
Cümhuriyetin ue Cümh.urivf esn~~e~, :~~hfarı çıkltr a.tyas' gazetedir YENi ASIR Mathau~ buılmıttır 

dostluğundan emindir 
l\11LLI BANKA MÜDURLERI 

Londraya hareket etti 
~~rkiye, ŞarktaBüyükBritanya pres
tı1ınin devamını samimi surette istiyor 

Türk .-. Alman 15t<mhuI, 9 (Yeni Asır muhabirinden) - Milli bankalarımız
dan Merke~, E:i, Sümer ve it bankaları umum müdürler;nin Lon-

T • - --<> drada yapacakları mali ve iktıs~di müzakerelere ittirak için 
ıcari münasebatı Cümhuriyet fr1erkez bankanı umum müdürü B. Salaheddin yarın 

Zorluklardan kur- buradan 'hareket edecektir. B. Saliheddin Pariste bulunan it -.e 
Etibank airektörlerine iltihak edecektir. 

intiba ...... . 

Mısır Başvekili Yahya Pş. 
tarı/amaz mı J . latanbul, 9 (Hususi) - Londrada intitar eden clngiltere ve 

tı ... :ı~r iye ile Almanya masıpda ik- mütali.ala.rı ileri sürüyor: 

106 Yaşında 
Sava evleniyor 'f·· k --o- Şark» gazetesi Türk - lngiliz yakml~maıı hakkında apğıdaki s A A D A B A D 

-oı mü be ı «Bugün Türkiye harici siyasetinin takip etmekte olduğu dü-
dc bü '•'kna~ tler son bei yıl için- rüat yol göz önündedir. Türkiyenin dı• aiyaıeti kadar realist ola- Karpyakada Sadlkbey aobimda otu-
Alll'la Yu hır inkişaf arzeylemi~ti. 1 _ SONU 3 ONCO SAHiFEDE _ k ' ran Yuıoslav tehaaamcbm bahçe.an Sa· 
ru ..... ,~Y1anın sömürgelerden mah- p t k d M d ::ı..-1 ol !1- al 
~;;~a:~ ·~, .jptidai maddelere olanı a ına ar eş ısır ını~:d~~3:.va

0

~ü :.,)'~ya:.::~: 
11\c il\ h ızım bu memleket s:mayi- MİLLİ EMLAK İŞLER/ men zindeliiini ıaubafHa etmekte, hah• 

~·kr: ~~ı1ıt~ı1'::!~~:~:rk;:~·i~~~~· iştiraki işini tetkik ediyor ~:::ir~qarak ıünl çiçekler Jetittir· 
\, lı carın ... h l d"" .. b" M ı• v k A 1 • .rolQa YÜ ·;: esap arım uzgun ır t s. .. mun umandanberi ltekudL Son 
~o~ rn rutrnek kolay olmuştu. Bir a ıye e a e )fi ce ıünJercle artık hem bahçe, 1iem de ev 
~ Yacrrı~ketlerle klearing anlaşma- Türkiye .. Mısır paktının nüshaları da itleriyle airqamıyacaimı anlanut Olma· 
f"'tJc ~hgırrıız halele ihtiyaç ve men- t f • d 4 ı kt • ı. ki t.amdmlanndan lıenclisini eTlendjr· 
d,)\ brın Uygun düşmemesi yüzün- as ıye e ı ece ır ,,. Aras'ın Mtsu·ı ziyaretinde teati edilecek melerini iatemit n bu İltefİ yerine seti• 
'ide ~~~rı inkişaf ettirmek imkanı Kahire, 9 (Huıuai) - Saide- tar resmi mahfiller bu haberi tek- rllmiftir. 
lc~cJc 1 

erncrni tir. Geniş müstem- Lat pGtlma Mııınn ittirak edece- zip etmek ,öyle dlll'AUle,.kta .U... S.-79 olacak olan bayan Ste1-

~l\di rk 
8~hip bulunan devletler Hazırlanacak olan talimatname bütün piir .. z- ii haklcı!'cla •erilen .haber~,~'"'" mn ,tıraki mcıeleainin hariciye ParukeTO 43 ya,mda olup Kar,11.k•~ 

t~ ~~ne yeterlik politikasını • • • • -:I t. • dl eeyyut etme tedır. Salahıyet- - SONU OÇONCO SAHiFEDE - nm Banka sokaimd• oturmaktadır. 
rı~'~ .. ıkleri için Türk pazarla- lerı en /u•a bır. za ctn e a eaeCeRfrr 
h '-~i kalmı$la~. ~&sn ' 
a Yale h - '-- .J_ ı ____ .J,ı., .... ., Ja- Ş ' ' · d k' lak J 1 1 'I . den elli Ntün Uriiz1er 

kibi o) ın ulunan ve Türkiyenin ra- • e.ır~~ emilı. aı· '\:~ a:al ~~.en.~· ı ,~ b' mütev • ~ d hal P f 1-~ilen' 
L an ülkcl ) f l . . d 1 luınat:ı gore ı enh<1ö ·~ erımn uuın· I aııam ar zaınan ~ e ve u eu e-
·~ kola er e men aat erını a- . . . :u_ı:.. V k"' . d ft dar celı • 1 b' · Y t )"f ı· b"Jd"kl · d yesı ı;ın ....... .:ıre e ıwetince e er - tir. 
~il\) e ı ey ıye ı ı erın en l·'·I b' . .. d il . . B T ~ tal' • ı "-L-dill C gen' 'k . ı m ara er tanu."11 gon er mııtır. a ta- as.ıye unatnamesıy e muua e-

JlııaJa d ış mı yasta ıs yapama- • b 11 nnak · · -b dili · • ı · ~.... f' ' ~ r ır 1 mimde vekalet azı sua e: so ta, rm, g:ıyn mu a enn lf en uc tu ıye 
ı !iirkj~eni ] b" ha~ defterc!ar!ıklarm tetli.ike mÜ3terjt cevap edilmq bulunacağına göre, bütçe ile .Ja- 1 

q J( ) n ya nız ır pazara g- . . • • .. ı 

b. a rrıaaı •ü h . t 'h d") k 1 bazırlamalan ıstenmektedll'. kalı olan bu qm ancak bazırandan aon-
ır 1·ı_t ":!/( p esız ercı e ı ece ... _1. d . . bik dil · d' · ı 

t.. I[ •sat politı"k l s·· ma ıye aarelennin verecekleri cevap- ra tat e eceğı zanne ilmektedır. 
un aşı sayı amaz. u- 1 h' _ _.iJd!'- • • 

._ ~rlarda f .. 1 b 1 b. ar tev ıt eu mlen 10nra bil' tufİye T asfıye yapıldıktan sonra göçmenlere 

1 t~ıı: faydaları v daa Hu .. uk~mant_ınb'~r talimatnamesi çıkarılacaktır. Bu talimat- verilecek arazi de kendiliğinden ortaya 
~n .11 ar ır. u ume m u- il .11• 1~._ • 1 • • • b' 
. ını etlerle 'kt dA .. beti name e mı ı em aa lf en ve aynı za- çıkmış olacaktll'. Bu araziden mühon il' 1 

rıın· . . ı ısa ı munase e- d . k. ff' -'!'- SONU ALTINCI SAl-IIFEDE 
ı ~ı ınki,.. .. f h k l k man a as an te ız ve lelIWll muamele- - -
Utıd .• Y"' a maz ar ı ma yo- _ _ __ 
iı daa rnuşküHeri yenmeğe uğra~tı- ! 
iJi muhakkaktır. Fakat şunu da l ' 
ti Veye mecburuz ki Türk - Alman 1 
~:a.:ct~nin bugünkü seyri aleyhimi- J 

etıceler vermektedir. 1 
}' 193.6 yılında Türkiyenin Alman
ın~f8 ıhracatı yüz on sekiz buçuk 
b·) Yon marka çıkmış, buna muka
··/ A!manyadan yaptığımız ithalat I 
etrnış cfokuz milyon dört yüz bin 

l"rıarkta kalmıshr ı 
Kırk milyo~ ~arka yakın bir he

jP bakiyesi Almanyada bloke ka-1 
.htıca 193 7 iptidalarında da yapılan 1 
1 

racat bu rakkamlara ilave olun-! 
muş, aradaki açık mikdarı hayli yük
kelmis, Türkive Cümhuriyet Mer-j 
d ez Bankası finarsman işlerini dur-

urmak mecburiyetinde knlmışhr. I 
Bu zaruretle baslıyan yeni müza

kereler Türk - Alman ticaretini mah
dut rakkamlar içine almak neticesi
ne varmıştır. 

·Bu şartlar altında yapılan ithalat 
~e ihracatın ilk rakkamları Alman 
•statistiklerine göre 1937 yılında 

-SONU iKiNCi SAHiFEDE -

HAKKIOCAKO<".iLU 

rtl!7Y71T.L!'r~..7ZZ7Y7-7777.Jr~ 

Kara büke 
Hava seferleri 
başlıyacak 

Ankara, 9 (Yeni Asır muhabi
rinden) - Her sene 23 Nisanda 
ha§lıyan hava seferlerine Lu yd 
martta ba~lanacaktır. Karabükte 
demir ve çelik fabrikalanmu.1 yap
makta olan lngiliz grubunun rnü
racaati üzerine Karnbiiktcn tayyare 
seferleri yapılması için tetkikler ya. 
pıhyor. Aynca Avnıpa hava battı 
ile iltisak peyda etmek üzere bir ba
va yolu ihdası dliJünülmekte ve tet

kikler yapılmaktadır· 

N 

Şehrimizde Zelzele Oldu 

Yurdun birçok köşele
rine kar düşn~iye başladı 
T rakyada fasıl asız olarak kar, Karadenizcle 

de karayel fırtınası hüküm sürüyor 
lstımbul 9 (Yeni Asır muhabirin- ANKARADA KAR .. 

den) - Bir kaç günden beri gü
nqli ve mutedil giden havalar, ge
ceden beri tiddetlenmİftİr. Kar, fa
sılalı olard< yağmakta devam edi
yor. Yerlerin donması yüzünden 
bazı kazalar olmuf, köprüde kızak 
yapan bir otomobil tramvaya çarp
mıttır. Otomobil harap olmuıtur .. 
insanca zayiat yoktur. 

Ankara, 9 (Yeni Asır muhabirin
den) - iki günden beri Ankara 
karla örtülmüıtür. Soğuk ıiddetli
dir. 

latanbul 9 (Yeni Asır muhabirin
den) ·- Sabah üçü kırk yedi geçe 
hafif bir zelzele olmuıtur. Bugün 
azami hararet derecesi ııfınn al
tında üçtür. 

KARADENIZDE KARA YEL 
lıtanbul 9 (Yeni Aıır muhabirin

den) - Trakyadan ve Balkanlar
dan alman haberler, soğukların çok 
ıiddetli olduğunu ve kar fırtınalan- lıtanbul 9 (Yeni Asır mulıabirin
nın fasılasız devam ettiğini bildiri- den) - Karadenizde tiddetli Kara-
yor. - SONU ALTINCI SAHJFEDE -

Bir lspanyol Markizi 
Franko ispanyasına silah nakletmek
ten suçlu olarak Pariste yakalandı 
Parie, 9 ( ö.R) - Biarribde oturan te idi. Polia komiMl'litinde laticvap edil

v lapanyol phaiyetlerinden marki de Por- dikten sonra marki de Portano Biarribe 
tano bu aabah Saint-Jeu-de-Luze'de nakledilmİf ve orada kötJdinde ıııabıta 
tevkif edilmittir. Marki kendi iclaresin- tarafından taharriyat yapllmqtır. Bun. 

1 deki bir otomobille lapanyadan selmek- - SONU OÇONCO .:AHIFEDE -.,. 

Arnavutluk 
Kralicesi olan , 

sevimli genç kız 
---o-

Peşte müzesi önünde 
kart satıp duruyordu 

- YAZISI OÇONCO SAHtFEDE -

lngiltere kral~esi ue veliaht 

- Y AZJSI UÇONCO SAHtFEDE -

1 

Marsilyada bir kaza 

Dört motörlü bir tayyare 
havalanırken parçalandı 

Altı kişi yanarak can verdi. Bef kifi de 
· ağır yaralı olarak kurtarıldı 

Paris, 9 (ö.R) - Bugün Marsilya·l
111

______ 

1 
da rnüthif bir tayyare kazası oln11qtur. y ~ 
Manilya - Ajaksiyo - Tunu. batbnda emen 
işleyen Air-France lrnmpanyasının dört 

motörlü bir deniz tayyaresi bu kazanm 1 1 Te/ı'ahfı memJe.R 
kurbaw olmuttur. Tayyare, her :aabah ol- Y ~ ~ 
duiu gı'bi, hareketinden evvel mail bir · 
satıh üzerinde duran arabası üstünde idi. ketimize geliyo 
Bu ıırada makinist motörü harekete ıe
tirdi. Mürettebat ve yolcular tayyarede 
yer aldılar. Yolcular sekiz kiti idi. Bir 
dokuzuncu yolcu daha vardı, fakat ıel
nıemİftİ. 

Mürettebat bir pilot, bir pilot muavi
ni, bir makinist, bir telsizci Te bir de bar 

- ~NU OÇONCO SAHiFEDE -



YENlASIR 
SAYFA :Z 

- -
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ŞEHiB HABERLERi'. 
Türk-Alman 

:SEVMEK 
; SE #* Mİ ? 

Ticari münasebatı 
zorluklardan kur

tar(.lamaz mı ? • 

;SEVİLMEK 
~'ZX·~.aa Mİ ? 
ta••ıa • 

--0--

- BAŞT ARAFI 1-lNCt SAHiFEDE -

T k S
, T • • AJmanyaya doksan be, ınilyon 

Tahrif edilen makbuz u··r • ovyet ıcaretın- marklık maı göndermi, ve o.-adaf. 

937 Yılında Ticaretimiz Gümrükte 
yüz on bir milyon marklık mal e 

tahkikatı el b •• k • k• f d mıı bulunuyoruz. Yani Almanl~t . HANGİSİ 
~ İYİDiRt,~ 
• • • 

~ 
• • • . 
• 

ithalat gümrüğünde (Yetmit bet) e u•• y u ~n iŞ a Var )f bize on altı milyon marklık fci%fa ıt· 
kurufluk bir makbuzun tahrifi üze- halat yapmıılardır . 

• ············: rine 1850 liralık bir muamelenin ya- 1 1936 yılına nazaran vaziyet tİ· 
pıldığı haber verihnitti. Güınrilk / • • J mamen tersine netice vermiştir. Be· :-··········· 
müfettitleri bu iti ehemmiyetle tah- Türkiye - ita ya tıcaretı ae artmıştır. ki 1937 yılının Almanya lehine ola_," 
kik etmektedir. Aksayan Fransa ile olan ticaretimizdir neticeleri esasen mevcut olan aç~ı 

Tahkikatın aldığı tekle göre bir kapatmak baktmından pek zarar' 
B. Şakir Candoğan diyor ki: 

"Seodifini itiraf eden kadın az bulunur, 
erkek ise ekseriya mevcut olan sevgisini 
itiraf değil, mevcut olmıyanı izhar eder,, 

...::-..::1.. komiayoncuaunun bu işte görülmiyebilir. 
&Ull&.I - S Türkiyenin 937 yıll ticaret müvaze- ye ithalat nisbeli, geçen seneden 600 bin O l d b"lha9'3 
rol oynadım zannedilmektedir. 1 rün erimiz arasın a ı 

-o• nesi hakkında mühim bir istatistik n~- lira fazlasiyle 5.508.000 liraya baliğ ol- f 1_ diğer 
kuru•luk bir ardiye makbuzunun üzüm, ındtk, pamua., yün ve b 

s redilmiştir. Bu istatistiğe göre 937 yl- muş, buna mukabil Ingiltereye ihraca- k 1 b l b' · il 
tahrifiyle aiıya, 1850 liralık güm- uru meyva arın u unması IZl 

e- !t-. it t'rı'nd 1 n· belle ihraca lımlZ 2.100.000 hra bir artma göser- .. . d d v ..rbllr rül~ resminin ödendiai iddia ediunl!- :ı c, geçen sene ere ıs - mevzu uzerm e urmaga ın.,... 

t
. Bu ti k ;- una bm" ttmmn nrtlı'1ı memleketler şunlardır : mi~tir. Ingiltcrc bilhassa üzüm, incir ve l'd' B d ha k AlcnanYa v. sure e, omısyon-.:us ., . .. .. 'b' b 1 dd 1 . . . t etme ı ır. un an s a 

sekiz yüz elli lirayı ödiyen tüccar, Avusturya, Arnavutluk, Bclçtka, Çc- t~tunk ~ t aş ~ca ~~a .. : :~unızı ~ı;a ın :~hine olan rakkamlan~ fiat farkıır 
komİlyoncunun eliyle mallan güm- koı;lovakya, Danimarka, Estonya, Fran- 8

1
.kma.. ~~n a uyu ır çe gcn-ı dan mı yoksa mikdar itibariyle fS: a 

J 1 
d 

1 1 ı goste ... ~.ır. . h la v d doğdugtJ 

Se
-ek •evı"lmekten daha ı"y"ıdı'r. Bu- . rükten çtkannıftır. . . sa, Hollanda, lngillcre, Irlan a ta ya, 936 1 . 'nd T"' k. • Ital d ıt a t yaphgtmız an mı Al ........ • .ı ' k yt t ıçt e ur ıyenın ya an k f. t" k'k d v ç·· kü • 

1 k d 
Tahkikat yalanda ikmal e-;ıı.~ce - Polonya, M ita. Yunaııi:Stan ltalyan ada- •th ıat 785 000 ı· ·k b k~ 937 ey tye 1 tet l e eger. - un t'f nun.la beraber ne yanız aevme ne e ı a 11 t . ıra t en u ye un I d h'I" d uhte ı 

b
. tır" . ları, Kıbrıs, Suriye, Arjantin, Kanada, . . manya an aşma a ı ın e m 

yalnız sevilmek iyidir. iyi olan ır teY yılında 5.634..000 !ıraya balığ olmuştur. dd l l l k tenjart• 

.,,,ar
•a ... ,,-~'-en ,•ev"ılmek, sevı'lı"rken -=- Güha, Avusturalya, Yeni Zelandadır. Ih t . . .. .1 ma e ere ayrı mış o an on • -. crK .. raca tmtz ısc geçen senenın uç mı -

1 
l k il ... .. "t d ranrna· 

sevmektir. Ne yazık ki bu hal de dava- Takas Türkiye - Fransa Ucarzti durgunluk yon lira faz.lasiyle 5.300.000 liraya baliğ an u anmaga musaı ov 
nan idea\ tarafıdır. Her ideal ise tabak- geçirmektedir. Fransadan ithalatımız olmuştur. 1 mır;r· 1.. .. .. . . l ınikdat 
kuk edince tahmin edilen kıymetinden muamelelerı· geçen senelere nisbetle bir hayli azal- Türkiye - Rusya ticaretinde Sovyet- .. ese a UZU~ ıçınldayr;:ın n kofl" 
mühim mikyasta kaybeder. O halde se- mt~. ihracatımız ancak 4.351.000 liralık ter lehine büyük bir inkişaf kaydedil-! ht enludz ?oellm?dıgkı .ha .. e m; ri reÔ' 

erke ·ı k ·ı· k k . . A __ _J t' l 1 . mev b. k-'1.- b l'ğ lm F 937 . . 937 1 •. d So l ülk' • ro aır en va ı muracaa e v n cevı me , scvı ıl' en sevme ı~ı ramı.zua ıcare an aşması - ı tr ye wıa a ı o uştur. ransa mıştır. yı t ıçın e vyet er esın- d k . h l .. d · verflle· 
tabakkuı( ed. t d d 1 b I d l tle ' L,..,,!r ta ' 1 · . d T. k" ed ~ 'th ıa . etme te, ıt a musaa esı k ıncc :ı m an ve nyme· cut u unan ev e r.e yapım......... -

1 
yt l ıçın e ur ty en yumurta ve en- den yaptıgunız ı a 11t geçen senenın k f h d ld kça ıs· 

tinden lmybedcr mi dersiniz? Muhak- kas mcameleforinin Merkez b~n- · vaiyle huhubaL ve gıda maddeleri sahn 4.374.000 lirasına mukabil 5.601.000 li- mk e ted, ıat uskusudn a 
0 

u 
kak eder Ve e~iyor da y kd"v · · f da "d · 1•t karar-\ d anç avranma ta ır. ı.1• ..... •• e ıgcrmı fe-

1

. kası tara m n ı areın;Y?e. a . alıntştır. radır. Ihracalımtz a, geçen senenin T· k 'th 1 .. t l . tediyatta~ 
dit bir ittiyakla isteyen bir çift istekle· name resmi gazetede ınb§&I' etml§- 937 yth içinde Ingiltereden Türkiye- 1.700.000 lira fazlasiyle 4.774.000 liradtr. k l url k 

1 
Aal a Çl ar llaıse - -üflcÖ' 

rine kavuttukları .. istenilen bayatı ya- • - o ayı • man ma rının ••· bıJ· 

fa
mag"' a ba•ladıkları zaman daha ilk \tir. h kü" 1 .. l • l k Al • •t latsız gümrüklerden çıkarılma•• 'h 

aafbada neliıleriode mühim bir tahavril hissederler. rinin tatbik edilebilmesi için lktısat 5 l ek ed ı H be Iırı1 " 
T Ancak, bu kararname Ü m e- Oıtwretmen erın sağ ı 1 tın tıcaretı e ktmından Alman pazarlarını t~ı~t 

Kadın kalbinin derinliklerinden beslediği ruhunun ılık havası 1 vekaletinin bu hususta hazırlamak- rapo~ları ' iş~~gal edenler. . :~ea~ar! n~:~n ~t:.!taç hutuııd~: 
içinde 7qattıj. erkeii bulamadığını anlar ve yeniden aramağa ı ta olduğu talimatname henüz gel- Orta okullar, Liseler, san at okul- Türk parası kıymetanı koruma ğumuz mallan biraz bahalı olla ~·t 
koyulur. Ç6nkü; bulduğu umduğu değildir. Aradığımı bul~c~- 1 memİ§tİr. Ge!dikten sonra takas mu- lan ve ilk okullar öğretm~~eriyle baklandaki 12 numaralı karam~e-- ne Almanyadan almakta tereMıı 
ğım veya b~uy~m diye yeni bir mace;oaya ba,lıyan hadan ''m ameleleri, yeni usule göre yürütüle- bu okullarda memur olarak ıstihdam ye ek kararname, memleket dahilin- göstermemektedirler. • 
sonunda aynı neticeye varıl'. cektir. edilenlere verilen sıhhat raporları de altın ticaretini nizanı altına al- Binaenaleyh 1937 yılında Al~ade 

Erkeie gelince; o da uzaktan çok sndiii ve hotlandığı kadı- -=- bundan sonra ayni tekilde olacak- mıştır. ya lehine olan farkın bir sebebl . 
na yaklatmak imkanını bulduğu zaman arzusunda bir eksilme Mu··essı·f hr. Kültür bak~_lığı bu h~~·ta ba- ~u karamame.hükü~l~ .. ~~ik!Almanların bize bahalı mal.s~tfll~. 
hasıl olduğunu bariz bir tekilde farkeder. zı mukarrerat ıttihaz etm~tır. edılirken, kambıyo mudurlugunce lan Alman kontrol dairelenotO • 

Süalil ve çetitli yemekleri vitrininde sıralayan bir lokantanın . Bu raporlar ye,il renkte olacak altın ticaretiyle İftİgal eden esnaf ve zirr: mallarımızın fiatlerini düşii~e 
önündesiniz •. Karnınız da fevkalade aç .. içeriye girmek için ne Bir kaza o\d U matbu olarak mekteplere ve kültü; ti~ret ~r~ab~.m is~. ':.e ~r~~leri- ei, ithalata müşkülat gösterınes~~:~. 
tedit bir iıtek duyanınız. Muaya oturup ta yemeğin birinci ka· direktörlüklerine vekaletçe gönderi- nm tesbıtıne luzum gorulmuıtur. iki memleket arasındaki ını.J ~ 

t--~6-ıı&-!w.ıt1"'.iz."'iaiz...uman bu arzu yarı nisbetinde azalır. Yemek yarı fevzipqn bulvar.':"da m.. ~E • ktir. Bir ünden bir aya kadar Ticaret odası bu hususta tetkikat sebetler tabii bir seyir takip edede' 
olmadan isteğin yarıdan çoğu kaybolmuttur. imza olmu§tUr. Şofor adm ıdue t rapor üzerine verilecek yapmaktadır. bir fark arzederse buna bir ~y h• 

• 

1 

k ettiği bir ot:om.obi!: b:ı bulvarda? mezu. · 1 'Ik def ava mahsus ola- --o-· nem ez. Amma vaziyet bir takıJll tB ıı 
'leaft:~ i~i3 !~::_. d~y~~~ !eziz !emeği <!: ?_ls~a ....... b~u._h__,_,a..__l~b-o_·Y_·_,,,~lı""~"""'e .... rl_:~...,y --~Dc--r-m~ır,__,t~c~!! bay •• ~~~~: ~ ~· ay 

0 --~ r aı1if didat yüzünden bir fark raeY~:; 
la bitmez. Şimdi doymut bulunan bu şahı birlcaç saet sonrn ayni V:--'- d h l ltal h tan · d Va i muavmı 'bay U~mezum:ıı • · • ı.u UAJr..&Xu.L• _ .. ~ '!)' 
istekle lokantaya kotar. Çünkü yine acıkınıtbr. Fakat yine doyar ~al er a alınmyan as esın e Zarar belli o madı Balıkeıire gİtinqtir. Kendisin" hu- ehemmiyetle yeniden el; alına> 

kt d 
"t t E k •. k d k d k" . . t avı tına qbr. lruk ı"•len· müdü"rü veka .. let .. tm-' ..... e- rureti hasıl olur. 

ve yeme er e çetı e arar.. r egın a ın ar,ısm a -ı vazıyeh Yap.lan tahkikatta toförün bele- Son yağmurlardan İzmir viliye- d" :r .. au Bilhassa kuru meyvalartfllıt9 
atağı yukan böyledir. · d · · ır d ' diye nizanıntına aykın o~ b~I- tm e 3500 hektarlık mezru arazınm · __ karşı Almanyanın müşkülat ih " 

Bunu aö•lemekle derin bir nak, engin bir ı;evda ile yanan, tu· .......... •nl tarafından--•-=----- sular altında kald•aı vilayetre teabit -- l ı ·t ı,a· ~ · -y ....... u. 9V mııwnaauıl sur- "O :r 60 ·ı .k • ~ ey emesine asa müsamaha ı e 
tutan kalpleri inkar ediyor değilim. inkar etmiyorum ema bu gi· 1 düğü ve bu yüzden kazaya. sebebi- edilmittir. Sular henüz ~ki!°1C.:~ği ar e ı ramıye alıyor kılamaz. 19.37 yılını çok zaif bir ;dtı 
bilerin ıa1111 birkaçı geçmediği içindir ki heı;ııba katmnk istemi· yet verdiği anlatılmı:tır. Şoför tev- için zarar tesbit etlilemcml§tar. are Vilayetimizde mevcut ç?k ço- kolte ile idare eylediğimiz haı .• 
yorum. Denize bir teneke su atmak veyo. ondnn bir teneke ıu l kif edilmiştir. mıntakasında mezruabn yüzde on cuklu ailelerden, umumi hıfztuıhha 'k h d dıı 
almakla hiçbir teY yapmıt olmayız. zarar gördüğü anlfl!ılmıfbr. Hayva· kanunu mucibince ikramiyeye iatih- ~1!~ f~3s1;7ı~nb7~rt~~~:i1eC: a;e~: 

P ..:._ -'- k d k tl 1 A ,._ ·· ·· s· k ·ı k 1 d nat zayiatı yoktur. '-'- k d l il I bı• C& ya&ın zamana a al' an e er mevzu arını c: fK» sozun- 1 iT atı "a a an 1 KllK esbedenler en a tml§ a· enin gu edecek bir mevzudur. Dost dt 
den alırdı. Zamanımızın dütünüt tarzına göre «Sevgi» kelime- \ J -=- i!:.ramiye emirleri vilayete gelmittir. memleket olan Almanya ile iktıs3. 
ainin ihti-.a ettiği mana kafi görülüyoı-. Bir zaman cclecek ki or- Menemen zabıtası alh At. uhtelı.tı

0 

B b" la h j h1
' 

k 
' 

H k 
Ab" o o ' ~ne ev- ına m unlardan ır ımının ta siaatlan münasebetlerimizi bir tevazün a8 

tada sevgi ıözü de kalmıyaca ya mz « o~a eitmc » ta ırının 1 K•n:ehird · t b' · · _L· ı · il' ve ~'S' e 1§ enen ır cmayetın Yarın ıehrimize gelmesine ı"ntı"zar da gelerek ııuıtp enne verilmiatir. ]inde inkiı=f ettirmek arzusu ı11 
ifade ettiii mina ile iktifa edilecek.. katil" • ak-1 t Fi:ıL_ı..:.."I__ -s ~ 1nı Y mıaml§ rr. wuurum bun- edilen Atina muhtclitinin ancak ma- --o--- hakkak ki bizde kuvvetlidir. Atınafl· 
Şu kııma da İfUet etmek isterim ki kadın daha çok ~ver •. Er- dan aftı yıl önce Kıqehirin öksüz yıa ayında memleketimize 1 .... 45 hayvan boğuldu ya da ayni arzuyu besliyorsa kont: 

kek iae daha çok hotlanır. Buna rağmen erkek kendisini ıeviyor kale köyünden ibis oğullarından tbol fed ge ecegı rol dairelerinin çıkardıg~ 1 zoriukl&t' 
d b

.. .. k . . Şeyho Ka ---!'! (H - ) ·eni- fu eraayonundan fmıir mm- Menemenin Seyrek köyu" hudu- 1 • 
mevkiinde g&terir. Ve bu gösterit uğnın a utun ruvvetim le· , YKrw acı nm yeg takasına bildirilm" . d d A ortadan kaldırması lazımdır. Buna 

f 
__ L __ ed-. Kadın ,· .... haddı" zatında ıevdig"'i halde Gevmiyor gibı" ni öldürerek•-- t !§tir. Yunanlı spor- un a! nnut ağacı mevkünde Şa- k ld k · · "dd bb"' le-~ - - M ~illi! ı. Se h cular İzmir, Ar:kara ve lstanbulda ban oglu Hüseyinin koyunları Ge- rı " ırtma ıçın et i te§C us 

görünür •• Erkek gibi sevgisini göstermek için deği~ ccstermemek enemendc yabJanan ... y o- .. t il' re girişmek te bizim vazifemizdir. 
için binbir çareye bafVUl'UI'· .. nun üzerinde Melunel oğliı Hacı ~ ems ı temu yapacaklardır. dizin cotkun ıulanndan geçerken HAKKI OCAKOöLll 

Zahiren bu komediyi. oyna~e:n kadının dahilinde c~eyan edmdaki lcarde!ine ait bir nufus cüz- otuz koyun ve on be§ kuzu sular --=--
eden trajediyi pek az kımae bıbr. danı bulunmuıtur· Su;lu ndliyeye Maarif seven arasında boğulınuıtur. Kızılay kongresi 

Sonra. ae-.diiini itiraf eden kadın pek az bulunur. Ve bu "b' verilmiıtir. 111 Yi d'J l r n yar Al ~l l r Kazılay kurumu Kar§tyaka ıube· 
itiraflar pek müstesna hallerde vaki olur. Erkek ise ek . gı ı ur aaş a ' • manya ı e te er-on sinin yıllık kongresi pazar gÜnÜ .,. 

1 . "ni "tiraf d ..... 1 aenya mev- Verem mücadele ce. dımları muhaberesı· at on be•te KJU'aıy-'-.a parti" e..: .. dtı :;dt 0 K:c:eygısı . .1 • egı ~evcut o mı yan sevgisini izhar -z - 'J' u. • ... 
• erel. • ın a_evgısın~yavnu1 u gabi muhafaza eder, saklar, kimae- miyetinin kong.resi Memleket_ imbiri~ deglan"'eryli irfufanR~ii- BerJin - Türkiye ile Almanya toplanacaktır. 

nın ıne g~ımıemege ça ıtır; onu herkesten kaçırmak iç.in uğ· l den o us aza --
raftr. Erkek ıse kaçmlan aevri ve karan kadını kovalar. ve balosu esaeae enn elen talannd . " ı ı arasındaki telefon muhaberesi üc- Bir kacakcı mahku'"tı1 

.,.. ---- :r oku!unun vası•------~da .? - retlerini.o Şubat içinde tenzil edile- ı • 
~ tutu(m-1..ı __ endı·- k 1 ak l kta __ _._ du- Verem mü .... dele . . . ı-'-ıyonlann tamamaaıuuaauı tüc v• ba ed 1 L-'--'- ldı cuuau T-ı OYa ayan y a ama n _,..... . .. ...u cemıyetmın se- ca- ~-:ı-- baw Muatafa Be ik: cegı istih r imiştir. MınUUUluırın O U 

yar. Kadmın en büyük korkusu yakalanmaktır. Bi.r av sibi e~e ~eç- nehk ~~.umı kongresi 18 Şubat Cu- carlarunızucuz_L!•- -: ba f çı azalmasından dolayı yapılacağı an-
me~ kad.~nı~. en çok tehlikeli gördüğü ve ürperdiği feci ~1" akı- ma gunu toplanacaktır. Kongrenin oğlu Ail~b. ~ez~:~sarı.. ..Y ~eıat laşılan bu tenzilatın nisbeti ve mikta- Esrar kaçakçılığı yaptığİ tesJ>il 
bettır. Çunku; kadın pelc ila bilir ki yakalanan bir av ıagda ol~ bu .sene diğer yallardan daha hara- ve katıK•-~r Bir~ .. vlm~ u~:!~- rı henüz malUm değildir. edilen kahveci Süleymanm ödeaıİf 
ıa avcı hesabına yarı ölmüt ıa11lar. Avcının eski heyecan ve eskı 1 ~th olacağı kanaati vardtr. 19 Şu- rı bay eu-a 1m·· :"." iN,-., Jar- - asliye cezasında devam etmekte olaf'l 
a~zuı~ndan eser kalmaz. Av çantaya girdikten sonra avcının t Cumartesi akpmı lzmir Palas dunları görü iiflur. 1 ~L.D"'.1.7~ davası neticelenmit, suçlu bir sen~ 
gozlerı tekrar etrafa çevrilir. . . salonlarında cemiyetin senelik ba- Maarif .ever yurddaılaıın mem- LJ lk • k •• • iki ay hapse ve 367 lira ağır par• 
Kadın bu acı i.kıbeti ıezecek kadar hassastır da onun ıçın da- ~o~ verilecektir. Bu baloda erkekler leket yavrularına kartı röatenlikle-1 na eVl OŞeSl cezuma mahkiim edilmittir. Suçlıı 

ima kaçar görünür. ıçt·n. ımokin mecburidir. Bayanlar ri bu teıniz hareketi takdirle kayde.I f.t""/./X«' ırıw~ bir sene de sürgün edilecektir. 
ŞAKIR CANDO(;AN mıllı kostümlerle de gidebilirler. deriı:. 1 - Evimiz salonunda her hafta ____________ __. 
' . • •.:.,. ..... t.. , . . . . .. m perşembe günü akşamları saat yir

mide bütün yurddaşlara Karagöz 
oyunu oynanacakttr. Parasız olan 
bu karagöz oyununa bütün lzmirli

....... , 
r·.. • . . 

T·A Y YARE S 1NEMAS1r~1 N 
GöSTERECEOt lKI FiLMiN IF ADE ETTIOI HAKIKA T 

1 - 3 MODERN - KIZ 
SiNEMANIN YENf KEŞFETIIOI SESi GOZEL.. KENDiSi GOZEL ON DöRT y AŞINDA ŞEN VE ŞAKRAK ARTtST 

DEANNA DURBIN 
TARAFINDAN EMSALSiZ BtR SURETTE TEMSiL EDiLEN ŞAHANE MEVZUDA YARATILMIŞ BiR BEDtAt SANAT .•• 

2- GÖR .. iŞİT .. SÖYLEME .. 
BOY OK KOMEDtSI BUGON SON DE FA OLARAK GöSTERtLECEKTIR· 

Ayrıca; PARAMOUNT JOURNAL _ MIKJ 
SEANSLAR: OÇ KIZLAR 2.20 - 5.20 - 9 da .• GöR ... iŞIT ... SÖYLEME ... 3.so-7.30 dıı . . . ,. .... / ,. ......... ··, ....... ~ .. ' • • • • r • ~ • •!'{,/ . • • .. , r • : .. : 

ler davetlidir. 
2 - Halkevimiz müstahkem 

ınevki bando şefi hay Galibin ida
reainde bir Halltevi bandosu teskil 
edilecektir. Devamlı ve hevesli ~ça
h_tmak heveainde olan müzisyenle
r•~ kayLtlarınl yaphrma.k için Evi
mız sekreterliğine ha~ vurmaları bil
dirilir. 

3 - Dumlupınar okulundaki fel
sefe kuraunun her çarşamba günü 
saat seki:zden dokuza kadar devam 
ettiğini ve bu k b'l .. · t' b" .. ursa ı a ıs tsna u-
t~nb~u.rddaşların devam edebileceği
m ıldıriri~. 

4 - 10/2/938 perşembe günü 
~~ 16 ?a köycüler komitesinin 16, 
l . :" kttapaaray ve yayım komite- il 
erının haftalık toplantısı vardır. 

bir ölüm 
Bir müddetten beri rahat

sız bulunan tebrimizin tanın. 
mq tütün tüccarlanndan Is
keçeli F ebmi F etfacının dün 
vefat ettiğini teessürle öğren
dik. Vefatı İzmir için büyük 
bir ziya olan ve ticaret ile
mimizde kibarlığı ve Yiilack 
kalpliliği ile tanınan bu kıy
metli tüccarın cenazesi bu
gün ıaat onda Gündoğduda 
operatör bay Eaadm apart_ 
manındaki dairesinden kaldı
nlarak namazı Keıneraltı ca
miinde kılındıktan sonra ebe
di istirahatgahına bırakıla
caktır. Bu acıkla kayıptan do
layı kederli ailesine SUUİnıi 
taziy~tlerimizi •unanz· 
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Kralicesi olan 
• 

sevimli genç kız Filistin de oldu hidiseler 
-<>---

Hakim· kayalar üzerinden ateş açan 
Peşte müzesi önünde 
kart satıp duruyordu 
P"§te; 5 (P.H) - Budapeşte gazete

leri Kontes Geraldın Apponyinin üç yıl 
sürt:n bir fakirlik devresinden sonra 
kraliçe olmağa namzet bulunmasını tedhişçilerin 

l<udüı. 8 ( ö.R) - Cenine dağı böl· 
ı .. inde Umulfahm köyü etrafındaki mü
:::ıemeler çok kanlı olmtıftur. Yüzden 

a Arap tethişçisi bu köyde taha.ssün 
~lınitlerdi. Müsademe sahaeına hal<im 

Yalar arkasından ateş eden tethişçile
'~.karıı tayyarelerin yerdımına müracaat 
; ılmi~tir. Ummulfahm Üzerinde dolaşan 
n.ııhz tayyareleri yai;ınur gibi bomb 
)~idırrnl§lardır. İngiliz askeri makarnalı 
tı.ar köyler ınuhtar1arına tcthişçi1cre sı-

bomba attılar •• • 
uzerıne 

memnuniyetle kaydetmişlerdir. Kont 

• h-'-k ·ı · · d d"I ' · ı·d- 'bd h" Alh · . Abdul Apponyi vefatında on para miras bı-g:ınma ax ı vcrı mcmc!ını, yar ım c ı • tıyc ı ır. '""" urra l(ll aJ ) e -
· · ( - ki le d k'. J 1 ı h A b h 'b' F · K k · · rakmadığı için kontes çalışarak hayatı-mcmesını, çete ere yahı ı e en oy c· n .z a gı ı evzı ava acının en 

• f • b" •k b le ) ki Ih )" ( <l Y 1 h'-•L 1 nl kazanmag•a JneCbUr kalıuordU. Son rın ecı ır e. ı ete maTUZ a aca arını ararcl ı tara tan ır. e.pı an ta IUJ(at ~ 

bildirmi§tİr. faaliyette bulunan çetde• efradının çoiu zamanlarda Budapcşte müzesinin ho· 

T h . ·ı d b"' --ı b" •--- ·· F-ı· · 1" ı s · J k "'-d·· ]ünde kartpostal satmakta idi. Müze et ı§Çı er en uyu~ ır IUIITTll mu.sa· ı :wbn ı o ro<J.yıp urıyt', ra ve ı::.:r un· 
deme yerinde can vern1işlcrdir. Jçlcrin· den geJerl~r olduğu anltı1ı1maktadır. kapıcılarından biri kontes hakkmda. 

d b. k ıc·f d"I · · T •-·f B n (ÖR) Fa · d •unları söylemiştir · en ır ısını tev ı c ı m~tir. cv.au eyrut, n .• -:-- r nsız Jan ar .. 
1 edilenler arasında birka~ gün evvel kay· O)itıları Tyr ve Saydad"' Filistin tethi:çile- cGüzel ve sevin)li bir kızdır. Burada 

bolarak Şch Muhammet Asmarın ku· rinc gönderilmek üzere mühim miktar·; artık ç~ışm~yacağı.na miitevcssifim .. ~a
mandaaında bir çete teşkil eden bazı da mühimmat, silah ve mitralyözlere el kat hakiki hır kraliçe olacagına kamım. 
gençler vardır. Muharnıned Asmar Su· koymu~tur. Arnavut milleti bir kontes Apponyiyi 

kral Zogonun eşi görmekte zararlı çık

Milli Banka Müdürleri lngiltere 
mıyacaktı.r .> 

Londraya hareket etti 
nı, faibe tatımıyanı yoktur. Türkiyenin bilhaHa farkta ıahip bu-

bl~nduğu nüfuz, Türkiye - İngiltere yakınla,maıını, bir ittifakın 
ıle fevkinde mümkün kılını~tır. Türkiye, İngilterenin yakın 'ark 

Ve yarı farkta zayıflamasından memnun değildir. İngiliz pres
tijinin burada kuvvetli kalmasını samimi surette isteyen Türkiye 
elbetteki lngilterenin dostudur ve bu dostluk mütekabilen iyi 
llıeyvalar verecektir.» 

Bu gazete, Ba,vekilimiz B. Celal Bayarm Türkiye - İngiltere 
doatluğunun sağlamlığı ve yanılmazlığı hakkındaki sözlerini de 
ehemmiyetle tefsir etmektedir. Gazete, bu sayededir ki bu dost
luğun iktısadi sahada yeni başarılar teminine hazırlandığını 
kaydediyor ve: 

«Türkiye iktueden yükselmesinde bu te~riki mesaiden azami 
.,:urette istifade edecektir.» diyor. 

Bir lspanyol Markizi 
Franko ispanyasına silah nakletmek-

Bir ziyafet 
Kral ve Kralice • 

Parise gidecek 
ı Ankara, 9 (A.A) - İsviçre fe

deral hükümeti tarafından V arş:ıva 
elçiliğine tayin edilmit olan Anka
ra elçisi bay Martin §Crefine harici-

par... 9 ( Ö R) - Hariciye n----ti· 
' · . . .•. ~- ye umumi katibi büyük elçi B. Nu-

tarafmdo.n da resmen tcyıl edıldıgıne ııö- M · • 1 t f d b" . . . . man enemencıog u ara ın an ır 
re lnııiltere kralı Maıeste Jorı VI ıle kra- ed · f ı· ·ı • t• . . 

1 

v a zıya e ı verı mıı ır. 

!içe Elizabet 28 hazıranfa ı temmuz ara- z· f tt Leh. t b .. ..k 1ç· • • . ıya e e ıs an uyu e uıy-
ıında Parisi remıı olarak :tıyaret etme- 1 B 1 · t rt 1 · • h • • .. . 1 e u garıs an o a e çuı ve arıcı-
leri hwu•unda Fransa cumhur re11i B. k" h b 1 la d . · ye er anı azır u urunu§ r ır. 
Lebrun tarafından yapılan daveti kabul 
etmiılerdir. Bu münasebetle lnııiltere Rus 
kralı Avu&turalyalı muharipler namına maslahatgüzarı 
Pariıte rekzedilen &bidenin açılma res- Belgrad, 9 (ö.R) - Bükreşten bil-
mine riyaset edecektir. dirildiğine- göre, Sov,·t- 1 Rusya sefaret 

Bu vaziyet resmi mahafılde çok derin ma!lahatgür.arının cayLwbeti henüz ay
memnunlukla kaf'fılanınakta ve Fransa 1 dınlanman11«tır . 
ile lngiltere arasında her sahada kendi-1 • -----0----
ni gösteren sıkı ve sağlam dostl..:~un bir lstanbuldoki zelzele 
delili telakki edilmektedir. 

İ•tanbul. 9 (AA) - Ra•athancden 
t("bliğ ed ilrniş,tir: 

Bu sabah .saat 3 Ü ..! 7 dakil~a 1 2 8:\ Demir niye geçe hafif bir zelzele kaydedilmiş
tir. J\.1crkeı: üssü şehrirnizden 80 kilomet
re mC!'afede tahmin edilmektedir. ten suçlu olarak Pariste yakalandı Muhafızlar propagan

-a,\ŞTARAFI 1 iNCi SAHtFEDE- lannın meydana çıkacağı söylenmekte- daya iştirak etmi-
~. '°nra marki adliye sarayında sorııu dir. Marki b.~ taraftan bir sil~. k~çakçı· yec k/ r 1 -J aponyanın kararı 
~~ uzu.runa..cdc.a.r_J~····.. '7 ... ~- .ı+ :1i7l<ı:", dq;cr faraftitn da murıile tef- e . e k ı---rı 
u llıesele baı."""'• \UI< ketum davran-ı"Sirfttasyo resis -.uçtu 'fl51'lll • ı A.A) - Demir mu- ı; 0k~l .1 b h - d 

,,..ı_. · · haf t ·'-k••Jü• ı a~c ı ı e 8 nye nıı.zırı ara ın a ya-
·-..dır. dır. Bır otelde bu telsiz cihazlarını satanJ aza eş .... u aon m;;_..,ı .. m .. l•r- l b. .. -- d d.J 

P • .:. 9 (ö R) t ı "--d bir Amerikalı ile ıörüttüiii teıbit olun- de bazı izasının jandarmalar tara- 1 pı an ır .gor.uşmc _e_n sonro. neşre 1 en 
- ~, . - •panyo asıoa e· 1 ı b bl d J 1 loru, mu•tur. Bu cihazlardan frankocu lspan- fından öldürülmesini veya yaralan- Y~'. 1 re•m.ı ". te ıg_ e _ aponyanın n-
den marki de Postagonun tevkifi • 1 1 F r ı f d J 

ııtrafın yollar lehine istifade edilmekte i<li. masını protesto maksadiyle seçim 81 ız ve. '.ansız se " en tara ın an •-
1!· . daki dedikodu devam etmektedir. . d . . k • 1 pon denız ınşa>tı hakkır.da yapılan gayri 
. l&rrıtzde baronun tevkifi hayret uyan- Keza bırkaç ay evvel Fransa yoluyla propagan asına l§tıra etmemege le I hk.k k b 1 • 

• • • • .. 1 k • • F k ... ma u ta ı atı a u ~tmcmegc karar 
ılı~ nasyonalıstlere geçirilen Alman sılihla- 1 arar vermıştır. a at umumı se- b"ld .. 

1 
k d ' 

-•ulftır. Marki de Pattago kansiy!e bo· . . . k ed kt. verdii{i ı ırı me te ır 
~ davası halinde olduğundan onun rı isine de marki kat ı1mış bulunuyor-, çıme qtıra ece ır. 
'filJ • muı.. Şimdi birkaç milyon franklık eli- Bu kararı ilan eden beyannamede v / 

asında bulururuyor n bir dostunun 1. ,ugos avıvada 
ğer Alman ailihlannın yine naıyonalist- Demir muhafaza partisi hükümetin J 

lillaıın<la oturuyordu. Taharriyat bura- !ere geçirilmek üzere fransada bulundu-' tahrikitına mukabele etmiyeceğini, Belgrad, 9 (ö.R) - Devleti Koru· 
da yapdınıı, fakat bir netice vermemiı· h be al d 1 h .. k.. t ·· h t · •· · hk ğu a r ınmıştır. Hu ut nezaret aJ. u ume e muza ere etmıyecegını ma ma eme, i komünist faaliyetinden 
... Diğer tarafian Londrada bulunmak· tında tutulmaktadır. Şimdiye kadar ıüp· 1 ve fakat milliyetperver bir bükü-

1 dolayı 15 kişiyi muhtelıl hapis cezalarına 
la olan markiz de Portaııonun ıııyabm· beli hiçbir sevkiyat görülmemİftİr. Marki 

1 
met mevzuubahis olması sebebiyle 1 mahkum etmiştir. 

da onun vil!İlsında araıtırma yapdmııtır. bütün bu işler hakkında tam bir ıülcüt' hiç bir müşkülatı da ihdas etmiyece· i 
..._Yakında bu itin hayret verici safha- muhafaza etmektedir. _ ğini bildirmektedir. ı Sıhhat şurası 

Marsl•tyada bı•r kaza ~utedil ~ahfellerde bu kararın ,\nkara, 9 (Yeni Asır muhabirin-
taktik mahıyette mülihazalardan den) - Sıhhat turası bu ayın sonuncu 
ileri geldiğini, Demir muhafazasının günü Anl rada toplanacaktır. 
kendisine kar§t tenkil tedbirleri alın- Galde 
ması için hükümete vesile vermek grev Dört motörlü bir tayyare 

havalanırken parçalandı Paris~~~.~) re~:::ecibin· 
İstemediği bildiriliyor. Londra. 9 (ö.R) - Cal memleke-

tinde 10.000 maden umelesi gündelik· 
)erinin ıslahı talebiyle grev nan ~tmi~er
dir. 

Mısır başvekili 
-BAŞT ARAF.~ 1 İNCİ ~~FED~- 1 menin ııürültü~ü ~eli. Sohilden donuk bir I b.~ı Rossi tarafından 436 kilometre 
ıarıonu olmak uzere be~ kıtı ıdı. Motor 11ık ta farkedildı. Bununla beraber ne sur'atle kazanılan rekor ve elde edi· 
nıunta%aM olarak har.kete geçince tay- olduğunu kimse anlamamıttı. len diğer üç rekor seri halinde ikmal 
yare mail sat'." Üzerinde arabaeından in- Ancak deniz tayyaresinin her hareke- edilmi§, yani normal tazyikli bir y ahya pasa 
dirilerek ~enıze kaydırıldı. Bu sırada aa· tinde süratli bir motör denizde onu takip askeri motörle elde edilmiştir. Bü- ' 
at 7.45 d'.. . ederdL Bu motörden kaza bütün acıklı tün bu rekorlar evvelce İtalyanlar- - BAŞTARAFI ı.tNCI SAHiFEDE -

Kesif bır sıs Ortalığı kaplaınııtı. O ka- teferruatiyle ııörülmü, ve hemen kaza da idi. nazırı Abdülfettah Yahya paşa ta-
dar ki 5-GOO metre m•safede olan dal· kurbanlarının imdadınıt koıulmuıtur. --=-- rafından tetkik edilmekte oldu-
ıakıran görürımiyordu. Deniz tayyaresi Motör altı kiıiyi kurtarmağa muvaffak B. T essan ğunu ve bu tetkikler ikmal edi· 
denizde dalgakırana doğru ilerliyerek olmuıtur. Bunların arasında ikinci pilot lince meselenin nazırlar meclisin-
ıudan çılunaia bllfladı. Pilot dalga kı- ve har ııareonu da vardır. Diğer dört ki- Paris, S (A.A) - Hariciye mÜS· de görüşüleceği bildirilmiştir. Mı-

arınadan 1 te•arı De Tessan bir vazife ile Fasa T .. k. ı I k Af rana v . . evve )•ülcıelmit olaca- ıi yolculardır. Hepsi az çok yaralı ve ya· • sırın ur ıye, ran, ra ve ga-
fını ıaJırrıın edıyordu. Fakat ber neden- nık olarak kurtarılmıt ve hemen hasta- gitmittir. nistan ittifakına i~tiraki şimdiden 
ae böyle olmadıiından dalga kırandan neye nakledilmiıtir. Diğer yolcu ve mü- Aden hadiseleri muhakkak sayılabilir. 
..kınamadı ve lltllazz:anı tayyare ona rettebatı kurtarmak ümidi kalmam11tır. Londra, 9 (ö.R) _Avam kamara· Türkiye hariciye vekili doktor 
çarparak parça Parça oldu. Tayyarenin Bunların araeında bat pilot, telsizci ve sında sorulan bir ıuale cevaben müstem· Tevfik Rüştü Arasın önümüzdeki 
enkast ~e~enl denize gömüldü. makinist dahildir. mart içinde Kahireyi ziyaretinde 

Bu facıa o urken sah'ld b.. .. . lekeler nazırı Aden anzi.inde lngiltere b l k t'' ki. . l k 
k dil . ı en uyük bır Posta tayyaresinin bu suretle harap 0 ]. tarafından takip ediler. siyasetin aşiret- u mese e a ı şe ını a aca , 

teY far._~ı.· mebmııtL Çünkü ıiı uzağı gör- ması üzerine postayı naklehnek için bir Türkiye • Mısır dostluk muahede-
., 1~an tr.Jcrn ler arasında ihtili.fların önünü alarak Jn- • · dd k h 1 ıneııe . .. d 'Yordu. yalnız sert yardımcı deniz tayyaresi yola çıkard- sının musa a nüs a arının te-

L • ürültu uyuldu B giliz deniz yollarının emniyetini muhafa- d 
uır g · u mülhit müsade- m11tır. Bunda dört yolcu vardı. atisin en sonra Saadabat paktına 

za etmekten ibaret olduğunu, hazan asi 
- Mısırın İştiraki tekarrür edecektir. 

,' T U•• R K ç E aşiretlere kar§ı tayyare vasıtaaiyle tedip Mısır gazeteleri, bu ve~ile ile 
I_. ._ hareketleri yapıldığını. fakat bunun da 
..- , Türkiye - Mısır araşında kuvvetli 

U Ç S /' L A H ş o R L A R • Aden arazisinde ıükiın ve huzuru muha· olan dostluğun yeni bir inkitaf 
faza etmek içln en müessir ve en insani 

devresine dahil olacağını mem
bir hareket olduğunu söylemiştir. 

JZMiRDE ı·LK DEFA nuniyetle ~~~tio~~·HABAT 
Jngiltere tavassut Kahire, 9 (ö.R) - Nahas pa,a Vafd 

Bugün. l Al EDE başladı etmiyecek 

Zengin l Tokyo. 9 (AA) - Japon hariciye i aveler . . nozareti namına ıöz .~ylemeğe ealahi-
• yettar bir zat Roy~er ajaneının rnuhabiri-

T af sila t el ilanlarında n• ınııilterenin Çin ;ı. Japonya aruın-L.-,,. .................. ......... ........ l~ da tava11utta bulunace~ hakkındaki ha· 
bcrlerin aıh olmadıiını ıöylemiıtir. 

partisinin intihabata iftirak etmiyeceği 
haberlerini tekzip etmit ve: 

«Vafd Muır milletini lemsi! eder. Her 
İntihap dairesinde bir Vafdçı namzet bu
lunacaktır. Bixim her teyden evvel is
tediğimix intihabatın bitaraf bir tekilde 
idare edilmesidir. Teferruatın ehemmi-
yeti yoktur.• Denıistir. 

~S O ~ <: tt.·.A. :~"'İ:$R 
. ) ·~. . . ... ' . - . ..... 

Prens Nikola · ı 

Atinada zevcesinin ya
nında vefat etmiştir 

Cenaze merasimi tarihi henüz 
tespıt edilmiş değıldir 

Atina, 8 (A.A) - Prens Nikola zevcesinin, Prenses Olganın ve 
Yunan kralı Yorginin yanında vefat etmiştir. 

Prens Nikola Böbrek hastalığı ile ihtilat yapan tasallı'.ıbuşiryandan 
muztarip bulunmakta idi. 

Atina, 9 ( i).R) - Prens Nikolanın cenaze merasiminin tarihi he· 
nüz tayin edilmemiştir. Karar müteveffanın kızları Yugoslavya naip 
prensesi ile Düşes de Kent. geldikten sonra verilecektir. Cenaze Ka
tadrale konulmuş olup halle tazim geçidi yapmaktadır. 

Atina
1 

9 ( ö.R) - Vefat eden prens Nikola 66 yaşında idi. Birkaç 
haftadan beri kalp hastalığından mustaripti. On gijn evvel bir beyin 
hemorajimi sebebiyle vaziyeti vehamet kesbetmişti. 

Prens Kral ikinci Jorjun amcası ve eski kral Konstantinin kardeşi 
idi. 1872 senesinde Atinada doğmuştu. 1902 de Rusyada Çarske-Slo 
da Rusya prenseslerinden Grand - Düşes Helenle evlenmişti. Bu iz. 
divaçtan üç kız doğmuştur : Prenses Olga, Yugoslavya krallık naibi 
prens Polun zevcesidir. Prenses Elizabet Alman Hohenlohe haned;:ı
nınm reisi olmuştur. Nihayet prenses Mary lngiltere kralının küçük 
kardeşiyle evlenmistir. 

Belgrad, 9 (ö.R) - Saltanat naibi prens Pol. son Altes Ruvaval 
prens Olgamn babası Yunan ve Danimarka hükümdar azasından 
prens Nikolanın cenaze merasiminde bulunmak üzere bugün hususi 
trenle Atinaya gitmistir. Dük ve Düşes Kent te ayni trenle Atinaya 
gitmişlerdir. Yunan, Danimarka prensinin ölümü münasebetiyle Yu· 
goslav kral sarayında üç hafta yas tutulacaktır. 

Amerika Reisicümhuru 
Amerikanın İngiltereye hususi bir anlaşma 

ile bağlı bulunmadığını söyliyor 
Vaşington, 9 ( ö.R) - Hariciye nazırı bay Hull tarafından kong

rt:ye verilen mesajdan sonra reisicümhur Roosevelt te gazetecilere 
beyanatta bulunarak hariciye nazmnın sözlerini teyit etmiştir. Yani 
Amerikanın lngiltereye hususi hiç bir anlaşma ile merbut olmadığı ve 
diğer her hangi bir devletle de bir anlaşma ve ittifakı olmadığı teyit 
edilmektedir. 

Diğer taraftan filo baskumandanı amiral Ley Süoer-gemilerin kud
ret ve emniyeti hakkında kongreye teminat vermistir. Amiral bun
ların her bakımdan tecrübe edildiklerini ve ne tahtelbahir hücumun· 
dan, ne de hava hücumundan korkmadıklarını söylemiştir. 

Nevyork, 9 (Ö.R) - merikadan son ay içinde altı milyon 700 
bir, dolarlık silt.h ve harp malzemesi ihraç edilmiştir. Müsteriler ara
sında başta iki milyon 400 bin dolarla Arjantin gelmektedir. Bunu 2 

;ı,.., ı.m dol i rait:ip elet il'. Arjantin bilhassa ask.,. 
rl tayyareler satın alm1stır 

Polonya - Maca1 istan dostluğu 
sulhun devamına mı hizmet eder? 

Varşova, 9 ( ö.R) - Macaristan krallık naibi amiral Hortinin Var
sova seyahatinde kendisine refakat etmekte olan hariciye nazın bay 
De Kanya ltalya, Almanya ve Avusturya sefirlerini kabul ederek sa
mimi bir şekilde görüşmüştür. Gazeteler Leh - Macar müzakereleri
nin iki memleket arasındaki bozulmaz ve sarsılmaz dostluk münase
betlerini bir defa daha teyit ettiğini ve bu dostluğun Tuna ha r•,,sın
ıla sulhun teessüs ve istikrarına hizmet eyliyeceğini yazmaktadırlar. 

lskandinav Devleti 
Habeş ilhakını tasdzk etmeğe 

mı davet edılmışlerdir? 
Londra, 9 (Ö.R) - Avam Kamarasında hariciye nazm B. Eden 

Hollanda tarafından üç İskandinavya devletine yapılan bir tekliften 
bahsetmiştir. Bunda bu devletlerin Fransa ve İngiltere ile birleserek 
Habeş ilhakını tasdik etmeleri tavsiye edilmektedir. -

B. Eden bundan sonra bay Van Zeelandın ekonomik dünya kal
kınması için teklif ettiği kredi kolaylıklarından bahsetmiş ve lngitere· 
r.in Cenevrede tecavüz mesulü olarak kabul edilecek milletlere -eğer 
l\lılletler cemiyeti onların bu kolaylıklardan istifade etmelerine karar 
verecek olursa,- bu kolaylıkları bahşetmiyeceğini söylemiştir. 

B. Hitler nutkunda 
sulhtan bahsedecek 

Berlin, 8 (A.A) - Havas ajansı muhabiri B. Hıtlerin 20 şubatta 
Reichtağda söyleyeceği nutkun sulh lehine aleni ve resmi daveti ih
tiva edeceğini ve Führerin Almanyanın idari vahdetini temine matuf 
bir çok tedbirlerin ittihaz edileceğini bildirecek olduğunu Mihbaratı• 
na atfen İş.ar etmektedir . 

Nasyonal Sosyalizm zimamdarlarından bir çoğu halihazırda B. Hit• 
!erin ikamet etmekte olduğu Bereştesgadene davet edilmislerdir. 

Sovyet maslahatgüzarının . te-
gayyübü merak uyandırdı 

Bükreş. 9 (ö.R) - Sovyet Rusya maslahatgüzarı B. Popenkofur, 
tagayyübü etrafında yapılan tahkikat simdiye kadar hiç bir netice 
vermemiştir. Diplomatın oturduğu evi,.; merdiveni üzerinde şüpheli 
izler keşfedilmişse de bunlar kan izleri değildir. Hudut karakolların
da yapılan araştırmalar da hiç bir netice vermemiştir. 

Gazeteler muhtelif faraziyeler yürütmekte ve Pariste beyaz Rus 
gımerallerinden Kutyepof ve son zamanlarda Kingin ayni esrarlı se-
kilde ortadan kaybolduklarını hatırlatmaktadırlar. -

B. Ribbentrop Londraya giderek 
sef irlikten ayrıldığını bildirecek 

Berlin, 9 (ö.R) - Hariciye nazırı von Ribbentrop l .ondraya gı
derek Almanya sefiri sıfatiyle lngiliz hükümet erkanına veda edecek
tir. Bu münasebetle hariciye nazırının lngiliz devlet adamlariyle mü
him temaslarda bulunması da muhtemeldir. Yon Ribbcntrop şubatın 
on beşinden sonra Almanyaya avdet ederek hariciye nezareti vazife
sine daimi şekilde başlıyacaktır. Londraya hareltetindei1 evvel· Vôn 
flieuratli ve B. Hitlerle miihim mül5katlarda bulunaca!.:tır. 
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$etıir Mecllli düıı ..at en yedid• Du•• nku•• Şehı•r 
ıeia Doktor Behçet Uzun riyasetin- Meclisinde 
de toplanarBk imar işlerine bağlı 
olarak hazırlıuı.aıı malt projeyi mü-

:~f ~a~~~::a:o~!: v~~a~: Riyasetin teklif ettigv i mali 
lar euyu hakkında verilen takririn 

:!~::SY.~=~eed::~~:· ikJ proJ· e ayn.en- kabul edildi 
A( Sınai müeaaeaelere au veril-

• miyerek h..Jkın su ihtiyacının temi- ri ve kısaca tehirlerin sıhhat ve gü- B R ' • 1
' V ARIDAT FAZLASI 

il 1 k d beli ba h .......... • eısı ········· nı.. ze iğini a a a ar eden i § it-
B( Fazla verilen sulardan ceza !eri planlaştıracaktır.) Şu suretle, yukarıdaki maddeler-

alınması.. (Belediyeler mesken, bina, yeye- /zmir şehrinin ih- de zikrettiğimiz fazla varidatı hü-
Azadan bay ~mil Karşıyakanın cek ve içecek gibi hayat ucuzluğun- • d / ki • • !asa ederek Çeki resminden 200 bin, 

bir hamamı bulunduğunu, bu hama- da ölçüler kanunu tatbikatı gibi alış tıyaç Ve İ e erını Yol vergisinden 300 bin, Bina ver
mın pek tabii olarak fazladan su Bar- veriş doğruluğunda müessir vazife- hükümetimize ar- gisinden 70 bin, Kazanç vergisin· 
fedeceğini, ceza alınmasının doğru !er alacaklardır.) den 301.500, Rıhtımdan 85 bin, 
olmadığını, sağlık kaidelerine uy- (Belediye gelirlerini arttırmak zetmek ve tt?men- Elektrik ve su işinden 250 bin ki 
madığını söJ lemiştir. için tedbirler alınacak ve rehir da- • b / k lceman 1.206.500 lira bir varidat el-

Rei• cevabında, geçen celsede ka- hilindeki kara ve deniz nakliyeleri- nıyatta U anma de edilmesini, sayın başvekilimizin 
bul edilen tarifenin vilayetçe tasdik nin ve diğer ticari mahiyette umu- üzere Ankaraya emir ve işaretlerine en uygun ve 
edildiğini söylemiş ve Karşıyaka su• mi hizmet i~lerinin peyderpey bele- derhal imar işlerine sarfedilecek bir 
yu hakkında uzun uzadıya izahat diyelere devri temin olunacaktır.) gidecek. imkan olarak mütalaa edebiliriz. 
venniıtir. (latanbuldan başlanarak coğrafi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bunlardan başka, belediye gelir .. 

si ıenevi 540 bin lira daha bir va
ridat elde edecektir. 

AL Ti SENELiK iŞ 

Bu müesseselerin tesis masrafları 
olan 3.275.000 lira ile, getirecekle
ri gelir mukayese edilirse, heyeti 
umumiyesının azami altı senede 
ödenebileceği görülecektir. Ancak 
bu müesseselerin getirecekleri gelir
lerin de diğer imar işlerine sarfı su
retiyle, ikinci üçüncü ve ilah, imar 
mesai senelerinde daha kuvvetli 
imkanlar elde edilebilmesi için, bun
ların en fazla gelir getirenlerini ilk 
senelerde meydana getirmek üzero 
yapacağımız teşebbüse, hükümeti
mizin uzun vadelerle ve faizsiz kre
di açmak suretiyle yardım etme&İ it
lerimizi fevkalade lco!ayiaıtıracak
tır. 

Böylece devlet bütçesine yülc ol
madan da lzmirin hayati ihtiyaçla
nnı, halkın ve şehrin gelir kaynak
ları ile temin etmek pek ala müm
kündür. 

OMITSIZLICE DOŞMIYELIM 

B. Münir Birsel - Kar•ıyakada k'• v tab'• ·· ıı·-· ah 1 mı'n edilmesı· pek mu''mku .. ndür. !erini arttırmak üzere hükümetimi· 
Y mev ıı e 11 guze ıgı seyy ce • Muhterem arkadaşlar, 

bir çok evler su ihtiyaçlarını tedarik b' e mu··saı't -hı'rle 'm· · b" ı· KAZANÇ HiSSESi zin ayrıca ittihaz edeceg" i karar ve 
ın "" rı ızın ır P an Şehir işlerini ele aldığımiz ve büt-edemiyorlar. Bu, suların israfından dahilinde ve bu maksatlarla imarına tedbirlerin belediyemize verecegı, 

ileri geliyor. Halkın ihtiyacını önle· devlet bütçesinden yardtm edile- Bina ve kazanç vergilerinden al- imkanlar, hiç şüphe yok ki progra· ~:m~:!:a~l:rı:d~v:knd~::~ij7!~ 
mek üzere bir kısım ihtiyacı tahdit cektir.) makta olduğumuz belediye lıissele- mımızın tatbikini çok daha kolaylaş· 

kar d ümitsizliğe bugün düşecek kadar za-etmeliyiz. Bu vaziyet şısın a sı- Ulu önder Atatürkün ve Türkiye rinin 928 senesinde olduğu gibi bi- tıracaktır. 
) I E if ruhlu, zaif imanlı değiliz. Kaldı ki 

nai müesseselere su vermeme iyiz .. 'Cümhuriyeti hükümeti Başvekili- na vergisi hissemizin yüzde 25 şe MOST ACEL ŞL R Ulu önder Atatürk ve Cümhuriyet 
~?- s?- içme~ i~in, · halkın ihtiyacı 1 nin hem hük~ete, hem de bele~i- ve kazanç vergisinden hissemizin hükümetimizin Ba§Vekili bize yürü-
ıçındir. Hatta ticaret vapurlarına da 1 yelere yeni vazıfder veren bu emır- azami yüzde 2S şi tecavüz etmiye- Bu husus hakkında şimdiden bir yeceğimiz yolu ve elde edeceğimiz 
veremeyiz. Fakat memleketin milli !erinin de mümkün olan sür'atle ye- cek bir hadde iblag"ı ile, bina vergisi rakkam ifadesine imkan olmadığı k l d f 

ı im an an göster ikten sonra zaa a 
müdafaa vası~~a'. to'?itol~rı~- 1 rine getirileceği pe~ tabiidir. B.iz, hissemizde 70 bin lira, kazanç ver- için, yalnız yukarıda zikrettiğimiz düşmeğe, tereddüt etmeğe mahal 
ta ve harp gemilerımıze bıttabı, evı- vazife ve mesuliyetın manasını ıd- gi.si hissem izde 30 I.SOO lira bir te- gelirlerin senevi yekunu olan bir yoktur. 
mizdeki suyu da kesip veririz. 1 rak etmiş ve üzerimize aldığımız is- zayüt kaydedilecektir. milyon 206.500 lira ile, imar prog- y • . . l , h 

N t. ed • ·· ı ' . ak · ,;. . KLIYATI d h . ..h. .. apacagımız ımar ış erı etra n. e ıc e sınat muessese ere ve !eri ba.,.rmak uğrunda ınanar ça- r..ARA VE DENiZ NA ramımız a şe rın mu ım ve musta- d b I h 1.. . • d'" .. d'' •.. 
t. t ·ı · ·1ın · ..-- , 1 . 1 . d k b 1 . • . . •o a, un arın usu u ıçın uşun ugu· 
ıcare gemı erme su verı emesı !ışını• insanlar sıfatiyle bunu taoil · ce ış erı arasın a a u ettıgımız ., .. 1. bal . h ed 

u 1 mış ır. görüyoruz. lınar işlerine sarfedilecek para ın ıra ı ımar P anı ışını, · · k 1 · · · h ı·· fk• 
MALI PR JE · · · "' - .. · · . . . .. · •b" ı· 1 k H 1 !"'.., · • en, zmır rçın er zanıan utu ar O Millettmızı layık oldugu yuksek ıçın baş vurulacak ıkıncı muhım ça- ın ıra ı oyz er agım proıesı, la.kal d l b .. yükl. 

ll>ŞUBATPE 

Rusya -Almanya 
Ticaret müzakereıi 

devam ediyor 
Berlin - Almanya ile Rusya jra; 

sında ticaret anla§ması müzakere er 
devam etmektedir. Almanya ~us~; 
nın ihracatında yüzde 23 .5 nısbe . 
19 34 senesinde büyük bir mevki 11j 
gal ederken, bu nisbet 19}7 se;.~;. 
ilk sekiz ayJnda yüzde 7 .2 ye u • 
mü•tür. 1937 senesinde AlmatıY8 • ·ı oıı. nın Rusyaya ihracatı 40.5 mı~ I 3 
Rusyanın Almanyaya ihracatı : . 
milyon marktır. Aradaki farkın ınua 
nim bir kısmı Rusyanın Almanyaf 
eski siparişlerinden mütevellit borç• 
!arının itfasına tahsis edilmiştir; r: 

YUGOSL:A VY A il>' ıı. 
Almanya ile Yugoslavya ara•ı.Jl ..ıJ 

hava seyrüseferine ve bu yolda v 
8 

olacak ticarete müteallik bir anla.ttlld• 
'hıll o 

yapılmı§tır. 7 Şubat 1938 tar~uııı· 
meriyete girecek mukavele h a• 
!erine nazaran iki akit su~ ~a· 
nında ticari maksatlar dahilınde tlar 
va seyrüseferi için muayyen kaY1 vııl 
ve şartlar altında mütekabilen hal r. 
seyrüsefer haklarını tanımaktadıcl ~~ 

Mukavele, tayyarelerin İ§"'e )~ 
pilotların ehliyet şahadetname du• 
yolcuların beraberlerinde bul:ı:'liııs 
racakları vesikalar, havadis n ı;ak 
mahsus radyo aletleri için ~lıf f aki• 
müsaadeler, silah, mevaddı ın 1 ııı• 
ye ve fotograf levazımı taşıma ınhil' 
nuiyeti hakkında bazı hu•ust 
kümleri ihtiva etmektedir. d ga• 

Mukavelenin tatbikatından °1ae. 
cak ihtilafların ya diplomatik ~o lı•' 
yahut üç azadan mürekkep b~k .,; 
kem mahkemesi tarafından tetki. 
halledilmesi esası kabul edilıniştır· 

kah ( ed'I · t' \ Y b' 1. l k. 1• . .. l 500 OOO muz ge ır mem arını ıza er-

------ medeniyet ve refah seviyesine var-1 re, sayın Başvekilimizin nutukların- 500 bin liralık Seylaba karşı tedbir- v.e ~ . b~ avbr~mkış. 0 1"n bauh ede: 
B d . . h' . ' h' b" . 1 h" 1 1 1 885 000 r l k h rımızın ıze u ım an arı § e Al -- J- adt J' • un a~ a~nraL:ı:asetı~ı; ır mı:- 1 maktan aJakoyabı(ecenc iÇ ır en- da tşaret buyurmuş oJrluk atı V;Ç _ı· ı:r a ı~ma~ı'. . · 

250 
b" j~raj ık . Ş~ - cek vesileleri ihzar edeceklerine ta- manyaaa .~0 y 

ısınebaau.?1 u(gMu, ~1• •e!'e) !mar .~ a· 1 gelin mevcut olmadığına da iman le, şehir dahilindeki kara ve dı;~ı'Z r1~~ Y5o0 
ah'. ı§ıli:'ı. 1 k K'' ın .. 1ıra 

1

15•0stıb'?. mamen emin bulunmaktayız. / • 
nına g ı a 1 proıe nın muza- ediyoruz. umumi nakil vasıtalarının ve ıger aıc, ın ra 1 opru er, ın c . f' k.. t b.. .. il'". mese esı ,.~ 
keresine geçilmi~tir. Reisin beyana- Bes s·nelik imar pro«ramımızın ticari mahiyetteki umumi hizmet lir:!lık Mezarlık ve binalar i,ini, l 00 °fa 

1

1b'!'ev 
11 

•• v\ a h' ~u~e _ıgı Berlin _Soyadının tadili içiıı la 
tı mahiyetinde olan bu proje, şöyle hazırl~n;,,asında olduğu~ g'bi, bu- islerin ön belediyeye devredilmesidir. bin liralık fidanlıJr ve ağaçlama iş- ~eylat b'':t ın~ ;usaı şe 1

1:_;r•mıze manyada 5 Sonkanun 1938 ıarih•rıı~ 
izah ccliliyor : nun tatbikine medar olacak imkan- · Bu kısımda da bugün devlet elin- !erini, 700 bin liralık spor sahaları devle u çesdın len . !adpı a .... ~~r-1 11,.•redilen bir kanun hüküınıı;::,. 

· · · ' . · · · 200 b' ı · l k . 200 ım ar arasın a zmırın e gozonun- -, . ı,8, 
- <Güzel lzmirimızı Cümhurı- !arın bulunmasında da sayın Bas- de bulunan rıhtım i•inin beledıye- ı.ını, ın ıra ı tenvırat, d t t ) · · h" b" be nazaran 1933 senesinden yanı .ı.r . . ı • · y b' 1. 1 k .f 150 b" )' 1 k e u u maması ıçın ıç ır se p • ·ktıo" 

yet devrıne layık bir ımara kavuş- vekilimizin i,aretlerinden istifade mize devredilmesiyle senevi 85.000 . ın. ıra ı ta~zı at'. ın ıra 1 yoktur. yanal Sosyalist rejiminin 1 ıl 
turmak ve şehir halltının müşterek I ettik. lira bir varidat temin edeceğiz. ıtfaıye, 350 hın '··alık Bataklıkla~ E" k l d ta ·h· bed'• ·k- mevkiine gelmesinden evvel aJırıJ°J. k . . . 100 hi r 1 k k ge ıyı arın a rı ı. il ve ı _ ıı o 
en lüzumlu ihtiyaçlarına cevap ver· BELEDiYE V ARIDATI OTOBÜSLER hurutma. ışı1n5ı0. b' ı· n

1 
kıraTı bhç?c? tısadi kıymeti bakımından bir inci olup ta istimali artık §&yan•. arf. ver' 

mek hususunda aayın Meclisçe ka- ARTACAK astanesı, ın ıra ı e ır 1•- 'b" l 1 · h · · ı l. mıyan isimlerin talep üzerıne J'\• ·· d ta 40 b' li 1 k y l gı ı par ıyan zmır şe rı ve ınKı ap- , I e<>ı 
bul edilmi• olan be• senelik imar ------- Kara umumi nakil vasıtaların an •yoıııı, ın ra ı. aman ar lı k j · h Jkı b ·· l resen 1940 sen•sine kadar ipta • • ' · ZSO b' · Beled' çı, ça ş an zmır a , u guze , ~ . 
P..IQRramının tatbikine medar olacak Şehirlerin kalkınması ve imara ötob~• işini burada mütalaa etmı- ~~:Y~· . ın lıralık ı;rc sarayı yurd parçasına evvelemirde kendi mesi mümkün olabilecektır. ~sııt 
hazırladığım projeyi de yüksek tas- 'Ç{U'e ouıraıe'bıiifii.lii&kn. en es~ı. r._on:z .. Çünkü bu işe esa1en büt- ış~ıı .kı cema~ 6.615:000. lıralık bu ödeme kabiliyeti, kendi imkan·ı Bu kanunun neşrinden rıı 81• 
vibinize arzediyorum. l Belediye g.-Jirlerinin a•Umlmaaı. ol- beraber beleôiye ''ot~~fı· e :C .. ...,rıJa muhım ve mustacel ışlerın masrafı- !arı ile Cümhuriyet devdne la· hakiki Alman isim.ve s9yadlarıtıltıipl 

Ulu önd. - . A• r·· k.. ·ı•ı· d h • B b k da ş: rının •~ ~ ' ""~ · ._._ ' ı...._= ' 1 baz Y h d'l . blf erımız ,a ur un mı ıı uğuna şüo e yoıdur u a -ıın n ricen arttırılması ve otobiıs servıs e ı , ıeuc; ıueyaana ıretırı- İı · • .. • k g· h_fc:::.....__ .ı.. mı o an ı a u ı erırı ~ ·~ 
istiklal ve kalkınma savaşlarımızda-: yaptığımız. ~etklklerl~ vasıl olduğu- rinin diğer hatla"a da tesmili suretiy- /ebileceii;i acık bir vaziyet olarak an- b ~.ç ~~f ~ Y.0 • • 1 ,.~ um~ :1J1 ~ • · 1. 'i ''".'t~··- -d---·' vı.~k ~ 
ki yükaek rehberliği ve ondan aldı- muz neticeye göre. schir h"lluna faz- le bir iki sene içinde ~tobüslerden la,ılacali:tır. uytuklerımı.zbı.n •dıgerlarşe dır etımıze ~~ece ı tı dsla mealy an v1ereC:A\11aıı· g"ımız nurlu d' kt'fl ·1 T·· k ·ı ' ı k''lf h ·1 d b l d' . . . . k . 1. H lb k' . - yapı arı gı ı yar un a a maz- ısım ve soya arı mış o an l· . . ıre ı er ı e ur mı - 1 a u et ta mı etme en e e ıye- femın edilen ıstıfade ço genış ıye- a u ı, ımar programımızda yer h 1 cak ) · b" . . c!ı k~ 
letının her sahada vasıl olduğu bü-

1 
miz varidatının s•nevi 871 .500 lira cek ve tasarruf edilen parayı imar almış olan ve halka bir çok gıda arHoOaKO tır. • !arın alyenı ır.erkı~ım vbae shoyat ek!İf• 

tün h · ti 'b' bel d" 1 J ·· l ·· l l . . . k ·· k.. l dd 1 . . . . METTEN RiCALAR anm arına ım an şe ın ,ır maz arıye er gı ı, e ıye e- arttırı ması mum :un o aca ctır. ıslerıne tahsı• etme mum un o a- ma e erını ve ıhtıyaçlarını kolay, K h kule' hl" . l yall Y'. 

rin kalkınması hususundaki emir ve BELEDiYE KANTAR! .;,ktır. ucuz, sıhhi bir şekilde temin etmek- anun, u 1 e ıyetı 0 ını ·ıecc~· 
direktifleri de lmıirin imara kavuş- ELEKTRiK VE SU le beraber belediyemize varidat ta Bu bakımdan, hükümetimizin iz- cuklar hakkında da tatbik edı 
maaında en büyük rehberimiz ve i• Sö le ki : getirecek ve 3.275.000 lira ile mey- mire, lzmir enternBoyonal fuarı Ve tir. ıŞI 
tinatgahımız olmaktadır. s} ihracat vr ithalat nı.emleketi Şehir dahilindeki ticari mahiyette dana gelebilecek on beş muhtelif te- belediyemizin istikraz borcu müna- HAY ATI UCUZLATMA ed· 

Büyük önderin Millet Meclisi olan lzmirde, ticari hayat .üzeri_nde u.mumi hizmet i~lerini gözden geçi- aisatın yapılmasiyle de bunların va- sebetiyle yaptığı ve yapmakta bu- b Alınanyada hayatı ucuzlatıtıll ~ 1 
lcürsüaünden verdikleri ana direktif· ölçüler kanununun "lış verış dogru- rırken, elektrik ve su •irketlerı· · k l lundug" u yardımlardan dolayı bura- irleri cümlesinden olmak üzef , ' nın ridatından ayrıca im an ar elde et- --"'' 
lerden ilham alan çok aaym ve kıy- luğundaki müessir ve faydalı vazi- 'hükümetimizce belediyemiz nanı mis bulunacağız. da bir kerre d

9
a
3
h
9
a mi

1
nnetlerimizi ifa- Sonkanun 1938 tarihli bir kal"'-~, 

metli baıvekilimiz B. ~lal Bayarın fesini takviye etmek üzere, toptan hesabına mübayaası suretiyle l~e B .. 1 . beled ' b'' de ederken, Y• ı •onunda ban- me neıredilmiıtir. Buna nazarıt11 1Jc yine ayni kürsüden bütün millete satılacak emtianın belediye kantarı edilecek varidat en mühim kı•ın et e . u m~esscedse e~ı.n ıye utçe- kaya ve 947 yılı sonunda da Mal'- mumt harpten evvel kirası seııe • 
·ı k'l · k b'I k ' ı eş- sıne teının ecegı muhammen va· . k f 1 t" beb" ) 1 I e5 yaptıkları hitabın, şehir işleri etra- ı e çe ı mesıne mu a ı , çe ilecek kil etmektedir. 'd d d' .yenın e a e 1 •e ıy e maliyeye 200 Markı tecavüz etmiyen 111 , 

k rı atı a arze ıyorum. ..d ek istikr·- bo bak" k 1 ··Jel' fında bizi dinamik bir sAiye sev e- emtianın ~evi ve kıymetine göre iŞiN NETiCESi - . .. .. . . o enec ~ rcumuz ıye· e.n erin "?ipleri, o tarihlerde ?" e~ 
den ve böyle bir saiye ~lamak için alınacak hır resim Belediyemize 200 Şehır halkının butuıı_ ek~ek ıhtı· sinin tamamen hülı:ümetimiz tara- mıf olan kıraların yüzde J 11 ınd 
de güvenimizi arttıran kısımlarını bin lira varidat temin edecektir. Esa- Sayın Başvekilimin belediye e- ya~ınıcaken ucuz ve sıhhı. şekılde ha: fından kabul edilmeei ve lzmir en- fazla kira talep edemiyecekler~ 
yüksek meclisinize tekrarlamalı: ıs- sen hemen hemen bütün ticaret em- lirlerini arttırmak bahsi üzetine .g f .J~Yb. l" ekm~~ fab~ıkask ~enÜı ter~asyo?al fuarına her yıl yapıl- -
terim : tiası için hususi saluslara verilmek- ret buyurmuş oldukları bu h ışa- ın ıra varı at getırece tır. ·'i ma ta 0 an yardımın 150 bin lira-
BAŞVEKiLIN IŞARE .... LERI t ) b · hakk d · • usus fabrikası ve silo 20 bin, merkez ha ya iblağı suretı'yle f b' • , •• ·• e o an U paranın, hizmet mukabili ın .. a ımar'. mesaı Prograınınu- b l k h·r . d !arı l uarın ıran ev-

1 Belediyeye ferkedilmesinde hiç bir zın muzakeresı sırasında nı ı· . ve a 1 a ı l 00 hın, g~ epa ba ve tamamlanması ricalarımızı ar-
Sayın Başvekil dediler ki : mahzur yoktur. çok isabetli surette ittihaz et~ ı.ıln 75 bin, merkez garaj 75 bıı;, ;ez 15 zedeceğiz. 

Olüm 
(Hususi idarelere ve belediyele· YOL VERGiSi duğu karar ve •eınenni hük~ı§ 0 . • ha tesisatının genişle~esın en . Şu ıuretle istikraz borcumuz 

re, Şefin ilhamını takip ederek bü- mizce kabul edilince, senevi uınetı: bin 500, Hava gazı te~~·a:ı~ıı;kyenı- taksitinden tasarruf edilecek 150 
İzmir posta muavini B. fhlı· 

mut Poatacıoğlunun qi baYaJ! 
Hayriye yapılan bunca tedıt"1 
va ihtimıuna rağm.en uzun sa· 
mandan beri müpteli oklui'J 
lıaatalıktan lrurtulamıyarak diill 
gece rahmeti rahmana kavut' 
mUftur. 

yük. kalkınma sava m d ba H k . 'd ta . 350 bin lira bı'r gelı'r elde ed a~g. arı lenmesinden 25 bin, sut a rı asın- bin lira da d f t . , 1 . . 
• •ı ız a .,.n u·· um·· etım' ız· ce yenı en nzım - h' ı· d n 5 bı'n ... e a en ımar ı• erımıze • .,... B h' d -·ı ecegız d 25 b' r ate ın e • y-· h d'l • ha•ıl ttı cak h · 1 h · · k · 2 ·· an ın şe 1 asre 1 ec • · 'b' · · 0 asını ar ra ve ususıy e a· edilmekte olan yol vergısı anun~n- u pdarahnı1n. ıç ~glı s.e 50 bin lı'ra- h" . ' kulübünden beş bin egı gı ı, yıne ımar progra-

y t 1 • . cd ki t sını er ır gazınosu ve • mımı-d ·ı . b 1 550 a ucuz ugunu temın ecek vazi- da -hir soka arının anzunıne a ımar ış erme tah . h' . t ndan beo bin, plaı· ve b' .. 4 a yer verı mış u unan 
f 1 ' y- h' 1 . . b'I . . . h"k·· sıs ede- şc ır lıya rosu ' ııı lı al k fu K'") .. k .. 
e er vereceğiz .. ) medar olmak üzere, şe ır erın vazı· ~ memı:'.:,/Yn'. b~ umetiın:Zin mü- azinolardan 5000, Kadifekale ga- . r . .' ~r ve.. u turpar 1§1 

( .. Belediyeler beş senelik mesai yeti ve nufus kesafeti. ".azarı. iti~- yaa k ~ 1ını baız~en faizsiz ye ~inolarından 2500, !zmir Enternas- ırnar butçemıze yuk olmadan dört 
planı tanzimine sevkedilecek, harita, re alınarak belediyeler ıçııı tesıs edı- uzun ta sıt ere glıyınak l yona! fuarı ve Kültürparktan 50 bin senede başarılmış bulunacaktır. 
imar planı, su, ışık, kanalizasyon. lecek his~de~, 170 bin ~ufu.slu iz- belediyemize büyük bir iınk•a ması, 1· k' bütün bu müesseseler ta- Arkadaşlarım, ~nazeıi kalabalık bir c.e

maat tarafından ICartıyaka ıııe
zarlığuıa defnedilınif ve mesle1' 
ıırkadatlan tarafından gönderi· 
leıı çelenkler kabrine konulınut' 
tur. Kederdide ailesine aaba1't 
temenni ederiz. 

'- 1 1 · h laakal 300 hın !ıra te ha bahşed kt' an da- ıra ı, bel . 1 · · ·· 1 .. .ı<Ü tür ve spor işleri, çocuk bahçe e- mır şe rıne - ece ır. l ndıktan sonra edıye bütçe- . zmırın en mustace ve en mu-
:.a.77~~ marn a hım ihtiyaçlarını ifade eden beş se-

MANiLER 

Yi.re ıönül bağladan 
Gece sündüz ağlaıLm 
Ben yi.rimin aşkından 
Ciğerimi dağla.dm>-

Y eıil ipek bükerim 
Gözlerimi dikerim 
Eğer yıiriın gelmezse 
Kan ile ,.,.. dökerim. 

Y emenim sardıdır 

Y ıir bana danlıdı.r 
Sevdiğimin 1aflandan 

Ciğerim yaralıdır. 

Y eıildir ebrum benim 
Ne çoktur sabrım her.İm 

ölüm var ayrılık yok 
Böyledir kavliın benim. 

BtR ATA SöZU 

Deli inek bir bakraç süt verir 
Bir tekmede hepsini de deviri•. 

;r~..G"/.J"./H"' 'At777. . :"017. •. = 2rf//'.1~...ö"'7%7Al77.Jl'/T.rA7J.l'ZJ .... nelik imar programımızın tahakku-

e r g n BiR TCRKO kuna medar olmak üzere yüks,.k tas-
vibinize aunduğum mali projede, 

ş kaJ'tıkİ cJağdll bir lnı::u mel.er yukarıda da zikredildiği gibi her 
;uzunun feryadı bağrımı deler şeyden evvel, devlet müzahereti ile' ~~~~~~~~~~~~~~~ 
"-inden ayrılan böylemi meler inkişaf edecek mahalli imkanlarımız · i• 
"" ·""·- - Eğer müsaade ederseniz, reı• Gel 1<usuın -..~ua vu Ceçı>ıen: ıen. mütalaa edilmiştir. _,. 

miz Ankaraya giderek devlet rtı"' 
den Ulu Önderimizin ve Başvek.ilimi- k d J-lil• ezin e teşebbüsatta bulunsun. . 

zin, büyük kalkınma savaşı için biz· kümet lzmirin ihtiyaçlarına ve dı' 
!ere verdikleri yeni vazifeleri de 1 k ' Ku' unun uhibi bir deLkanı, 

Sağ yanı 1<>1 yanı piislri;rnı., benı; 
Ebritİll• Iıu;aldı yat ince heni 

Gel ıcu,uın ağlama vaz 11..._ 
-,.·-.~nı ıen 

den 

Şu ı.m!kı dağda bir ince tütün 
Aradım bulınadını alıdını. bütün 
ArıAdan öln~üın babadan Yetim 
Gel kuzum a:;lama •az ~ 

.eçınem ıen-

BiR B1LMECE 

5.,rıdığ ı aç hın 
5,.n ipliği ••çttr:t, 
cevabı ı Yarın 

pazar ııünl<ü hilnıeccıtıiz ı KINA 

den 

e !erine müzahir olacağını her tJl 
yapmak azminde bulunurken, elbet-

h man göstermiştir, demiştir. , 
te ki, Cümhuriyet ükümetimizin ı 

Neticede reisin Anlı:araya gitrneS 
kudretli eli, sıcak ve müıfik hiına-

k ve ycrdım teşebbüslerini gayet ge• 
yesi her zaman İ gibi en büyük mü-
zahirimiz olacaktır. niş tutması kararlaşmıştır. 

• B. F AIKiN SÖZLERi 
Mali projenin okunması bittiği 

zaman m~clis mahafilinde esen ha
va gayet müebetti. B. Faik Ener bu 
hususta beyanatta bulunarak, beş 
senelik im:ır projesinin tahakkuku 
için reisin Ankaraya giderek lzmi
rin ihtiyaçlarını lıükümete arzetrne
sini ve gelir kaynaklarını göstermek-

1 ten ziyade hiikümetin yardımını te
' min etmesini istemiştir. 
1 B. Münir Birsel de söz alarak : 

TELEFON ANLAŞMASI 

Konuşulacak iş kalmamıştı. 13. 
Faik Ener, yakında Millet Medisİtl' 
ce ta:ıd ıki beklenen telefon şirketi· 
nin satın alma mukavelesinin, riya• 
setin bir teklifiyle salı günkü celse' 
de tasdiki için riyasete salahiyet ve· 
rilnıesini teklif etınİ•tir. Bu işte, ha' 
zı formalite noksa~ları görüldüğü 
için bu iş meclisin nisan devresine 
bırakılmış ve şubat devresi toplantı· 
!arına son verilmiştir. 
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Mehmet Akilin 
kabri icin 

t 
o 

Çokjakarta sultanı 

Dilber Nadia Vlasovla 

Bana Alcifia ...... lııir ilaide 
yapdacak, .demitlercli. Ve bu ibide 
içia aeaçliiin bir larotür buuladıiı

V iyana operaaının m müjdelemiflerdi. 

Yıldızı En nihayet itte brotür elimde ... 
Bala,.enun. Gizlerim nemli. W-

Da iH y Helban Kurz ban.,. •• ,., w.m • +t '. 
k 

. Akif cfiJOI m ...,.... itte 
aş 1 ve servetı buldu gençlik l&Dll verdiii IÖzÜ yerine ge-

Vtyana 5 (P.S.) -Bu vals mem- tiriyor. Seni tarihin bajnna yerlef
lcketinde batlıran. zanbaklar lllem- tiren Çaukkale abidesinin ymanda 
lekctinde biten hak.iki bir aşk hiU- yap~cak ola? bu il.ide hellD hir 
yesidir. Daisy Helban Kurz, harpten teY if~ ~ olınıyacaldw. .. 

evlenebjlmek • • 
ıçın .• 

=-····························· .. •·•••• .. • • 

i HOLANDA E 
• • 

Kraliçesi ~ 
--~··---

Villıelminin ar.zu-
5 aıına ayarak lıare-
• 
5 mini dolduran on 
: •ı... k : 
5 IHr arısını boıa- E 
• • : nıı,tır. : 
• • ........................................ : 

- O bir sultandır anne .. Onu se
\'İyorum da ..• 

Nadia Valsof bu tatlı itirafı bitirin
ce ellerini bağlamııta. 

Bu itiraf geçen kıı Sen Moriste, t!e otellerin bol ııaklan kar taba
üerinde beyaz dellkler yarat

biı bir mada vukubulmuıtu. 
Kar ... Nadia Valeofun gözlerine 

Parlaklaima veren, yüzünde sevimli 
'*i.ler yapan kar değildi elbette.. 

Nadyanın gözleri önünde lapa la
S- düten kar parçalara değil, azamet
trçiçeltlerle nete ve hayat fı,kıran 

adanın yaba güneşi vardı. o 
bu adadan gelen müzik seslerini du
ryor, yan çaplak vücutlan görüyor

u. Nadya kendiaine kraliçelik tacım 
:\'aadeden Cavayı düıünüyordu. 

SEViMLi BiR PRENS 

Lü Nadya birkaç hafta evvel sevimli 
&>renae rutPfmifti. Ski koatümlü 

Çok e&de ve çok sevimli idi. Acil otle 
~nelini çddırtacak kadar uzun
ııııu: 

ıo.r-: .. ~ltaa Pakoe Alcn Soerjodi-

..Bir g(in Nadyaya becerlksizce bir 
~yak ekzeraizinden aonra yuvarlan
dıii yerden blkmaaı için yardım et-
11\İfti. iki g(in aonra da onu bir tango 
OYnamağa çailrmİfta. Ertesi gün kı
zın annesi madam Valassova takdim 
edilmeyi istemişti. O gündenberi gü
~I Nadyadan hiç eyrılmaınııtt. On 
Le, milyon insana buyuran bu adam 
C-va adaatrun haımetli sultam, Nad
Yayı da birlikte memleketir\e götür
ltıek için evlenme teldifinde bulun
ltıuıtu. 

evvel Viyana operasmm en meşhur ~rı agbyarak okuyonı~ .. <?oz
sın_.kan olan Selma Kurz'un kızı- lerun duman!amyoı. Ellerım tıtre
dır. An:J.Sından altın sesini tevarüs yor . 

Br:u.u··ru··n on·· •;;,zu·· b::tü'n gen-1=!:.!etmiştir. Op~raya girince az 7.aman- --:r - ... '!rU5u1 

da Selma Kurz gi'..;i azametli bir şöh- Akif için kalbinden latan sevgi ve 
r;;;t l~nm•i· gençliği, güzelliği, za- hicran tİınşeklerinin akislerinin ter
rnfcti, sesinin berrakhr., müziğe cümanıdar diyebilil'im. 
baygın olruı bu memlekette l:endisi- Bundan ıonra hukuk fakültesin
ni bir kraliçe ımyesine çıkarmı-;~.Bir den Abdurrahman Konuğun «Akif, 
gün Amsterdarn yanmd"l.l·i Najenro- ruhu, mezarı» ba~hklı bir yazıta ge
od ş:ltosunda büyük bir müsamere liyor. 
tertip edilmişti. Menfaati hayır işle- Abdurrahman Konuk yazıaında 
rine tahsiu edilen bu suvareye cBir Ak~ ~kun nııa~m b~ -~
Viyana gecesi> adı V:!rilmişti. Vi- (:lltl ao!liyor ve ~liiin Akif açm 
yana operasının balet heyeti, <eh- duy~ugu .~al:ın bızzat duyarak te-
rammel» orkcsttcsı,. «Hcurigen in. zahur ettırayor. · 
şantözleri, Viyanalı artistler sureti Bu yazı M. Abızayoldqan 
mahsusada celbedilmişlerdi. Bunlar c-.Al.-ifin ~zııwlan ~ kanıt iaimli 
arasında Daisy Helban Kurz'da bu- yazm ~. etmeldedr. M. Ataıza
lunuyordu. Bu unutulmaz müsame-1 roldaş Akifi : 

· reye duhuliye ücreti 100 lira idi. Su- uBir mezarı olmıyan f~ ~· 
vare pyam hayret bir muvaffaka- Y?Rlarca ~e ~tan biiyük tun 
yet kazanmıştı. Zanbaklar memleke- diy~ .. tavsif. edi,.~ Ye"~ 
tinin neteli çiftleri hep Viyana rit- :-· ~ imanbim --'olü
miyle dansetmltlerdi. Bu ihtitam ve 8.Z'!:"yor. 
zevk aleminin bir kötesindc Hollan- ..._ ~ Judu genç 
darun en zengin adamı, muazzam ~ec-a~ Ki ile çer.-. lalple 
servet sahibi olan Jak Gouıtiker t nam cluyd.iu ............ aıçtldaıuk-
Daisy 'den gözlerini ayırmamıştı. Bu tacLı:· w 

yirmi yaşındaki güzellik ve sanat BihlM «A. R. M. Onhapoilu, 
yıldw, eervct yıldızmm kalbinde ~· S. Ne~ E. O. Alpyöriik, S. clo
derin bir ask uyandırmıştı. O gün-, P. Ş. ~, Erıenekon• un yazı-

NadUı Vlaao • den sonra Jacpuca Goustikerin Vi- ~d~~lan acdann eem-
v yana seyahatleri aaldaşmış Daisy ne ,,._...._. 

turmak IAzımdı. Onu seyahate çı-, vakit şarkı söylese Coustike b yolduk imkimızLiı içinde varlık 
kardllar. Heyhat ... Nereye gitseler temsillerden hiç birini kaçırma r w u yaratmaja çalqan bu heınfildr br
Prensin hayali Nadya ile beraberdi., gayret ettiği görülmüştür. Bu m~ga clethıimi içimiale kapanmııyaak bir 
O Cava sultanının son sözünü unut- vamh alaka nihayet tabii neticesi: yara aıcan !-*rük aanm verdiii u
mıyord~:. . . j vermiştir. Coustiker'le Viyana ope- ~ " ~ unutuak, ~ 

- Sw dauna sevecek, daıma rasmm muhteşem yıldızı Oaisy Hel- doğnuu unutJllaia çaLprak t.kclir 
bcldiyeceğim... l ban K · la l d ve tahdia eder, arblannda bütün bir 

HOLANDANIN M(jOAl-IAI c:~r \ırz mşan nmış ar lr. ~ • ··• • tİık bir~ 
liu aşk macerası Holtandada akis- s· s· . '•e ~ u .... , 

ler yanmı,tı. Cavalı Prensler. Avru- ımone ... ımon gönülden~~ Wr cWa ~-
panınkiler gibi aşk ve 6evda bahsin- Film çe.vlrlrken ansızın ha YO --..... -.:- IMlls: .. ,... ·
de serbest değillerdir. Sultan Pakoe baylldı ~ ~ ~~ 
Alen Çokjab:ı.rtanın c~vdiği kadınla Nevyok 5 (P.S.) - Üç haftadan- ~ür ,.ldeaı "h.cmesa küçik ola-
evlenebllmesi için I' rdice Vilhelmin 

1 
beri Larenjitten mustarip bulunan ~· F~ .. ~ Pi ~e~ bu,flli-n 

ruhsatım elması lazımdı. Prens bu güzel Fransız yıldızı Simone Simon ~ deiil koca b• kitlenin acı 
adete saygı göstercrd: Kraliçeyi aş- 1 dün hastalığma rağmen Josette adlı çıglddan doludm. • 
kmdan haberdar etmisti. Ve büyük 1 filmini çevirirken ansızın düşerek • ~~ •e ~ bnletlerd.& 
bir hayretle öğrenmişti ki Hollanda' bayılmıştır. Cedar3 Of Lebanon has- zı ~ defa. ~ candan t • 
sarayl bu izdivaca kat'i olarak: mu-; tanesine kaldırılan yıldızan harareti ~er, b~ sevinçli haberler vermen1-
haliftir. Kr.:ıliç~ beyaz bir f~dının Ca 

1 
40 dereceden fazla olduğu görülmüt- zı beldenm. 

Kuzım Fe11n Ozaner va kraliçesi olrnasmı muvafık görmi- 1 tür. Doktorlar zatürree teşhisi koy
yordu. Hatta Sultan Pakoe Alen muşlardır. Ahvali ılhhiyeai vahim 

NADYA KiMDiR) tahttan feragati bile göze almıştı.: sayılıyor. 
Prensin bab.:ısı sultan Hamangkoe 

1 
-------...-----

L• Nadya .~filanoda yerleımif küçük Nalifetulla'h o sırada ölüm halinde d~~ boşadı: Kendilerine hürriyetler~ 
Qll' Ruı tuccarmm kızıdır. 20 yaşan- hasta bulunduğundan Prens telgraf- m aade etta. Ve sarayında yalnız bir 
dadır. Sarı saçlan, mavj :gözleriyle la babasının yanma ç:ığırdmlftl. kadmla yaşıyacağml, Cavanm biri-

Polis diuanı 
Polis dinıu dün öiled- eoara 

toplanarak enmiyet memurlanna 

ait baza evrakı tetkik etmiftir. 

enf~ bir güzelliğe eahiptir, Prens Cavaya döndü. Babasmm ölü- 1 cik kraliçesi Nadya olacağını bildi": •••••••••••••-.! 
Bır sultan .. Bir ada ... Bir genç ki- münde bulundu ve tahta geçti. Yeni 1 di. Kraliçe Vilhelmin bu kuvvetlı S t ı k { •• 1 

~~hayalini doldur~bilecek §eylerdi. !:ultan muazzam bir servete kon- nşk karşısında eski muhalefetinden K-~-!-'~•• :
75
0L_?iir .. ~l!L 

ır anneye gelince bu romanesk ha- muştu. Hareminde on iki kansı var-ı' vazgeçecek mi) UIU\IUllll-s uc:,-;-1m 
~ilta düıünmek bile onu ürkütüyor- dı. MuhtefClll saravında güzel Nad- Milanoda bir gen~ kız kraliçenin Gazojen diieri 80 beygirlik ma-
diu. Prensin evlenme talebi reddedil- yasını unutamıyordu. Genç klzm muvafakat cevabmı bekliyor. Bu zot motörleri ubhlıtar. lzmirde ·t-tti madam Vlaaov hareket ha- bütün muhalefete rağmen kendisini il cevap gelir gelmez efsanevi bir tah- Tahsin Piyale makama fabrika-tk ldarmı tacil ederek kaziyle bir- sevdiğinden emindi. tm kraliçesi olmak için bin bir hayal ıma müracaat. 
L ~e .Milanoya döndü. Nadyaya göz- Sultan kraliçe Vilhelmin muhalc-

1 
memleketi sayılan Cavaya gidecek- 1 _ S S.G 

~nı kamaştıran bir hülyayı unut- fetini kırmak için on iki karısını bir- tir. ;=-=-=== LE - l 
s ' takındı : Onlar amanda Wr müllzim yarda.. 

- Kabil değil. u., .. bu bWI de- Genç bir ldiçük zabit .• 
iildir ...dam!.. Filip La Maq Lu hm1e,l tilri-

- Bir hakikattir mö.1ö!.. yerek dinliyordu. 
- Burada ancak fe..Wicle bir Lrp.ndald WuUn lhlerinclel&i 

tesadüfün eseri olan bir benzeJİf doinrluia laarrette •• 

Parisli Kadın 
nrdll'. Siz bunclan 1Ul.üwede iltit- Pariali bdan hafif bir tibeme p-- 54 - --ı 

la. mar etmek iatironunuz.. çirdi. Zahit ile Nlntlan brplaştı ... 
Sonra sözlerinde bir hayret pde- du. Hemen balatlanndalô parlaklı- - Hayır!. Bin defa ha,..!.. Ye- Temkin& ap. ve ciddi bir liaanla ı. 

~ ........ BiMMıe ha palenin üze. ğı anyordu. min ederim ki Luiti bizim oihrmuz- ki.yetini a.-'9tmağa &ınm etti : 
'İlli lair elem bulutu brarttL - Aman Allalwn! Kayıtsazblc dur. Bu küçük zabit neı~'\ ye hem de 

ii',_ Ba ÇOcuk lam? rüzgin ne bdar kuvvetli ve çabuk- - Bu ıırarmaz beni bnchnnı1a- çok nete& idi. Arbdatlannı heye-
D~· mut·· Hatıralar nud kayboluyor ve caktır. canlaadınn, aüriildiyen o idi. Ba-

::: ~ çocaiumuz. ailiniyorm..._. - Yemin eda im. nunla benher o, hep.inden daha 
_ Bizim ~uz mu? Kaptan La Mart elindelci genç - Sözlerinize inanmıJonaD· genci bulunu,.,lu. Fütunus bir 

»1...__ ~! Iİze ne kadar ben- Buyiskotun fotoirahm yeniden tet- PariaH bdm FiJitl La Manan ko- hali vardı, ~e girer sirmez, 
-,.. . im etti. luna elini koydu. Karpandalci .._ iki genç yapnaldı Fu kazına Jaldat-
~ t•ı' •lıık içinde idi. Sustu.. Ve her tetkikinde bir hafif titre- mı menyatizme etmek istiyen bir tL Birini hir koluna, diierini 8telô 
~ Wdır edemıenli. Parmaklan menin vücudunu kapladağuu biue- otorite ile ona hitap etti. Ba hitapta koluna alclL içlerinden lairiae biraz 
~-::;- tulnuılda olduiu küçGk diyordu. ayni zamanda yalvaran bir hal var- mümini &unla hitap etti : Kiçük 
~~ fotoinfı a,.U yqta bu- Yüdin6n hatlannda iç dütünco- da : zahit Falip Lamartl.. Bu takdim res. 
~ IÜnlerin canla bir timaali lerini okumaja çalapn genç lmdmm - Beni dialeyiaıiz.. mi idi. · 

.. röiüa geçirmelerini be1ecanla 1ey- Pariali bdaı bir clalrib kwlini Filip La Mm-pn içini çekeıa im 
)~ &ili' Ye sert bir ıüküt retti. topl.dt. Ve yeniden devam etti : onunla benher olma;t recldedince 
~· • - Madam! Bu çocuiun kendi - On dört eene evvel bir alqaaa ark..,...._. çailrdı. •• Derhal ilci 
~ ~ UÇTnUf olduiu halde çocuiunuz olduğunu mu iddia edi- Men~et tehrincle pnç lipahi zabit- yerli Fu km bir çok al.itlerin hi-
1...1ı.- ....... ~ Ona kay- JOl'IUllUZ? leri ammn bir dansinıe sirmiflenli. cumuna ujndılar. Tmpkı ....._ bir 
~ a..w..., unatulmut Wr - Benim Ye ayni zamanda tizin Hiç tü• edilmez ld bu *fli mem- 6al peteiine hiicwnlan giai.. o.m 
... lwJA&:ek miydi ? ... çocuğunuz!.. lekette geçirdikleri cinlerin lamla- tari edeyim mi? .. Ba1? •• 

.. ,,.._...... 116,a Wr elem ........ Bu öyle bir sözdü ki ,..,...,. rma bahfeHiii fazla harwetle ei- Ha,.. •. Zira o F•lı a., lqla 

... lııll&ı' ... W:- ........... heyecanla clüfündirclü. leamelr. ...... ,.. .,........ brpnda daran ........ S..H-!. 
IMlln H ıw mum- ...... e1mek ..__ bir yuiJret il.al tdnP imi •Pht-h .._ -81TMED1-

SİNEMA VE EDEBİYAT: 
..................................................................... -

Bugünün sanatına : 

Ve Sinema hakimdir. 
edebiyab arka

sından sürüklemektedir 

Sinemanı" esrarlı kadım Greta Garbo 

Bundan tam lcırlt iki sene evvel l 89S flltlcinununda, Boulevard de11 C.
pucines de Grand Cafe' de l.umiere sinema11 açılmı~. alim ve müteceasitıler
dca mürekkep bir bl.balığa kısa ve basit birkaç faim gÖltel'ilınifti. (La 10r• 
tie dce u-. l..wniere), iunincleki bu birkaç filmi görenler, ume._,zda 
ainemanm alacaiı ehemmiyeti tahayyül hile edemezlerdi. 

Sinema,.a aanat gözüyle bakmaiı. eanata bir bakaret eeyea en Mtt'"M ve 
en reyb1 .anatlr.lrlar bile, Jacque feyder, Joeepla Voa Sternb.s. P.Let, Kina 
Vidor, Rene Clair gibi reji.örleri: Piene BlanıehH, O.. Bo,.. Creta Carbo, 
Clıarlee l..auabtoo sihl aktöderi: Therese Raquia. Morocco. La R• .... joie. 
La Faule, a noua la Ubeıto giM fil imleri glrdüktaa MHlre einemg- ea cani .. 
en bikim bir aanat olduiunu teelim etmekte bir dakika bile terecldüt ga.ter
memitlerdir. 

Halbn büyük bir bama sinemayı tiyatro ve oper.,.a tercih edİJ'OI'. Sine
™ gördüiü bu ea.pltiz reibet yüzünden Pan. ope~ -hükümetin mü.
mir J<arduna olmamıı ol .. idi- bundan birkaç aene enrel kapdanaa kapama· 
ğa mecbur kalacaktı. 

Sinemama bilh.... Amerika gibi büyüle memleketlerde trlrdüiü reibe. 
tin eebebi. enell diler ~I eğlence yerlerinden ucuz ol..,.a. eonra diie1 
aaaadara zaruri olan üaai cehdi istilzam etme)'itidir. S•yi abl kanaMlnUR fid· 
detle büküm aürdüiü unnuzda sinemadan daha uygun bir unat olamaz. 

Karanllk bir ainema aalonunun içerisinde butundufunuzu tuanrur ediaiz. 
Rulıunuz mu.ikinin ritmi ile ayni tempoda, gözleriniz uyanelc bir run ıirilr 
ci.\i..&e--t>\ll\mdnyünuiu.J., uUiıulu~ l)eflweı~·guuenruz onWKle J'•taYU ... _ 

diaelerin uyancbrd-it heyecanla içiniz titri,.or. l-W1Nki okumak ~ Wr 
clilduat cehdi ister. EYVell keiimeleria m&na.nı ...a....-_ eoara o mAnelan 
bir dütünce halinde kavramak Yeya bir climlede aiz1i h-'••H imajı ~ 
dmnalt icap etmektedir. 

Tiyatro, metne aktörün feetini Ye mimiiW ilave etmek •relİyie zih.ia 
b• yorucu faaliyetini bir dereceye kadar buitlettirmiyor d.pdi. Bir del'e· 
ceye kadar diyorum, çünkü tiyatro mantıki teeelsülü, binnetice zihni cehdi }'İne 
İstilzam ediyordu. 

Sinemaya gelince it def itiyor; koltuğunuza gömülüp sözlednizi açlk bu· 
lundurmaktan ba"'a yapacafnuz tey yoktur. Zihni fuli,,a en kolay fiile, yal· 
nız bir hassanın uyanık tutulUfUna irca olUftlftU!lUr. Düıünülecek hiç bir,ey 
yok, her fCY gözönünde... Seyalaatin verdiği zevk ve nqelerden biri de va• 
ıooun veye otomobilia penceretiaden mauua&.na alıııına ~tir. D .. 
korlar kendiliiinden .ize gelir Ye çioeltler ~ kobları• dabdene Olllaı 
da rul...auza öylece hulyalar acrper. 
~bir .,,.ahat olan-.... ,,.ı.. bir ~ olaalrla. y.ı.z zevk

lerimİllİ •e iti)'atlannuzı deiittimaelde kalmıyor, .,.n1 aaıucla ıwdltik (aa· 
liyctimize de derin bir tesir yapıyor. 

Sinemanın tiyatro ve roman üzerindeki büyük te11iri, sinemanın nud canlı 
ve bakim bir •nat olduğunu itbata üfidir. 

Bedil terbiyesi sinemada tctekkül eden halkın temayüftcrini ecaen dram 
muharrirleri ve romancılar o temayüllere make11 olmaia çallfmıtlar ve aiae
ma tcluıiiini sahne eserine ve Tomana tatbik etmek husueunda lUç tereddit 
göatcrmemif1erdir. 

Siaeaııanm ilk telirinde kalan edebiyat ti)'auo olmuft~. 
Dram muharrirleri, tceirleri. artelc dütüncelerin Ye hiıalerin tahlilinde• bek

lemiyorlar. Çünkü bugünkü orta adamm yorgun climaia uzun tahlilleri bl· 
dıraauyor: tiyauoda eileadir-. dialenclirea bir manzara araJ'M· Arta elik· 
htiaaizi tekaf kabiliyetimiz yok: ancak sözlerimizi teabit edebiliriz. 

Bu ruh haliai -ezen ye ,..,.,.an birçok büyük mulaarrirler dramatik piy..
ten epecteculaire piyeee pçmeie mecbur bldtlal'. irvblolardan t*"kül eden 
tiyeuo eserleri sörülmeie ... tladı Hw tablo, kend'Hvi takip edea tablolara 
pek kibarl bir haila iliftiıliyordu. Dekorlana huidiiiai ve piyelİn telNiliado 
pro;.b;,.oo ildmelW de illYe ecleneaiz einem•-.ı tiyatro üzeriadelti tairi ................... 

Rom.ada liaemaam teelriDcl• kurt~. Raibet gören bütün....,. 
leria lime el-' t , skmiJ'or •..unuz> Bu &lal. kitabtn bir filim sibi tuav• 
vur aa ..... -·-ı Wsde .... U)'..........._) J.a.. Ram.inim Doqogoo 
Toab0

• filim siW tertip ohuaan romulara pek a1a1 bir örnektir. 
Artık bmpoıde;,.or içeriden deiil .................. tahlili ile jeetleria vo ta.....,_ taniri ile yaplıyor. Sahne ..ı.ri slN romanlar da tablolU' ha· 

tinde ricuda aetirilmeie batiaauYor. M•• ~ romancı Jolaa Doa 
PU101°ua bütün romealannda bilh•- Manle.ura Tr....fer'cle ve 42 Eta· 
p' ele bu tal>to, bu filim mimarili herialk. Ro-a-'en. göriihPcei~o uyl>ol
maa bir olan. t...düfe uyuelt WUfllP .,.._ h.arebtli tabularla dOludur. 
Oalaptaki bu riluel karakter ,._i ecWtl ....U. '111.t.riado daha zir.de göze 
carpu. Paul Morancl, 0W.. c...ı,.,._ ı.. o.t.eia sibi birçok romancdar 
töhretleriai iman,nn OJ1lllUIMla •lebaiH leri k .. lbıete borçludurlar. Rai
bet siren u.lfıbua ..,... clidsM ....ı.. pi... .-.a '"'*"'•n ihtiva etmesi 
Mil (çükil enelce ele iaaajh. pica.nl fillap kllllaaan muharrirler varda), 
f.bt bu imajlana teuclflfl .,. PJri m.alııkl bir karakter göatermeaidir. T e.ir. 
beyaz perde de gördüğümüz tablolarda olduğu gibi, bekll'nilmiyen teudllf • 

lerdaa gelmektedir. 
. Siaemanuı tellriyle, meıcmuelarda ve sazetelerde dramatik edebiyata, pa;. 

ltoloJili uzun tahlllere yerden yerler daralıyor; büy~ anketler, rlportajlar 
artıyor, mücenecldea m&,abha• akın batlıyor. içinde yapdalmuz ura tam 

zıd bir uar lll'll8ak icap etM. tereddütsüz 1 7 nci un zikredcıbiliriL Bu unn 
Oekartci amatiil', (ikide ... olan hayranlığı ile natd taaunnupa, ~ unn 
sanatUn Ye wtlrii de mü .. hhep ve imaja ol .. .P, le twifbr . 

Em hereltebidiiia yerine hNelteti oluaraa. ıödari laarrl .,....._ eı.-
bna .iaeaıa .C..raee D.laaeel • deTM desin- bu tüoüa ea Wkian ---· 
cllr n tMlebipta pefiıadea Müldemekteclir. 
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.... i: .. V"i.i"i"iK ... R.E·ç·E .. TE.STl 
. .............................................................................. Kadın avlıyan bir canavar 

Size Ehemmiyetsiz Gözüken Hedvig Schiller'in hayatı bir hikiye 

~~~ ~~~ h;r:r,~;!~.~~~~~~:.h~.~~~·~ t hakikatti~ 
Şeyler Kücük 

' •kA Saadeti den Bn. Şarlot Doc1cstcder'in «Kadın toya attığınıza göre dınazde hıı; bar de
~ avlıynn cnnnvau hiku> esinin birinci l:ıs- liliniz yok mu) Şu Jules Doucet adı~n 

1 mını dünkü ıınyımızdn "ermiştik. Bugün taşıynn eunrengiz ndnm arkasında hıç r,. ... ...., ............ 
I de bu hikayenin mabadını ya;l.lyoruz: bir Ş('y, hiç bir iz bırakmadı mı 
1 cHedwig Sebiller, Landrü, Weıdman Minninin ba\:.ışlnrı Hcdw~gin çehrc-

a 
... 

a r gibi müthiş bir kadın &Hısı cnna"ardır. sinde dolaştı. Fakat hu bakış .... r o .k~d~r 
• 9 Kendilerile evlendiği bir çok kadınlnn dalgın ve meşguldü ki kar§ısındakını haç r 1 

akla gclmiyecek korkunç şekillerde öl- görmiyordu sanki... . 
~~ "ZZ/"..L7.ZZZ7 .. ZZ:Z.Z.7ZZZZ7'7.T~ dürmüştür. Yalnız bu knnla knryerinin HC'c!wig devam r.ttı:. 

" \ rzz.zzzzzz;czzzn başlangıcında Minni adında bir kadın - Senelerce evvel bu yabancı ndnm .. \ E ı • ı • k } d J elinden kurtularak kaçabilmiştir. Hed- sizi takip ederek öldiirmek istedi diye .. 

\ 

V } ) } aya t l Il a yap l ffi a S l Ve wig'in hayabnda bir kabus olan bu ka- ona benzetmek istediğiniz bir diğer ada- t 

1 clın nihayet bir gün onunla yine karşı- mı sudamağ:ı. hiç hakkınız yoktur. Za- 1 , \ yaptlmamaSI lazım gelen şey er lnş~ı; hulunuyor. T~.ad~f~ bakınız ki 
1 rır-r~~r7.7JZ/.7-7771/77LZ7.77.77.777J r. • • • • L... • b •a hitan bu der canavar Mınnının arkada§• , _., ,_,~,J- f • fk t" b · k 1-o"alar ve • de ı r·ettmnız • . ısır la tmcı} r 1 

1 
M' . .. 

1 Saadet bir alı§l:anMrtır. Fena&ı §U ı:c:.en çe .a .c ır ço • ,.. 1 , • -- • ••• l H t sof- Elzi}e musallat o muştur. mm guze 
ki · b dbahtlığa daha çabuk clı- ;.ı;evcelerin yarattıkları §eref kırıcı 1 cce:-ce!m~c n~lzıt. 0 unzakuz. aya )- 1 Elziyi müthiş bir faciadan kurtarmağa ınsan e .. ı .. ahn . _ d b.. ·~·. rnsında cemı e Ye ne etten .:ın 1 . . . . .... S det rnk dikkat fevkdad~ Fupheler s esı •. r:uı:t n uyu.. .. .. •. b ti . ·· _ nzmetmıştır. Elındekı butun atulan kul-
§ll'. aa Y- ' ı - l ... ı kocanın butun mun"se e en uze . . . . -
tedbir ister. Bütün evlilik havatınu fark ofdugunu nn ıı.vmı:. t • , _, ed,,.., blı- h."'alt> ve fikir itiya 

1 
ıanarnk Hedwıgın maskesını yutmagn 

mesut olmclt için c •liliiiin ifü: yılk-\ ÇEK1ŞMEDEN SAKıNIN \ınc.e _te .. ırK '" . d ederek çalışıyor. Fakat E.lzi bıırıu bir kıskançlık, 
' k cıı dogar. ocanız sız en emr 1 . l\i' . . .._, . . nnda Sa

adeti yaonn huylr.rı nzan- 1 . kı-.ı··· bn,..,u escrı snynrnk ınnınm ııozıenne mon· d k M' • . _ b"ır · ı · hn l r~- b"r hızmet be eoıgı zaman - . . .. ' b' J'kte gi er en ınmnın ayagına mak lazımdır. Bütün genç evlıler Manasız ve yersız sa e ere ~': ı. 1
• • •• .. .. •• K sev- mıyor. Hatta onun kıslbını kıracak ııoz- ır 1 k b' b" e akam· 

bazı tehlikeli mevzulardan bazı kö- ran b"r karakter zaafı göstermeyı-ı 1~.1~~~!'! gdorunu~~z. tahocaa~l go··s ! ter öylemektcn bile çekinmiyor. Bu çelme atakra I oknl u. ır oto wı v .y l mayt' 
' 1 • ,.. • • 1a- "'151 yuzun en sertny,e ammu . . . .. "k '-k 1 d"kk~ yonun te ere en arasına yu'\iar a IÜ özlerden nksüJamcl >'l!.'>!ln oyun- mz. ~onra yaptıgınıza pı§man o.. e. b" '- _ı fk tl uhafaza r.ahnc Mınnının kuçu baK a u a- .. - •. d y ı_t - ·nde 

' 
1 

k ee· . __ L l •.. 'e hı" t""ren ır K-=.a n ~e a e m El • . h d cJa duşunuyor u.... a meııı. up uzerı lard n sakınmayı bilselerdi mua5it' I ca -::nız. - ı<uıme K.11ne erı oyt - - • d·-· 1 k t f :__ı_ ih- nında Hedwig 'e z.ııun uzurun a . y b .. 1 b' '· v şaı 
tJ •ıA l • } a lar g'ti:ikçc daha etmek 1"1C ıgı var ı ara IIlWln J• ıse • a oy e ır aazaya ragmen ya 

hayatta boşanmalar vr fdake er ı açtır u cna al§ n ' ' • • 'hn .. ahkiımdur cereyan e ıyor. .. . .. • • latarea Tahtenuurun~ 
la 1 •• kuv-.otli bir doza muhtaç o!ur~a:-. mal edı ege m ELBlSELE. Rl VE Bu sarada mııijazanın kapusu açılıyor. da hıkayeaı~ı an .b.. .k. k _ı b • 

1 
i 

D7.a ca ·• • KOCANIZIN 8 . b .. . . . . . · dan gelen bar ses ona, u ı ı aoını a,. ar ya ancı muştennm ıçenyc gnme'ı . . b 
• ~ hl;; 1 IUGiTI..ARI · J'k h L. .. t d"J 0 · ba~n kendi sekin hayatları ıçınde ıra• 

ı -~~ l 
MOTECESSIS OLMAYINIZ 

Kocnnız, masası bumda hir ~ey
ler yazarken omuzlan üstünden yaz
dıklarını okumağa çalı!mnymız. Ko
canıu :gelen mektupları açmayınız. 

Kocoııızm aizden giz!i bir ıeyi ol
kuijeaıne, telefon muhaverelerıne 
aaygı gösteriniz. Kocanıza emniye

• ""' {. gcrgın ı avasını ıraL a ı e ıyor. 
(' - • M' · d - d ı.ı d · · h kıırak serveti başka yerde aramayı tav• \' • \" I' f ınnı, otur ugu yer en ~e wıgm çe • b 1-'-1 1 d J\ ':'"ı • ~ Mü terek dolabınızda kocanız.mi . . k ıb· d ki 1• t ıiye ediyordu. Müdafal\sız a"' u a o• . \':. s· . resını a ın e sn anan me ane pro- 1 

\ ~ 'C.- 1 er,,•alan için bir göz ayınnJZ. ızın . 1 .'. k v ) O 'k~ lu bir oııanı andıran ıu koskoca i em 
,,,. ~' ı· ~~ kaim dan b• JC erını o umaga çn t;ıı)·or. nu ~ı arını __ k' k I 

\ • \~ ~~~~· ·. • 1 tnvrussutunu:~ ~ce.t .• a ırlkaparak uçmak için kanadlanm çnpan ten oöyıe snçma bir iddiayı kim duysaliçinde evlenmemiş geç an ız arın veya ı \ \ \ ~ 1 lm:vatını cegı tırebılmelıdır. Y anın-ı b' k b . K h' b k 1 .. .. .. r-·u·t--ektir dul kadınların kıtlığı yoktu ya .• ... //:.t ... r . yırtıcı ır uşa enzetıyor. u~. iÇ e • ıyuzunuze o .... • k b 1 
/ ,{ 1 da bulunmıyorsanız ~yah~t .va ızı-hemediği nndn bir knfue düşmüş gibidir. Bu son ıİöz. al_çokça taarruzundan Fakat C3~nvar ruhu lı~ ıese mu a e: 
~ • ni kolaylı.J:lıı hazırlıy~ılm~lidir •• ~: f Bununla beraber Minni, fJzinin kadın za- sonra otelde ona bırakım!} olduğu bir lr.aç 1 et~İ.şl~. Hnttalıırda~ ben olmasını bekle• 

I. / f ' cak müh~ .~Yl.cr _ıçı? hızm.~tın~~ıııfı yüzünden yenildiğini, yalanların ha- satırlık mektupta yazdı~ı muhakkıranc di~i bır meyvayı elınden bırakmak iete 
1J ' · aramalı, küçuk ışlerı bızzat g?reb kikate üstün gd<liğini hi ediyorc:lu. Bit- cümleyi hatırlatıyordu. rrbyordu. l meüdir. Kocanız aizi bir oda hwnet- • k' ı.. h ld .... d k. • . - 1 e'-te Hedwı·,. bu aözü kasten earfederker. - Minni bir defa elimden kurtuldu. 

akkı _ _ı , ın ... r a e onun e ı ışı lf em ııı. .. ' k 
1 ciıi yer&r~e tutmı orsa h nız.oa j d . S k k M'nn"nin yerinde·ı kalkarak kendisini ikincisinde kurtulamıyaca ... • _. .. • k d _ evam ettı. onra arannı '\'erere par- ı • • . . • d v .. i ·r· 

b .. sliyer-..egı hurmetın ve q uygu 1 - d "k .. w.. .. 1_ d El' d k. tokatlıımnsını bile beklemiştı. Halbukı o flzıden onun nere t: yattıgmı o renı "" l 1. l - • lmagın an yu sugunu <:ıııı.ar ı. ın e ı . ) . -· . du 
j tunun daha ruvvet ı o :ıcagına emın . . ..k .. -.. • w • k- -k b' ·• pe bunları duymamı•tı bile •. Kanevec;asm1 seher ıeyın yo una gnecegını umuyor • 

ışı, yu ·ııugu ve ıgneyı uçu ır ı., se • " . . .. b 1 1 d S n• 
olobilirsiniz. ,. 1 t' d' yerle.,tirdigvi küçük sepeti evirip çevir)- Şimdı hepsı ıukunet u muı ar ı. a 

. b' t • • • ınc yer eş ır ı . " h' 1 · d l '- h b h~ ICounızıı ıııt el l~-~~~n mt~aım- flTU-IAM EDEN MEKTUP yordu. k~ bu z~ ar ı ost Ull • av~aın~ ozan ·ı-
na ve kusura uz temızlıgme dıkkat Kendı kendine konu~ur gi\: i cevap hır h&dıse olmamış, hıç bır aöz earf e~ı 
etmekle beraber onları bizzat bula- H d • Sch .11 h F d . k d' . memişti. içlerinde en neşeli olan yan• 
bilmesi müreccahtll'. c_h e.dwı~ : ı .. e)r ~e~ sa ite r~ rıfc 'ver •· Hayır elimde hiç bir delil yok. Hedwingti. Gülünç hikayeler anlatarak' 

L!! lcd" ~ mı t ıçm goz crın{!e par ayan za er - h. 
1
. . - 1 du 

Kag-ıtlan için de uuy ır • - •z] k .. .. 0 ,_. ld Ban veda mııkamındo bıraktığı mek- bu 7e u ı neşeyı arltırmaga c;a ıgryor • • -~L.. -l-•: ı~ıgını gı eme guçtu, n ac ... ız y:ı ıın 1 b 1 d 

tiniz varsa kendisini göz hapsine al- Kocr.ıuz bi:- yere girer ve çıkar
mayınız.. Alqam eve geldiğinde kcn ~ize yol vermiyor, mantonuzu 
vaktini nasıl geçirdiğini sormaymız. I çıkumağa veya geyme&e ~.ardını ~~-

Bir günlük tecrübeleri mÜ§terek miyorsa bundan müteve!ut teeuu
bir anlafma ile payla§mağn ıizi aev-

1 
rünüzü ona çok yumu~ak bir Jekil-

:uu'lf -,.ı,:ıy ea ınb'ü., -:..raı uı"Ulllıl- • 4 •t . '-- l..:.. l..:w d-1;\ Onu eylCl\J!\C ElziY.ır...ırclince tatlı ologııınn a : 
__,_ı • • 1 · b' ı . k ok onu takip etmi~ti. Bundan sonra onu 18ndığında en ne~li hntaralanmla bir- -Hu dam llcnim eıkeğim, benim aş• ıınoım ıınır enmıyen ır en:e y • . • • 

K • • karma '·---ıklık dü§Ünmiyccck, böyle hir kabustan kork-ilikle sakladım. kımdır. Demek ıshyen hır ıevinç vardı. 
tur. oca.nız sızın ruuıg k F k K" .. h 1 ~z1 .•. - d M' . 1· 1 H d .• 

d - • b" d'" lik klinde mıyaca tı. a at Minninin öc almağa 1 otu ntırıı on go- en onun e can- ınmye ge ınce nazar arı e wıgıl! 
say ıgınız JCYI ır uzen 4e h d • L 1 d b' k d l • • 1 •. ,.. 1 ·ı '· 1 k • . d L b ı~Lk" ed' d - L:.::. ti az.ır ımi ir tehdit tefkil etmiyece- an ırnn ar a ın asa nychy e gu uyor- nazar an e .ıı;ar§ı a§tı .çıı açın e aa aran 
teUUl ı ıyoraa ve ara lg1 ..,..ı arı -· d . • d d I' d • ~ • • • . b' k k k' .... l"kl b d' d b kilci dah k ı lık'- bul _ gm en emın mıy i) Nihayet Bu ilk maçı, u. ~e wıgın ıçıru yepyenı ır or u ınını guc; u e za te ıyor u. u §e e a o ay m uyoı . • v L b M' . . b ,_ 

._~ .. ti k kazanını; farzedılse bile oradan uzak· kapladı. Demek baraktıgı meatu u mu- ınnı eaatıne &illi: 
sa onun ııusgı arına anımaymız.. . . . .. b. k B • · . · b b b 

laomca Elzıye yem ıuoller eormıyacak, bafaza etm~ .•• Boyle ır aç satır yazı - en gıdeyım. Sızı ap qa ıra• 
hakikatin korkunç mahiyetini ona anlat- yazmakla ne kadar büyük hata i~lediğini kayım dedi. 
mıyacak mıydı) Nihctyet .kendisini po- anlayordu. O ıünden beri yazısının hayli Ansızın kalaıında doğan yeni bir lik• 
lise haber vermek surf'tile po]ia hafiye- dei~miı bulunduğunu dütünerek teselli re uyarak: 

Mısır Kralı Faruk Milli Emlak 

Halife ilin edileceği ha
berleri doğru değil 

!erinin daimi nezareti altında bulundur- bulmak iatedi. Minni eceinin ahengini - Bana refakat etmeyi ister m.Wniı 
mıyacak mıydı) Alnının kan~ıklarından .kuvvetlendiren.ık izahat verdi: bilmem) Daha erle en ... Size biraz pr•P 
böyle derin bir dü§iince ve muhakemeye - Evet bir delilim var mösyö ••• Bir ;kram ederim. 

kwnı, İzmir vilayetinde iaJUın edilen daldığı beııheJJi idi. Bu eüne .kacJar izini deJil lci ya sizi elektrik sandalyesine o- DAvetini çelcine çek.ine yapltllftı. 
göçmeruere, kalan kısmı da topralı b- kaybettirmeğe, zabıtayı 1&1ırtınağa mu- turtac:ak, yahut ta tamamen beraet etti· Hedwing daveti lı:abulde istical gös• 
nunuyle toprakıa halka tevıi edilecek- vaflak olmuotu. Minniyi ebedi aeasizliie recektir. Mektubu bana yazan adam terdi: 

mahkum edeceği güne kadar )'Umllfat- parmaklannın izini taııyıın bir lr.aç leke - Elzi, bu nazik daveti redededecck' 

işleri 
-BAŞT ARAFI 1 1NC1 SAHtFEDE-

tir •• 

Mısırda bulunan Agahan, böyle şey
lerden haberi olmadığını söyliyor 

mnk, tatlı, mültefit eöz.lerle avlamak bıralmayı da unutmamıştır. Biraz silin- değiliz değil mi) 

lazımdı. mi~ olmasına rağmen bu parmak izleri Hedwing teklifi düıünmeden kabul et· 
ARAZt TEVZU DURDURULDU BiR ENDiŞE SF.SI ~ok aarihtir. Her Fredrich Schmidt ya· tiğine pi~man olmu§tu. Acaba bu dôvet 
Bazı defterdarlann, borçlanma kana- F 1 b" J b k · ah 'd b " b. k'ld · 1 ., Y 

d k unla il d:t-=- ıo ayn oy e İnsafeazca kon~ma- nn ir parma izı müt aull!lına gı er u maıumane ır ıe ı e mı yapı mı~tı r a 
nunun 2490 say 

1 

an ga e -"""' yınız. Sevgili arkada§lnızl aranızın bo- gilnkü parmak izlerinizle dünküleri mu- bir Lukrea Burjiya gibi kendisini zehirle• oldugu- kanaatincJe bulunduklan ve bu · . .. bb 
zulmasını ıstemem. Sızden istediğim bi- kayeıe ettiririz. mege teşe üe ederee ... itibarla 11bhat vekileti tarahndan yerli d s k 
ricik gey oğru, dürüst olmaktır. Uköncc ;rEHDIT BOYOMEKTE iDi onra orkularını da~ıtmak İçin omuı.• 
heni tanımağa çal~ınız. .Sonra muhakeme lannı kaldırdı. Sinirleri mücadeleden yo-

halka arazi tevzii ıı:rumda tatbik edil
mek istenilen borçlanma kanununun tat· 
bikine mümanaat ettikleri aallatdınallta
dır. Maliye vekaletinden bu busmta ge
len tamimde deniüyor ki: 

1 - 2490 ıayılı kanunda, 716 aayıh 
borçlanma kanunu hükümlerinin ilga 
edildiğine dair sarahat olmadtiı gıÖİ 
mczkiır kanunun mülga bulunduğa hak-

~~.Et.O!. ~~S_..:_~J - w 

UZOM 
602 M. j. Tı:ınıntı> 12.5') 17.50 
2S5 lnhisar idares! 10.15 13.75 

Sustu. Sözlerinin teMrini anlamak için rulmuıa benziyordu. Minni bir kadındı. 
ka111BJndaki adamın yüzüne daha dik· Bütün kadınlar gibi o da yarınki muayc• 
katle baktı. Dükkandaki müıteri alacak- nenin hiç bir netice vemcmesi ihtimalini 
lannı nhp ta kapıc:lan çıkarken bir hava dü;ünerek ittihamlarının tesirini hafiflet· 
cereyana Hedwigin saçlarım öyle kabart- mek İstiyordu. 
mı~tı ki Jules Doucct tnmamen Minninin MiNNININ ODASINDA 
eözlerinde canlıınmı~tı. Buna rağmen 

Kahire, 8 (ö.R) 
Azharcıların Mısır 
laab F aruku halife 
jJan etmek için sar
f ettikleri mesai mü
nasebetiyle bir hnf
tadan beri '.Muı·rda 
bulunan Aga H::
run ziyareti bu te
febbüale aliıkadar 
olduğu iddia edil
mi§ti. 

• kında baıka bir büküm de mevcut de- 122 Ş. Riı.n hal. 12.50 16.75 
Hedwina yeni darbeyi de mağrurane Dükkflnı kapayarak Minninin oda!lna 
karoılayacak kadar 11oğuk kanlı davra- girdiklerinde ilk eöze baılıyan yJne Hed· 
nabilmişti. wing oldu. Kapıdan girerken uki bit Aga Han bu 

• ği)dir. 

ne§rİyab lmt'i ola
rak tekzip etmİ§ 
ve §Unları r.öylemİ§
lİJ" : 

- .Rana atfedilen 
projefere külliyen 
biganeyim. Kahi
rede alelade bir tu
rist gibi bulunu
yorum. Memleketi
nize bu ilk p:elişim 
değildir. Me hur 
bir Atalar ıözünü
«Nilin suyunu içen 
onu unutamaz» de-
miyor mu? Ağa Hc:mn eşi ve çocuğu 

1samiliye mezhebinin en yük.sek Bu ziyaretten ıonra Şeh Magribi: 
İmamı sayılan Aga Han Azhar rek- CfAga Hanla sosyal mevzular hari
törü Şeh Mustafa Elmağribiyi zi.. cinde siyasi mahiyette biç bir ıey 
yaret etmi§tir. gÖl'Ü§medil:.» Demiştir. 

---~-----------~----~~----~--------~------------~---
Şehrimizde zelzele oldu 

-BAŞT ARAFI l 1NCı SAHtFEDE-ı madığı henüz malum değildir. 
yet fırtınası hüküm sürüyor. Va- Yeni Asır - Dün aabah aaat 
purlardan bir kısmı Karadenize çık-

1 
dördü iki geçe ıehrimizde de hafif 

mamqlardır. Deniz kazalan olup ol- bir zelzele kaydedilmialir. 

Bu itibarla 716 eayılı kanunun meri
yctinin kabul edilerek sıhhat ve içtimai 
munvenet vekileti tarafmdan yapılan 

tcvziatta mezkôr kanunun tatbik olan-
masa, 

2 - Tevxiah vekiılctimiz tarafından 
yapılmııkta olan topraklar haldundaki 
bo:-çlaruna muamelelerinde 341 müva
zenei umumiye k&nununun 23 üncü mad
desi mucibince muamele yapılması ve bu 
topraklar bedellerinin on müsavi taksit
te tahsil edilmek üzere senede boğlan-
maıı, 

3 - 2/4810 saydı vekiller heyeti ka
rariyle muhacir yerleştin1mek iizere ay .. 
nlmq bulunan Ankara, Yozgat, Kayse
ri, Niğde, Konya, Seyhan, Çorum, To· 
kat, Bolu, Bilecik, İçel, Aydm, Muğla, 
Isparta, Burdur, Manisa, Denizli, Antal
ya, Ba1mesir, İzmir, Eliz.iz, Van, Mut, 
Diyarbakır, Ağn, Kars ve Sivas Yilayet
leriyJe ikinci umumi müfettiflik mınta
kaımda ve sıhhat ve içtimai muavenet 
~·ekiletinin muhacir yerlqtirmeye lüwm 
görüp bildirileceği ve vekaletİmizin tas
vip edeceği sair vı1ayctlerde muhacirle
rin yerlqtirilmesi bitinceye kadar arazi 
tevzi olunınama11 temenni olwıur. 

l 07 A. R. UzUmcU 12.25 13.75 
55 P. Paci 13.50 14.25 - Madamki bizi tatmin yolu bundan aandık görmü~tü. 
30 Pnterson 14.15 14.75 
34 T. 'Ennan 13.50 14.12 
12 E.ınaf bankası 13.75 13.75 
12 D. Arditi 15. 15.25 
14 VHeJ 9.50 11.75 

1224 Yekun 

222195 i 
223419 ~ 

ZEYTINYACI 
18130 kiJo H. G. Şirketi 32.75 35. es. 

9/2/938 çekirdeksiz üzüm !iatleri. 

No. 7 12.75 
No. 8 13.25 
No. 9 13.75 
No. JO 19.75 
No. 11 16.50 

ZAHJRE 

370 çuval buğday 
845 çuvnl arpa 

3 vagon Çavdar 
133 çuval M. D. 

5 çuval BörUlce 

5.625 
3.9375 

l 0500 kilo pamuk çekirdeği 
2072 kental palamut 250. 
343 balya Pamuk '4. 

6.125 
4.125 
4.35 
4.75 

11. 
2.50 

500. 
46. 

ibarettir. istediğiniz yere gideriz. Frolayn - Odanız çok güzel diye MinnİY" 
Taliimi elleriniz araıına bırakmaktan hiç iltifat etti. 

korkmıyorum. Odnya göz gezdirdi. Kafasında bütiifl 
Minni biraz ceniolemioti: planını tasarlıımıııta. Cinayetlerinden ya• 
- Bana büyük bir hata işlediğim his· kasını kurtaran biricik kadının da işini btı 

sini nz dohn telkin edeceksiniz. gece bitirecekti. Gece yanımdan eonra 
Elzi bir elini Hedwigin omuzuna koy- kadife halılar üzerinde yürüyen bir kara 

du ve tatla bir tebessümle Minniye baktı: kedi gibi l!casizce buraya girecek k)O" 
- Anlaıtınız değil mn Bir iki hafta roformlu bir pamuğu Minninin ağzına w 

içinde düğünümüzü yaparız. Minni een 1 kayarak on sekiz senelik bir mocer&Y11 

de şahidim olursun. Snadetin eıiğinde nihayet verecekti. Minni uzun bir uyku>'" 
hiç bir kederle karşılaşmıık istemiyorum. dalarken o sandıltları araşhracak, 111ek· 

Minni: tubu, değerli geyleri alacak, radyoıöriİıl 
- Düğünün kedersiz olacağını zanne· robinesini açık bırakmak auretilc de ~in• 

derim cicim dedi. ninin gazdan zehirlenerek öldüğü :ıehıı• 
Bu sözler dudağından dökülürken bını uyandıracnktı. içinden: .ı· 

H b k 1 B .4 oı· edwing n tı. ledwinc bir ikinci defa - u Minni amma abdal ocymı, 
bu bakışlarla titredi. yordu. 

O mektubu ne diye )'azdım: Ne diye Kadehler birbirini tnkp ediyor, neşı:Y· 
bu abdalca i'i yaptım diyordu. Yarından le içiyorlardı. Konuomıyorlor, hiçbir ge} 
evvel bu mektubu eline geçirmeğe karar söylemiyorlardı. ·.,s 
vermişti. Nihayet ayrılma saati gelcJi. J-JedW

0
' u 

,r ıı llAIN BAKIŞLAR Elziyi evinn knpasmo kadar getir L • ıı· 
·t hcU I uzun uzun kucakladı. Sonra aı u e)İtl" 

Şimdi Minninin neJcli ve !kederli hntı
ralarım saklayan sandığın yerini öğren· 
mck lııtiyordu. Kalabalık bir caddeden 

mamf'n uzakla ıncoyn kadar şapkası 
de bekledi. 

- SONU 7 JNCI SAYFADA ,,.. 
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YA V R ·u LA R A G 1 DA Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ••• ... . . - efil 

Yenilen F avsta 
................................ 

Yazan: Mlşel Zevako .. ~ .................................... ~ 
' W1EMENI 

EtEKTRIK~ 
MOTORLER1 

Sanayide Siemens Motör ve 
malzemesini kullanan rahat ede 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUM 

..................................... , .................. . 
Dünya mobilyacılığının 

1938 
Modellerini 

Haraççı kardeşler 

5 Şubattan itibaren 

• • .. • 1 

. . . . . .J 

Nni 
ET 
Otel ve 'dükkanlar 

Depozitosu 
T.L. 
600.-

4000.-

360.-
120.-
140.-

• ·, • •• f ,, ,. ~ •• "" : .. .. • • ~ : ~·. • • .: ._ • .. .. • ~. • ....... .,~· • ~ ; • ~: • 

HoROS 
Markasına Dikkat 

---------

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

MİDE 
EKŞIUK ve YANMALARINI 

giderir. Son derece tclaif 
rdilmİf bir tuzdur. 

MIDE ve BARSAKU. 
RI alqtumaz. 

Ağu:daki fena kokuyu 
ve tatsızlığı defe.der. Mü· 

maıil mUıtabzarlardan d~ çabuk 
daha kolay ve dw kat'i tesir eder. 
Bqka markalan ısrarla reddediniz. 

: . . ' . . . . . " . . . 

kemeleri kanununun tebligat faıla
na tevfikan tebliğ makamına kainı 
obnak ilzere ilin olunur. 

KREDILISATI LAR6MA 
~,Jı 

IKARILMl~TIR 



YENtASIR === G 

• , . 
~~~~~~~---~-----------------' OZEN ŞAPKA EVi YILDIZ Selamet Arpag Bedia Tüziin 

Berlin: LETIEVEREIN lzmir Enstitüsünden 
Mektebinden mezun Mezun 

Yeni açbğımız atelyemizdc c.n §lk' ve modaya munfık oapknlar yap
maktayız. Atelyemizi şereflendirecek muhterem bayanlarımızın her halde 
memnun kalacaklarını temin eyleriz. 

Hiaar ci.mii civarı 
Yol Bedesteni No. 46 

( 1 00) 1 - 8 ( Pa:ı-Cu.) ., ______ -.:it------~, ... ------------· 
lstanbul Defterdarlığından: 

Ketif bedeli 22959 yirmi iki bin dokuz yüz elli dokuz lira 25 
kuruttan ibaret bulunan Sultan Abmette Ocler mahallesinin At 
meydanı caddesinde kain umumi hapishane .binasının yıkılma iti 
kapalı :z.arf usulile ek5iltmeye konulmuttur. İsteklilerin ketif ve 
f&rtnameaini görmek istiyenlerin teklif mektuplarile bu işe ben
zer İf yaptığına dair vesika ile Ticaret odası vesikasını ve 1722 
liralık muvakkat teminatlarını 21/2/938 pazartesi günü saat on 
dörde kadar Milli Emlak müdürlüğünde toplanan komisyon baş
kanlığına tevdileri ve saat on bette de zarflar açılırken hazır bu
lunmaları. M. 610 6-10-15-18 366 (212) ... ·. . 1---· 
1938 SENESi HARIKP~SI 

BRONZ (iDEAL) 
DİŞ FIRÇASlDIR 

Her eczane ve tuhaf:ye mağazasından arayınız 
1\ (199) 

lzmir defterdarliğından: 
Karataf Tramvay caddesinde 241/l kapı 249 taj Nu. lı susam 

yağhanesinde mevcut makine ve alah mi}'ıanikiye ve teferruatı 
15 gün müddetle ve 531 lira 20 kuruş muhammen bedelle satı~a 
çıkarılmıştır. lhclesi 23/2/938 tarihinde Çarşamba günü saat 
14 dedir. Taliplerin yevmi mezkurde mahdlinde topbnacak ko-
misyona müracaa.tleri. 418 (236) 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
?ubesinden: 

Kurumumuzun yılhl: umumi heyet toplantısı 26/2/938 Cumar
tesi günü saat 17 de Birinci Beyler solrnğınds verem mücadele 
cemiyeti salonunda yapılacağından sayın üyelerin teşriflerini 
saygılarımızla rica ederiz. 434/240 

lzmir defterdarlığından: 
Jcar Nu. Lira 

297 Şehitler Yalı sokak 3 taj Nu. lı ev bi:- seneliği 100 
300 Mersinli Pınar Deresi mevkiinde ci.iakiye 2 ny!ığı 40 
Yukarıda yazılı emvalin icarına talip c:km&;.aıt;mtraıı 10 gün 

müddetle temdide bırakılmıştır. lha.lc~i 17 /2/938 t:.;.rihindc sa
at 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatleri. 

(435) (238) 

JZMJR BELEDiYESINDEN: tZMtR SULH HUI~UK MAH-
1 - Bin yüz kırk beş lira seksen KEMESlNDEN : 

d 
Karahisar Maden S 

... 'fiirkiyc 
f J(ızılav Kurnn1u 

- ~ 
~1 

-/ 

====~~·~--~'--~--""---~-·.~ 
Höbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
n a, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden sµyudu it 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

kuruı l:iedeli keşifli, Şehitler cadde- Bayraklıdn Menemen caddesin
sinde demiryolu pasajından başlı-ı de 105 numarada md~im Oısm:mı:ı 
yarak 120 metre boydaki yolun ve- Akhisarda pamut< ham kar§ısında 
rilecek paket taşlariyle yeniden dö- ı doktor Mehme~ Ali zimmetinde bir 
§ettirilmesi 22/2/938 salı günü sa- kıt'a senet ile ü!'"'~t.~ı o!an 150 yüz 
at on altıda açık eksiltme ile ihale elli liranın tahsi;i hakkmda açt.ğı 
edilecektir. Keşif ve fartnameleri davadan dol~yı c!oktor Meh?1et Ali 
2490 sayılı kanun mucibince bedeli namına tast.r kılz"an davetıve va- r'.iı~~m~~S 

. . .. . . rakasının ikamett!ô.hın·n mechul bu- w 
mukabılınde başmuhendıslıkten le- I d w d b-L · l b·r~ t *bl'W · 

TELEFON : 2067 • 
d 'k d'I' ı · k · · 85 1. l k un UP,Un an ;uııs e ııa e ıg ıa-
arı e ı ır. ştıra ıçın ıra ı d d'lm · ••tt h" k · ·· . e e ı esı ve mu e ız ;:,rar uze-

muvakkat temınnt makbuzu veyn . t ·ı k' '14 w 

b k · k b . .. I rıne gaze e ı e vn ı ı a~a ragmen 
an a tcmınat me tu u ıle soy enen ·· d · b t .. t t .. tt .. 1. . muayyen gun e ıs a ı vucu e me-

gun ve saa e...encumene ge mır. d""'". d h kk d ! 
2 B" 11' r b d r k 'fl' S ıgın e...'l a ın a gıyap mrarı ve-

rtin-.... l ın e aiı 1ft .ede 15 el!ıt' ı, ~- rilmis, hazır bulunan dnvncının ifa.8 °~. u dm ~ ~sın ~ ~ a ın og- desi dinlendikten sonra mahkeme 4 

k
u wcamıkınden laş ıyTara-: lıukrç kso- mart 938 tarihine müsadif cuma gü-
agına a ar o an amaşa so a- .. t · ı I ld w d 

.... d 150 b d l k nune ayın a ınmış o ugun an 
gın a metre oy a yaptıra aca. ı • _,_,._ d t d _vk 

A w .. .. J yevmı meZKur a naa on a mnn e-
liğım 22/2/9~8 salı ?un.u saat o? meye gelmediği veya bir vekil gön-
altıda. açık e~sıltme ıle ıhal~ edı- dermediği takdirde senetteki imza
fecektır. Keşıf ve şartnamelerı 2490 sını ve 150 lir borcu kabul etmiş 
&ayılı kanun mucibince bedeli mu- savılarak gıyaben hüküm sadır ola
ka~~linde. baş~~hendis.likten tedarik cn~ına dair tebliğ makamınn kaim 
edılır. lstirak ıçın 79 lıralık muvak- l k .. ·ıA ı ·. oma uzere ı an o unur. 
kz.t .temınat mal:buzu veya banka (240) 430 
temınat mektubu ile söylenen gün &!I" - ·- -~~-., 
Jte saatte encümene gelinir. öDEMIS ASLiYE HUKUK HA-
28-2-10-16 274 (163) KIMLtCINDEN : 

Basmahane yanında 33 ve 36 sa- ödemişin Kiran nahiyesinin Su-

No.8238 No. 8036 No.8236 
Bu fen erler DAIMON markalı olup bir kutu içinde on iki renk 

ve uf ak ve büyük camlıdır. DAIMON fabrikasımn en ucuz malı· 
dır. Kontak yapmaz. Bazulmo.z, herkesin ucuzca satın alabilece· 
ği fenerdir. Yalmz DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Suluhan civan No. 28/9 Hüs
nü Öz ödemitli .. lstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Ş11. 

' 

yılı adalarda heyeti umuıniyesi iki ı luderc l<övünden Ali kartın Akile 
y~dli~l~~~~vah~i ~t"~~~~dRahmi~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 

cetveline tevfikan şimdiHI;, 70.0001 ni köyden Mustnfa oğlu Ali aleyhi
liralık kısmı yaptll'ılacak olan Garaj 1 ne nçılan bo§anma davasının duruş
sımtral işi 25/2/938 -cuma günü sa- mas·nda M. Aleyhin ikametgahı 
e.t on ~ltıda 2400 sayı!ı kanunun mechul olması hasebiyle ilanen teb-! 
madde~ mahsu~asma ~evfil•an kapal~ fü~at yanıldı~• halde rchnedii?i r.ibi 11 
zarfla ih?.1e edılecektır. Şu kadar ki bir vekil ddıi göndermediğinden 
bu işin 25 hin liralık kısmının 31 hakkında gıyaben duruşma yapıl- 1 

m<ıyıs 938 tarihine kadar yapılması rnasına ve gıye.p kararının ilanen j 
mecburidir. Mütebaki 45 bin liralık teblii~ine karar verilerek duruıması 
kısmı bir haziran 9381arihinden iti- 25/2/938 cuma günü saat on dört- f 
b.!ren yaoılacaldır. de bırakıldığı ilanen tebliğ olunur. 

Müteahhit mayis 938 gayesine 429 (241) 
kadar teahhüdün 70 bin liralık olan • az ı;a ._ 

kısmını da yapabiGr. Ancak bedeli- liradır. İttirak için 2490 sayılı ka
nin 45 bin lirası 938 yılı bütçesin- nunun tarifi dairesinde hazırlanmı' 1 

den verilir~ Proje ke§if ve '8-rlname- teklif mektupları ihale günü olan 1 

leri bedeli mukabilinde baş mühen- 25/2/938 cuma günü saat on be,e 
1 

dislikten tedarik edilir. kadar encümence 1'.abul olunur. j • 
Muvakkat teminat mikdarı 4750 10-15-18-22 425 (243) LJ 

' . · ... ' · .. ~ . ,.~4;,·ı ·"' .. , " .. . ,. 

IZMiR , 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba,, 

De~lrmen, Geyik ve Leylak markalannı havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
men!ucahna fa,ktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
'I't&J rat adresi : Ba rak Jzmir .... 

SS&ı:tri**'• ' 

KADJN DİKİŞLERi "~ 
ŞAPKALARI atelyesı 

Bayanlar! 
Sizlerin yükıck giyim zevkiniziıı 

inceliklerini tatmin edecek dikif, atel· 
yesi açıldı .. 

Bayram için sipariflerinizi acele edinİJ. 

p ARJS, LONDRA, VJY ANA MooALJ\· 
RININ YOKSEK MODELLERi T AJCIP 

VE TA TBIK EDiLiR. 

M·. ETİMAN 
ve SAiME ÔZGÔREN 
PARIS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 

DIPLOMALI 

Lütfen adrese dikkat edini:ı: 
Hükümet caJde.i Şamli sokak Nu. 28 

TL. 2535 IZMIR 

Çihlik, Siithane ve bÜ~ 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi ELE 
Krema makinalart geldi 

Bu makinalar dünyanın h~r ye~~~: 
de sütçülük aleminde büyük ''k·· 
ret kazanmış ve en verimli nıa 1 

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem y.ı-C' ~ 7n!ldelleri111iı 

ar.·~r.: :~<:::. 

A YNi F ABRiKANIN 
MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
M 1 ELE Elektrik siipürgeleri. 
IZMIR ve civ-.ı\· u·r.t m aatış dl!-

• 
MIŞLEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

Ga~i Bulrıarı No. 11-21 
T eii'raf ~ KAUKI - IZMIR 

gsgr : uopp J. 

ee 

Bayanın hakkı var 

wegA,~ 

RADYOLIN 
Di~l~iİ ve dif etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzu1' 
ömür temin etmekte rakipıiz bir kudrete ıralik di• macunudur· 

Sabah öğle ve akfam her yemekten sonra günde 3 defa 
Ji,lerinizi f ırçalayı'?ız. 

-
Kadıköy vakıflar müdürliiğündetı~ 

1 - Tatdel.!n menbaında mevcut hangara ilaveten yapıla~k 
tite depoları makine ve.kazan depoları ve su depoları 24695 tırıı. 
90 kurut bedeli ke11if ile ıer'idepri üzerine 29/1/938 tarihinde~ 
16/2/938 tarihine kadar on bet gün müddetle kapah zarf oııı 
liyle eksiltmeye konulmustur. 

2 - Bu intaata ait tartname projeler ve muka...-ele ve yapı~ 
cak İnfaatın nevi ve cinsini gösterir hulasai ketfiye 15/!.(~ t 
ak~mı saat on yediye kadar lstanbul vakıflar baş müdürlügu ,. 
mimarlığından 123 kurut mukabilinde alınabilir. • 

3 - ihale 16/2/938 çartamba günü saat 15 de Kadıkö~. ~~
kıflar müdürlüğünde uygun fiat veren vakıflar umum 111üdur ll. 
ğünden istizan edilmek tartiyle yapılacaktır. Zarflar ihale •"~ 
tinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona verilrtllf · 
olacaktır:. . . . u· 

4 - Eksiltmeye girn .. ek isteyenler 1900 liralık teminatı ~e 
vakkate akçesini Kadıköy vakıflar müdürlüğü veznesine teıh 
mecburdurlar. . ol• 

5 - Ekıiltmeye girmek isteyenler mimar veya mühendı• tte 
malan ve buna benzer yirmi bet bin liralık itleri iyi bir sure 11, 
yaphklarını isbat edecek bayındırlık bakanlığının vesikalar•,,. 
lıtanbul vakıflar bat müdürlüğü mimarhğına göstererek ayrı 
vesika almaları mevauktur . 
~ 

30-2-6-10 299 (177) 



TUaA 
~ rabrikalan .. mullbdır. Aynı amanda 1araa 
t...aıet •b..lannı, trat ıabunu y_e kremi ile gOıellik krem
leriai lraH·...,, Hw yenle Nhlmaktadar. Yalnıı toptan H· 

btlar ip. b:mlnle Gasi BalHnacla 25 numarada umum acen
t.lik Nef'I Akyarah •e j. C. Hemıi1e mOracaat ediniz. 

Poeta Kut. aa• Telefon 3485 

Dima sabit daima tabii 

I 

~ ... 

Juvantin saç boyaları 
~ ~it eczane1i labonbarlanncla hazırlanan Jea
.....__ ~ ~ bo,alin ....., Ye alürli maddelerden tama=en iri 
-, ~ ... tabii rmlderini ••feder. 
"'°'~ MÇ bo,.lan kumral Ye aiyala olarak iki taWi renk 
t.; ""1lc ~ eclH-iffir. Ga~et tallÜ ...... olarak temin edi-

l.:...- 1Jlrenmelr, terlewk· laaltl d..ize p.ek aareti,te de 
111ı......--......c1e ft ıtnyat ........,. ... &raJUUZ. 
~ Ea ciclcll Ye emairetli mubdar. 

.,. (Arti) An elin Boyaları 
~Ye lapaetll 
~ ...__ laer cim 
~ ~-- için 
' ...::: Y97a .. ol. s;: .... Al
~'!" Barmen tela 
~~ - 1"irik bo~~uaclaa •• 
~lla1ıYaffakol
,_., \o ART/ ıınar
ı...-;• ııa. Yaları 9 EY LOL 
~-t d ..-.._. b , ePGaunda ve 
L~ Ct '-r ~aratça Ye bo
~~ ~da. ara yı naz. 
~ kirlahemde 
~!(· • clir ~aların en • .-ıer • 
~ ._ cına aom-
~ak, Pomza 
~~ IDaraaan . ı • 

~-::;~ da cleaomazda bolacabiıllz. 

Fiatı her keHre •IY•ritll. 
BG,Ok radroların ·enaf' 

•• kudretinae · 
Lllks ctsteritli 

ltir radro 

. SPARTO~ 
URA~a~IC 38 MODELi ~ 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN · SESİ - İZMİR 

.... 
Olivi Ve Şüre. 

LıMITE! 

DEUTSCRE LEVAN 
TE-LINIE 

Vapur acentası 
BlRJNCl KORDON REES HAMBURG 

G. m.b.H. 
BINASI TEL. 2443 ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

Lllerman Lines Ltd. DEUTSCHEHREMEN 

POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 
LONDRA HATI'I 1 LEV ANTE • LINIE 

ra, Hiıll ve Anveraten gelip yük çıkara- ~CEDONIA vapuru 2 §Ubatta bek-
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull lenıyor. Anvers, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. llmanlanndan yük çıkaracaktır. 

CITY Ol' OXl'ORD vapuru mart ip.: iLSE IrM RU'SS vapuru 3 şubatta 
tidasmda Londra Hutl ve Anversten bekleniyor. Hamburs, Bnmeo ve AA-
gelip yük çıkara~ ve ayni :ıamanda ven limanlarından yük çıkaracak ve 
Londra ve Huıt için yük alacaktır. Rotterdam, Hamburg ve Bremen liman· 

LlVBRPOOL HATrl lan için mal alacaktır. 
MARDOOAN vapu.-u 5 şubaUa Li- ERNST L-M RU~ vaa>,uru 16 şubat-

verpool ve Svanseadan eli ük ıka- ta bekleni)'QI". Anven (Ooiru) Ham-
g p y ç b11 - ve Bremen limanla ··L ,_ 

~ -· ~~~ 
MARDINtAN 20 ba caktır. 

vapurt.a fU Ua ge- AMERlC \N EXPORT !.INES 
lip Li~rpool ve Glasgov için yük ala-

k '11ıe Export Steamship Corporation ca . 
LESBtAN vapuru bat ortasında Li- EXTAVIA vapuru 11 şubatta bekle-

verpool ve Svansead!: gelip yük çıka- niyor. Nevyork için yük alacaktır. 
racak. EXHIBITOR vapuru 20 tubatta bek-

SAM AN iSKELESi (Büyiilı Karliçalı Han) DEUTSCH LEVANTE _ LtNtE leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
AYDIN: Mehmet Gürer ÖDEMiŞ: AYDi Güler ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg STE ROYALE HONGROISE 
SÖKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz · Bremen ve Anversten .,-cllp yük çıka- T 

1 
SDZANUBı: .. ~ 

__, k A motörü 4 ıubata doina 

···············~;·~-~-~~····~~~;~~~~~·············~ 

Norv~;yanın haliı Morina babkJaiıdar. iki 
defa ıüzülmüftiir 

ŞERBET GiBi IÇIUBIUR 

Hamdi ~üzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
...................................................................... 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cinı lıhtür perakende ıuretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadtr. 

Adrea: Kestane pazarı Bardak~dar ıolrak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon : 3937 

·.-· ' 

. ,. -.. . .. . . , . 

Yazın insan 
kolaylıkla 

-
Nezle 

Başağrısı 
Kır•klık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZIN 
almak lizımdır 

NEVROZIN Soiuk alımhilDID fena llnbetW doi• ... ına 
mini olmakla beraber bütün ubraplan ela din6ir. 

icabında Pnıl• 3 hte ol-.6ilir 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu laer Ud otelin müteciri Türkiyenin en eıki otelc:iai BA 
MER LOTFO'clir. 43 HDelik tecriibeli iclareai1le bütün Eı 

................ kendisini 8"clirmittir. 
Otellerinde miaafir kalanlar, kendi eYl.mdeld rabati 

urlar. 
Birçok lamuiretlerine ilaveten fiatl. mütlalt acmdur. 
ldenhalda Mitla Fce " bmirlia.. bu otellenle ı..1a .... 1ar. 

raTarihca · 1 -f--d ki . ğ' 'klikl bekleniyor. Budapeşte, Braüslava ve ve nav umar a oe ~ı er- . . . . .. 
den acenta mesuliyet kabul etmez. Vıyana ve Llnz ıçın yuk alacaktır. 
a --~~'W""' a DUNA motörU 15 şubatta bekleniyor. 

Fratellı. Spercn Budapeşte, Braüslava, Viyana ve Lim 
~ için ;;Uk alacaktır. 

Vapur acentası smVICE B~ ROUMAIN 

·ROYAL NEEBLANDE DUROSTOR vapuru 10 ~ubatta Kös-
KUMPANYASI tenceye hareket edecekw. 

OBERON vapuru 7/2/938 tarihinde JOHNSTON VARREN L~ 
beklenmekte olup Rotterdam, Amster- LIVERPOOL 

elam ve Hamburg limaDlan için yük ala- INCEMORE vapuru 27 tubatta bek· 
caktır. leniyor. Burgu, Vi1ana. Köstence, Su· 

STBLLA vapuru 8/21938 tarihinde Una. Galatz ve Ibrail limaal•n için )'ilk 

beklenmekte olup yilkUııU tahliyeden alacaktır. 
IOnra Burgu. Vama ve Köetence 11- DEN NOBSKE MlDDl'.LHA. VSLINJI 
manian için yUk alacaktır. OSLO 

UL ~ lS/2- rihin" BAALEBEK. motörU 12 f\lbatta bek· 
·&~ vapuru / ~ ta • 1 · '1'-L d · D" N 

d beki L 
1 

L tahli eıuyor. A.N.en erıye, ıeppe ve orveg 
e enmea:e o up yi.l.ı;Un(l yeden Uma-'-- • .:ıL _, ___ LI. __ 

umum ıuarına ~- l'..1.:ıuuu-. 
IODr& Burgu, Varna ve K6-tence ll- ARMEMENT iL SCHULDT-Hamburg 
mantarı için yUk alacaktır. MAR1TZA vapuru 9 ıubatta bekleni-

STELLA vapuru 21/ 2/ 1938 tarihin- R tte dam Hamb B yor. o r , urg ve remen 
de beklenmekte olup Rotterdam, Ams- . · " k ı --Ltır 

ıçm yu a aı;aa. . 
terdam ve Hamburg Ilmanlan için yUk IIAndald hareket tarihleriyle nav• 
nlacaktır. 

SVENSICA lunlardaki deti§lkllklerden acenta me-
ORJENT LINIEN aulJyet kabul etmez. 

AASNE vapuru 712/ 938 tarihinde. Daha fazla tafstllt almak için Birin· 
beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg el Kordonda v. F. Henry Van Der Zee 
Gdynia, Dantzig, Danimarka Umanlan ve Co. n. ·:. Vapur acentalığııA rnUra-
Isvcç ve Baltık limanları için ytik ala- t dllm--ı l ı 

t.t. caa e ı:aı r ca o unur. 
ca.ıuır · TELEFON No. 2007 /ZOM 

FINN vapuru 22/2/938 tarlhlnde ge- -----------• Up Rotterdam, Hamburg, Gdynla, Dant- eder. 
zlg, Danimarka ve Jsyeç ve Baltık li- Daha fazla tafsil&t için ikinci Kordon-
manian için yUk alacaktır. da Fratelli Sperco vapur acentasuıa mil-
SERViCE MARmME ROUMAIN racaat edilmesi rica olunur. Navlwılar

SUÇEA VA vapuru 14/ 2/ 938 arihin- daki ve ilAnlardaki değişikliklerden 
de beklenmekte olup Malta ve Marsil- acenta mesuliyet kabul etmez. 
ya limanları için yük ve yolcu kabul Telefon : 2663/ 4lll/ 42!1 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

-· 
Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddeei 
Beyler Sobia lditeti 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lmairden ıötiiriileceli 
en· pk en ince ve en 
-eldaut bedi,.US ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

N.cabr. lzmiıde Hilal etnnei 
kokucahdı: fberine cicldl yürii)'en 
bir mGwe.e oLna,. kobcaluk 
Almnjnj fBfUbmf buLnmu.kbıdır. 
Hilal ecB"eliai. eczaa Kemal 

Kamili itindeki ciddiyeti, koloıt
yalannı İzmirlilere sorunuz. 
Yalan ve hem.er kimlere eMemna
mamz icin ..... üı:erinde K...& 
V~_!I admı Öl di • • 
Alllllll Sl"Dlel ..... 

lzmir defterdarlığından: 
lalir k&fainde üç ...ok .......... becleli 20000 lira olan 

Homa Dal1aamda " ,U. 8' senelik ....... IMNleli lMD ~ 
n olan Çaka ....... clalpmada Ye - ~ ....ıik .... .., 
"-deli 1000 lira IC..ı.m Voli ·•••llincle Ye yine le ...ailr ...... 
ham • Weli 1200 lira olaa Çilaz•ak YOli eeleellincle Ye Jine 
ÜÇ ....lik • ha--.. hedeli 900 lira o1- elki Gediz Voli ma .. 
laalliade bir mart 938 tarihinden itibarea (~ MDe müddetle) 
28 Şahat 941 tarihine lwlar bahir avlamak llaklrı IU Ye kara av -=•--= .. ı· . . 4Cll • • d..1--. c1e1 ~leti-' ver .... ~n umnmı ta ı•atnameemaa Me IDCI ma ...,.ı • F'e 
2480 Nu. b utbrma Ye ebiltme ve ilaale kanununun 41 inci mad
cleai mucibince 2/2/938 tarihindea itiNren OD .,.. IÜD midclet-
Je 17 /2/938 tarihine müudif Pere-be liinii aaat 15 de ayn ayn 
ihaleleri icra edilmek üzen açalr artbnnaya çakanldajınclaa ta• 
liplerin Yaridat miidiiri,.etiae mincaatJe f&l'bıamqİ param te
darik edebilecekleri Ye her clal1an YeJa Voli malaalliaia ...ı. ... 
men bedeUiıia ,mde 71 u arn ayrı niabette nalrdea .._ito 
akçesi 1abrmalr ve,.hut bu niabette bankalann tewi-t mektup. 
lari1le devletia mua:nen tahvil Ye bonolarını vermek prtiyle 
munea sin Ye aaatte deft.clarblr odumcla mütqelrlril ko
miarona mlracaatleri il&n olunur. 4 6 8 10 311 (20'1) 



!AY .. -A: 10 tOŞUBATPERŞEM~ 

- Vay Yolunda Japon Ordusu Vang 
~nkuvvet~rin~ cesurveanu~bir~_k_a_v_em~e-tı-~-k~k~arş_ı_fu_ş_a-rakşaşı~ 
' ~ 

Çık8rılan ha·ber yalanmışı Fransada iktısadi durulll 
Janpoııyanın Londra maslahat~üzarı Vaziyet i~ileşiyor. Daladye müdafaa 
hava harbından bahSe yanaşmıyor işlerine on milyarlık kredi istiyecek 

J Ponya evvelce bom bardıman!arın men 'ini istemiş imiş Harbiye, bahriye, hava komisyonları Daladyenin izahatını dinleJi/et 
a Paris, 9 ( ö.R) - Neşredilen güm- 1:' t i t 
Paris, 9 ( ö.R) - Şruıghaydan bildi- r~ iAati!.tiklerine göre Frar:sanın ticari 1 j "'~ ~ 1 J 

rUiyor: Vay-Vuangı zaptettikten sonra r.1üv:ızenei:i."ldeki a«Jık 1938 senes!.rıin bi- t 1 i 
V:ıy-Vuang nehrini geçen Japon r.sker- rir..d ııyı içm 1 miiya.r 158 nill}onaa:J ' 
ferinin miktan 2500 tahmin edilmektedr. füaret olmuftt:r. Halbı.:l:i huna iei::öldGfu7' 
Bu hareket Vang-Veyin ,imalinde ya-

1 
eden ili:k&nun eyın~a btı .-çı!~ 1.675 mil-

p:lm~ olup Japonlar üç yol üzerinden 
1 )·~n ve 1 Sor.kfuıun 1937 da l.357 mil-

ıimalde Vay-Vang üzerine yürümekte- 1.ron frankb. Frnn:°ız parasının pariksi.."lir. 
dirler. Düımanm ileri hareketini menet-

1 indınlmesin~ rağmen c.çığın ualma!l iyi 
mcğe kat'i karar ve~ olan Çinliler bir ip.re~ telakki edilmektedir. 
wn derece anudane bir mukavemet gös- V AZ!YET tYlLEŞtYOR 
teriyorlar. Japonlar Vang nehrinin cenup P::uis, !) { ö.R) - «Oeuvreıı> gazete-
...hiline mütemadiyen takviye kuvvet1e- ıine göre F~~cia ekonomik vaziyet 
ri cöndermektedirler. Şimdiden orada l ,irndi ümit vc:ece~ ~ir şekil almağa bl'lf-
IU Japon fırkası bulunmaktadır. Japor.- j ıamıştır. V&lua tİCMd müvuenesi hala 
lar Ten-Fu, San-Yang mmtakalannı ~- bir ayda bar milyar franl<tan fazla açık 
gal etmİf bulunuyorlar. Şimdi Tiyen-Çin l ttöstermcktedir. F::-kat bu eç·~ tedri-
Fu-Keu demiryo2unun ıimalinde çetin • cen azalmau eski bedbinliğ;n devcmına 

1 
bir m;K:adelc devam ediyor. Japonlar 1ebep bırUmaınaktadır. 
Çe-Kiang mmtakasma takviye kuvvet- 1 cFi::aro» 1ıa::dcsi de maliye nam-mın 
leri göndererek Han-Keunun ~imalinde l:eyanatııa memnuniyetle karıılamakta 

1 

Yo-Hanıı yeniden saptetmitlerdir. Şün- ve 12 ser.e evvel Poincı.:-enin dediği gi-
di ayni mevkün c~nuba p.rbiainde Fu- bi lıal'fılı.ksız masraf yapmamak esasmın Fransız başvekili Şotan lktısat ve maliye 1ıa=ırlariyle.. ı,J., 
Yansa hücum ediyorlar. 

1 
ltabul edilmesini hayırlı bir aes telakki 1 ve dfğer devletlerce sarf edilen mesaiden 1 dafaa tqkilatı hakkında milli ~iid'~, 

Londra, 9 (ö.R) - Japon masla- etmektedir. geri kalmaması meselesi te~kik ediJecelc- nazırı B. Daladier tarafından verilen ~ 
hatgÜ2an 1938 kulübünde beyanatta bu- 1 Pari!, 9 (ö.R) -- Mı.Jiye DUJrı ga- tir. Bu münasebetle B. Daladier milli batı dinlemİftİr. Bahriye ve bav•..-,,,. 
lanarak Çinde Japon bava bombardı- • zetecilere beyana~L,da hükümetin mali müdafaa için yeniden 1 O milyar frank- ları da müzakerede hazır bulunuyor 
manlarmuı tabribatmm çok mübalağa Çin Ciinıhurreisi ga-:etP.cileri kabul ediyor [siyasetine e3at. olan para serbestisi ve lık kred; isteyecektir. Bu tahsisat yeni dı. • 

edildiğini aöylemİft.İr. Demlftir ki: Ja- releri Hayn:ın adasındaki tayyare mey-ı gelme küçük mitralyözlerle müsellib Üç 
1 
bütç~ müvazene&İ hudutlan dahilinde zırhlılar ve harp 1ıemileri inıasuıa ve ba- B. Daladier ıimdiki beynelmilel ~· 

ponya 1923 te hava bombardunanlan- danını bombardıman etmi,lerdir. Hen- yüz komünist bir kıılayıı hücum edere~ mali vaziyetin ıslahı ve ekonominin kal- va kuvvetlerini arthrmağa aarfedilecek lar içinde memleketin kara, den~ v~ı( 
nın menedilmesiıü teklif etnüfli. Bu tek· Keu bava limanının bombardımanında burasını yakmqlardır. Japon tayyarelerı kmma~ı için bazı tedbirler hazırlamakta ve altı senede itfa olunacaktır. va kuvvetlerinin daha suJb zaman ; 
lif lnciJtere ve Franaanm muhalefeti yü- üç Çin tayyar~i tahrip edilrnİftir. bunlım takip ederek bir kısmını öldür-: olduğunu söylemi§tir. Bu tedbirleı· iatih- Paris, 9 ( ö.R) - Fransada büyük bir itibaren tek nizama bağlanması eb~ 
Dinden SU7a düştü. Şimdi Japonya Çin- Tokyo, 9 ( ö.R) - «N~i-Nifi• gaze· müştür. Ele geçirilen bütün silahlar Rus 

1 
ulin arttU"lJmaaı eaasma müsten~ olacak- alak:ı uyandıran memur sendikalan bir- duğunu ve bu ıekilde milli ınüdaf slil~ 

deki bava bombardunanlarmda insanlı- teıine göre Japonyanm eski Viyana !e- markasıdır. Komü..,istlerin bu hücumu tır, zira bütçenin ve bilhassa milli mü- liği kongresinin üçüncü günü birçok nu- kazanacağı kuvvetin taarruz beve .,Y 
i• ay)ın barellet ebnemektedir. Zira ai- firi B. Maaaki B. Hirota tarafından Ja- 1 esnasında bir Japon yüzbqıaı ile 30 as-' dafaa zanıretlerinin doğurduğu yeni yük- toklarla geçmi{tir. Bu sabahki hatipler nİn ceaaretiııi kıracak mahiyette old ~· 
•İl ahali bombardanan yapılacağından ponyanın Çin sefirliğine tayin edilmiş- ker yaralanmııtır. lere baıka türlü karıı lıoymak imkanı ol· Fransanın dahili vaziyetini ve beynelmi- nu söylemiı ve bazıJarınm tasa"""' tt'' 
önceden haberdar edilmektedir. Japon tir. :eni ı:c~~ evvelce unnedildi~i gibi Londra, 8 (A.A) _ Çinin Londra rruıdığına ~liye na~ ernn_ıdir. lel vaziyeti tetkik etmişlerdir: tikleri gibi harbiye, bahriye ve~·•• ~ti 

Pekmdc degıl, fakat Sanghayda otura- 1 •• R yt • b tt b l Fransız frangını vakıt vakit sarsan dar- «Beynelmilel sabada vaziyet günden zaretlerinden müstakil aynca bır -: 
tayyareleri ancak askeri hedefler üzeri- . e çısı o er aJaıwna eyana a u u- LJ d k __ ,_ . •- . dv 

caktı. B. Masaki Peki...Wc son yapbğı bir ___ ,_ ç· . I ilt d ç· J ih l ue er en urtarnıa5 ıstenmeıdedir. Zira güne daha ziyade vahamet kesbetmek- müdafaa nezaretinin niçin tehlikeli,.~ 
ne ateı ebnektedirler. ~ mın ng ere en m • apon • 

tefti, scyı:.ha~i neticesinde Pekin bükü- tilif d t tta b 1 • t-.ı•w• 1 frangın müdafaası mali ve ellonomik va- tedir. Dahili sahada da mali ve elı:ono- dildiaini anlatmııtır Çünkü diğer "•' 
R 9 ( Ö R) T ı~ d bild' ı m a avassu u unmasını ıs cuıgı- • • D-- • prc 
oına, • - 0 •r0 an 1

• metini Çinin merkezi hiil<ümeti olarak ta- d . H K d 
1 

J h 1 zıyetin ısJihma ,arttır. B. Marcbandeau mile buhran salah yoluna ıinnem.İftİr. retlerin tqkilatını bozacak ve sı.Y 
riJd:x.!- •öre Japonyanm yakında Va- •• . 1 v '- • J ne aır ang- ong an ge en apon a- h"'-.. . l db' 1 • d • 1 ,_ h' B lar . • d F 

•il .. "' • nııvanr.ı munasıp o mıy:ıcagma 11anı o • ..__ 
1 

• h '-kı d 
1
_ 

1 
d ı '°'umetin e a erm en gız enecea ıç u ıart açın e ranıız milletinin para- tacaktı. _,, 

"

·n.,..on, Londra ve Pari.se bir nota ve- H • . . . d. • ucr en a11 n a ma umatı o ına ığinı b. '-t lmad v b J F mal' k . L.tL• • • • • • "., a• mu tur. ancıye nezıı.rclı ~ım ı geçmııte b·ıd· • . I ar noa a o ıguu ve u surete ran- sına, ıye ve e ononusine .Mnım ol- Şımdı ıse bilhassa üç nezaretoı ~· 
re~ filosu için .Y•~dac~ gemilerin. to- misli olmayan b:ı tayinin ıcklini tayinle/ ' ırmlflir. • ~ın ~i kudretinin bir kere daha gös- ması lizundır. Sendikalar bunu kuvvet· retlerini telif için çalışılmaktadır· ~ 
DaJI hakkında btc;bır temmat veremJYe-

1 
uğraım&ktadır. Çünkii Japonya Nankin Tokyo, 8 (A.A) - Hong-Kongtaki _ terılmıı olacağını ilave eylemİftİr. le istemektedirler.» li müdafaa na1U'I baıhca gayretiıı b'..,I• 

eeiini bildirmesi ve keza İnfaal prolfl'a- hükümetiyJe mün sebetlcrini kesmİf bu- Japon gazetelerinin alınıJ olduldan ha- J MiLLi MODAF AA lŞLERI Beynelmilel vaziyet hakkında konlJ'e· kuvvetlerinin artmasına aarlı l~JJ111~ .• 
mını b~diremiyeceğini ~e resmen tu:ber lunmaktadır. . • . berlere. g~~e milli Çi.n hük.ürne~. Çin -! Paris, 9 ( ö.R) - Fı·~n_aız donanma- ye veril. .. n raporda fÖyle deniliyor: cBa- diğinin takdir edildiğini söyleınİI .:e ~ 
vermesı beklenmektedır. Bu -vazıyet Japonyanm eski fsveç a~ırı B. ŞD'ato- Japon ihtilafına lngılterenm mudahale sının ve bava kuvvetlennm arttırılması zıla:-ınm yeni bir harp fikrini kolayca ğer taraftan Fransız bahriyesine d~ 
Amerika, tngiltere ve Fransaya da Lon- ri de hariciye ne.zareti Çin iıleri direk- etmesini İstemqtir. 1 meselesi milli müdafu. nazırını bilhassa kabule mütemayil olduklan anlqıJmak- mühim vazifeden bah~etmİftİr. ~' 
dra makanleeindeld konmma maddesi- ı törlüğüne tayin edilmİ!tİr. Bu haberlere göre Kung Hong-Kong- mq(fU) etmektedir. Haber almdığma gö- tadır. Biz böyle bir ihtimale boyun efe- Harbiye komisyonu reiai M. Mi~!~~ 
ne dayanarak inJaat aerbeatisini geri al- Tollyo, 9 ( ö.R) - cNifi-N~i» gaze- daki İngiliz makamlan nezdinde bu bu-

1 ~. miJli müdafaa nazırı B. Daladier bu- meyiz. Bütün demokrasilerin tam anJq- harp halinde zaferin kumanda bir~, 
mağa ve bu infaatta artık biç bir hudut tcııi Sovyetleri Mançuride ihtilal çıkar- susta teıcbbüste bulunmu/t.ur. j !'1"l~rde bahriye ve bava nazırlariyle ması İçinde sulhu te,kilatlandırmağa ç.a- tabi olduğunun son harp tecrübe)~ 
ıözetmemele ievkedecddir. makla itba~ 

0

clmektcd(r. Şimali Hopey· _B~ haber timdiye kil.dar teyit edilme- , ayan ve ~eb°:'~" ~li n_ıüda.~ komis- 111mak lizundır.a ~ddığı~ı 
0

bildirerek alınan. tedb ~ 
Şangbay, 9 (ö.R) - Japon tayya· de, Mançurının garp k~mında Rusyadan ml§hr. yonJan reıslerırun qtira)uyle bD' konfe- Paris, 9 (ö.R) - Mebusan meclisi- tasvıp etm11tır. Bu tedbirler bılbast'I ı"' 

ispanyada son vaziyet 
Hükümetçilere ait eş hava filosu 
düşman kuvvetlerine bo 

Baraelon, 9 ( ö.R) - Milli müdafaa 
ne:znretinin tebliği: Şark orduswıda düı· 
man bugün hücum yapmamJJlır. Kuvvet
lerimiz 1325 tepesini ~gal etmişlerdir. 

Ba mevki Larıka - Kuenkanm tarkında
dır. 

öğleden sonra saat ikide cümhuriyet
çi 5 avcı hava filotillası dütman tahfi
datı üzdinde üç defa uçarak bombardı
man et~er ve mitralyöz at~i açınıı
ludır. Bu filotillalardan biri clönüıte 
Porta Robyoda Fiat tayyarelcrinden 
mürekkep iki dü}nıan filotillasma tesa

düf dınİ§tİ:. D~man tayyareleri sz.yıca 
fazla olmslanna rağ;nen l:açmqlardD'. 

Hva muhnrebeleri: üıat 10.30 da üç 
JtaJynn üç motörlü tayyarw Sagonte üze 
rine 60 bomb3 abn21tır. Bu tayyareler 

ha savurdu 

Valaıua kadar yollanna devamdan son- Barsclona taarruz eden tayyareler bombalarını vok'!ıyorlar •.. 

ra deniz yolunu tutmu~lardır. Jvaziyet: Kıt'ahınmız dün zaptedilen ar:ı- buat direktörü de olacktır ki partinin en 
Öğleden sonra saat 6.45 te üçer tay- zinin temizleme ameliydına devam et- büyük va:ifesi budur. Kabine huici va

ynreden mürekkep iki dii§man filotillası miıler ve 1000 kadar esir alml§lardır. ziyeti ve nasyonalistler aleyhinde yapıJan 
ayni zamanda Sagonte ve Valansı bom- Harp sahasında diiJm:uım bıraktığı 247 propagandaları tetliik etmiştir. Diğer ta
bardıman e1meğe tqebbüs etmi}lerair. ceset defnedilmiştir. Birçok silib ve mü- raftan iı kanunu hazırlanmaktadır ve ya
Fakat bu tayyareler yalnız Sagonteyi himmattan başka iki mühimmat depo- kmda nqredilecektir. 
bombardunan etmeğe muvaffak olm~- su, çok mühim bir erznk deposu ve bir Berlin, 9 ( A.A) - Havas ajansı mu-
lardır. Valansta hava bataryalan düı- elbise deposu elimize düımüştür. Bir ko- habiri bildiriyor: . . 
mana dümen kırmağa mecbur etmi§tir. hunU2 mühim bir düıman mekaresini Salamanka hükümeti nezdinde yapı-

rans ~o~lıy~calltır. Bu k~nferansta Fran· nİn harbiye, bahriye ve bava komisyon- ra, deniz ve bava orduları arasınd• JI' 
aız millı mudafaasmuı, bılhassa deniz ve ları müıterek bir içtima yaparak 21 Son- lihat, inJaat ve imalat prograrnl.,.,.... 
hava kuvvetleri bnkımındıın ihtiya,.Jarı kanun kararnamesine göre yeni milli mü- telifine matuftur. 

--------------~~~----~--~------------~~----------------------------,,,--~ 

]tal a, 
Londre., 9 (ö.R) - Hariciye müste

pn ve l:nn~rr.azlık komitesi reisi Lord 
Plyn:outh dün birbirini müteakip Sov
yd Rusya sefiri B. Mıııiskiyi~ Fransa se
fi.-i B. Cc~bini ve 1tıılya ı:ef:ri Kont Gran. 
d°iyi kabul ~tir n .. ii-ç mt:hllvt:r<.d •. :: 
e:ı ziyade dilduot çd.:~r. 1taly;ı t4".füi 11. 
Grandi ile yapı'.ı::ıı konu~madı;·. 

lrıailiz bü.kümeti A~deni:.:de korsa•.ı.· 
lak hareketlerine süratle nihayet vernr.6 .. 
ic matuf tedbirlere B. Muuolininin ac•· 
le iltihak etnm olın:ısmdıın müsait br,. 
tekildl! rnüteb:ısais olmuıtur. Lord Ply
moutb 1ıeçen sene temımu:da hazırlanan 
İngiliz planmm tatbiki l:nkkmda İtalyan 
hükümetinin temayü1lerini de istimzaç 
etniıtir. Bu plan ispanya hudut ve sa~ 
hlllerir.de beynelmilel l1onl!'olen iade ve 
takviyesini, gönüllülerin ceri alınmaaım 
ve İspanyac!a ilci tarafa muhariplik hak
h-mm l<ln:rurumnı ihtiv:ı ctme!rtedir. 

Geçen ey] i'ıl ayında lmn,mazlık korrJ
tesinde temsil edilen bütü:ı hükümetler 
tarr.f?ntlnn esas İtib!ll'iyle bbclünden be
ri, tnli komite bu planın tatbikine ai! 
teknik noktaları komİşyonları vasıtasiy-

kararını bildirdi 

Je tetkik eylemiştir. Bu noktt.ların hemen Vıılansiya havada":!. bomba ·c!ıman edilirken iştinller 
hepsi üzerinde de anlıqma ya elde ediJ .. Jiş birliği arzusunu göstermek üzere ltal-ısin.. ,;' 
mittir, yahut edilmek üzeredir. r yanın İngiliz planının tatbiki anını taci- Eıasen 1talya ile bütün ınua11-" ~ 

n·~ 1 il' 1ı ıger fara tan ge~n hafta sonunda le çall§tığmı ümit etmektedirler. Bu ae- selelerin hallini arzu eden fng 11 • ~· 
BB. Eden ve Grandi arasındaki mubave- bepledir ki Lord Plymouth İtalyanın ve metinin fikrince İspanyol rneselefl '4 
reden beri İngiliz mabnfili İngiltere ile komitede temsil ediJen diğer iza]ann lann arasında en müstacel 0Jan1d~: et' 

• etl • • • • _._ d. B b kat ı --.d 

Tayyareler bombalannı denize bOf&lt- zaptebnİ§tİr. lan tqebbü3 ve İngiliz kontrol mmtaka.sı ayandımnıtır. 
vazıy ennı ıstinu:aç etmocate ır. u- se eple bu hususta Romanın .,-"'. 
lfÜn de Almanyanın Londra maslabatgü- vahı beklenmektedir. Ve bu 4:t~ı' 
zan ile göriifecelttir. Lord Plymouth müsbet olması lngiliz - ttalyaıı ~e~~ 
muhtelif hüküm etlerin görü~lerini vaktiy- ğinin kat'i tasfiyesine matuf . J11~ 
le öğren:nek jstiyor ki komitenin gele- müzakerelerin muvaffakıyet ihl 

Dllflardır. Salamanka, 9 ( ö.R) - Nazırlar mec- dahilinde görülecek tnhtelbahirlcrİ!1 b~- Alman matbuatı Edeni tarafgirlikle it-
ASILERtN TEBLI~l lisi hariciye müstqarlığma B. İlpinoza tınlmasma dair İngilterenin verdiği ka- ham etmektedir. Matbuat Alciranın la

Sal~, 9 ( ö.R) - Franko ge-ı de Los Monterosu tayin etmiıtir. Dahi- rar hakkında Eden tarafından yapılan panyol cümhuriyetçilerine ait tayyareler 
nel karargihmm tebliii: Sut 20 deki liye nazın ayni zamanda falangist mat- b\!yanat. Alman pıabfillerinde infial tarafmdan batınldıima kanidir. cck cebesi bu hafta ıonu.-ıda toplanabil- ni arttıracaktır. 


