11' 

yetim yok .. Allaha ısmarladık. G l A t k b 1 I d B d d l ku d l ~üphe caiz olmıyan mezarlara ve un enera •. r ı Of yere ge - &r ı. ura a ça ır arını r u ar. · B .. d.. ·· d d. 
Kapıya dogru- yu··ru·'rken Kont ••s- k h t" d l ç··nku·· 1 • k l .. b.. .. k' b. k E f k. k .. k . l · · - orasını gor un mu, e ı. rın içinde muhtelif eş'-·a bu1unmu"4ut· ""' me za me ın e o mayın.. u zcı u u unun es ı ır as er tra ta ı te tu ınsan ar ızcı· B .. 

1
.. k t d. l B·r " i' 

lendi: ·· 1 d. - · f. l f h. . l . . k f 1. uraya o um a ın ısı ıyor ar. ı K. eşfin ehemmiyeti şundan ileri geliyof soy e ıgım ıatten maa eae ıç olan kaptanı Fransız Lıbran bu- erın hu çevık hare et ve aa ıyet- • . .. ..
1 - General!.. atağı inemem.. ranın ve burada aayfiyeye gelen lerini seyrediyorlardı. çok kımseler bu suya du4tü ~~ .~e ki bu mezarların mütecerrit olmayıp bil' 

Fon Skoffen bqmı çevirdi: Kont odasına döndügu-·· zaman b• k F ·1 1 · · k B t k tük' · 1 d ·· akıntı onları kayanın altına golur- tün bir mezarlık sitesinin bir parç,; ırço ransız aı e erının çocu • u e ınsan ar arasın a uç d'· .. "kled. B° dah ·T'l · · 
- Söyliyecekleriniz daha bitme- karısını karfısında buldu. lar.ından bir izci ekibi kurmuştu. ki,i vardı ki onları gören muhak· ~' suru ı. ~ a 0 u erını oldugu tahmin edilmektedir. Eğer bıJ' 

di mi? Konuştuklarıınızı duydun Çocukların her birinin ahlaki, kak karde! olduklarına hükmeder· hıle bulmak kabıl olmadı. rnsı zannedildiği gibi Kaıtaca şehri"' 
- Beni dinleyin .. Gerek şahsı- mu? tıhhi vaziyetleri ile çok yakından di. Çünkü 0 kadar birbirlerine Böyle au kenarında oturup ko- artse bundnn şu anlaşılıyor ki şehir şiıtl' 

nıza karşı olan derin aempatim, Evet.. alakadar olurdu. benziyorlardı. • nuşurlarken arkalarında, kalın ça- di harabelerinin bulunduğu mevkie :kıl 
~erek büyük memleketinize olan Ne fikirdesin? Luiginin koşarak geldiğini gö- Üçünün de rengi çikulata ren- lılıkların arkasında birbirine ben- rulmuş olmayıp deniz kenarında tc9 
muhabbetim... İyi yaptın.. Fakat bundan ren Jak, arkadatım kar~ı?adı. Eli- ginde esmerdi. ziyen çikulata renkli üç kişiyi gör· edilmiş ve ancak sonraları Tunus Jtöf 

- Bu gevezeliklere lüzum yok. 'onra çok ihtiyatlı hareket etmek ni hararetle sıktı. Her halde Afrikalı müslüman- mediler. Bu üç ki4i iki genci gö- lezinc hakim olan nefis şato Knrtaca)" 
- Size son teklifimi söylüyo- ıarl. Nasılsın? lEıı.ra benziyorlardı. Fakat Avrupa- zetliyorlardı. m<?rkez olmuştur. 

rum. Biliniz ki yaptığımı hakika- - Adam sende.. - Çok iyiyim.. lı gibi giyinmitlerdi. izcilerin ça- içlerinden biri, yanındaki iki 
ten büyük hir fedakarlıktır. - öyle söyleme .• Fon Skoffen - Yüzünden, gözlerindeki se- dır kurma faaliyetlerini uzaktan kişiye Luigiyi gösterdi: Ölüm makineleri 

- Teklifiniz... pahalı satmak istediğin feyi o elin- \'İnçten belli.. ve alakasız seyrediyorlardı. Kamp - itte budur. .. Nevyork, 4 (A.A) _ Kaznlara kar 
- B~ milyon.. den bedava almağa çalı,acaktır. - Evet Jak ... Dütün .. Bu sa- kurulduktan sonra izciler etrafı Dedi. Sonra üçü de seuizcc şı sigorta kumpanyası l937 senesind' 
Fon Skoffen, monokolunu dü- - Ben de öyle dütünüyorum ve hah gözlerimi açınca karşımda ki- dolatmağa çıktılar. Kampta ye- uzakla,tılar. J' 

7.elterek cevap verdi: gelmesini bekliyorum. Geleceği mi gördüm tahmin edersin? mek hazırlığı için birkaç ki•i kal· Luigi ile Jak ta kampa döndü· Amerika Birleşik devletleri dahilin •. ~ 
otomobil kazaları dolayısiylc 40.30-0 ıv 

- Daha makul olduğum·z :ın- varaa göreceği de var. - Anneni mi? dı.. ler.. (1 
nıan gelirim. - O, korkulacak bir adamdır - Evet •• iyi bildin... Annem Luigi ve Jak kalanlar araıında Diğer arkadatlan da gelmitler- şinin öldüğünü, 1•062·000 kişinin ya 
Kapıdan çıkıyordu. Zerçiyano.. bana bu aabah hiç yapmadıiı ilti· idi. di.. ]andığını bilainnektedir. 
Zerciyano, Almana refakat' Kont omuzlarını silkti. Sonra falları yaptı. Hic 2östermediii tef· iki arkadat İ•lerini bitirdikten -Bitmedi- kkeIOindbReeı"~. 



Yılbaşı dolayısiyle işlerdeki durgun- Bu tarihleri hatırınızda 
luk kısmen zail olmuştur. Her cins eş- tutun bakalım doğru 
ya fiyatlerinde tereffü meyli vardır çıkacak mı? 

Rusya da 
Kaybolan Ameri

kalı karıkoca 
---o-

Bundan bir müddet evvel, Donald Ro. 
29-11-987 tarihinden 4-1-938 ak§amına bu mübnyaatın spekülasyon için olduğu· mal yoktur. Mevrudat kolaylıkla ve mil- Her sene olduğu gibi önümüzdeki yıl soğğuk dalgası kaplıyacak ve Jngiliz binson ismindeki bir Amerikalı ile karısı 

kadar olan son ekonomi hafum içinde kanaati vardır. Eyi""' temiz mallar için sait fiatlerle müşteri bulmaktadır. Piya- için de şöyle olacak, böyle olacak diye hükümeti siya.setini §4§ırcıcak. Aşab'l yu- Rut Amerlkadan kalkıp Rusyaya gidi. 
ıehrimiı: ticarn ve zahire borsası tara- piyasa sağlamdır. sa bugün için 50-55 kuruş arasında mü- tnhminlerde bulunanlar oluyor. Bunlar karı ayni tarihte öyle tuhaf bir hldise yorlar. Fakat ellerindeki pasaport sahte.o 
fmd41' neırec!Umif olan gündelik borsa MISIRDARI temcvdç ve snğlnmdır. arasında bir de takvim var. olacak ki bütün dUnya bundan bahsede- dir. Ve bunu Amerlkadn sahte pasaporlı 
ınuamel4tını mil§'ir Ziatelcr muhtcviycı- ZEYTINY A(;I Italyada çıknn ve cBalık avcısının al- cek. 23 Klinunusanlde de yine gazetelere veren bir şebekeden ahnışlardır. 
tının icmali netlcesinde mezkUr müddet Dahili sarfiyat için talepler vaki ol- f~ çıkacak. Karıkoca Moskovadn bir otele iniyor· 

d l l ak•-d I · S ··nı d b 'h t ı · 1nanag~ ı> :ismini + 0"ıyan bu takvim 8Xl0 
l!:a..ı..-:ı- b,...8,,.1_ alınıp satılmı• olan ti- makta ve mevru al sa ı m .... ır. n ve on gu er e azı ı araca ev ermin '""'"' 9 Martta A ·yad bi k ıkl k 1 k lar. Fakat bir iki gUn sonra Robenson 

'P"'°" '" ... ~ ~ santim. en ve boyunchıdır. Ve fam iki ~ a r arış 1 o aca 
C"ret ,. .. ,,,-nm cins ,,. mikt4riı.r{e haf- temiz mallara daha far.la rnğbet vardır. nz miktarda da olsa mal mübayaa etme- (Bu da Çin-Japo ha b hıı.ıa 'h ortadan kayboluyor. Karısı merak edl· 

... ..~ .. -· yu .. z elli scnedcnberi anyı şekilde çıkar. n r mm ıw.ı nı aye-
~-ıık ,..nn~ u• azamt fiatlerinin berveçhi Piyasa sağlamdır. ğe başlaması piyasada inkişaf husultinil te enniyecex.ını gösterı'yor) yor. Ve Moskovadaki Amerikan gazete ;« .:;;;; bıılunduğu ama§ılmı§tır: BöROLCE intaç etmiş ve fiatlerde biraz da tcrekkl Bu küçük cep takviminde günler ve 9 Nisandaı:;Italyaya kouı;u bir memle- muhabirine meseleyi haber veriyor. 

HAFTALIK FIAT meyli göstermiştir. aylar yazılı olduğu gibi, herkesin bilhas- ıkette büyük bir galeyan husule gelecek Amerikan gazetecileri, Robensonun 
Mik. kabı asgati aıamt Stok yoktur. Mevrudl hemen satıl- Borsa neşriyııtma göre hafta muame- sa balıkçı, avcı ve köylülerin her gün (Bir Fransız gazetesi bu memleketin bir kazaya uğramasından korkarak, P°" 

maktadır. Pişkin beyaz mallara iştihalı leleri şu şekilde cereyan .etmiştir: yapmalan luımgelen işler göst.erilir.Fa- Fransa olmasından korkuyor.) Use soruyorlar, hastaneyi araşiınyorlar, 
M.buğday 254s 'Çtlval 5,125 6,4375 j alıcı vardrr. Bu kabil mal fiaUeri 9-11 Nevi Kilo az çok kat almanağın en meşhur olan tarafı, 14 Mayısta yeni cHava makinelerb Fakat bulamıyorlar .. 
Arpa 600 > S,75 3,75 kuruş olarak hesaplanıyor. Sırn hnzıl' mallar 34.900 26.75 28.50 gökteki ayın muhtelif safhalarda bulun- Uzerinde tecrübeler yapılacak. 21 Razi- işin garibi, iki giln sonra Amerika· 
M.Bakla 206 > 4.375 4.375 FASULYE Sıra vadeli mallar 70.4.00 .26.5p 27.00 d~$U gi!nlerde havada ve dünyada ne randa büyUk bir alim ölecek. Temmuzun lırun karuı da ortadan yok oluyor. Buc 
Kumdan 213 > 4,75 6.75 J Yem.eklik mallar 8.400 27.50 27~0 , gi}>i hlidiseler olacağı ha)tkında işaretler- sonunda çok ~iddetli sıcaklar olacak. 3 nun üzerine meseleyi Amerika elçilij 
Muırda.rı 124 > 4.25 4.375 Izmirde stok mahsul üz.eı·ine kuvvetli ı Sabunluk 5.850 26.00 26.50 d~ bulunmasıdır. Halk tecrübeleriyle Ağustosta şarktaki memleketlerden bl- ele alıyor ve Amerikalı kan kocanın bu. 
Böriilce 18 > 8.00 10.00 muameleler cereyan etmekte olduğu Yekun 119.550 ,görmii~tiir ki bu tahminler iki yüz rinde büyUk bir hastalık salgını başlı}"ll· lunması için resml ~ebbtisata giri~yor, 
Fuulye 28 > 8.00 · 8.00 tnhkikat neticesinde anlaşılmi,jbr. Iz-{ JNCIR elli senedonberi hemen hemen doğ~ cak. Moskova hükümeti bu iki Amerika· 

Ça __ .:ıı_r 350 > 4875 4.875 mir ve civarı ihtiyacının haftada 100 çu- Eylt'H b• .. ında gök yüzünde çok garip lınuı ne olduğu hak.kında mahlmat ve 
VUll ı çıkmışhr. -.. 

:Nohut 50 > 6".50 6.501 va! hesaplanılmakta olmasına rağmen Sorı hafta içinde boraa tara.fında neş- cBahk avcisının almanağı• nda 1938 hAdiseler cereyan edecek. rem.iyor. Fakat, Amerikada Rut ve Do1 
M.Parnult 834 balya 31,50 42.00 Borsa neşriyatında tsadüf olunan nıua- redilmiş o'lan gündelik ~atış listelerinde senesi için dı: yürütülen ba7.ı tahminler Sene sonuna doğnı pek büyük Mdi- nald Robinsonun sahte pasaportla seya-
> Palamut 2000 kental 420.00 510,00

1 

mele çok azdır. tesadüf eylediğimiz inc.ir satışlarının ta- şunlardır: seler beklenmiyor. Yalnız Teşrinisani so- hat etmeleri Uz.erine Moskova hükümetl 
Pa.Ç. 1'6 ton 2.45 2.50 Temiz ve pişkin mallar için müsait rih üzerinden nevi, miktar \.'El fiatlerini Bu se.ne iç.in parola: cHazır ol ecnge nunda evlenecekler mesut olacaklar. o tarafından casusluk cürmiyle tevkif e• 
Acı B. içl2500 kUo 52.00 52.00 fiatlerle iştihalı alıcılar vardır. Bu kabil ·berveçhi ati hulasa ediyoruz: eğ r istersen sulh ve saltıh> olacaktır. halde, bugünlerde ~anlananların 0 za- dl~ olmaları ihtimali ileri sürüldiliü 
M.Inclr 230 çuval 3.375 15.51 mallar 12-14 kuru kadar müşteri bu- Satış tarihi çuval az çok 

16 
Kfuıunusanide Avnıpayı büyük bir manıı kadar sabretmeleri tavsiye olunur. zaman, Vaşingtondak1 Rus elçisi hu fikre 

M.Ç.Uzüm6508 > 5.00 18.50 1 labilirlcrse de piyasada mevcudu hemen 4/ 1/ 938 163 5.25 8.00 iştirak ettiğini bildiriyor. 
M.Z. yağı 119550 kilo 26.00 28,50 yok gibidir .. M:uamelat sıra mallar üzeri-120 12 937 59 4.00 13.00 I-l DONYANIN EN BOYOK KöPROSO 

Borsa nepiyatı Uzerinden haftalık a- ne cereyan etmektedir. Piyasa sağlam- 31 > > 8 3.375 3.37Q Parı·ste v 
lun n satun miktarı ve fiatlerini bu su- dır. Yekun '230 a a gaz l Dünyanın en büyük ve uzun köprüsü.. 
retle hUlba et.tikten sonra isimleri yu- ÇAVDAR Yukarıda i_aretledi~imiz son haftaya nün Kaliforniynda yapıldığını yazını~· 
lkarıda yazılı ewanın hafta içinde nevi aiL 230 çuvnllık incir sat~ı ile mev- tık. Köprünün açılışının yıldönümü gC1 
üzerinden muamelelerinl miktar ve fi. Haftn içinde borsada satılan miktarın sim başındnn işbu <:>konomi haftası sonu-1 Avr~~n bu kadar ilerlemiş ol~u-ğu hal~ Maamafih havagaz.ı yalnız Parisle de- çen hafta kutlnnmıştır. 
atlerinl g-n hafta ve bir evvelkl bu vadeli knyıdiy1e verilı:rekte ve 35 tondan mı kndar borsadı:ı '.ı.15229 çuval incir ve 

1 
ele Parısın bazı sokaklarında hala hava ğil Lon<trnda da kullanılmaktadır. Lon-

-·-- Bir ecnebi gazeteci o gün gördilkle~ 
hafta ile mukayese olarak aşağıya derce- ibaret olduğu anlaşılmıştır. Küçük parti 6615 çuvalı hurda olmak üzere ceman gıw ıa.~balar~ yann~'. • dramn birçok meşhur caddeleri havaga- rini şöyle anlatıyor: 
diyor ve son hafta içindeki p\vasa du- işler olmamıştır, Fiat şimdilik müsait 121834 cuvnl muhtelif incir satı:lı yapıl-ı Bugun Parıstc 3 ... 945 sokak laınbaşı zile tenvir edilmektedir. Hatt! şurası şa- M.l 1 k hl S F . k 

' ' · k d El kt ·k j « ı yqn u şe r an ransı. ·oyc ar• 
rumları hakkında allkadarlan nezdi;ıde telekld ~ilmekle ise de buğday fintl~rl- dı •ı nn1ıışılma.\tadır. hnyagaı.ıylc ~·anına ta ır. ~ e rı ra- yanı dikkatfü ki .Londra sokaklarında kamızda bırakarak birer yılan gibi kıv~ 
yaptı~ tahkikat neticesinde edindiği- 1 

nin tercffüü karşısında çavdar fiatleri- Evvrlki s ne mah:.-ulünd .. n g ç n s~- ,nan sokak )ftmbalnrı da 21,127 dir. h 1 k'-'k · bett h~ 

~ 
, 

1 
avagtızı ve e c wı aynı nıs e u-ı rılan köprünün dört medhaline geldiği4 

mb: malö.matı ayrıca ve muhtasaran arz- nin de yükseleceği muhakkaktır. nenin bu 1arihin" kadar ise borsada49GO ~arisliler kendi şehirlerinin cışık şehri kimdir. Istastistikler, elektrik olduğu miz vakıt körfezdeki yüzlerce vapurun 
eyliyoruz: • NOliPT cuval hurdn olrnak üzere 173406 çuval ~ıôını almasından pek hoşlanırlar. Fakat ı 

( ı ı 1 kadar havagazımn sokak! lambala.qnda beyaz köpükler çıkararak dolastıf,rın' BU ODA Y incit satıldtgı boUa Jistd rinde okun- bu şöhret yalnız merkezi baz'ı bulvar a-

l k kı . _..l·lın · d istimfıl edildiğ\ni göstepnektedir. gördük. Buane Yerba ndasının altından . , f ~n h~ta is~d • nohut üzçrin" t:ıl p mu.,tur. t ı nn bol ele ·tri e tcnvır ~-uı esın en • l 
Son hafta satl§ı olarak yukarıya işa- le! ftizlafrlşm1~ ve bu ıtibarla :fiatler tc- Soh ha'fta f~inde borstıdn sahlm•ş o"jn il"n geliyorı Diğer-. birçok caddeler ha- Istanbulqa pa Jıavaga4ı 1.ambası 1,anıın bir tünfl kazılmıştı. Bu, dünyanın en 

kk" 1 1 d ı ·ı · 1 ntik bir roknk.lar olduğun\1 bilmiyorı;;~ıı, bi% si.. büyük tüneli idi. Dört katlı bir binayı re~ 2546 çuval muhtelif buğday- re ı ey rmiş ise de piyasad:ı talebi kar- incirler nevi ve fiat nokta ıırın an şu su- \'~ı.t.un yeşı :zıyas.ıy e roma . içine alacak kadar P"eni .. olan tünel, ye.r 
lann berv..,.hi Ati f.,.retli nevilc.rden bu-1, şılıyao:ık mnl bulunamamıştır.. Geçen rf!lt. tc:~nif edilı;ı ktt!dir; . şclçıld nydın1nnmnktadır. ze söyliyelim: ~ilksek kaldırım;. P --.. 

"'• T altında sağa doğru kıvrıJarak karş, 
lunduğu anlaşılmış ve bu nevilere ait hafta 5,37S kuruşa satılan mallar bu haf- Ne\'i ç,u;.nı 1;~00 ;;k B c .

1 
· 'iller -'am snhilde Olnnd'dn kayboluyordu. Köprü-

haftalık asgari ve azan~i fiatleri hizala-. ta içinde \'C kolaylıkla 5.5-(i kuru~a müş- Süzme inçi. 1 ıım e mı I y~ 4 a~ yil biiyük hir devlet müessesesi gibl 
rına işaret edllmf;ştlr: 1 teri bulınll§tur. Geçen s~cnin bu hafta- Elleme 5·25 S. • · idare eden mühendis bizden, köprünün 
Nevi • çuval Az ço'k 1 sında nohuC fiııtleri &-6,125 kuruş arasın- P.aç.al S:I .,t.00 3~75 medhalindekl dairesinde o gün merasimo 

Yumuşak mallar 876 5.9375 6.!5 da temevvüç etm~ti. Hurda ~ . 3.a75 Ş _J h • b- • k N l d • gelen misafirleri ka~ılamakta idi. Bir 
sert mallar . 875° 5.875 6.4375 Nohut mevrudatı son haftaki vaziyeti 'I Ycküıı · ;?:lll • d anlaQ mü lm iT nUfU 80 Y e l devlet müessesesi olan köprüpün kontrol 
Mahlöt mallar 685 5.125 6.25 muhafa7.a ettiği yani dahilden fazla mik- Geçen hafta .İşe S-lS ;kuruş arasın a makineleri ve memurları bu binanın İ· 
Engin mallar 110 S.125 5.12:S tarda mal gelmediği takdirde fiatlerd~ fiatlerle aos l süım~. 5,25-,;tO .k\lruş ara; Paris, - Ve Ankaradan Şama 1 ve k,Ilcınmasmi' tek hedef olarak çinden idare olunuyordu. 
YeLAn 2546 mtihim ilerlemeler hasıl olacağı anl!aşıl-ıl sında .Ciatlcrle 1G17 ÇU\''1 elleme. 4-S,a k l C ·ı M.. Büyük bir salonda köprünün kUç"'...: 

ııo.u l al dönen Suriye .Başve i i emı ur- kabul etmiı ve bu yolda çalıımııtır. U1'; 

Buğday pı'yasasında son hafta içinde maktadır. kuru.5 arasında {iatlerle 618 çuv.a ~ 1 Ş .:ı l k bir modeli de )>Ulunuyordu ki, bu mo-cl 3 ~ di,imün, Ha ep ve am\la para te- Size mazide vadettigım... iz yolda yü-
geçen haftaya nisbetJe a.z: muamele ol- Şimdilik piyasada alıcı varsa da kuv- 3,5 kuruştan 45 çuval natur \'.! 'Tw - k 1 ._ı .. k del 25,000 dolara yapılllll§tır. San Fran-

kı 1 h rd . · ua ne- 7.ahüratla ıirsı anaıgım yaz.m_ ı~tı · rÜ}'Oruz ve bu volda sonuna kadar · k Okland 
mu• ite de iıatler ge,.en haftakhıden da- vetli sto ar yoktur. karuc:tan 537 çuva u a ıncır m D k ·ı l 5 J sıs oyu Alemada ve Kerkliye 

• :r '"' ün ü posta ı e ~e en urıye ga- .. . . . . 
ha • .:ıksek bulunm11c ve hafta kapana PAMUK ı~si olmuştu. incir piyasasında geçen I . b t h'· t t fs't:.~· le devam edecegız. Daıma mılletm bağlayan köprilniln uzunluğu dört bu .. 

3u. ..._ -s h f zete en u eza ura ın a ı -ıy 
fiati terekkiye meyyal bir vaz.i:~ret gös- hnfta müşnhede olunan hararete bu a - doludur. CCmil Merdnm Şamda ken- önündeyiz. Ortada bir muhalefetten çuk mildir. Bütiln tesisat, Kaliforruya-
t ........ ı8tır' . Son hafta"'tl ait borsa bültenlerinde ta rastlanmam•s, işler bic haEta evvelki bah ed'l' ya 77,200,000 dolara mal olınuriur. "'·~ .7 1 ~ dilcrini karşılayanlarn ltarşı sarayın s ı ıyor. ~· 
Buğday fiatlerillde husule gelen terek- tesadüf ettiğimiz pamuk sııtışları berveç- 1 durgunluğunu yeniden i~is:lp eylemiş- balkonundan bir nutuk söylemiştir. Acaba bu muhalefet nerede ·~..... KöprünUn bütün seyrisefaini ve ya. 

ki meyillerinin dahllden az miktarda m~ hi iiti surette tasnif edilmiştir: • tir. , • Ç 1 I b k .. h. ya yolcuların lntiı.amını temin ve idare , . o.:: uzun o an u nut un mu ım Muhalefet yapmağa yeltenen bazı 
gelmek•-- olınasına haml•dilmektedir. Nevi Bal.· a7. çok lndr mevsimi• tamamiyle sona ermı:j k I ki d' eden başla mlihendis Çarls Andrw ol4 

.... "' b" ;ı ısım arını terccm~ ve na e ıyo- ·f L· l bclk' b 1 b 1 f Maaına!ih un fabrikacıları elinde olduk- Akala 1 ci e,,ki 2.ı 42. 42. tclükki edildiğinden bundan oy e ruz: zaı ~ımae er ı u una İ ir. a- duğu halde 145memur ve mühendisi var. 
rn mühim stoklar bulunduğwıdan .. imdi-1 Y e.rli 1 ci hazır 5tt 31.50 32. kuvv.etli işler olmıyacağı kanaati vardır. k d k l kat milletin bunlara bir kıymet ver- dır. Köprü reisicumhur Ruzvelt tarafın4 
...- " Cemil Men:lam en isini arşı ı-
Jüı: kuvvetli terekkiler olmayacaksa da Yerli 1 ci vadeli 7oo 31.50. 33.50 ÇEKIRDEKSIZ 'OZOM yanlara teşekkür ettikten sonra sö- miyeceğine şüphe yoktur. dan geççn sene açıldığı gün, gündüz saat 
önümüzdeki hafta mevrudat bugünkil Yerli 1 ci eski 50 32.75 32.75 l 29-12-937 tarihinden 4-1-9~8 iarihine zii muhalefete getirerek demiştir Bunlar şimdiye kadar meydana 12 den gece sa.at o ikiye kadar 48 bin oİ().\ 
§e.klinde devam etliği takdirde buğday Yeku 834. . . j kadar borsada satılmış olan çekirdeksi~ ki : nasıl bir eacr koydular. mobil köprünün üzerinden geçmiştir. 
fiatlerinde kuvvetli yükselmeler hasıl Son hafta pamuk pıyasasının vazıyeti üzüm miktarı gündelık itibariyle borsa I Tutulan istatistiklere göre her gün vasa .. 

1 <c - Kitleye muhalefet mil ete 
olacağı tahmin edilmektedir. 1 fiat noktasından geçen haftaya nisbetle listelerinden alarak aynen aşağıya dere- tJ olarak 23824 otomobil ge,.,,.,ektedir. 

1 muhalefettir. Kendilerini ecnebilere L •• b ··- , ARPA daha müsaittir. Ancak muamelatın mü-
1 
ediyoruz: Ve içinde be~ kişi bulunan her otomo-

1 
satan mürteciler vatanperver ola· u nan him yekfınunu vadeli mallar teşkil et-

1 
Satış tarihi çuval aı çok bilden 50 .sent alınına·kıadır. Beş ki.,<tlden 

Son haftaya ~it 'borsa biıltcnlerinde mekte olduğundan şu sıralarda ihracat 29 12/!.137 1316 5.00 lS.50 mazlar. I 1.stı'ı_balı'n"ı far.la adam başına beşer sent al\nyor. 

I 
i · l ilb edil di 1 ıl k 1 8 00 Kitle mil etin hakiki x: yalnız bir arpa muatnelesine te.sadüi e- çın ma m ayaa · me ği an aş ma - 130/12/937 1925 6.50 · B k•ı ) h Köprilniln giriş ve çıkış ka~ılannda. 

dilmiştir. MeıkOr muamele hususi .şart- tadır. Bu sureUe saLın alınan mallar dal 31/12/937 R45 12.00 17.00 rihlerine aitiiallerde goze kuvvetle çar- . aş ve ) i 3 ey ine sekiz büyük para kasa ı vardy:-. Kasa-
lı kaydiyle 600 çuv.: çakır arpaya mün-ı spekülasyon için olduğu anlaşılmakta-, 3;1 •938 :ı314 11. 18.50 pan bir ;evkaladelik yoktur. Esuen ge- d ) d lardan her biri 2,200 dolar kıyhı.elinde-
hasır oİup kilosu 3,75 kuruştan satıldığı 1 dır. . 4 ı 938 1041 l 1. 18.25 çen sene bu sıralarda üzüm fiatlerind~ ava açı l <lir. En çok alftkayı celbeden köprünÜ1' 
anlaşumı,tır. ' ' Bu.gün için ~iya.sada h~f ~ir .. te~akkt · Ye-kü.n 6508 leneuüller başlamış ve bu hal günlerce --o- altına yerleştirilen büyük kantarlardır, 

Geçeq hafta borsada 3,8125-4625 ku-f ~eylı me~c~t ıse de bu halı~ o~umuzd~-ı Jşbu hnftalık satış miktarı ile b~raber devam etmişti. Beyrut, 5 (A.A) _ Lübnan mebusan Bu kantarların her biri kırk fon yülıı 
ru~ arasında fiatlerle 350 çuval beyaz ki ha~t_:': ıçınde de'lolıllm v~ ~nkiş~f edip 1 mevsim başından son tarihe ]tadar ~r- 'Bu sene için bu hal mevcut de~ildir.. intihabatında muvaffak olamıyan bir iartmaktadır. 
arpa muamelesi olmUf ve geçen senenin ~me.~ı ~~~~~ tahmın.• dahı olsa .sada satılmış olan çekirdeksir. üzüm mık- E asen fiatlerin hali hazır seviyeden da- çok namzetler başvekil Abdap aleyhine TUZLU SU 
bu haft.uında 135 çuval keza beyaz arpa bır fıldr yurutulemerMkıedır. tarının 194502 çuval ve 461 torbadan iba- ha aşağı inmesine iınkln da tasavvur ihtilas davası açmı~lardır. Davacılar baş-
4.625-4,'15 kuru! arasında fiatW!rle ~tıl- PALAMUT ret olduğu görillmüı ve bi.r sene evvelki edilmemektedir. vekili hazineden mtihim paralar çeke-
mıştı. 1 mahsıllden geçen senenin bu haftası so- Bu imlcaruıuığın Amili inhisar :ve rek ken<li partisinin kazanması için in-

BAKLA Son haftaya ait borsa neşriyat.ından nuna .kadar borsada satılmış olım çekir- kurum müesseselerinin piyasada :fiat tihabatta bu paraları sarfetmiş olmakla 

Borsa ne~riyahna göre son hafta içinde 
borsada 59 çuvalı hazır ve 150 çuvalı va
deli olmak üzere ceman 209 çuval hakla 
4,375 kuruş Iiatle muamele görmü~tür. 

Halen piyasada mahsiis bir durgunluk 

bu hafta içinde borsada kentalı 510 ku- deksiz üzüm miktarının bu seneki ye- nhımlığı vazifesini ifa etmesinden ileri itham OOiyorlar. 
ru§lan 1000 kental palamut tırnağı ve kfindan aşağı yukarı bir misli fazla ol- geldiği söylenmektedir. 
kentali 420 kaba palamut satıldığı anla- duğu hesaplanmıştı. Şimdilik kayde şayan başka bir şey 
şılmı~tır. 29/12/937 tarihine na:ıaran 30112/ 937 yoktur. 

Tayyare kazası 

PAMUK ÇEKIRDECI de fiatlerde kiiçük bir tebedrlül olınuş UMUMJ VAZİYET 
ve son fiat bütün hafta içinde ayni hal

Amerikanın Kam.as §ehrinin hüyiüo 
caddelerinden birinin ar. ilerisinde. ye~ 
den tuı.lu su {ışkırınalctadır. Kırmm dtt 
rililer arasında deveran eden bir efsa 
neye göre, burası bUyük Okyaırnst n biı 

kol imiş. Vaktilile ili'thi kudretler, Okya 

olrnckla beraber stoklar eyiden eyiye a- Geçen haftanın f\OO günlerinde çekir
zalmış olduğundan fiallerde istikrar var- dek piyasasında göı·ülen faaliyet aşağı 
dır. Yeni talepler karşısında bakla piya-1 yukarı bu hafta da devam etmiş ve fiat
sasının kuvvetli bir şekilde terekki ede- ler geçen haftaki seviyesinde kalmıştır. 

de kalmıştır. 
30 '12 937 ye ve 3ıV12 936 tarihle

rine ait fiatler aşağıda göstı>rilmiştir : 
No. 30112 937 30 12/ 936 

Sl'ne başı tatilleri dolayLo;iyle geçen 
hafta sonlarında piyasada görülen dur
gunluk ve sükunet bu hafta içinde kıs

men zail olmuş ve i§lerde aı: çolc hara
ret belirmiştir. Her cins c,şya fiatlerin
de istikrardan fazla tereffil meyilleri 
meşhuttur. Vaziyetin önlimüzdekt haf
ta içinde bir de~e ta\•az.z.uh ~eeeği 
ümit ve kanaati ku\-vetle iz.har edilmek-

Paris, 5 (ö.R) - Buraya gelen ha-
1 

nusa, bu havzadan çekilmesini emret 
berlere göre kadın tayyareci Maryes 

1 
miş. Okyanus ta çekilirken bir par-asıı\! 

Hilsin başına gelen kaza Iranda Cask 

1 

burada bıraknrn. 

şehri üzerinde uçtuktan on. beş ~kika Bir ı'ivayete göre, denizlerin ilah d& 
sonra olmuş ve tayyare<"ı sere ınmek · miş ki, cÇekilirim ama, muhakkn ( bi 
mecburiyetinde kalm1ştır. Maryse Hils 

1 nişane bırakmam lazımdır.> Onun üz 
~a.-ıktan elli kilometre mesafede sağ sa-1 rine toprak ilahları raz.ı olmuş ve Ok.ya 

ceği kuvctle ümit ediliyor. 2,45-2,5 kuruş arasında :fiatlerle 146 ton 
I<UMDARI çekirdek muamelesi yapıldığı anlaşılmış

Telep mahdut olmakla beraber piya
sada ınal mevcut olduğundan fiat.lerde 
istikrar vardır. Bazı ihracatçılar u(akt~ 
fek IMrtiler mUbayaa etmekte iseler de 

tır. Piyasada alıcı vardır. Hazır maliar 
tercihan mübayaa edilmektedir 

.ACI BADEl\II IÇI 

Acı bad~ alıcıları varsa da mevcut 

7 12.50 12.625 
8 13.25 13.375 
9 14.0!l 15.00 

10 15.25 17.25 
11 17.50 20.50 

12 22.00 21. 75 
Su hesaba 2öre iki senenin ayni ~- , 

tedir. 
ABDt SOKULLU 

lım bulunmu.~ur. nus burada bir tuz:.lu nıenbaı bırakmv 

v .. ..k . l gitmiş. 
AUÇU ış er Bu tuzlu su menbaı dünyada Dlevcıi 

Mebiko, 5 (ö.R) -: ~lediye intiha- 1 pek az. görülen cdipsiu kuyulardan birL 
batı esnasında bazı hadıseler olmuştur. dir. Filhakika. birçok 'Jrinueler den di! 
P.atroı kazasınd& on ölü v~ bir çok ya-j halde, bu menbaın hakiki d · liğw • · , 
- ' · ı__ dediln•ı..+; enn uun ın 
r..u ... y ~ .. r. kadar old~u anl&,Şllamamış\.ır. 
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6 SON KANUN 938 PERŞEM.61!. ·--- ., 
Yabancı memleketlerdei11İzmir G:zi bul:

1

annda Sağlık • 
evı 

Alman propagandası HUSUSi HASTANE 1 

Almanya dış propagandası içın 
senede 20 milyon sterlin sar/ediyor 

Piyer Dom ıı 1 - La Rt>piıblıl:'e 

Fransa hula nnlama
'mı:tır. Küçük hayatını. 

evvel - zaml'nki küc,;i.ık 

Operatör Mitat Bn-
ran tarafından yeni- ...... ~ ... ~,.,......._....~~-~~~-l?:S . ..,,..,,.-wm::11 
den inşa ve tesis edi
len bu hastane lzmir 
ve civnn nm büyüle 
bir ihtiy:ıcını knrşıla- &~Er~ii 
mıştır. En modem 
l.onforu haiz ve en 

mülremmel fenni tcç
hiuıtı haizdir. ~&ta

l:ınn temizlik, istirn-
hayatını, ynşamnkta de
\i&m ediyor. Hala ken
dini 1900 serpısi zama
nında sanıyor. Her haı
bın daha ünce yapdan 
bır prop:ıganda harbı} le 
hazırlandığını tasa\" ur 
<dı}or. Avustur;>ad.ı, 

M::ıcaristanda, lsviçrede, 
Polonyada, Almanya ve 
Yugoslavyada, bu kadar 
zemin kaybetmiş olma
mızın sebebini anlamı

yor. 

~ hnt ve ihtimamlnrımı 
ııo:t de::c::e d ikkat ve 

itina edilmektedir. 

Bir lspanyanın bir Por
lt-kizin d urumu onu hay
rde dü~ürüyor. Bunca 
tıdamlar, mill etler \'e hü
kümetlcr benden ne diye ""-
yüz çeviriyorlar, diye so-

ruyor. 1 lalbuki sebebi pek basittir. Fran- riçlc oturan Almanlar ve hatta yabnncı
aa } a sulhu bozucu b ir devlet. y;ıhut dıı. lar bu p:ıralardan Alm .. n işsizlerinin İ'>- I 
yakında mirası paylaşılacak hir ölüm tifade ede::cklcri fikriyle yardım cdı•r

mahkümu gibi gösteriliyor. Bu düşünce-ı lcr. ~ 
yi yayanları tanıyoruz, fa ka t söyled ikJ,.ri Yabancı mcınll'kcllcrde \alışan Al-,1 

lrnrş1"ında omuz silk iyoruz. Bari ceva;:> man firmı:ılı:ırı Alman dış propagandası 

veriyor muyuz} Asla .. V eyahut pek nz. için &enis ınikdard.ı yardımda bulun-
Bir propaganda bakanımız var mı} Hıı- ınakla mükclleftirh•r. 1 
) ıı. Fransız dı bakanlığı 3 milyar fran- Şu son iki nokt, rmı <.hemmiyrtinc- dık-

~ıı yakm bir propagnnd.ı tnhsisatına sa- k. t cdıniz. D--mck Alman dcd •l adnm-1 
lıip midir} Hayır. Yirmi otuz frnngı rnst-ı h:l'ı ~Kı'? yardımı namı altında topladı1'
l'Clc serpiyoruz. Büyiık çaplı toplara knr- lnn iımclnri bilf' proproganda işlerinde 

ı tiifenklerle muharebe ediyoruz. kullanın, kl.ın çnlonınıyorl~ r. 
1 7 Sontı-şrin tarihli Daily Henıld ga- Fakat en ıııiihi n noktn bu ı d gıl-

2.ele..<ıi şunlan yazıyor: dir. Şudur ki fa ' \"C~ a So\"_ı. c t tipin-
•B. Göbelsin emri nltındıı, Almanya- deki tatalil"r devl tlcr biıyiik prop. - 1 

nın geniş dış propaganda makinesini ida- r.andanın manr-sını nnlamışfarnır. 1 
re eden, lngiltcredc doKmuş olan B. Boh- Yalnız bu devletler faal \'C gcn"c; 
lcdir. Onun emrinde 25.000 nnzi ajanı biitceli propaganda bakı:ınlanna malik
ve dışarıda Cestlı.pO)U temsil eden 2450 • til'ler. Yalnız on'. r - s..iphc "z. l:'l+ lj. 

l.i i \ardır. 
45 memleketin 5 48 nazi şubesi tara

fından ona aık sık raporlar gönderilir. 
Bakanlığın idare ettiği. tahsisat verdi~i 
Ve) a servisini satın nldı;;ı gazetelerin ye-
1.\ınu üç yüzdür. 

B. C öbels tarafından sarfrdilcn se
ndik tahsisat 20 milyon sterlindir. 

Bu yirmi milyonu taksim edenl"r am

rmda nazi İst ihbarat aj.ınsı. dı:ıarıdaki 

Alman mektepleri 'e ) abancı dillerle 
yapılan nazi radyo propagand asıdır. Al
ır.rm elçil ikl erinin csosyal> v e c:kültürel> 
ı. taşelerinin masra fları gihi yabanc ı mem-
1( ke tlerdeki resmi nnLİ organizasyonları
nın lnhsi:mtı bu asla dah ildir. Muhtelif 
y&bancı şah -;iyet l erin ve muharrirlerin 
.Almanyaya daveti masrafı da bundan 
' t>ril ir.> 

Dnily Heralcl bu parnnın 'kaynakları 
hakkında şu ınalümatı VC'ri~·or : 

<Propaganda bakanlıgı 9.165.000 
Hnricteki yabancı organiza yonlar 

4.165.000 

Tahsis~tı ml'sturelC'r 2.885.000 

cen<ı servi iy]e lnnilter<'de • dunnı k · 
moyunu hare'kete getirml'sıni bılm -
tl'dirler. 

v..7.·yetl rı • az çık "'llhafaz -.a Ç-'ı -

ın, kla ikt"fo l'Uiyorl. r. l\1°tolları ... 
det<' muh..-fazak· rdır; zamn ve para 
i tiv~n h r türlii gnvr ... tlcd n cekin-
nıcktcdid"r. Kıma tkfır bir müşteri 

kitlrsıne hitl'T) f•tıiklcrini sannr~ lnt!· 

todl. rını ae··i tirm d n imalatına de
' :ım eden ve günün bil'inde eürctkfır bir 
mütı::şebbic;:in rekabeti~ le ezilen ync:lı 

endüstrilere benziyor1nr. 
D •mokratik 'e Li':>eral devletler r<'- 1 

kiptcrinden daha 7. nf'indirlnr, fakat 
zenginliklerinin onlara hiç bir faydası 1 
dokun!11az. Fran a 54 milyar franklık 
bir bütçeye malik ki Italyan bütçesi- 1 

nin 20 milyar fr~ngı bile bulmamasına 1 

r~ğmen Itnlvan donanmasının Franc,ız. 

donanması ~yarında o1du •u. Italy<'n 1 
ha\'a l.mvctlerinın Frar"ach'ın daha 1 
kuvvetli bulundu u ve I!al) an prop .. -1 
g. ndac;ı fı.<ll v kudrr-tli ik n Frnn ız ! 
propag:mdasının hiç mevcut olmatlı :ı 1 Nazi paıtisinin geliri 3.415.000 

Alman j..; cephC'si or?aniı, 
665.000 

Alman ordusu GGS.000 

:mlnrı düşüniilünce. ya z k:ı, ya da irad sa
hasında Fr~ns:ının mağlup düştüğünii 1 
kabul etmek lfızımclır. Eksık olan zektı 

Kabul §eraiti fev
knlade ehvendir. Gece gündüz daimi doktoru bulunnn müeucse, müracaat 

decelderi her an knbul eder ve lıast •• lar diledikleri hekimler tıı.rafından teda-

Cain1on Daim on 

No. 8038/40 V No. 8038/40 

DAIMON markala hu fenerler küçüldüğü ve hafifliği itibarile 

pe fazla rağbet bulmu~tur. Ayarlı ve altmıf metreliktir. Daimon 

fenerlerinin yüksek meziyeti pilleri az sarfetmeıindedir. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Sulu han civarı No. 28/9 Hüs· 

nü Öz ödemi~li. htanbulda : T ahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

i1 ·-" -· lzmir Yün Mensucatı 
Türk .A. Şirketinin 

I-J.1alka-Pınar Kumaş Fabrikası 
do'.ay ı sile yeni çıkardığ ı kumaşlar : 

UC U Z il U il 
Yeni yaplı racağm ız e lbiseler içın bu mamul.1tı tercih c d'ı 

!ff.fJr PJ: SATIŞ YERLERi Wltı/f.?M 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
................................................ 
lzmir Tic·aret ve Sanayi odası inti

ri yasetinden: hap heyeti 
1 - 938 yılı ikinci kanun iptidannda muddeti hitam bulan iz. 

mir Ticaret ve Sanayi odası medis azaları intihap edileceğinden 
odalar nizamnamesinin 26 n e t maddesindeki •artları haiz olan 
yani laakal odada dördüncü smıfta mukayyet bulunan ve bir se· 
nedenberi lzmirde ticaretle meşgul olan müntehibi evveUer iu 
isimlerini havi listeler Ticare t ve San ayi Odası koridoruna asıl· 
mıstır. 

İntihap hakkını haiz olup ta mezk\ır listelerde isimleri yazılı 
bulunmıyanlarm 12 ikinci kanu n 938 Çarşamba günü saat 16 ya 
kadar vaki olaca k itirazlarını lzmir T icaret ve Sanayi Odaıında 
intihnp heyeti riyase t ine bildireceklerdir. 

Ve ıl.'iv~ ediyor : . 1 mız olmadıgına g· • t.lcselc, bir irad"; 
<Gcreklı paranın buyuk hır kısmı l me le idir. bunu ı' ber· bc.r halli o • ... >==>.-- -

.... :k .. ı;;,;,,;;;y·a-rd .... ı ... m .. ı _r_a_:1:;;;~a .. n ... ıci<m;ö~;;;;: ... {' .. ~ ... :_ .. ir •• i .. h0ô;n--... k .. ·n·d·a ... r·d·a·k·o·1-ay.,_d ..... gi ... ıd;;:i .. r. __ ;;;;;:;; ____ o:<:~ M u }-, a si p 

2 - intihabat 7 Şubat 938 Pazartesi günü saat 9 dan 17 ye 
kada r İzmir Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılacaktır. 

Düğün evinde 1 ~ dı~ t! 1 Bir adam öldürüldü a~:,~~k~d~~:muh~~;p muz•-ı 
Ool:tor Mustafa b('.> caddesinde n. ."1c>rsi 1 - Giılnarcla bir dı g n cvindc I a.f u sul ıle d efter tuta n .. mu:ssese ve 

1 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Vıı,.ıl Çeşitofun e\ inden seksen lira kı:>-1 f cci bir ciııa1•et eıl 1 ş, hıç yıı:u ıdcıı Lir lıcnreth:melerde her gun bır veya 

meti11de e1l)asını çaldıkları sik:ı.yet edi-' ccZau ölcliirıılmiıştt r. Hadise ~ı clıır: ı iki saat çalışmal~ suretiyle muhasip-
len Bn. Anna, Mııriya \C 1 Iadice hak- Is1ıa1d.tır hüyii? den b:r dcl"kaıılı c ·- lik d eruhte eder. 

kı~da ~ahkikn'.a bnşlanı~ı;ıtır. lcmrıektcdir. Dııgun erine lslıl;alar kv-1 Mektu p!a t kiçe§m elikte Cingöz 
Jkıç<'smel ık cııddesınde seyyar satı- 11iincle11 ve c'İl'ar l;;oylcrdeki c1ost 1·e a1:- sokağında 18 n u maraya müracaat 

<ılı~ _:>apan Bohor oğlu Avr~m, beledi- rabalar da ·eı edılmı.,'1ir. Dat'etlıler mul - 1 edilmelidir. 
) e .. ızamatınn aykırı harcketınden dola· ı 
. k d" · k . b 

1 
d" telif odnlarJ. tah'nı cc1ılmistir. I ki 711a- 1 - 5 (26) 

;:. ı en ısıne ceuı } ::ır.ma 15teyen e e ı-

\ c memurl.:ırındnn B. l faydar.1 cSana bır s ları 1.tırul .uş, bııtıın koy ne~e re zeı•k 13 :ZWHU:t W +wa aır 

1 h"e parası \ereyim, \ nzı;eç demek il içinclnd r. Du{jun evindc bir de mee saz' Dr. Operato·· r 
mrctiyle rüııv(';t teklifinde bulunduğun- ı-ardır. 1 
dun yaka lanmı;tı r. Davetl lcr kafaları clmnatıladtl:tan 

• l .... d .. k l b 1 f ·~ ı·~ ~· , K""çeciler cndde!iinde Küçiık Demir so ıra ça < ı y ı:un cı muna ·a a ara aç- a 
J .. ~ında ~1u t..ıfa oğlu ) uksel. Bn. Aleg-1 lcıı ıı lard r. G~çl_c~ c;al~.nm J:enc~i oda-~ a 1 r 1 m 
1.nın ayagına balya duşürmt-k suretiylı_a larıı a gclmes nı ı tem şlcr, ıht yarlar 

>ar lnnma ına sebebi) C'l verdiğinden y ... - bı ı a ra:ı olmamı lardır. Bu sı retle ba _ I 
l .• lanmı .. tır. lıyan mıınal.ar-:a bıta: sonra bı"yııyor d:i- 1 

~ K('çecilerde 1 insan oY,lu Hü!le) in J\,•. gıiıı c>t'i darma dagmıh bir dôg ııı meyda- 1 

ninın Üzerinde bir sustalı çakı bulunarak ııına doıı ıyor. Kadehler fırlıyor, sandal-' 
ıılınmıştır. l l b 1 l b l 1 va ar atı •yor, ıça ar ı·e ta anca ar çc-
r7.7.7/Z7./.// / h"7..7.7J/Z7L7 7777.77.J 1cıliyor. 1 

:1 'ralehP Vt•Iİlf•rİllC Dugiin ct"ini11 bir arbede yeri haline 

Avdetle hastalarım öğleden 
evvel Fransız hastanesinde öğ
leden sonra Birinci Beyler so
kağında di! tabibi B. Mehmet 
Ali muayenehanesi altı katın
da kabul eder. 

1 -13 (2206) Ders yılı içinde ilk ve orta okul ~ 
öğrenicilerinin eski özel bir öğret- ' 
men elinde olgunla~tırmalarını isti- ~ 
yen velilerin lzmir" Bahçeciler Han :...; 
4 numarada M. Z. müracaatleri. 

!Jldigini gören kuyiin 1ıaşlı adamlanndmı I 
Mcıhmııt, tat'gacıları yatıştırmak istiyor, 1 ı.t41••••••••••••••• 
fal;;at Malı mut nasılwt l' derkcıı Ibralıim I B iraz sonra iiliiyur. Diigföı evini knnıı 
adıncla lıir haydut tabanca sını çek iyor t•e I bıılıyan katil, bir fırsatım bulu p kaç

ıat·allı adama a teş adıyor • .Ma hmut al- : mağa muvaffak olııyor. Fakat ;cmdarına 
lj(li(i;QF"~~.llZZJ dığı 11aranın tesiriyle yere vııvarlamyor. tarafından yakalanmak iizer~dir. 

Hnstclannı her gün saat 11.30 
dcın 1 c kad r Beyler sokağında 

Ahenk mntbansı yanındaki hususi 
nrn~•cneh::ınesindc kabul eder. 

Muayenehnnc Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 

SEFER1HtSAR ASUYE HU

KUK MAHKEMESiNDEN: 
Kemalpqanın ören köyünde ka-

l 
yıtlı•dava vekili Danit Sedat : ı 

Kannız Fatma Gür tarafından 
aleyhinize açılan boşanma davasın-

ı da ikametgahınız malum olmadığın
ı dan Hukuk Usul muhakemeleri ka-

nununun 144 üncü maddesine tev
fikan mahkemece ilanen tebliğat 

yapılmasına karar verilerek durut
ma 5/1/938 çarpmba günü aaat 
ona talik edildiğinden yevmi mez

kürde Seferihisar mahkemesi asliye 
hukuk dairesinde bizzat gelmeniz 
veya bir vekil göndermeniz lazım-

dır. Aksi takdirde mahkemenin ıı· 
yahen icra edileceği tebliğ makamı
na kaİın olmak üzere ilin olunur. 

33 (24) 

: & 
,....., ~~lrA 

RADYOLİN • 

Güzelliği hem yaratan, 
hem tamamlıyan 

bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gÜ· 

nef, tüpheaiz, inci ditlerdir. La· 
kin o ditlere can veren de, şÜp· 

hesiz « R A D Y O L t N » d ir. 

Siz de ayni güz.elliği elde edebi. 
F akaı banan için şarı 
günde üç de fa 

. 
RADYOLIN 

ile sabah, öğle ve akşam heı 
yemekten sonra günde 3 defı. 

ditlerinizi fırçalayınız. 

Ziraat müdürlüğünden: 
Vilayet tarafından tesis edilecek okaliptüs fidanlığı için Çii

Jiden lzmire veya Seydiköyünden lzmire kadar olan yerlerden 
tren iıtaayonlarına yakın olmak şartiyle iki yüz dekar kadar ara
zi pazarlıkla ıatm alınacaktır. Bu gibi arazi sahiplerinin birer 
yazı ile on bet gün içinde viliyel daimi encümeni bafkanlığına 
müracaatleri ilan olunur. 25-29-2-6- 4528 (2334) 

EGE TAKSi 
TELEFON No. 3270 

Muvaff akıyetimi tem7n P.den sayın mÜfterilerime bir tükran 
olmak üzere mevcut otomobillerime ilaveten bu sene Paris Bey
nelmilel Oto mobil Serlfisinde birinciliği kazanan KREYSLER 

ve PILEYMUT markanın 1938 modellerinden 7 laneıini daha 
ilave ettiğimi bildirmekle kesbi 'eref eylerim. 

Mezkur marka modelleri eskilere nazaran daha konforlu, 
sarsıntılara kar~ı hususi tertibatı havi olması mü~terilerimi 
memnun edeceğine eminim. 

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

Otomobillerim son derece lüks olmakla beraber fiatlerimi2 
her yer den ehvendir. 

.. *-"*WW#:a :g;µ it5 fft -

EGE TAKSi 
OTOMOBiLLERi ve OTOBVSLERI 

lnönü Caddesi No. 12 
NECMEDDIN AKANBEL 

1-;.ft_ ...... =.· .. ~ .. · .. " .. :t~i· \... . '". \ . .. : 

Tiirkiye 
Kızılay Kurunıu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
JJardak içiniz 

TELEFON : 2067 



~ SON KANUN 938 PERŞEMBE 

7!Juua.[et 
abunfarz 

TURAN rabrikaları mamu:atıdır. Aynı umanda Turan 
tuyafet ıabunlannı, traş sabunu ve kremi ile gllzelJik krem
lerini kullanınız. Her yerde sa{ılmaktadır. Yalnız toplan sa
bflar i~ln hmlrde Gazi Bulvannda 25 numarada umum acen~ 
telik Nef'i Akyazılı ye j. C. Hemaiye müracaat ediniz. 

Posla Kut. 224 Telefon 34&5 

MEYVA TUZU 

Eu boı meyva tuıudur. lnkıbaıı dıf eder. Mide, bağırsak, 
karacigcrden n:nteveHit nballııhklan <:nler. Hazma kolayraıtmr. 

loi1li:ı Kanıuk eczaaeıi Beyoalu - lltanbul 

Çihlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

MiELE 
Krema makinalari geldi 

ı h . Bu makinalar dünyanın er yenn· 
c!e ıütçülük aleminde büyük töh
ret kazanmıt ve en verimli maki-

ne olarak tanınmıtbr. 
Son ıiıtem yeni modellerimiz 

gelmittir. 
•• AYUJ FABRiKANIN: lzmir umum satq deposu: 
mlELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
'MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvan Nu. 17 Telgraf: 

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

LERI. .. 

, ... . .. 
·.. . ; • , • . • .. • . • • •. ..; :.... • • • t '·"'. • ~ ., •• 

Oiivi Ve Şiire. 
~ 

DEUTSCHE LEVAN
TE - LINIE LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRINCt KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

...... 
G. m.b.H . 

Fiatı her keseye elverişli 
Büyük radrolaren evsaf 

ve kudretinae · 
Laks g6sterişq 

bir radro 

SPARTO 
LİR1ı_WıiREK 38 MODELİ 
SATIŞ YERi: 

SAHİBiNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karliçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz 

Kendinizi üşütünce .• 
Başvuracağınız ilk tedbir 

GRIPIN 
almak olmalıdır. 

GRIPIN 
Soğuk algınlığına, bat ne.zleıine 
ve diğer nezlelere, gripe, kırgınlı
ğa ütütmekten müte-vellid bütün 

' ıstıraplara kartı bilhaaaa 
müessirdir. 

GRIPIN 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN 
TRENTINO vapuru birinci kanunua 

sonunda Lonclra, Hull ve Anversten ge
ERNST L. M. RUSS vapuru 5 ikin-

lip yük çıkaracak ve ayn! zamanda ci kA.nunda bekleniyor. Rotterdam, Ham 

burg ve Bremen için yUk alacaktır. Londrn ve Hull için yük alacaktır. 

KONYA vapuru 19 ikinci kanunda ALGERIAN vapuru 17 ikinci kAnun· 

bekleniyor, Rotterclam, Hamburg 
Brcınıen için yük alacaktır. 

ve da Londra, Hull ve Anversten gelip 

Lonclra ve Hull isin yük alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LINES 

Thc Export Stcamshlp Corporation 
LlVERPOOL HA 'lTI 

LESBIAN vapuru 26 birinci kilnundı 
EXECUTIVE vapuru 12 ikinci kanun- gelip Liverpool için yUk alacaktır. 

da bekleniyor Ne\'.)'ork için yük alacak- FLAMINIAN vapuru 12 ikinci kanun· 

tır. da Livcrpooldn 1 gelip yük çıkaracaktır. 
STE ROYALE HONGROISE BR1STOL ve GLASGOV HA'ITI 

DANUBE MARITIME FEDERtCO vapuru 28 birinci kft.nun· 
TISZA motöril 11 ikinci kanunda da gelip Bristol ve Glasgov için yük 

bekleniyor. Port - Sait ve Iskenderiye alacaktır. 
limanlnrına yilk alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
DEUTSCHE LEVANTE - L1N1E 

CH10S vapuru ikinci kAnun iptida· 
BUCAREST sında Hamburg, Brcmen ve Anversten 

DUROSTOR vapuru lG birinci kA- gelip yUk çıknrncak. 
nundn Köstence için hareket edecektir. Tarih ve navlunlardaki dcğlş1kllkler-. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE den acenta mcsİ.ıliyet kabul etmez. 

OSLO 

BAGHDAD nıotörU 14 iklnc1 knnun- ..rz:m:~2Zi!:ZZ2%.:ZZl2Z:ZZcıımıaa._ 

da bekleniyor. Dieppc ve Norveç umum Go" z H 1 ı'tmı' limanlarına yUk ıılncnktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci kAnun MİT AT QREL 
938 de bekleniyor. Anvers ( Doğru ) Adrea _ Beyler Numan zade 
Hamburg ve Brcmen için yUk alacak- aokajı ALenk matbaua yanın. 
tır. da. Numaraı 23 

IlAndakl hareket tarihleriyle nav- Muayene saatleri ı 1~12, 
luıllardakl değişikliklerden ncenta me- 15,30 - 17. Telefon: 3434 
sullyet kabul etmcrff -

Daha {azla tafsilat almak için Birin- ~Pll!llllllll~~-~11!1!11111-llJllll•I 
el Kordonda V. F. Hcnry Van Der Zec i>ariı f aknltesinden diplomah 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- Dit tablplerl 
caat edilmesi rica olunur. Memlektt hastanesi dil la/Jibl 

iCABINDA 

GONDE 3 KAŞE 

ALINABIUR. 

TELEFON No. 2007/2008 

"En tiddetli bat ve dit ağrılar'ini ea----------
derhal dindirir. 

Muzaffer Eroğul 
VE 

GRIPIN 
lZMlR BELEDlYFSINDEN : 
Zabıtai belediye memuru alına

caktır. 

Kemal Çetindağ 
isim ve mmkaya 

dikkat .. Talı/itle-

rinden •akmmız. 

Taliplerin 18 Yl.fİni ikmal etmek, 
Bel, ıinir, romatizma ağrılarinda askerliğini bitirmit olmak ve Orta 
hararetle tavıiye edilmektedir. okul tahadetnameıi göstermek p.r

Hutalanna her gün sabah 
ıaat dokuzdan baıhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numarah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins 1•tmür perakende suretile rekabet kabul et· 
meı fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon : 3937 

·~ .. . ;. -·"' "", :· . '. . . , . -.... ~ 

r ............ si.ii]i.~i·· .. s~]i]~.y~ği ............. ~ 
. . . . - . 
~ Norveçyanm haliı Morina balıkyağıdır. iki E 
: defa ıüzülmüttür : 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı 

Biiyük Salepçiollu Ham brfuaıda Batdurak • bmir 

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

. .. . ... . . . 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müateciri Türkiyenin en eıki otelcisi BA 
öMER LOTFO' dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bOtiin Eıe 

alkma kendiıini ıevdirmiıtir. 
Otellerinde miıafir kalanlar, kendi eTlerindeld rab"ati bu 

lurlar. 
Birçok huıuıiyetlerine illveten fiatler mülhit ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu~l.ar. 

tiyle 8/1/938 cumartesi günü zabı
ta bq memurluğuna müracaatleri. 

4-5-6 (10) 
Telefon : 3921 

·---~ Beher metre murabbaı günü ıaat 16 da açık arttırma ile 
yüz kuruftan iki yüz elli d~ ihale edilecektir. lttirak için on 
kuz lira bedeli muhammenli dokuz lira elli kurutluk muvakkat 
85 inci adanın 259 metre mu- teminat makbuzu veya banka te
rabbaindaki 42 ve 43 ıayılı minat mektubu ile söylenen gün 
arsalarının satıtı bat katiplikteki ve saatte encümene gelinir. 
~artnamesi veçhile 11/1/938 Sala 24-4--6-8 4504 (2318) 

Balıkyağının halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekolteıinin bat mahıulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle ıablmaktadır. tki defa timikman ıüzülmüt 

taheıer bir terbettir. 

.... 
~. 

Eczaci Keme.! Aktaş bu yağı başka hiçbir yere vcrmemittir- ve 
•erınbecektir. 



SA\r A: 10 
~ 

~---- YENi ASLR 
fENt ASIR d SON KANUN 938 PERŞEMBE . 

·Beynelmilel imtiyazlı mıntakada 
.. 

Japon yanın talepleri bir ültimatom mahiyetini almıştır 

40 Japon 
Han ova 

tayyaresi dün 1 
hücum e tiler .. 

Bugünlerde gözler orta 
vrupaya çevrilmiştir 

M±WH& e • • • Çin Üssülharekele ın 
muvaffak tılarsa da 

tahri e · ça ış
o amadılar ..• 

in~· terenin B ··kreş sefiri hüküm eti 
namına mühiltl teşebbüste bulunacak 

J apon harbiye nazırı: "Ç"'ankayşek teslim 
diy or. Fakat Çin teslim olacağa 

olmazsa mahvolacak,, 
hiç benzemiyor 

İtalya - A vusturya - Macaristan konferansı arefesinde Avusturya 
hükümeti milletler cemiyetine bağlı kalacağını bildiriyor 

1\1acc:ristan kral naibi 11 orty 1\1 UC'ar mclisincle beyanatta 

Nankin Rodda 'bir Ingiliz müfrezesi kumandanı Japonzabiti ile görüşüyor 

Paris, 5 (Ö.R) - Beynelmilel mese- meli namına Rumen kabinesi nezdinde 
Jelerde dikkat bu günlerde merkezi Av- mühim bir teşebbüse hazırlanmaktadır. 
rupa üzerine çevrilmiş bulunmaktadır. Filhaikka Fornynofis Bükreş sefirine 
On son kfınunda Budapeştede toplana- Jngiltcrcnin ekalliyetlere ait muahedc
cak oltın ltalya - Avusturya - Macaris- 1 lerc ve bunlara yapılacnk muamele hak
tan konferansına ehemmiyet veriliyor.. kında 1919 senesinde im7.a edilen mu-

Şanghay, 5 (ö.R) - Reuter ajansı pon tayyareleri Halyang tenan~ini de 
ı tihbar ediyor: öğrenildiğine göre bey- hedef tutmu~larsa dn hiç bir muYaffn
nelmilel imtiyazlı mıntnka belediye mec· kıyet kazanmam1şlnrdır. Nankin hükii
lisine anedilen Japon talepleri bir ühi- metinin Han-Keudtt' yerleşmesinden be
matom mahiyetini almıştır. Japon de- ri bu §ehrc karşı yapılan ilk Japon hn· 
legeleri muhataplarına ihtar etmi~lerdir 

1

. va hücumudur Ameleler araı;ında muh
ki Japon otoriteleri Japon aleyhtarı un- telif kurbanlar vardır: 3 öiii ve 16 yaralı 
surların ortadan kaldırılması için icabın- sayılmıştır. .. 
da• zaruri görülecek bazı tedbirleri al-1 JAPONLAR SIANG-FU · 
mağa mecbur kalabileceklerdir. ŞE.HRINl ALMIŞLAR 

JAPON MlLLETt VAZlYETtN Şnnghay, 5 (ö.R) - Doınei ajansı 
VAHAMETiNi ANLAMALIDIR tarafından Lildirildiğine göre Siang-F u 

~ehrinin Japonların eline düştüğü resmen 
teyit edilmektedir. 

Jnpon kuvvetlerinin HaA-Keu Üzerin· 
de ileri hareketi çok hızla devnm etmek
tedir. 

Japon harbiye nazırı gazetecilere be
yanatında mı.ıreşal Çan-Kay-Şekin iki 
ateş arasında olduğunu söylemiştir. Ya
ni, eğer Japonlarn teslim olursa hiç şüp
hesiz iyi bir vaziyete düşmiyecek fakat 

Düşman tayyarel~rine tek bn~ına hü- Konferans üç gün devam edecektir. Baş- kavcleye ne kadar ôerin bir ala~ bes-
cum eden bir Çin tayyaresi hava mey- lıca müzakere m<>vzuları şunlardır : lcdiğini Rumen hükümmine bildi~me-
daniyle tersane arasında alevler içinde · · t · · Sef. h l k ltalya - Yugoslavya dostluk paktının sını emre mıştır. ır şunu atır ataca -
yere düşürülmüştür. 

Tokyo, 4 (AA) - Yeni neşredilen 
bir broşürde amirallık mahfilleri tarafın 

imzasından sonra Itnlyan - Yugoslav tır ki 1919 da Romanya ile mlittefik ve 
münasebetlerinde hasıl olan salah, Ro- müşterek Devletler arasında imza cdi

manyada Gogn knbinesinin teşekkülüy- len muahede ekalliyetlere siyasi, dini, 
dan himaye edilmekte olan tanınmış mu-

lc meydana çıkan yeni va:ıiyet, Italya- kültürel ve lisana ait hürriyetler temin 
hnnirlerden Motoleichi Japon diploma-

Roman"a miin~scbctlerinin ıslahı ... Bu etmektedir. Ekalliyetlerin din hususun-
~isinin Amerikanın lngiltereden ayrıl- -> 

ması için her çart"ye başvurması lazım münasebetle Romnnyadaki yeni hükü- ela serbesiileri, ırk bakımından dun bir 
geldiği tezini müdafal\ etmektedir. metin Budapcştede teveccühle knrşılan-ı mevkide tutulmıyacakları, milli li~anla-

Şnnghny, ..f (AA) _ Çin gazdeleri mış olması memnuniyetle kaydedilmek- rını .serbestçe kullanacakları, bu lısanla 
Han-Keu mıntaka~ında Çin kıt' alarmın tedir. Şimdiye kadar Budapeşte ve ders verilen mektepleri olacağı, mahke
mevzii muvaffakıyetler kazanmı~ olduk· Bükreş arasındaki münasebetler hisse- melerde ve hükümet daireleriyle mü
lnnnı bildirmektedir. Bir çok yerlerden dilecek derecede şiddetli bir gerginlik nasebetlerinde milli lisanlarını istimal 
nlınnn ve birbirlerini tutan haberlere gö- göstermekte idi. Macar siyasi mahafili- edebilecekleri bu muahedede tasrih 

ıe Han-Keunun zaptından tıonra cenubi 
garbiye doğru iler1iyen Japon kuvvetleri 
geri çekilmektedir. Çekiangın merkezi
nin Çin kıt· alan tarafından geri alın

dığı hakkındaki haber 1:'lydi ihtiyatla te
laklti olunmaktadır. 

ne. göre Romanya ve Macaristan ara
sında bir mukarenet imkanları te'tkik 
edilecektir. Bu bakımdan münaka~alar 
hakiki bir alaka verecektir. 
Budapeştc<lc bu konferans hazırlanır

ken Ingillerenin Bükreş sefiri de hükü-

edilmiştir. 

A VUSTURY ANIN V AZtYETI 

Viyana, 5 (Ö.R) - Şansölye Şuşning 

ve harkiye nazırı B. Guido Şmidt Ro
ma protokolunu imza etmiş devletlerin 

mümessilleri arasında yapılacnk olan ü~ 
taraflı konferansta hazır bulunmak üze .. 
re Budapeşteye hareket edeceklerdir .• 
1936 senesinde yapılmış olan geçen kon .. 
feranstan beri beynelmilel siyaset fıle.. 

minde henüz bütün neticeleri belirme
miş olnn çok mühim hadiseler cereyan 
elmiş olduğundan o vakit Viyanada ya• 
pılmı~ olan konferansı takiben şimdi 
Budapeşteôe yapılacak içtimaa bir kat 
daha ehemmiyet verilmektedir. Roma 
Protokolunu imza eden devletlerin mü· 
messilleri tara(ından tetkik edilecek 
beynelmilel meseleler arasında bühassa 
Italyanın Milletler cemiyetinden çekil· 
mesi ve Milletler Cemiyeti buhranı mc• 
selesiyle Romanyada vukua gelen si~ 

yasi tebeddül ilk saffı işgal edecektir. 
MaHim olduğu üzere Italyanın Millete. 

ler cemiyeti azalığından istifası ferda• 
~;ında salahiyetli Avusturya siyasi ma .. 
hafili Avusturyanın Cenevre müessese... 
sine .sadık kalmak azim ve karannı bil· 
dirmişlerdi. Bugün de üç devlet arasın .. 
da yapılacak konferans arefesinde Avus-. 
turyanın Cenevreye karşı siyasetinde 
hiç bir tebeddül olmıyacağı tekrar 1e-
min edilmektedir. 

Tokyo, 5 (ö.R) - Dahiliye nazın 
amiral Suatai-Bu matbuat mümessilleri
ne demiştir ki: cJapon milleti vaziyetin 
vahametini anlamal ı ve her güçlüğü yen
mek için tamamiyle birleşmiş bulunmalı
dır. Gerçi Japon ordu ve bahriyesinin 
cesareti aaycsinde Kuo-Mintangm (Çin 
milli hükümetinin) ıoluğu kesilmek üze· 
redir. Fakat bunları mukavemete teşvik 
rdenler Sovyet Rusya komünistlerinin 
müzaheretine güvenmektedirler.> 

mukavemette devam da etse mahvol
maktan kurtulamıyacaktır. Nazır her ne 

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

NAZiK BEYNELMlLEL 
VAZiYETE KARŞI . 

Diğer taraftan maliye nazırı Jkoda
lmotakn Çin • Japon hadiselerini takip 
edecek hadiselerden bahsederken şu mü-

Jnhazayı yürütmüştür: cNazik bir bey
nelmilel vaziyete karşı koymağa hazır 
bulunmalıyız. Çünkü marC§al Çan-Kay
Şekin muknvemete devam kararının nr
sılmaz bir karar olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu vaziyet milletin tam birlik içinde ha
reJ.:et etmesini zaruri kılmaktadır.> 

JAPON TAYY ARf.SINtN 
HOCUMU 

Şanghny, 4 (A.A) - Japonya namı· 
nn söz söylemc~c salahiyettar bir zat 
Şanghaydan hareket eden kırk Japon 
tayyaresinin yeniden te~kil edilmiş olan 
Çin tayyare fılolarını tahrip etmek üze· 
re Hankov hnvn meydanını bombardı
man etmiş olduklarını beyan etmiştir. 

HOCUM MlJVAFFAKIYETSlZ 
OLMUŞTUR 

Londrn, 5 (ö.R) - Han-Keudan bi!
d:.iliyor: Dün ööleden sonra 40 Japon 
<lwiz tayyaresi 1 fonkov tayyare meyda· 
nı üzeıinde görünerek şehri metodik bir 
§(.kilde h~mburdıman ctmeğe bnşlamış
Jndır. Bu bombardıman bir saat sürmüş 
ve Çin hnva batarynlnrının tehdidi al
tında Japonlar ~ekilmiıılerdir. Bütün 
bombardıman müddetince hnva müdafaa 
bataryaları inkıtasız bir ııurette mütear
rızları üzerine nteş etmişlerdir. Nehirde 

hulunan İngiliz topçekerinin m:.:.ct~ Latı 
Japon tayyarelerinin kendilerine kar .. ı ,. 
ilk muhnsım hareketi üzerine ateş etme
ie hazır bir vaziyette duru}·orlardı. J~-

pcıhMına olur~a olsun Çinin istilasını ta· 
marnlamak hususunda Japonyanın azim 
Vf' kararını bildirmiştir. 

Romanya hariciye nazırı 
bağl ı olan Romanya ayni siyaseti 
ve devamla takip kararındadır. 

TIPKI FRANSA GIBt 

azim 

JAPONLAR PAY JSTIYORLAR .. ................ llİll ....................................... . «Bu nokt.ai naznnmla Fransız harici< 

ye nazırı bay Delbos tarafından 28 ili{ 

kanun tarihinde ayan meclisinde yaptı-Şanghay, 4 (AA) - Japon makanı· 
lan beynelmilel imtiyaz mıntakaııında 

sonkanun ayının birinci ve ikinci günleri 
Japonlar aleyhinde vukubulan hadiseler 

Cenevreye hareketinden evvel Pr ag 
ğı beyanatta teşrih edilen noktai nazar 

arasında tam bir mutabakat olduğunu 

görmekle mesudum. Bu beyanatında B. 
Delbos cFransız harici siyasetinin da• 

hakkında Şanghay belediye meclisi ne7.
c!inde teşebbüste bulunmuşlardır. Japon
lar mahalli idarede daha büyük bir pay 

ve Belgradı ziyaret edecektir .. 
İstemektedirler. • 

Belediye meclisi reisi bu talebi tetkik 
edeceğini vaadetmiştir. 

Japon makamları Japonlar aleyhinde-

ki hareketlerin tekerrür etmemesi ıçın 

bllrf edilen gayretleri takdir ettiklerini bil
dirmekle beraber mıntnka polis te~kila
tındaki Japon aza adedinin nrttmlma-
sını ı.-e meclisin idnri teşkilutmın mühim 
makamlarınn Japohlnrın tayin edilmesini 
İstemektedirler. 

•••••••••• . 
- --o---
Rumen 
---0-

• •••••••• 

Dışbakanı "Fran
sa - Polonya - K. 
Antant ve Balkan 
Antantı ile yapıl
mış muahedelere sa 
dık kalmaktayız. 

Japon makamları bundan manda mec- Romanya · sulhcu 
li~teki Japon memurlarının arttınlmasını 
da istemi~lerdir. siyasetinde devam 

Hankov, 4 (AA) - l lnva meydanı J kf • d • .. . , eaece ır .,, ıyor 
1..ızerınc 7 7 bomba n tılmıştır. Yükselen ••••• •••• • ... •••• • •••. 11 •• • .... ı • •••11 • 
d v gibi alevleri pek uzaktan görmek 1 Bükrcş, 5 (ö.H) - Hariciye nnzırı 

l.abil olmuştur. Şimdiye kadar hava mey- ~· S~r~ti Mincinesko matbuat mümes
danınCla hepsi de Çinli ameleden olmak sıllennı kabul ederek şu bey:ınntla bu
üzerc 3 ölü ve 16 yaralı bulunmuştur. lunmuştur : 

Ilk tehlike düdüğünde halk dehşet için cHariciye nezaretine yerleştiğim sı-

de sığınnklnra ve mahzenlere iltica et- rada da söyledi!;,rim gibi Romanya itil
miştir. S!lat 1/15 de Japon tayyareleri foklarına sadakat siyasetine devam ede
l'fukta göründüğü zaman Hankov boş bir cck ve ayni zamanda münasebette ol
şchir mnnzarası nrzetmckte idi. dui;'U bütün devletlere de hulüs ile el 

Japon tayyareleri tersaneye de taar- uzatacaktır:. Romanyanm harici siyase
ruz etmişler fakat hiç bir netice elde ede·- ti dahi.li siyasete ait bütün mülfilıazala
memi:ılcrdir. nn tesirinden salimdir. Bunu bir kcrre 

hili siyaset mülf\hazalarının tesirinden 

salim olduğu malumdur> demişti. 

Budapcştc, 5 (Ö.R) - Rumen baş ... 
vekili B. Goga ile hariciye nazırı ba'i 

Strati Micesko tarafından Romanyadıs, 

bulunan Macar ekalliyetleri hakkında. 
verilen teminat sempati ile karşılanmı3 

ve yeni hükümetin Macaristanla iyi mü· 

nasebetler için bu meselenin ehemmiye-. 

tini takdir ettiğine bir delil sayılmak• 
tadır. &asen Romanyruıın Italya ile 

dostluğunu sıklaştırmış olmasının Ma· 
car - Rumen münasebetleri üzerinde ha• 
yırlı tesirleri olacağı ümit edilmekte ve 

bu sebeple Romanyadaki yeni vaziyet 
sükOn ve teveccühle karşılanmaktadır. 

Pragdan bir manzara • 
RUMEN HAR1CtYE NAZIRI BEL
GRAD VE PRAGA G!DECEK 

daha kaydelmeği faydalı görürüm. Ro- ettim. 
manya münasebette olduğu bütün mem

leketlerde de kendisine karşı ·siyasetle
;rinde harici ve dahili siyasetleri ara
sında ayni tefriki görebileceğini ümit 

etmektedir. B\l sebeple onlardan, payi
tahtımıroaki ·sefirleri vasıtasiyle yanlış 

Bükrcş, 5 (ö.R) - <Curentul> gazete-. 
ROMANYANIN StYASE.1'1 
SULHÇUDUR 

sine göre hariciye nazın bay Strati Mi .. 

halli cesko Milletler Cemiyeti içtimalarında cHUkümet dahili meselelerin 
maksadını takip ederken Fransa, Le- bulunmalı: üzere Cencvrcye harekctin

hist.an, Küçük nnl8§IJ1a ve Balkan an- den evvel küçiik anlaşmll devletlerinin 

haber alan bazı gazetelerin neşriya1ı 1.aş.mnsı ile yapılmış muahedelere sadık hariciye nazırlnriylc tcmns etmek i.\zc

karşısında tesire k.ıınılmamalarını rica .kalmaktadır. Sulha derin bir surette re Ilclgrnda ve sonra Praga gidecektir. 
J 


