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lktısat Vekili - ızmire geliyor 
BAŞVEKİL TERSANELERİ GEZDİ Balkan Konseyi 

Güzel erdi Müjdeler 
--------------------------------

li ar i c iye vekilile birlikte, torpitoy a 
Misafirlerimiz bekleniyor 

Yunan 

lzmite ve oradan Ankara ya ~itti 
1 • • 
narıcıye 

ve Yugoslavya başvekillerile 
nazırı önümüzdeki Salı günü 

Romanya 
Istanbula 

geliyorlar, ilk toplantı Çarşantba günüdür 
Moskova 
.seferi gibi ... 
)q B!r i~tila harbının milli heyccan
b·tı uyandırmak hususunda hazan 
~r enjeksiyon kadar müessir olabi
" teğini Japonlar yeni tecrübe edi
.1orlar J · · · ha · la • aponya yırmıncı asrın ş-

ltan~ıcından beri, Çinde, her seferini 
} 1 zaferle bitirmeğe alı~mıştı. Bu: 

~llnkü vaz.iyet ise düne hiç benzemi
.1or. 

Başvekil Bay Celal Bnvar 

latanbul, 10 (Telgraf) - l!a§ve
kil bay Ce!i.I Bayar dün tersaneyi, 

" havuzları ve latinyedeki doklan zi
yaret ederek uzun uzadıya tetkik
lerde bulundu. Haliçte, valde kıza
ğında İn&a edilmekte olan denizaltı
lar:mızı gözden geçirdi. Baıvekil 
tersanedeki eski kadırgaları aa göz-

lktısat 
Vekili 

den gecirdi ve : -o-
- «Tarihte en çok sevdiğim Pazar günü 

adamlardan biri, Türk denizciliğinin l 
' ölmez kahramanı olan büyük Bar- /zmire ge iyor 

1atanbul, 10 (Telgraf) - Şuba
tın on altıncı günü toplanacak olan 
Balkan antantı konseyine İ§tirak 

1 edecek olan Yunan bqvekili bay 
• Mctakaaa Yugoslavya batvekili ve 
hariciye nazın bay Stoyadinoviç ve 
Romanya hariciye nazırı önümüzde
ki aalı günü lstanbula geliyorlar. 

baroatur» dedi. Tlca:-et Odasında mühim 

Müttefik devletler hariciye nazır
lan hariciye veki.leti protokol tefli
ği tarafından hazırlanan programa 
göre samimi merasimle brtılana
caklardır. Misafirlerimiz alqam eluTersaneyi gezerkc.t : bir toplanb olacak 

- «Yapacağınız gemi &hsamının Sayın Jktııat . 
iotidai maddelerini size pek yakin Vekili B. Şaki~ ~" 
bir zamanda Karabükten vereceğiz. ! Kesebir bayram , .,.. ; ·1" , , 
Bu' suretle imali.tınız ba§tan ha§a tatilind~n istifade :~f ~·[~(""· 

.,......,.._, presine bağlanacak huauai vagonla 
.,.,.1 ~ 

1 
Ankaraya hareket edecekler ve çar

·: l .-ınba günü hariciye vekaletinde ilk 

li h la akt ",!..J • • Y:, i*" "l• 
y~r ma o c ır.» muJUesını ver- ederek ilııtısadi tet • i ~ ~ 

dı. kiL: )erde bulun- ,~ "" , ~'1'~ 

" 1 toplantılannı yapacaklardır. 

1 
Atina 10 (Hususi) -- Ywıan 

-~~ gazeteleri Yunan bqvekili B. Me-
1 takaaaın pazarteai günü lstanbula Başvekil bu sabah saat dokuzda inak gere yarın ,., .. Y-' 

- SONU OÇONCO SAHiFEDE -- ~lırimize gelecek· hareket edeceğini, kendisine Yunan 

) Japon orduları, yüz binlerce ki
b~trıetrelik arazi i_§gal ettiler. Cinin 
Mtçok büyük merkezlerine girdiler. 
t ukavemet yine devam ediyor. Çin 
t0J>ra1darı işgal altında oldukça sulh
~~: ~nlaşmaktan bahseden bile yok. 
ha ~ıs lıer ileri adım karşısında da
J· ınatçı, daha kindar bir ses yükse
?'or. Nihayet Japon kamçısı albnda 
I e"cran eden koskoca bir mil-

Nihayet haber geldi 
tir. Büyü!ı zrraı:.t 

kongresi arifesin
de 1ktısat Vekili
nıizin yapacağı ıe 

yahate tehrimizde 

matbuat heyetinin refakat edeceğini BAY MET AKSAS 
Ankarada yapılacak toplanbya çok ehemmiyet verildiğini yazıyorlar. 

et . « y "]" y k l d' · a o um... a urlu uş .... » 
'Ye haykırıyor. 

rı J~P<>nya istedrgi kadar kulakları
~ tıkasın. Bir gün bu sesi duymağa 

ccbur olacaktır. 

llı'lnsanlık muzzam inkılaplar geçir
,. ıştir. Bütün bu inkılapları hiçe sa
i ar&k emperyalizmaların zaferine 

d~an1ar aldandıklarını görecekler-
ır, 

}' Çinin işgal altındaki topraklarında 
\' 

11"a1arı ya.nan, aileleri perişan olan 
h atansevcrler amansız bir gerilla 

b~bı yaparken cephede toplanan 
lly''k h tl kuvvetler Japonlara her ileri 

Ç~reketini pahalıya mal ediyorlar. 
ı 1~ başkumandanlığı Japon kuvvet
tetınj belki daha içerilere çekerek 
Peleınek azmindedir. 

le ~asifik oseanında hayati menfaat
h rı olan memleketler bu mücndeleyi 
~}'ecanla takip ediyorlar. lngilizler 
.... llubi Çindeki malikanelerinin em
·•ı}'ef Ja ınden endişede olmakla beraber 
h Ponyanın uzun sürecek olan bir 
d:ra~ına harbinde ısrar etmesin
t~ J hıç te müteessir değildirler. Hat-1 
N apon ordusunun ileri hareketini 
~~Polyotıun Moskovn seferine ben- 1 

Kutuptaki Sovyet~liriı
leri Dtevkilerini bildirdi 

Moskova 1 O ( Ö. 
R.) - iki gün
den beri seyyar 
adalarının vazi
yetini bildire
memiş olan hu
tup ka~ifi Rus 
alimleri nihayet 
bugün yeniden 
mevkilerini tel
sizle bildirerek 
endişeler i dağıt
mışlardır. Fakat 
telsizde verilen 
malumat pel~ ce- ··~~,.,.., .. ,, 

saret verici de
ğildir. Fırtına ku- l}~!'.so.::,-1-..,., .... ;;:~~:~~.~~ 
durmuş gibidir ... 

Bankiz Groen
land sahiline yak
laşmı~tır ve şim
di uzaktan ulim
Jer bu sahili gi;-
- SONU 3 ONCu SAHiFEDE - Sovyet alimi Rapanini 

Bir komplodz.n bahsediliyor 
-L- ' AA •ı ' "! ~mt)I..-.. 'Yer'l· 

~:İr~ekil bu .!!~~~b~:!j~- Muhtelif garnizonlardan 
reketle yann saat 16 da Bandınna eks-

-SONU iKINCl SAHiFEDE - \180 zahit tevkif edildi 
Aceba., lstanbul, !0.(.Telgraf) - Lond-

• ra radyosu bıldırıyor : 

Rus maslahatgü
zarı l<açtı mı? 

Paris, 10 (ö.R) - Tass Ajans! 
Moskovadan bildiriyor : Sovyct hü
kümeti Bükreş maslahatgüzarının 
kaybolması hadisesini Rumen hükü
meti nezdinde şiddetle protesto et
miştir. Sovyet hükümeti mümessi
linin Rumen faşist teşkilatının. bir 
suikastına kurban olduğunu tahmin 
etmekte ve çok ince bir tahkikat ya
pılmasını istemektedir. 

Roma, 10 (Ö.R) - Bükreşten 
bildirildiğine göre cKata~oya> adlı 
Sovyet vapuru Köstence limanından 

- SONU ALTINCI SAHIFEDE -

Daily Herald gazetesi, Alman or
dusunda tasfiyenin çok geni~ öl
çüde dev~m ettiğini, Naziler aley
hinde büyük bir komplo tertip et
mekle itham olunan muhtelif gar
nizonlara mensup küçük rütbeli 180 
zabitin tevkif edildiğini, bugün ya
pılmakta olan hareketin iki sene ev
vel 30 haziranda yapılan büyük 
komployu hatırlattığını yazıyor. 

Paris, 10 (Ö.R)- Varşovadan 
bildiriliyor : Berlinden alınan bazı 
haberlere göre Şarki Prüsya.da ve 
Pomeranyada askeri mahiyette bazı 
hadiseler olmuştur. Bu hadiseler Al
man ordu ve siyasetinde son yapı
lan değişikliklerle alakalı görülmek
tedir. 

Berlin, 1 O ( ö.R) - Eski harici- ~ 
-SONU iKiNCi SAHiFEDE - Alnı.an lıarbiyc nazırı general Kcitel 

}'o erek ayni akıbeti mukadder sayı- Ak ) ı · J 
ltı~lar. Bu düşünce yalnız lngilizlerc a ) Yet er 
lcfik~asır değildir. Japonyanın müt- B G 
tirı ~ olan ve Japon askeri kuvve- ve ay oga Karadenizde fırtınalar Bir ficia 
lil e ı~tinat eden Hitlerin « W elpoli- Bükreş, 1 O ( ö.R) - Önümüzde
Jcı~ 1 

de Japon ordusuyla birlikte ki teşrii intihabat için başvek.il bay 
ltıas n ekonomik kudretinin yıpran- Goga Transilvanya Macar ve Alman 
'İl' 1

?dan endişededir. Her ne kadar ekalliyetleriyle bir anlaşma imza et
h"tası .. A .. lman mahfilleri Çindeki 
" p miştir. Buna göre ekalliyetler hü-

\ıi; Yuzunden Japonyanın zaafa 
d&d ~ kümet listesi lehinde rey verecekler-

ıgını itiraf etmemekte iseler de dir. Hiikümet te bunlara kendi lis-
'- SONU ıKtNCI SAH;FEDE - tesinde otuz mebusluk temin ecle-
~ ŞEVKET BiLGiN ccktir. Bu anlaşma dikenli Macar 
~~~ ekalliyetleri meselesi için hayırlı bir 
~ ':7JJ.z:7.7LZ7.7..Z7.Z.zzT.LZ>P"'. hal sureti telakki edilmektedir. Si-
"-tal Faruk An- ~ naia da ve Cenevrede yapılan müzak I k ~ j kereler bu neticeye hizmet etmişler-
a raya oe ece ·t dir. o • 

a . 
u zıyureun eah::ırda , Yugoslavya ~~ı ıtaca21 söyleniyor 

h' stanbul 10 (Telgraf) - Ka- ~ 1? l •b • d .. 
l lteden alınan mevsuk haber- J~ra naı l un 
ere gö .. .. .. d k" ~ A . . . • 
içind re onumuz e ı mart ayı tına ya gıttı 
llin .. e,, Türkiye hariciye vekili- N Atina, IO (ö.R) - Yugoslavya 
d ıvıısır payitahtını ziyaretin- ~ 
h:~ Muıır fualı majeste Farukun ~ kralJık naibi prens Pol ile refikası 
~Ö;~~a Ankarayı ziyareti de ~ prenses Olga ve İngiliz kralının lc.ü-

llfülecektir çük karde_şi dük de Kent ile refikası 
1 t.:a) Faruk. t t b l A prenses Marina Atinaya gelmişler-
'<ar 5 an u ve n- d' ·ık· k l · 1 b" l'k ayı ziye.r t h .... 1 ır. ı prenses oca any e ır ı te 
t•~. e arzusunu ız ar " d } l b b ] · . .. .. 
~•ttir. j er ıa a a arının cenazesı onune 

ZZ7.J:ZZ7,.7-7J.71ZZZZZZZZZl giderek e2ilmişlerdir. 

Aksu vapurunun ~şaftı kırıldı, güç
· ıükle Sinoba iltica edebildi 

ISTANBUL, 10 (Telgraf)-Dün 
bütün gün kar fırtınası devam et
mittir. Fırtınadan bozulan tzmir-ls
tanbul telefon hattı, gönderilen ekip
lerin çalışmaları sayesinde tamir 
edildi. Karadenizde fırtına devam 
ediyor. Vapurlar ıeferlerine devam 
için fırtınanın dinmesini bekliyor
lar. 

Karadenizde §iddetli fırtınaya ya
kalanan Abu vapurunun yolda 
§afta kınlmıtlır. Vapur güçlükle Si
nop limanına iltica edebilmİ§tİr. Fa• 
kat fırtınanın tiddetinden yolculan
nı karaya çıkaramamı§br. tatanbul
dan roket tertibatı istenmiştir. 

** Evvelki gece sabaha karp ,ehri-
mizde yeniden iki defa hareketi arz 
olmuıtur. Biri sabaha karşı 3.47 de, 
diğeri 6121 deClir. Boğazdan güzel bir manzara 

70 yaşında 
Bir adam yatağı içinde 

Yanarak öldü 
Gaziler mahallesinde Rana soka

ğında 9 sayılı evde oturan B. Hay
dar isminde bir zat, gece vakti ya
tağı içinde yanmak suretiyde fect 
şartlar altında vefat etmiştir. 

Bekir oğlu bay Haydar yetmi§ 
yaşlarında, ihtiyar bir zattı. Kendisi 
felç geçirdiği için vücudu tutmıyor
du. Hadise akşamı erkenden yeme
ğini istiyen bay Haydar, eşinin ge
tirdiği yemeği yemiş ve sigarasını 
yakarak odasında istirahate başla
mıştır. 

Bu sırada bay Haydarın eşi, geli
ni ve oğlu aşağı katta yemekte idi
ler. Bay Haydar, fümör bir zat ol
duğu gibi sigarasının birini söndür
rneden diğerini yakıyor ve sigara
nın dumanlarına dalarak derin derin 
düşünüyordu. 

Bir aralık, farkında olmadan göz
lerini kapıyarak ~kuya dalan bay 
- SONU DöRDONCO SAHiFEDE -
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r=:=: EA~ ? ~·.-~ i . $EHiR HABERLERi ~ l ':!;:!0;~; ••. 
~ s E v İ L M E K z· t k . h 1 k -BAŞTARAFI l iNCi sA'HlfED~· 
ı r=:a?rL=> Mi ? ıraa ongresıne azır ı ~:~E~~~~EE:~;. 
i HANGİSİ yetine gelince bu mahfiller bu~i· 
=~------·--~ T • t d B T •• k f • • • .zaferlerden bahıetmekte devarn 0 i iYiDiR? ıcare o ası, orsa ve ur o ıs ıçın ~~~~iıı:::::::'h::::1::::~ 
= h ı l hİ8admcie ba~ığma en büyük ; t............ .. ......... -: ayrı ayrı rapor 3ZJr ıyor ar liL meydan okuyan gösterişi~~. 

B. Ekrem Ulusoy demiştir ki: M ik. • 1._ f d A j ....................................... l I .. 1 "h . la dah"ld • ~ttımkerı~kaneçaıbı.rlı'ig!ı. 0klmarR.alSslınddıra. J1 :p0gıl:Y,". 
art ayının ıncı na tasın a n- vo·~v/~!nu .. n at anma 1 tıyaç rı, l e tevzı ~ 

karada toplanacak. olan büyük zira- l~:ı J U işiet"i, mayi t~ •na}'i hare- uriaJ&'Ulk isb:r :gibi bir Taziyet • 
"}[k görclüJtr{ı lıadını çılgınca seoen yoktur, at kongresi lıazırlıklarına devam j l .J ~ i ltetl.erimi.ı:in inkişafına C'Qgel 01.a.11 cmŞtv. Filhakika btt uzlaşma arz~~ 

ts edilr::Cktedic. Kongreye fzmir ve lı- stihsa maaae eri- hiıdiseSer ve i§lec ıhakbnda mütall- za!ıic.idir. iki tarafuı da vahim ~rııe~ 
ilk görüş yalnız iz bırakır,, tanbul ticaret odalariyle ziraat dai- ni daha tarlada alarmı aÇlld>irliaanla bildirmeğe da- selerden w.u:ımak arzusuna rag 

Sevmenin birkaç tekli vardır. Ba ıe
•enİD fikrine göre deiifİı'. 

Umumi olarak ıevmek ilk defa göz
de hqlar, yavat yavaf kalbe sirayet 
eder. 

11k göcdüğii ~.azel bir kadını çılgın
ca ıeven yoktur. Bu ilk görüt kalpte bil' 
iz bırakır. Bu iz, diifünü!dükçe kökle
fİr, kökleştikçe ihtiraı şekline girer. 
sey.ca aeYdiiinden sevilmek ister. Se
vilmek arzusu insanların içlerine ıın
mif bir bakikathr. Bu duygu zahiren 
inkar edilse bile hakikatte vardll" ve 
hakimdil'. 

f nıan her gördüğünü ıeTemiycccği 
ıiW bıerkestea de kendi:ıinin sevildiğini btemez. Bwıu istemek 
ıll"aç olmAktaa IN.tb bir fey değildir. 

Sew..ek, HT11-ek muYakkattır. Her teY &eYifDlckic ~erer .. 
Buntaoa: 

EK.REM UWSOY 

~----·-·· 1 •••• 1 ---·-·· ••••••••••••••••••••• 1 ..... 1 •••••••••••••• 1. 1 •••• 

i • • • • • -
Kurban Bayramı 

~Hava tehlikesine karşı vazifemizi 
i yapmak fırsatını verecektir 
• • • • : D&ara palitlm aleminin ne bel. büraalı d.kikel• ~cl.iii, dünya . 
: m5'ıt1eııiııııe eodifeli cUıkikalar yaplbia meydwlatLr. J>qluine kadar ı.i-• : g• ' ı ..... milletler, · ppbfdan .. zıdtkllın p,.-i üCi f;ömıekte. ber 
i ... Wıru .W.. .liılt ~ aattau..tdacfw. • i Y ......... ilt.,.. ..aktleria ba,sVa iter umaed .. daha '-la kuvvetli 
i olmak mecburiyetinde bulunduldan tereddüt götürmiyen bir hakikat ha-
5 lincleclir. Mabdc1eratlaruu cihan umumi efkinmn iman~ dı11gul~. bey-
E D 1 •ilel müe•eaele.rin uyaaetine terkeylemif -.illdlerin ll~nd:kb.n rua- .. 
i Wer .. ....._. Wiıldedir. 
• i Hak, adalet mefbumlan kunete da1aar-* haydiyte bir miına • ade 
: .,lı•Wlmekteclir. BD bu hakikatleri çok aıC& txrübelerle blliii• mlıtller
! ... cbıba iyi anlamq bir nalia toQlklo.nyrı:. &mm için bütii.."1 Yadığlmt
: sa orduya ve milli müdafaaya tahsis eyleme~e asli. t:.cddü.t g-s~ermeyiz. 
• : ı.m 5 f dM ww ı I· "'-'m fedakiirtıit la-.Jdat tvwnnmckta-
• : .... M ' .. ._J'lll n istiklalür.iz yDtuncb daia::a!ı v~rdilı n :.,,. ... • • .ır - wwuwk epa de ....._ Mzr.-:. • 
• • i ..... içi.de n •.-at Wiade ır.itleWnizin yW:d fcd~ ~ E 
i WWW d bbilireti hiitiia milldler t-afm:lan bilinen Te t&.di:r edilen bir E : .......... . : . : 
: S. h.J.iht ........ ~ guru:b habartmatrtadtr. S 
• • ! lı' ı •• i,IM.ılııle w.ba plec:ek harpt:u-cJa en büyiik tebl1.celerüı ba· : 
~ eehcrti-i p iJi bılulir eylemqt.ir. Bu b~iitt tehlikeye kvfı da 
hwri' ' •eAr. M_. -.nda.a. çiFtçi ii...;mtcrinden mu.ayycn bir 
L .. n .__ • ~dU'. Hamiyetli :rurddaf1ar mva kanı-
-,........ içia Mti. flruıdenlan Utifade ebneği ıuurla bvramlf bu!u..,_. 

IC..tMa .._,..._,her Fal ,..dcla,tanı yeni bir fırsat ynratmıı.ktadar. Kur-
L- .JI!-~ L!- İlı • • .:...:a_ •d• -.. - ...,.. ırecneı•• J'eıt"lae ceunuue11 U'. Her vecibeni., yerine ıreti-

rimeai imaal.ra &eria bir vicdan bw:uru verir. 
K.._ derileriuiu HaYa Kurumuna verilmesi. yurdun lıava müdafaa

- ait :liiliW.m da ~ yardınu temin eyledi.ğinden bu vicdan 
..__,,, ~ e,.lemektedir. 

Hamiretli nt•'"'afl• k..ban derileri vasıtasiyle Hava Kurumuna k&rfı 
milli n .atani ·ıraiifelcrini verine getireceklerdir. Bunda ıüpbemiz yok
tur. Likin vazifenin yerine get.İrİlmesinde dikkat edilmesi !&zmıgeten bir 

• nOkta daha varda ki yardunm lam ve kamil bir tekilde ban müdafaasına 
pr•m•..,,. itina ıröstcrmektedir. Küçük bir dikkabWik yapılacak yardLIJll 
Wer edebilir. 

Vat..a.Lıtlw derileri. ~ IUl'elle çıkan.lmawa we --··-• dik
kat eylemek ıuretİyJe de yapılacak yardımı azami dereceye çıkarmak mCY-
kiindediıfer. Verilecek derilerin, bavalanmwn Uınetini, tecavüzden masu

DİJetİnİ temine rarayaCllf- düıünmck bu vazifenin kudaiyetini anlatmaea 
: kificlir. 
• • . 
• • 

-YENt ASIR -

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

BAYRAMDA: 
. 

TAYYARE 

releri, ziraat mütahassısları, müca- vet ediffnişlerdir. her dakika vahim Jıiıdi.eler beklefle" 
dele istasyonları, kendi bcanşla.n da- iken, ihracata el- '.füıkofis tcflcilata ilıcacat madde- bilic. 

lı., ._ ,._ --'- L _,_ ,.. ba-la leri ha:kkında mu.fusat bit' rant'W' lha-

rn11':'1ıacv.:rd- t~. ::ınar nazJnamaga ~ - • verı·şıı· bı·r şe '1..,·1Je .• r-· r ~ , R aı zırlıyacak ve kongreain dıt ticaretle Japonya, içine gömüldüğü sa"a. 
Kongrede memlekete ait umumi hazırlaması lemen ~ alakadar mevzulac iizel'inde mütala- ta bir ricatın ]a,pon prestijinin in~, .. 

ziraat meseleleri görüşülecektir. Zi- • : alan dinlenec~tir. Ofia. ihracatın ..tamı olacağına kanidir. Bunu.o ~il~ 
L~J e1 nı• edı•lece:L tJe .... , • inki-f-ı ff.ln mutlaka istihsal mad- <İÜ- Jci bütün dikkat Ve eheınıniyell~ 

raat veci.ıetine bağlı dai- er, zirai R .1I.1 •.,: r- -...- ~ de1crinin iıtibıal yeclcrinde.. köylü Çinin dıt alemle U'tibatını kes 
meselelerle zirai ikbsadL ve ticari rai işler hakkında .: bakımlardan alakalı işleri inceden • tarafından iyi hazırlanmasını, stan- atfetmiştir. . I· 

l ı d. kararlar <ılınaCaL : darizasyon işinin tarlada başlamua- Çin ~rıclan harp malzeıne91 b~'. inceye tetkike memur edi miş er ır. Ra : .. 

ık -'•-~ı • :ı k"IA y·· ........................................ ru istiyecektir. mazaa, ıürekli bir mukaveınette 0 
~tısat VCKWetı <Jl~ teş 1 ah, ur- • .. . . ·-· .. . Sümerbank, Etibank ve maden lunamaz dü_şüncesi Japonyanırı sotı 

kiye toprak mahsullerinin hariçte• gr~ katibi umumılıgıne ~nderıle- tetldk ve araıtarma büro1an maden ümidini, hatta oynıyacağı son kil~· 
j sahşları bakımından ayrı ayrı ra- ccktu. . ... . . , . ilıracaturuz:: ve sanayi maddelerimiz teşkil ediyor. Japonlar şimdi baı ~ i 
porlar hazırlıyacaklanlır. Bilhassa tktısat vekaletmden ~dırım~ Tı- için bazı mühim temenniyatta btı-ı tadan harc.ltet cderelc cenUbi "'\('~. 
mahsullerimizin maruz k.a!dığı l'eka- caret odasına gelen bır tahraratta, lunacaklardır. istilaya teşebbüs ederlerse beynelr:ıt~ 
bete karşı alınacak tedbirler bu ra-

1 
zirai kalkınma meaelesi mevzuuba- ızmir boraası da kongreye arze- lel vaziyetin tasavvur edildiğiıldt 

porlarda temenni mahiyetinde gös- his _edilerek: bu meselenin m.~te- dilmek üzere bir rapor hazırlıyacak- daha vahim olacağı ııuuh~' 
terilecek ve rapo..-lar şubat sonuna ketın hayatı mevzutanndan bın ol- tır. Tütünün borsada sattlmuı bak- ŞEVKET BlLUI''" 
kadar lktısat vekaletine gönderilmiş masmdan dolayı, bütün iktısat ve- kında mevcut cereyana. bonanm 
olacaktır. kaleti teşkilatının bu mevzua layık raporunda )'et' veriJra.lrtir. Koagre ŞEHlR IŞlERt 

Ziraat kongresine gönderilecek olduğu ehemmiyeti vermeleri isten- için istenilen malümat bu ayua so-
raporlarm, bi.rinci Zi.raat 1congresiıı- mi.ş ve hazulanacak raporlara eaaa ouoa bdar .. ekalcte vey• kongre Bir cevaba cevaP 
de olduğu gihi matbu olarak gönde- olacak malumatm .alüh olmasına katibi umumi1İğine göoderilmit ola- .,. tJ:.ft" 
rilmesi t.lenmiftir. Bu auretJe kri- itina cdilmeai istenmi1tir. Veıilecek addır. Ooktoc bay Mcmduhun .HetCU. ··i 
tik edilecek mevzuların kongreye raporlacın teknik .-e Konstrüktif ha- ~ tİcal'et odıui, bütün teı- nin imar ptanma ait yanma~ • 
iftirak edenler tarafından dahıt et- kımda.n hiç bir noksanı olmamuı da kilatiyle bu mühim meyzu üzerinde cenbt Okudum. Saytıı arkada~j 
raflı bir tekilde tetkikine meydan istenmektedir. çalafmağa baılamıfbr. Odanm. ken- ccvabuun yansından fazlasını el 1, 

verileceği dÜJÜnülmüştür. Raporlar iç ticaret teşkilatı ihracatın mü- dl fUbelerindeo istediği malüınat iki milyonluk istikrazın müdaf.J' 
doğrudan doğruya iktnci Ziraat kon- rakabesi Ye standarizasyon ve te~i- peydecpey gelmektedir. na tahsis eylcmi~lerdir. 11• 

Do'ktorumuzun baUandtt"a ~..k 
dıra yapıldığını söylediği işlerin çvit 
fariaaı adi bütçe Ye oz:aınana 81, 
betediyc gelirinin yansı ile 11f 
nuştır ve yapılmaktadır. Eser 

1 ·ı
ortaya konulan Jşlec için, iki ~!ıı 
yonluk bir borcun ve lb<,rç {aizler"'

1

1 
• 

a1tına girilmcğe lüzum yoktu. ~fle 
yaka suyunun bu isb1aaz paratlf 11 
başan'tabilmeai iıtikraı: pare~ ıı 
kartı Dahiliye vekaletinin k~ 

Halkeoinde 
miiaamereler 
BayraJftlll i1anci ve ;.çüneü gün!Ct"i aJc. 

p.mlan Bııcadıı parti hinasında HD.lkevi 
kms&ı ko1u tuafuıda.n i:k; miMam«e ve
rilecektir. Bayramın ikinci gÜnii Hatke-
vinde Duııte;>c okt.lurn.ın mütıamel'~ 

verdır. 

Manevra -filmi 
Trcıkya U.müfettişliğinin hazırladığı 
"filim lzmir halkına gösterilecektir 

Baymmın ikinci günü saat 1S de Hal- B. Vehbi Kaya bu İf için lzmire geldi blokaj ile mümkün olmuştur. .., 
'keviı:ıde um.uma 1:.ıır&1:öz oyoııtdacaletrr. Maamafih bu itlerin bugün il'~, 

~ Değeni Eaim aaaatkarlannd.an, Trak- dır, dütünülerek lh&ZH'lanm11 ~ urp k teJll~ 
1 Bnyramın dördüncü paı:artesi cünÜ Cle • ··r . ı•W• r · ı· b.. fi ah 1 . le l b' L"ld ·r d na aşasında hiç bir fayda mu 1 .. • ya umumı mu ettış ıgı ı ım· urosu fC 8 ne en ço can ' ar şeıu e • a e d v ·ıd· B"l ... k" b k daf (il' 
ı üniversite talebeleri tarafındea bir mü· edil • . Bilh b. .. . . a ver egı ır. l a 19 azı ar a af 
1 :ıamere vcrilec~tir 8. VeLbi Kaya tehrimize geln:Mıtic. Ece mtJ'tir:_'--fızasksa ır ııı.ıvan • Pil yad e l'encl.de edebilir. Bu mevzua terıı,.. 

l · tDnci onfı.ı mane.-ra1anm. "füdt tarila llAYllfl. mwıa ıtaatının manevra ar a- d~•_J~ v. . . ._ad 1.Jdv --=- L' ,r at· . 1 . e uwgı tçın fU ~ arına sayın ~ ıı ,_ . . T _1_ , __ .. _____ ra Ul ıyeti ve manevra ann sonuncu gil· ·· • .1· 1 ~,____ ı_~ ı . _.....ıl) , 

Y b 1 11r.ongreaam •e rll5:,aanı ~ıunmamaa rumuza to,ııycUU1 11U -ıa1ur r-.. 
angın aş angıcı ait. bir fami mı.ıvafiabyede çeken bu de~ aü cereyan eden zorld ve heyecaala 1 "m davasi ntı"kraz ~-re.siy1c. ~ ~ 

• __ ,,., ..__ c_ _, ıt-ı •• lıarP sahnesi ba filimde c;ok .güzel anla- 1 d " b"•t · "k• ·ı ~ 
Dün gece saat 22.35 raddelerinde gc:.ıu sanauıo.ar. 4';e maneYTillan aamtm J e ıye u çesı ı ı mı yonu •. ~a 

fkinci Kordı>nd.a ndfjyc binasa yakınında onlu meıaauplanna .,.e lııdbmu:a ıöstcr~ tc1tl\Jfltt':. .. . . ~günlerde ballediJememif, WgOll (' 
_L - 1 . el • . Bu (ılım ba)"l'am gunlerınde JLmtr ve z h-t .,_ · · L __ J .. o; ~ 

Lir ynnı:ın L:ısl:ıngıc:ı o1mu~.tur. ma. UZCt'e uıurc g maJtir. • . .. . v· • • 1 a ız u çc ın::ı 18ti&.r~ ycuu LıJ' 

1 

. . C'- • et\•anndakı lutaata goaterilece~ı gıbı l>ay- 'i ~uvveti-.l- hallofunm r a.ı .. 
Ateş f esçioğlu O Abdu:llalıa ait üç '-1Se nıaaenuanru adim adım takip b . . .. .. ele H-'1'. . d 1' YJJC uftu • .. _.Jcel1 

, . ed -::..L..-:ı 1: _..11 f __ı_· ram111 eımc• gunıı lll evın e umu- susta konu•urkcn WflZl yaO'".'. 
1.:atlı ü.z.iiın mıı~ merdiveninin· en. ea ·~ aR ıuua _. sanat ze~ı uaa ö.ıenlecektir Fil . l . d - . . .... - • ı . --_:.le-

• • • A • • • 1 g · mın zmır en son J lcadtrşuıaslılc gostenndc hır ~ 
den çakm11 ve itfaiTcma dem.I yetiş· ıçm yctqca IV'e l.idiselaı tesbıt eden 8. o Ma.-..da. daha sorul\ da Konyada 1 di 
miıtir. Vehbi _Kaya. Ece manewalan rilın.inde gö.•tcri1mesinc devam ~dileeelı:tir. Ayoi 1 rDoktoc hay Memduh arlcad...-1;, 

Yanauı maballinde alınan tertibat aa- tam bir munffakı1et ltazanUUflu'. Fi1- 1 fihm geç.en l.afta Çanakblede 1 7000 ki· · · 1.. L _ 1_1_ nd" t..: dl11
• 

.... • L_..ıı,_, • 1 zın ycnı unar p ana n~• ..- .a!_ 
· d • f . L ___ L,_ ""dd mm "'-CDU1Rne m.Uuua bir mevz.uu •ar- pye göatcriJ .... : .. jr 1 .. 1 1. .._L • • • yeam e •t aıye yangına ....... au mu et- ____ ·---r · __ _ ta aa anna gem~ ~muunu~ Jdığt 

te ve pek az bir :r:arrırla 5Öndünneie mu• Prag sergi~i Menemende yanlıı bir istilıbaca atlen yaZ' cJil• 
vaffılk o1DlUftur. bizzat kendileri tarafından &tire~ .Jtİ9 
Şehrimiz ;tfo~ıyC$İnİn bu afüetini hu ve· Prag eergisinde aynlan Türlı: payYG- • • dig~ İne ve istikraz akdi mevzuuDP'· 

sile ile yine takdir edet"İ:r:. nunda tC§lıiT edilecek niimuneler dü Kubılay abıdesi etra. olmadığına göre bu ..-adicle de ,ör 
Gônderilntİltİr. Sergide bir brnir köteli fına park yapı/ıvor lenecek bir şey yoktur Sayın do~ 

~Z.T./--CG~..z.7..A//.ZZ.7..Kl'/.~ de butuna.cabır. 'J torumuz telaş etmesinl~r .• Az ~li' 
Teşekkür A"'ır tt l d Menemen. 1 o (Ha.susi muhabirimiz- ile çok İş görmek kudret ve k~ şt 

Çok sevdiğim.iz Fehmi Fct-
vacının cenaze meraıimine 

İştirak eden ve büyük acımı· 
za gerek mektup. ge.rek tel· 
grafla bizleri teselli eden 
dostlarımıza ayrı ayrı tetck-
kü.re acımız m.i.ıı.i olduğun· 

• dan muhterem gazetenizin 
taYaMUtunU rica ederiz. 
Annesi: Sai~ Eti: Sobi.ha 

1 ICardeti: Sabri Fetvacı 
~ oırr.Y..27Z7.JIR"'/./...Z7jlJ9 

5 sure e yara an ı d \ •-'-.ı· 1 ·d· K 1 . ·1• d . . f·ı . · iP" 
•v • en, - UI&. ap f!C U 1 Ui,11 ay a lnA fCtlfil l en 18pat edenler, yeOl re/ 

Çıglıde, devJct demiryollan fabrika- il<;emizde inşa ettirilen abideııin etrafı plaıu işioclc de endişeye mahal _A
1
, 

sında çalışan Osman oğlu Mehmet, ar- çok çıplak olduğundan iyi bir manzara recek ortada bir mesele bulu~~
kad~şı Salihle kavga etmiJ, Salih Meh- arzeylemiyordu. Bu defa vali O. Fazlı ğını ispat eylemekte geç kal.nıı,; 
medı başından ağır r:ıırette yaralamışbr. Güleç abid' etrafını aiaçfandumılk. Jardır. • 111 
Yaralı laastaneye lcald.rn!mışlır. yollarım tanzim eylemek üzere bazı ted- 1 fa yal diye tavai.f huyurulaıı iıl'ıık 

Arzuyu kaçırdılar birler almıştır. Bu cümleden olmak üze- ~.ıru~ yüz.de yirmi beti tal~tl 
Palamut e.rrısı köyünde, Karatekeli, re ~ehrimize geJen bölge orman tefi ~ii- ettmlrnı! olsa par~~-k ın ~~ 

aşiretinden 14 yafll\da Arza imıinde bir hendi~ C~vat hazırlanı.ıı plan dahilinde altı~a gizlenec~k .~ırtust~ ya te"'ıh 
Lzı. T orbatmın Ahmetli köyünden Ali tepenın agaçlandmlmaaı ve yolların açıl- yanı hareketaızlige daima 

kaçırmı§hr. Kaçırdan ku ye kaçıran de- ması ameliyeıine nezaret etmektedir. Ha- eder~. . dda .,,~· 
likanlı aranıyor. zırlanan plana cöre üç sene içinde iblde Bızce ~eseL:nıAn cmsı yur bit tih' 

~ çok caLİp bir ıekle 1:etmi~ olacakur. ~ele eclilm~ı lazım ~en ııJ•''' 
~ ~~~ ruyet hastalığından do~.1 ,.id4 

, H"J "l E ~~ Bu zihniyetin ne olduğunu 1 
e 

l a czanesı anlatacağız. 
«Sayın müflerilerinin fHry. H. O· 

SiNEMASI 
ramlarını lrcrtlaltır oe sağlılr
far eliler.» 

ey== S?l li lil~rllllliJllSJIDli 

FIUM SANA YllNIN HENOZ BiR EŞiNi DAHA YAPMADlöl 
BlR SANAT HAIUKASI TAKDiM EDiYOR 

Bir komplodatl 
bahsediliyo~-nt,/ 

- BAŞTARAFI 1-tNCt SAffJl'~,C,,, 
! SOMU 3 ONCO SAHiFEDE • ye nazın von Neurath Vilhel~ _.e-, 

presiyle telu'iaıize ıelecek, valimiz velı:ili aeye giderek hariciye nezar~t1 
Mene..eode "-ıüyacaldır. B. Keaelair 

1 
mul'lanna veda etmif ve jt ~~ 

lktısat vekili 

3 MODERN .K J Z 
SINEMANIN 'YENi KEŞFETitlıl 

15 YAŞINDA 

GENÇ .. GOZEL VE ŞAKRAK ARTiST DEANNA · DURBIN 
Ve iki genç arkad&fl tarafmclaa ,-aratılaa Jii1uek llleTZUlu • Muzikalı • Şarkılı büyük filim ... Bu 

bi.. -!•- erk.. • _..11......: • ·-,. ,....,,....~- ..... ••1& ..., •• ,.. tanıJe c:uc:nz. · __,........,. ·---~ 
A11VG1 J O UR NAL - RE il K. L I 111 K. I VE SA. I RE ..• ......_' ....._.~ · 

SEANSLAR: 11 -1 -3-5-7-9 ela.. FIA'lLER: 3ô - 40:.... 60 KURUŞTUR. 

L.:.!_:_d •• •• kal--"- A ~ ...... 1 • D~L- d~ 
ponuı.u; e uç ııun -- umuma --~ ycnı nazır von n.1DUCntropa 
sadi •enıW e..inılr tıemular yapa- teslim etınİ§lİ~: . ~ 
ca.k n ihracat ıacirleriaia. iktısadi ma-1 Par is, IO ( o.R) - 'Yay~ ,e
luunlarm i•bahm dinley~ddir. Bu rnii- ; bildirildiğine göre B~ Al:d,.ıs f'. 
naaetı.etle aatı ........ Ttcal'et otlaııa.. liahdı Kron Prensin V ıyan J~ 
tnr toplantı yapılmua a. wnM-dclir. 

1 
çerek ltalyaya gitmif g,ldui" ~~ 

· ' ....__ "tr _ . J dur. Kron prensin Avu~ ıai ,,-
Pazar tı!qaml 'lldlt t 9~ ..ta ~- geçtiği t~ih l?e~ !"batur· ;,.i~ 

ta.ta •ym ~ VtMR ,erefine Mır dfa- btlc veliaht pek az ZMUan 
hl verletı~. ayrılnuş bulunmuıtal'. 



Biariçteki tevkifler ~--
Fransız polisi lspanyol asilzadeleri ' 
arasında bir hareket sezmiştir 

Paria, 1 O ( ö.R) - Fıansanın Biarritz 'arkasından diğer sürprizlerin meydana muhariplil: haklarını önceclen tayin ct-

lebrindc yaşamakta olan İspanyol asil- çıkması muhtemeldir. mek lüzumunu ortaya çıkarmaktadır. 
~~elerinden marki de Portagosun tev- Diğer taraftan Barsclonlu olup San Fakat yeni bir planın tetkik halinde, ol-
ilı Ve diğer üç İspanyol şahsiyetinin de St:bastianda oturan bir lspanyol üni· du~u bildiriliyor. Bund.t ilk kafileyi t~ı

•Y11i akıbete uğraması Fransl% polis ma- veraitelisi de tevkif ed:lmiştir. üzerinde kil edece.~: olan gönüllülerin nisbetiiıdcn 
~filiai mqgul etmektedir. Gizli ihtilil tehlikeli mikroplarla dolu bir tüp bulun· bahsedilmemektedir. Runun bbul edil
oınitesi nevinden yeni bir hadise kar· muştur. Tahmin edildiğine göre bu mik· mcsi için claha ziyade :htimaller vardır. 

;;-1nda bulunulmasına ihtimal \'eriliyor. roplar bazı F ranıız aiyac;i şahsiyetlerinin Roma, l ' l ( ö .R) - Brükselclcn bil-
i.! İhtimal şimdiden ciddjyetle tetkik hayatına kast maksadiyk kullanılacaktı. dirildiğine göre Katolik partisi İtalya v.e 

lnc~uu olmaktadır. • Londra, 1 O (ö.R) - Fransız sefiri nasyonalist ispanya ile Belçikanın müna-: 
Geçen ecne Breat limanından kaçırıl- B. Corbin karı~mazlık komitesi reisi ve ııebetlerini normal bir şekle sokma~a\ ta

lnaaına te~bbüıı edilen lspanyol hükü- hariciye müıtr.şarı lord Plymouth tara· raftar bulunmaktadır. Hüküınetc İş~lrak 
lllctc;ilcrine ait tahtelbahir meselesinde fından ikinci defa olarak kabul edilmiş- eden liberal partiıi de r.yni fikird-=dir. 
d'I nıarki de Portagosun bi~başı Tron· tir. Bu görüşmeye yine ispanyadan ec- Yalnız ıoıyaliıtler buna muhalefet et
loao ile birlikte alakalı oldaiu kayde- nebi gönüllülerin geri alınması meıeleai mektedirler. Fakat bu muhalefet devam 
~ektedir. ŞimGi Villi Chagrinde mev· meV2u teşkil etmİ§tİr. Zannecfildiğine ııö· ettiVi takdirde harici mesele Üzerind~ 

taf tutulmakta olan marki ele Portagoya re bu lıusuata habdanan planın tatbiki soıyaliat partisiyle diğer ikisi arasınd!' . 
l>ildirilcn ithamlar sahte paıaport tica- güçlükler göstermektedir. Çünkü bu plan bir ihtilaf çıkması ve milli birlik formü- J 
~ti Yapmak ve paaapc.rtları tahrif et· 

1 
geri alınacak gönüllülerin ilk kafil.&oin lünün kafi olarak bozulması ihtimali 

Jnek suçudur. Fakat bu zahiri ithamların nisbetini ve iki t:ırafa __ h_a_h_~_d_i_le_c_e_k_b_a_z_ı _v_u_d_ır_. ----,.--------~ 1 

Eden -Grandi mülikatı 

ODA SON HABER 
' .. 

.ALMANYADA 
Bir kısım.zabitler Al-

manyadan firar ediyor 
Londra, 10 (ö.R) - «Timeu ıazete&iu"n Berlin muhabiri ta

rafından bildirildiğine göre geçen haftaki hadiseler Alman or· 
1 duıunda derin bir ho,nutsuzluk huıulüne ıebep olmuf ve bu ıe

bepten ordu erkim arasında ayrılıklar bat· göıtermittir. Gene
rallerden üçü protesto makamında istifa etmitlerdir. OrdU finİ
di iki cereyana kapılarak ikiye aynlmıf gibidir. Bir tarafta ciıti
fa ettirilen» generallerin taraftarları, diier tarafta da hükümete 
taraftar olanlar vardır. 

Büyük lngiliz gazeteıi muhabirine göre geçen haftaki hadi
selerin neticesi Alman ordusuna politika ıolnnak olmuttur. Hü
kümetin geçen hafta aldıiı tedbirler i.tikametinde harekete de
vam edeceği anlatılırsa zabitler aruında hotnutıuzluğun ıüratle 
genitlemeıi ihtimali vardır. · 

Pnis, 1 O ( ö.R) - « Paria-Soin Alman orduıu yük.ek zabit· 
leri arasında hotnutsuzluk tezahürlerinin birbirini takip ettiğini 
yazmaktadır. Silezyada ve Pomeranyadaki hareketlerden . sonra 
Avuıturya hududunda da bazı hotnutauzluk tezahhürleri olmut 
ve birkaç Alman generali hududun öte tarafına ıeçmitlerdir. 

Paris, 10 (ö.R) - Almanyadaki vaziyet hakkında alınan ha· 
herler ihtiyat kaydiyle kartılanmalıdır. Silezya "ve Pomeranya 
garnizonlarında bazı karıtıklıklar çıktıiı ve iıtifa eden veya azlo
nulan generallerden betinin kendilerini Almanyada emniyette 
göremiyerek AYUSturyaya kaçtıkları bildirilmektedir. 

B. Hitler tarafından 20 Şubatta ıöylenecek nutkun bir ıulh 
teklifi olmak ~yle dursun, bililriı Almanyanın ifrat taleplerin
de ısrar edeceği ve 4 Şubat kararlariyle tezahür eden dahili buh-

lngiliz naz1rının ispanyaya yapılan 
sevkiyattan haberi yokmuş 

~~ ranın devam ettiği ıöyleniyor. 

1 Rumen kabinesi 

Londra, 10 (Ö.R) - Hariciye 
~ırı bay Eden öğleden sonra itnl
Ya sefiri kont Grandiyi kabul ede
rek uzun müddet görüşmüştür. Mü
Zakere İspanya meselesi ve İngiliz
ltalyan münasebetleri üzerinde ce
reyan etmiştir. Siyasi mahafilde 
halya sefiriyle yapılan bu görüşmele 
l'c ehemmiyet verilmekte ve son on 
aün içinde hariciye nazırının dör
düncü defa olarak kont Grandi ile 
lrıülakatta bulunduğu alaka ile kay
dolunmaktadır. 

Londra, 10 (Ö.R) -Eden-Cran-

.. 
di mülakatının neticesi hakkında 
kat'i bir haber yoktur. B. Eden ltal-
yanm İspanyaya yeni kuvvetler gön
dermekle kalmıyarak oradaki gö
nüllüleri geri çekmeğe hazır olup ol
madığını sormuştur. Böylece gönül-
lülerin geri alınması hakkında geçen 
eyluldeki müzakere ve münakaşa· 
lar yine ortaya çıktı. 1spanyada iki 
tarafa muhariplik hakkının verilme
si için hiç olmazsa yüzde yetmiş 
nisbctinde g(?nüllülerin geri alın
mış olması lngikere. Fransa ve Rus-

ispanyada ne kadar 
• 

ltalyan askeri var 
Bari, 10 (ö.R) - Londradan bildiriliyor: 
Avam kamarasında itçi saylavlardan birinin, lıpanyaya altı 

aydanberi gönderilen ltalyan askerlerinin ve yeni gönderileceği 
haber alınan ltalyan kuvvetlerinin miktarı hakkında dıt bakanı 
B. Edene ıorduğu suale Eden tarafından •u cevap verilmittir: 

- Bu rivayetleri teyit edecek hiçbir malumata ıahip değilim. 
Yeni gönderilecek ltalyan kuvvetleri hakkında dft hiçbir malu
nıat yoktur. Ben, epi zamandır ispanyaya ıevkiyat yapılmadığı
na kaniim .• 

B. Eden bu hususta diğer bir ıuale de: 
- Söylediklerimden emin olmamıt olsaydım bu kadar vazih 

~cevap vermezdim, demittir. 

Niha.)let haber geldi 1 ! nan işleri 
.. B~TAR~l 1 iNCi SAHlFED~- . Bari, 10 (ö.R.) - Vaşi~~ton 
tcbılmektedırler. Fırtına alimlerın lıman federasyonu başkanı, soyle
hankiz üzerinde barınmış oldukla- miş olduğu bir nutukta, komünist
tı Çadırı alıp götürmüştür. lerin liman işlerinde başlıca mevki-

Oslo, 10 (Ö.R) _Norveç Ark- Je~i ~şgal etmekte olduğunu söyle

tik bürosu şefi B. Noel Herbert Ku- mıştır. 
tupta yerleştikleri bankiz üzerin~e Kahirede bir ziyafet 
•Ylardan beri cenuba doğru seyahat Paris, 1 O ( ö.R) - Kahireden 
halinde olan Rus alimlerini taşıyan bildirildiğine göre Fransa sefaretha
hankizin şil\IÖi sür"atle mevki de- nesinde Fransız maarif nazırı bay 
iittirmekte olduğunu söylemiştir. Jean Zay şerefine resmi bir ziyafet 
~nkiZ; Rus alimlerinin bildirdikle· verilmiş ve Mısır veliahtı prens 
ri ın k'I bak 1 48 Mehmet Ali de davetliler arasında ev ı ere ı ırsa, son saat 
~rf d bulunmuştur. ın a cenuba doğru 1 1 1 kilo-
haetr~ mesafe katetmiştir. Şimdi 

nkız çok uzakta olduğu için bir 
~fer heyeti göndermek suretiyle 

Us iılimlerini alıp kurtarmak imka
tıı Yoktur. 

Amerikada işsizlik 
Vaşington, 10 (Ö.R) - Reisi

cümhur bay Roosevelt işsizlere yar
dım için kongreden daha 150 mil
yon dolar kredi istiyecektir. 

TÜRKÇE 
ÜÇ SİLAHŞORLAR 
JZMİRDE İLK DEFA 

Bugiin 
Zengin 

LALEDE 
ilaveler ... 

Tafsilat el 

başladı 

ilanlarında 

ya tarafından istenirken İtalvn iki 
tamftan müsavi mikdard:ı ~önüllü 
tahliye$ini jstemi_tir. Bu ıse B~rse.I 
lon hükümctinin bütün gönüllüleri 1 
geri vermesinden sonra Salam& nka
nın hizmetinde daha külliyetli mik
darda İtalyan lejinoreninin kalması
•nı İntaç edecektir. Şimdi bu nisbe~
ten behsedilmeksizin bir anlaşma , 
zemini bulunduğundan bahsedili- 1 

yorsa da ltalyanın ciddi ve samimi 
olarak ispanyada ~rtık müdahalede 
bulunmamak istiyeceğine pek ina
nılmamaktadır. 

Başvekil 
Tersaneleri gezdi 

-BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE
hariciye vekili doktor Tevfik Rüt
tü Arula birlikte bir torpidomuzla 
lzmite hareket etti. Oradan Gökü
ğe geçerek deniz tesisatını, dokları , 
gezdi. j · 

Bu tetkikler uzun sürdü. Alqam 1 1 
üzeri eksprese bağlanan hususi va-, · 
gonla İzmitten Ankaraya hareket 
etti. 

--=--

Ankarn, 10 
ye vekili bay 
ekspresle lstanbuldan geldi . 
~C777.Z77.7.77z;f'77Z'"LZ7./'7..Z~ 

~ Halkevi köşesi 
~':L,1.ZLZa/J./1/J'ZLZZ:/././Bfn 

1 - 13 21938 Pazar giinü akşamı 
saat 20 de evimiz salonunda ünhersite· 
liler taraf ındnn verilecek müsamereye 
Kız lisesi, Erkek lisesi, Kız Mı.:allim, Ti
caret liseleri beş ve nltıncı sınıfları ile 
orta okullar Kız ve Erkek sanat okulları 
son sınıf talebeleri davetlidir. Bu tale
belerin mekteplerinde toplanacak gruba 
iltihak ederek gelmesi ı-ica olunur. 

2 - 14 2/ 938 pazartesi günü ak
şamı bu müsamere da\'etiyeli olarak hal
ka tekrar edilecektir. 

3 - Evimiz salonunda her hafta per
şembe günü akşamları saat 20 de bütün 
yurddaşlara karagöz oyunu oynanacak
tır. Parasız olan bu karagöz oyununa bü
tün Jzmirliler davetlidir. 

4 - Halkevimizin müstahkem mev
ki bando şefi Bay Galibin idarcsjnde 
bir Halkevi bandosu teşkil edilecektir. 
Devamlı ve hevesli çalışmak isteyen mü
zisyenlerin kayıtlarını yaptırmak için evi
miz ıekreterliğine başvurmaları bildiri
lir. 

- V' Hilal· Eczanesi 
Hilal Eczaneıi, ta4radan 

ıelen mü4terilerinin, eczacı 
Kemal Kamil Aktq kolonya 
ve eıanslarını tedarik edebil
meleri için dört bayram günü 
efık bulunacaktır. 

&2 

Bayanlarımıza dört ppka modeli t:ık
dİın eciiyoruz. Bunlar Pariain ıon kreaı· 
yonlandar. Çok bejenilmiftir. 

~lB ... O.R ~p:n 
üZüM 

50 inhisar ida. 
20 Paterson 
8 D. Arditi 

78 Yek.un 
223419 l 
223497 -! 

il. il. 
)4.50 14.50 
15. 1 s. 

10/ 2 938 üzüm fiatleri Orta fiat. 
No. 7 12.75 
No. 8 13.25 
No. 9 13.75 
No. 10 14.75 
No. 11 1650 

. ZAHtRE 
380 kental pelamu~ J80 A8Q 

cliiştü 
Bu haber hakkında he

maliimat yoktur •• nuz 
Bükre~, 10 (ö.R) - Eski hatvekillerle parti reislerinin ekse· 

riıi müstacelen saraya davet edilmitlerdir. Bu hadise siyasi ma· 
hafilde çok tefsir edilmekte ve timdiden bir hükümet tebeddü. 
lü imkanından bahıedilmektedir. 

Par is, 1 O ( ö.R) - Son dckikada Bükretten gelen, fakat he
nüz resmen teyit edilmiycn bir habere göre Goga kabinesi istifa 
etmiftir. Bu istifa sarayda Demir Muhafızlar f atiıt partiıi müs· 
tesna olmak üzere bütün partilerin mümessil ve reisleri arasında 
yaJ>ılan bir içtimadan aonra olmuftur. Henüz bunu tefsire imki.n 
verecek sarih bir haber alınmamıttır. 

Amiral Horty Varşova-
dan dün ayrıldı 

Var.ova, 10 (ö.R) - Macar devlet reisi Amiral Horty s&at 
14.20 de Vilno garında trene ·binerek Vartovadan ayrılmıftır. 
Leh Cümhur reisi B. Miıiıko ile hükümet erkanı Macar devlet re
isini ve haric"ye nazırı seliunlamıtlardır. 

Bu ziyaret münaıebeti~ le n--· -ı·;:cn resmi tebliğde iki devlet 
reisi arasındaki görütm-· ·:-".1 ~ • ,..r· · ... n \ ~ Lc:ıiıtan arasmda
ki münasebetlerin son c" · • • ; - .. 1-p.-n:nd v • r•1lha faydalı oldu· 
ğunu kaydetmektedir. 1 # ·1 J ·-·,.· ...... 1 ... .,. .. ı . Bek Macar h:ırici· 
ye n.:.zırı 8. de Kanya il ·n.. ... ,•,•·~ d,.r..,' - ~ .. rüterek bütün me· 
seleleri gözden geçirme' im' - 1 nı ".ıı.rnt:·.a ciır. 

Bari, 10 (ö.R) - \"ar:c·. ~ :i"' bı·';,u1mdctn olan° Macaristan 
kral naibi Son Ekse iane :_:.. · ral J{c.:ty hu~::si surette İtalyan se
firini kabul etmittir. Amiral Horty, bundan sonra Alman ve Avu:ı
turya sefirlerini de kabul etmiştir. 

Bari, 10 (ö.R) - Var9ovada Macar kral naibi Amiral l-~orty 
ve Lehistan hükümet adamları arasında yapılan konutmalardan 
sonra, iki hükümet, beynelmilel meselelerde alacakları karar
ları, kartılıklı olarak birbirine t&nıftıktan sonra alacaklardır. 

ltalyan gazeteleri, Var~ova muha verelerinin mesut netice!erin-
1 den bahsetmektedirler. 

ltalyan tayyarecileri C<>nııbi A nıcrikadcı .. 

Roma i (M.H.) - Italyan matbuatı, 1 nonçiyo MussoÜni)e yolladıgı bir tel· 
Bruno Mussolininln jştirakiyle Italyan grafta demiştir ki: cScnin elinde Italya 
tayyarecilerinin cenubi Amcrikaya ~ ap- bütün Okyanosları birtek Okyanos ha· 
tığı hava seferiyle meşgul olmakta \'e lin<' getirmh:lir.> 
bu hadise hakkında uzun tafsilat vermek Rio de Janeiro, 1 O (ö.R) - Siy .. a' 
suretiyle seferin yalnız tayyarecilcrin ve a1keri erkan ltalyan tayyarccilerin 
mahareti ile değil, ItalYan motörlerinin den Brüno Muıısolini ve diğf"r tayyareci 
sağlamlığı ile de başanldığını anlatmak- leri hararetli bir surettr selimlanntlar 
Uıdırlar. dır. 

Mussolini, tayyarecilere hararetli bir Brezilya Jıı baltanı, ltalyan tayyareci 

ıeb'rik telırafı ıöndnmifür. Şiir Da- lerine nişanları hizzat takClim et~. 



E Dü ya ço küçülüyor 

Dün a siyase v ekono·~j 600 kilometre sür'atli tayyareler 
• Okyanosu beş saatte aşacaklarclıt • • sinde bi ıncı ro oynıyor 

Fakat lngilterenin rakipleri çoğaldı· 
Her gün gazete sütunlarında mil- tanya çok et yer. Hayvancılıkla iş- sa 235 milyardır. Britanya ticareti

letlerin muhtemel bir harp için ne gi- tigal edenler, en eyi kasap Öküzleri- nin karakteri §Öyledir :ithalat ihtaca
bi tedbirler aldığını, büyük fedakar- ni, en eyi süt ineklerini, yünü ve ta faiktir. (% 60 yakın), bilha'ssa 
hklar yaparak ordulanna, donanma· yahut eti için beslenen en eyi ko- gıdai ve ham maddelerin ithalatı faz
larına, hava kuvvetlerine bütçeleri- yunlan, Domuzları beslerler. Mem- ladır. Nihayet Britanya ticareti umu
nin büyük bir kısmını nasıl ayırdık- leketin yansından fazlasını kaplıyan midir. Fakat cihan harhı ve dünya 
larını hayretle okuyoruz. Harp de- çayırlarda 1 2 milyon Öküz, 28 mil- ekonomi buhranı lngiltere sanayii
mek çok ve mütekamil bir nüfus ve yon koyun, 2 milyon beygir, 3.5 mil- nin mahreçlerini biraz tahdit etmiş
hem de ekonomi meselesi demektir. yon Domuz beslenir. Bütün bunlara tir. Tabii bu Ingiltere icin düşündü
Devletlerin dahili ve harici ekono- rağmen Britanya adaları tıpkı hubu- rücü ve ağır 'bir mesele olmuştur. 
mik vaziyetlerine göz gezdirecek o- bat gibi çiftlik istihsalatını da ve etini lngiltere sattığından fazla alır. Fakat 
lursak onları daha eyi anlamıı ola- de hariçten almak mecburiyetinde- bütün dünya için çalısan filolannın 
cağız. dir. lngiltere halkını ecnebi memlc-1 icarı, harice verdi~i ödünç oaraların 

lngiltere dünyanın en büyük ile- ketler besler. faizi aradaki farkı kapatır. Çok kala. 
tisadi kuvvetlerinden biridir. Bütün lngiltere yün ve pamuk sanyii ile balık olan ahalisini beslemek için 
orta zamanlar esnasında Britanya çok kömür istihsal eden bir memle-! hububatı Macaristan, Romanya, 
adaları zirai bir memleketti. Bütün kettir. lngilterede başlıca iki mü·: .Ruıtva. Hindistan, Arjantin, Kanad:ı 
m~ga)esi ziraat ve koyun beslemek- him sanayi vardır: iplik ve maden ve Birleşik devletlerden, hayvan ve 
ti. 16 ıncı asrın büyük keşiflerjnden 

1 
sanayii. lngütere kö~ür iti~riyle 1 

Ptini ise Avusturplvadan, f rnnsada!' 
sonra büyük bahri bir kuvvet olarak I P.'vrupa.~ı~ .en ze~gı~ .me.mle~etle- Hollandadan ve Danimnrkarhn, sı.
ortaya çıktı. Çünkü Avrupadan A-I rınden bındır. Denılebılır kı lngıltere c.rk membketlerden şeker kamışı, 
:rnerikaya giden yol ile Kap vasıta- adası bir yığın kömürden ibarettir. Ahnanyadan Pancar .. ~keri, üstiiva 
siyle Hinde giden yolların ooşlangı- ! Burada kömür ocaklarında senede Afr.kasındı;-n K<>ka<'. Hindistan.Sey.: 
cmda bulunuyordu. ' lspanyollara, 1 250 milyon ton kömür elde edilir ki, l~ndan ve Cinden Çay, {...ezayirclen 

1 

~ransızlara karş! u~un .. b~ ~ücadel~-ı bu miktar Frans~dan 5 defa fazladır. İ Fransadan, ltalyadan, lspan•ıa~anı 
den sonra bahrı hır hakımıyet tesıs Almanya 150 mılyon ton elde eder. ve Arn,.rikadan mf"yvalannı. Parte
ettiği gibi büyük bir Koloni İmpara- Birleşik devletler lngilterden daha 1 kiz ve Fran<>?dan Sa .. abını .. ~tın nlır. • 
torluğu da kurmuştur. 1 zengindir. Onlar senede 550 milyon Ham maddelere ,:el1ncc, Mısırdan, 1 

Britanyanın inkişafı?d? bilhassa 1 ton el~e ed~r.. .. ·~. .. .. . . 1 Hinrlistan.d3n v~ Rirlec;ik rl~vl~tl .. ı · ı 
şu esaslar yardım etmıştır. Maden lngıltere ıstıhs.ıl ett•Rı bllyul .. mık: den Pamuk, Dolaplılta~an. Yerı 7 e-
kömiirü bol, müsait iklim. Amele yastaki kömürün ancak 50 de l inı 1and'dan ve Avusturnlyadan Yün, I 
bolluğu (ırkı ve din itibariyle kan-\ha~ce sa~r ... Cihan .~a~bı_ndanheri l!;kandinavya memle'·etlerinden ve 
§tk olan Jngiltere bugün Rusya ve lngıltere ko~ur sanayıı gıttikçe .azal-il Kanadadarı Odun. ltrılv"'dun, Tat:on
Almanyadan sonra nüfus itibariyle! maktadır. Yıne aynı suretle lngıltcre ·adan ve Cinden inek, Dolıolatad"'" 
ii~ü~cü~ür: .49 ~ilyondur. Halbuki d~mir madeni istihs?l~tınd~n büyük' Avusturalvarl:m BRlm ve De .. :. "-... l: 
buyukluk ıtıharıyle Rusya, ~ransa. 1 hır ~ıs~ın~ kaybetmış~ır.!htıyat kuv- Şarban da Kaucuk satın alır. Bu 
ispanya, Almanya, F enlandıya, ve 1 vetı Bırleşık devletle~ınkinden,F rhn-ı RUrt>tle lnoiltcrenin itlıalt t\ 1935 t-
lsveçten sonra dokuzuncudur.) Ser·j~ ve ... Al:nany?nınkmden azdır. Is- 284'i58000, 1936 da ise 332580000 
mayo bolluğu, sanayiin çok erken ~ıhsalatı. 11 mılyon ton~ur. F~anc:ı Stedindir. 
başlaması, yaratıcı seciyenin bulun- ıse 50 mılyon tondur. lngılterenın hu 1 Bunlara mul~bil kömür V"' ;.,J~n
ması, en faal bir denizin kenarında istihsalatı sarfiyatına kafi gelmez. ; rniq fa'f.. .. iksı mahsulatı sata ... ro~mir, 
bulunması, ada oluşu. en faal hir lngilt!;re(nin maden sa~ayji yalnızı Çelik, ~.hkina, sefoir:ıi 1 r\rbiv"" m.,1_ 
denizin kenarında Amerika ve eski yerli ham meddeyi i)ıramez. Dünya- zemesi. kimyevi mahsuller, ~iirlü. 
dünya arasında mihver vaziyetinde! nın her tarafından gelen yabancı Pamuklu, Ioekli kumaslar mbi .. ) 
bulunmacı, kanallarının, demiryol- madenleri işler. ln~lterenin çok e- Knlnni1t-rivle <Bilhassa Knnada. C':• 

)arının çok olması, sınai ihtiralnrın hemmiyetli sanayii i~inde Font ve: nubi Afrika, Hindistan, A'V1.•sh1,.nl
burada çıkması ••• Denizlere hakimi- Çelık sc nayiini savmak lazımdır.Es-( va) ile ticari münaseb .. ti çok fanidir. 
yeti bütün dünyayı ona pazar yap· kiden h~ ~na~ie ~iç rekabet yoktu., Bu ticari münasebet ikinci derecede 
mıştır.. Serbest tic~ret si~t~~i~~ ilk Fa~~t şım~~ Bırle~ık. devlı:tie~ bu sa~ Birlesik devletlerle, Frans~ Alman
olarak kabul etmesı kendısını dunyal nay ıde de one .gecmışlerdır. Fransız va. nihayet Avr11oanın dıger mem
mahsullerinin pazarı haline getirmi§- ta:: Al~a~lar ıse hem:n he~en o~a leketlerlvledir. Rus iktısadiyatının 
tir. Aynı zamanda çok ucuz ham musavı hır hale gelmışlcrclir. lngıl- t~havvülü, harptanberi devam eden 
madde ve gıda temin etmek imkan- tere kö.mü~d~ olduğu ~i~i demirde 1 cihan iktıs:.ıt ve buhranı ve harp kur
larını da bulmu tur. Bir çok eşyalar- de kralıyetım kaybetmıştir. hanı memleketlerin satın alma kud
da rakiplerinden fazla tenzilat yapa- Mensucat sanayii lngilter~e S retlerinin t:-nezzülü, lngiliz ticarrti
rak failciyet kazandı. Geni~ müs- milyon işçi· çalıştınr. Bu sanayı P_a- n~ müthis bir darbe vurmustur. ln
temlekeleri, fazla l\tİfusu ve serma- muk, Yün. Keten, ipek, Kendır, srilterenin ihracat! 935 te 204340000 
yelerinin çalışabilmesi için emin ve Genevir işler. Pamuk sanayii lngi!- 1936 da ise, 216927000 sterlindir. 
zengin sahalar teşkil etmiştir. Gö- terede bugün Avrupanın ehemmı- Dünyanın en s;reniş sahası üzerine 
rülüyor ki lngiltere ekonomisi çok yetli sa~yil.erinden biri olmakla ?e· kol atmış olan Ingiltere imparator
müsait şartlar dahilinde kurulmuş- raber Bırleşık devletler bu sanayıde luğu. dünya nüfusunun dörtte birini 
tur. Yine sanayiinin de demir, kö-t de lngiltereyi geri bırakmışlardır. ihtiva eder. lngiltere bu büyük im
mür ve diğer muhtelif madenlerin I lngilterede Yün sanayii tıpkı Pa- oaratorlu~un çok küçük bir çekirde
çok zengin bir halde lngiltere top-, muk sanayii gibi Avrupada faik bir ğini teşkil eder. Almanyanın eski 
raklarında bulunmasından istifade vaiiyettedir. Maamafih Fransa, Al- müstemlekelerini hesaba katma1' 
ederek inkipf ettiğini hepimiz bili-! manya bu sanayide de lngiltere için şartiyle Britanya imparatorluğunun 
riz. Bu madenlerin, mahrukatın bir-ı birer rakiptir. Pamuk sanayiinde mesahası 35 milyon kilometredir. 
birine hatta denize yakın bulunması sarfedilen Pamuk miktarı 590 ton (T opraklarm dörtte biri) bu vasi 
istihsalatı ucuza mal etmiştir. 'kadardır. Bu sanayiden elde ettiği arazide 450 milyon insan yaşar. 

lngilterede ziraat ve hayvanctlık mahsulün 4 te 3 ünü Hindistan, Çin, (Dünya nüfusunun dörtte biri) hü
halkı beslemeğe yetmez. Toprağının Mısır ve Türkiyeye gönderir. tün kıtalar ve deniz üzerinde yapılan 
büyük bir kl5mı münbit değildir.Or-ı lngiltere spekülasyonun en faal lngiltere imparatorluğu, aynı za
manlan çok azdır. Bilakis çayırlar ve olduğu bir memlekettir. Tabii ~erait manda dünyanın en büyük yollarına 
ıner'alar memleketin yansından faz- muvasala yollannın inici fına se- hakim olan sevkülceyt mevkileri de 
hısım iıgal eder. (Arazinin % 55) hep olmuıtur. Arızalar şimendifer- di altında bulundurur. Ccbelüttank 
ekilen yerler umum sathın beşte bi- lcrin ve diğer yolların yapılmasına Malta, Süveyş kanalı, Hind denizi
rini ancak teşkil eder. Bahri vaziye· büyük bir mini teşkil etmez. Mun- nin Adeni ve Singapuru, Panama 
tinin icabı dolayısiyle kendisine la- lazam akan nehirler seyrüsefere mü- yolu üz".rinde Jamayık adalan .. gibi 
zım olan gıdai maddeleri kolayca sait olup kanallar vasıtasiyle de bir- mutedil mıntakalarclaki dominyon
etraf memleketlerden alabildiği için birine kolayca birleştirilmiştir. Fakat lar (Avusturalya, Kanada, cenub, 
hemen bütün halk ziraatten vazgeç- nakliyatın ehemmiyetli kısmı tren- Afrika) insan faaliyetleriniq na 
mi§tir. Çayırlar ve tarla1ar büyük lerle yapılır. Belçikadan sonra lngil- mahdut oldu~u yerlerdir. istihsal 
mülk sahiplerinin elindedir. Bunla- tere dünyanın en sık demiryolu şe- kolonisi olan Hindiıtan bütün ln~il
rm topraklarının gen~liği baz.an bi- bckcsinc maliktir. Dcmiryollan ve terenin arzularını yapmağa fazla
zim kazalarımızın mesahalanna ya- diğer yolların hepsi harici ve dahili ıiyle hazırdır. Kolonilerin ekserisini 
kındır. Burada küçük mülkler he- ticaretin büyük mikyasta yapıldığı lngiltereye bağlıyan siyasi bağlar 
men hemen yok gibidir. Büyük ser- denizlere nihayetlenir. Amerikanın günden güne gev~mekte ise de, ik
mayelere malik büyük mülk sahip- bahri inHşafına rağmen lngiltere de- tısadi rabıtalar bilakis kuvvetini mu
leri ilmi usullerle, mükemmel zirai niz ticaretinde yine bütün dünyanın ha faza etmektedir. lngiltere 19 uncu 
aletlerle, hektar başına çok büyük en ileride bulunan bir devletidir.Bü- asırda olduğu gibi bugün de yer yü
randıman alırlar. Bununla beraber tün dünya denizlerinin her tarafın- zünün çok büyiik iktisadi kuvvetle
hububat ziraati halkın ihtiyaçlarının da bulunan Ingiltere gemileri dün- rinden biridir. Bununla beraber eski 
beşte birine ancak tekabül eder. in- yanın birbirinden çok uzak yerlerini vaziyeti bugün yoktur. Eğer lngilte
giliz ekmeğiyle yaşıyan beşte bir in- birbirine bağlar. Ton itibariyle bü- re bahriyesi, ticareti ve sanayii bü
giliz yoktur. Hayvancılık lngilterede tün dünyanın 3 te l tonajına malik- yümekte devam ediyorsa, diğer dev
ziraat kadar ehemmiyetlidir. Ziraa- tir. lngilterenin büyük seyrisefer letlerin (bilhassa Birlf',şik devletle
tin terki lngiltere çiftçisini hayvan kumpanyaları rakipsizdir. Onların rin) ticareti, sanayii, bahriyesi on
beslemeğe sevketmiştir. Bunun se- dünyada bir daha eşleri yoktur. in- dan dalın çabuk inkişaftadır. Bugün 
hepleri: Dışarıdan gelen hububata giltere dünyanın en büyi.ik ticaretini siyasi hakimiyet olduğu gibi iktısadi 
rekabet edememek, büyük sanayii vapar. 1929 da lngilterenin ticareti hakimiyette de mücadeleler devri 
bütün nüfusu çekmiş, fazla el emeği 285 milyrır franktı. Bu rakam Ame- muzafferiyetler tarihine galebe çal
istiyen ziraate mukabil hayvancılığın rikanınkinden biraz fazladır. (235 mal·tadır. 
daha az nüfusla yapılmasıdır. Bri- milyar} Almnnyn 161 milyar, Fran- öMER ORHUN 
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L 'lntransigeanda 
Me,hur Fransız 

tayyareclsl 

COSTES yazıyor 
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1913 ten 1937 ye, 24 sene içinde, sürat 
rekoru saatte 208 kilometreden 610 ki
lometreye çıktı. 

24 sene içinde rekoru tesbit eden ra
kam 407 kilometre arlmıştır. Ve Italyan 
subayı An.gelonun bir deniz tayyaresiyle 
1934 te saatte 709 kilometre yapmış ol
duğu malUındur. 

Tayyare ile mesafe rekoru 1925 e ölü
müne acıdığımız arkadaşlarımız Arrac
hart ve Lemaitre tarafından 3160 kilo
metre olarak tesbit edilmiştir. 

Şimdi bu rekor Rus tayyarecileri ta
rafından 10.148 kilometreye çıkanlmış
tır. 12 senede rekordaki artı~ 6.982 kilo
metredir. 

Sürat rekoru 1938 de 1913 tekine nis
betlc 3 misli artmıştır. 

Mesafe rekoru, 1938 te, 1925 tekinden 
üÇ misli fazladır. 

sonra da ayni sual hatıra gelmektedir. 
Seri halinde i..mitl edilen avcı tayyare-

1eii Amerikan, Alınan, lngiltt, ltalyan, 
Rus veya Fransız mamulatı olsun, şim
diden saatte 500 kilometreye yaklaşmak
tadırlar. 

Satte 500 kilonıetrc, 4 Eylı11 1933 te 
Amerikalı Wedell'in elde ettiği rekor
du. 

Saatte 490 kilometreyi geçebilmek için 
Am<'l'ikalı Wedell 500 beygirlik bir mo
tör kullanmıştı. Saatte 610 kilometreyi 
geçmek için Alman Wurstı:r ki bu mo
törün kuvveti 10 veya 15 dakikalık bir 
müddet esnasında 1200 ve 1300 beygire 
kadar çıkmaktadır. 

Alman Wursterin tayyaresi Vedcllin
kindcn daha <ince~, dnha çekiktir. Tay
yarenin inşasında inki~ vardır. lki mo
tör arasındaki kudret farkı (800 beygir
lik bir farktır.) saatte 120 kilometre 
sürat fazlasının .sebebini izah eder. 
Uçuşa karşı daha mukavemet eclici 

teknelerin inşası dünyada aşağı yukan 
bir istikrara varmış gibidir. Bu itibarla 
daha süratli uçmıya imkiin verecek, sa
atte bin kilometre ve daha fazla sürat 
temin edecek ancak motörlerin kudı·eti
nin artırılınast olacaktır. 

Bu sahada, mütahassısların yüksek 
kabiliyetlerine rağmen, :terakkl yavaştır. 
2000 BEYGIRLIK MOTöRE DOORU 

Yarının idal motörü nasıl c.lacaktır? 
Mesela, bugünkü motörlerden daha 

bUyiik ve daha ağır olmamakla ve hattA 
az yer tutmakla beraber 2000 beygirlik 
kudret çıkaracak bir motör. 

Mühendislerin çalışmaları, bizden he
nüz çok uzakta olan bu hedefi takip et
mektedir. Bu ideal motörle ağırlık ye
kunu 470 ila 480 kiloyu geçmiyecektir. 
Bu uretle beygir kuvveti ba.5ına 240 
gramlık sansa~onel bir rekor elde edil
miş olacaktır. (Bugün en eyi Fransız 
motörlerinden birinde ağırlık beygir ba
şına 550 gramdır.) 

Motörün litre başına randmanı 57 
beygil olacaktır. ki bu rakam, 1938 de 
azami randımanlı motörden litre başına 
20 beygir bir fazlalık gösterir. Bombar
dıman tayyarelerinin birkaç seneye ka
dar s atte 600 kilometre süratle uçacak
larını söylemekle faz.la müba.'Ul.ğa etm!J 
olınam. 

Motörlerin kuvvetindeki fazlalık süra
tin ehemmiyetli nisbetlerde yükselmesi
ni intaç edecektir. Bu çok yüksek sürat 
ta~'Yarelerinin havaya karşı koyan satlh
Jarını kUçültmeye de imkan verecektir. 
Yarının tek rnotörlü tayyaresini, bir

birine zıd istikamette dönen iki perva
neyi harekete getiren kudretli bir rno-

töre sahip ve mukavemet sathı çok kU
çillmüş olarak görüyorum. Hareket ve 
~ halindeki azaltılmış süratlı?r hususi 
tertibatla elde edilecektir. Bu neviden 

makinalarn pilote edilmesi pervanelerin 
birbirine zıt dönmesi temin edilmediği 
takdirde güç ve hatta tehlikeli olurdu. 

iki motörlil tayyarelerde, her motörün 
pervanesi ak.si istikamette dönmelidir. 
Uç motörlülerde, ortadaki motörün, bir
birine zıd istikamette dönen iki perva· 
nesi olacaktır 

Bu neviden motör ve pervanelerle tec
hiz edilecek tayyarelerin gerek motörlerl 
i§lerken, gerek durdurulduktan sonra 

pilotc edilmeleri kolay olacaktır. Istre
Şam-Paris ve Roma-Rio de Janeiro se
ferlerini yapan Itıı.lyan tayyareleri yarı
nın 1.ayyaresi hakkında bir fikir verebi-

** 
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2000 beygirl· 
motörler 

·········••t•••••• 
Tay yareler en lı4• 

• 
rikalı bir sür'a# 
vereceklerdir. .................. ~ 

lngiltere muhteşdft 
inf irada ebediyeti 
vecla etmek lü#I"' 
munu duymakt~ 

.:. ~~~:.: ...................... ;J 
emel sadece sulhtur. Bu meınle 
de gaye, her hangi bir harptaıı 'dll' 
ınaktır. -' 
Avrupada bugün artık ~--lr 

vazenesi hemen hemen kurulınUf ~ 
bilir. Hiç bir memleket kendine ~ ' Jı11 
güvendiğini iddia edemiyeceği gıblr 1J1 
bir büyük devlet, askert iist~nl~ ed" 
diğer bir devleti ezebileceğini ıddia gd' 
mez. Ingilterenin sillihlanmasındald _,,. 
ve hedeflerden bıri de muhte1i! :ııı -·"' 
ketlcrdeki kaygılar.ı ortadan kaldıto-" 
tır. _ ,...,... 

Her ikisi de Cenevre dışında ıca:;t 
ları için, Milletler cemiyeti göril§dl 
delaletiyle Berlin ve Roma ile anl~ 
mıza imkan yoktur. Bugünkü mesel:.., 

1 
hal için yegane çare, büyük dev~~'"'°" 

, doğrudan doğruya görüşmelere~ 
leri ve bu görüşmelerde yalnız k dt" 
ne alt olan meseleleri değil, tekınil tıı" 
'etlerin menfaatlerini göz önUnde 
malarıdır. ~ 

Bu mülahaza bilhassa sömürge d•_... 

1 
siyle alakadardır. Sömürge ~ 
münakaşa etmeğe yanaşmak is .-

' 

diğer diplomaUar gibi, aynı kana',,. 
değilim. Biltlkis ben, Avrupanın bir dJI" 
laşma çerçevesl i~inde, Fransa ~ • ..-, 
sömtirge devletleriyle 'birlikte ~tt' 

1 isteklerini gözden ç~çirmek taraı-

70 yaşında 
Bir adam yatağı içİtl"' 

~uHTEŞEM INFIBADIN soNUI Yanarak öldü 
Ingıliz parlamentosu Az.asından Nor- ~ 

man J.Hulbert yazıyor: ı -BAŞT ~. 1 t~Cl S td' 
Iııgiltere utık bir ada değildir. Tay- Haydar, bıttabı .. sıgarası~ın ~ 

yareciliğin süratle inkişafı mesafe ve sı- nını tutuşturdugunu bılrn~ 
nır mefhumunu da ortadan kaldırdı1ar. Tutuşan yorgandan sonra ya , 
Vaktiyle sadece gedikli diplomatlara diğer aksamına da ateş eiraY~ 
inhisar ettirilmiş olan politik görüpne- mit ve bay Haydar, uyku h 
ler, şimdiki muhtelif memleketlerin ka- yanmağa batl~ıttır. at ~ 
bine fu:aları tarafından yapılmakmdır.. Evde bu vazıyette habcrd JM 
Gt"rek kültürel ve gerek ekonomik mü- yoktu. Aşağı katta bulunanlat 
nasebctlerin idamcsinde, gerek muahede bir §eyin. farkında d~ildi. ~ 
ve mukavele1erin meydana getirilmesin- Gecenın geç vaktınde ko ~ 
de büyüle elçi ve elçilere ihtiyaç olmakla yanık kokularını farkederek ;;': 
beraber, kat'i neticeler doğrudan doğ- numaralı eve koıtular, haber _, 
ruya temasa geçen bakanlar vuıtasiyle ler. Evin gelini üst kata çıkı~ ti 
elde edilmektedir. Muayyen bir Anda ziyeti bütün fccaatiyle görd~ 
gene muayyen bir meselenin halli icap h~lkı ayaklanarak yangını. bll ;,.t' 
edince, pratik olmadığı şöyle dursun, za- duler. Fakat ne kadar fena ki ~ 
ınan kaybettiren diplomasi yollan yerine birde g~~ kalmmı§, za':allı ~ 
doğrudan doğruya dış bakanları görüş- adam vucudunun muhtelıf .Y. "fttl' 
melere memur etmek, bugiJnkU günde den yanarak hayata gözlerın• 
çok daha verimli olmaktadır. muştu. # olk!'!!, 

Bu mülahazalar, kısmen de Ingilte- Hadisenin tahkikatı?8 ~ 
renin bugiln artık muhteşem infirad de- müddeiumumi bay Nadır el 
nilen şeyi düşünmediğini söylemekliğim muıtur. 
ile alftkalıdır. Muhteşem infirad devri ~ 
çoktan geçmiştir. Bugünkü politika ta- VEFA T 
bit şartlarına tamamiyle aykırı olduğu 
için, bu hususta yapılacak her teşebbüs lzmir mebuau Kaınil _.! 
akim kc>Jmağa mahk(lmdur. ve avukat lbrahim Ete.,...... 

Ingilterenin istikbali Avrupadan ayrı amcaları eski posta :r; 
kalmakla değil, enternasyonal işbirliği murlarından R Abd~ dt• 
ile garantilidir. Bugünkil vaziyetin c;ok dünkü giin vefat etınıtdr 
ciddi ve tehlikeli olduğuna şüphe edil- Cenazesi bugün ka~d~~ ... 
memekle beraber, bu husus bazı mahfil- cak ve öğleyin Sog~ 
lerde hüküm sürdüğü gibi bir harp pa- yu camiinde namazı kı~ 
n.iğine vesile teşkil edemez. Bilakis ben dıktan sonra ai e ınak..,. · 
şu kanaatteyim ki, sulh dilşmam olarak defnedilecektir. 
gösterilen memlekcUerde de en büyük ' 



Meriç nehri 
Maraş köprüsünden Ene
ze kadar temizlenecek 

-55-
l>ıı ~ IÖJlenenleri bbul etmeie, lnz!.ar bu ıuplede gıpta edebilirler-

P . ~· lanımağa mecburdu. di. 
tiii 8riali kııcl.nm kendisine turu et- Yine babrlayordu ki o Müılüman 
• &aboe L. _._ ...::-W: ba .__ '- kur' ... ı. • ima 'it ....._._ . .._..., o guuau ya ... - IDD, anın ,......,. elmıf o sına 

ıi, ~ de do.doiru idi. O sözle.. biç ehemmiyet vermeden kendiıine 
deıı ~ ~ ruhunun derinliğin- ilcranı edilen pmpuıya kadehlerini 
tt.ıı!:" birer aydınlığa çıkan baki- birbiri ardınca yuvarlamqtı. Kafu1-
d11. keodiai gibi kabul ediyor- na yokladıkça daha bir çok babrala-

~- n canlanıyordu. 
~ ~ Yalan ııöylemiyen göz- Fash aandığı bir kız harika idi .. 
~ bir "-dL Büyük güzel gözleri Hatti bir aralık Arapça konll§mak
:>~ • Yabancı kadımnkine bir ben- tan vaz geçerek saf, pürüzsüz bir 
i;;,""IYor ş· d" ~ 
"'."Çİilt ı.i,. ırn ı çok yıllarca evvel Fransızca ile kendiıini hayrette bı-
«I. ~ Faslı kızını kolları aiıısın- rakmı§lı. Nihayet yüzürıdeki Y&f
'-tlt it 1 Z&nıan Yine-bu çehreyi, bu mağı kaldırdığı zaman çehresindeki 
t"'-ala , •. lan .~~anlıkla, batta ib- solgun esmerliğin ustalıklı bir mak-

llir ~ttiğin, hatırlıyordu. yaj eseri olduğunu da biaaebnİftİ.. 
l~iı;~ t l"tler kendisine bütün var- Muhakkak ki sahte Fash kız büyük 
'il ak : •:ı ola~ supl, sıcak yu- maceralar pe§İnde lı:opn genç, kıv
~ iben. ~ u timdi yİne bir foka- rak bir Fransız kızı idi. 
~Rece 0 g~1~ . .sobr gibi oluyordu.., Hele büyük bir hararet, sonsuz 
it '"Pleıl çiik F ~lı kızın fatırtıcı bir ibtiraala kolları arasında addığı 

'-1.ı,Ord,. B;Ynadıgı fokatrotu ha- beyaz, enfes vücudu, bu kabil .atk 
• Çok: A vn.palı genç oyunlanna alıtmıt l>ir aokak kızı 

Bir mektup 
General Dirik'in 

intibaları 

Hatay işinde 
Fransız politikası üç 
noktaya dayanıyor 

~illi 
Küme maçında 

BAŞT ARAF1 5 !Net SAHtFEDF; 
Bunun bir sebebi olmak lazımge

lir. 
Eskiler ıkına sıkına, bacak kuv

vetiyle, işi şahsiyata dökerek oynar
lardı. Şimdiki oyuncular şahaiyati 
bırakarak, futbolün on bir kişiylıi 
oynandığını zekalariyle ölçe biçe 
anlamıılardır. Sait, yüzde seksen 
müsait vaziyette iken, yüzde bet ga• 
rantili bir noktada bekliyen arkada
şından gol şerefini esirgemeyi ha
tırından geçirmediği için,daha ideal 
manada bir oyuncudur ve bu bakım· 
dan ağabeylerinden daha muvaffak: 
oyuncudur. 

PAZAR MAÇI 

Satılık motör 
Kullanılmıt biri 75 beygirlik 

Gazojen diieri 80 beygirlik ma
zot motörleri aatdıldv. lzınirde 
Tahsin Piyale makama fabrika
sına müracaat. 
1-5 S.6 
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Alsancak ve Uçok takımla-
rından hangisi kazanacak? 

s·nema Blemi yeni bir 
artiste daha kavuşuyor 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . .. 
~ Arkadasımız . ' . 
: Bu iki takımın sim .. . , 

· diye kadar yaptık-
ları maçlar.ı göz
den geçirirken 925 
yılında iki taraf 
aslarının yaptıkla-

: rı heyecanlı bir 
karşılaşmanın hi
kayesini nakledi
yor ve şimdiki o yun 
cuları daha cok be-, 
ğeniyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Milli küme maçlarına başlanacağı 

Alsa-

Bugünkü maçb- E:::>«f:'•D~. 
la Als:mcak tcin
mmın üç değer
li oyuncusu : 

şu hafta içinde Alsancakı ve Üçoku 
nasıl görüyorum ? 

)ki gün önce, hususi bir konuş
mamız sırasında Alsancaklı ve Oçok
lu sporcu arkadaşlar pazar maçı 
hakkında görüşlerimi bildirmemi is
temişlerdi. Şahıslarını saydığım ve 
oyunlarını zevkle seyrettiğim bu ar
kadaşların arzularını yerine egetirir
ken, istemiyerek kendilerini kır
maktan ürktüğümü de itiraf ede-

Orta }:e.f Enver, 
sag ıç Saim ve 
aol açık Hakkı .. l Peanna Durbin namındaki b~ genç ve ı felerini göstermesi i.~i~~riy~e ~ayam isti-ı men evlenmeğe karar veriyor. • 

güzel kız henüz on beş yaşını ıkmal et- fade bulunan bu buyuk filmın mevzuu Muamele hazırlanmıştır. Nerede i~I 
memiştir.' 1 hakkında kısaca malumat vermeğe fay-ı' nikahları kıyılacaktır. Babalarını eJleıin" 

1 Sesinin gü:.ıelliği ve temsildeki yüksek dalı bulduk: den kaçıracaklarından dolayı çileden c;ı• 
kabiliyetini gören sinema rejisörleri, bu Joan, Penny Kay ve anneleri çok sev- kan en küçük kız Peanna Durbin gec• 

' 
• 0. c·ı· .1 tt' k . t"yorlar dikleri babalarını bir daha göremiyecek- d k B b k n iv• <ırtıste ır ı ım temsı e ırme ıs t • yarısı ev en açıyor. a ası ızını 

· ]erinden müteeısirdirleT. Çünkü babası- el k b ] b b ı tıı' Verilecek ücret, göstereceği kabiliyet ve en ay o uşunun se e ini an amı~ · 
nın parasına tama eden bir kadın, ken- b 

, ihraz edecei{i muvcıffakıyete taalluk cdi- Bütün hane halkını heyecana veren 11 

diaini kandırmıştır. 
yor. Bütün teklifleri kabul eden bu genç havadis beyaz pe1dede gördüğünüz ıw 

Üç kız buna mani olmak için ittifak 
rım. • 

Tamam on beş yıldan beri Kırmı
r.ı - Lacivcrtdin ve Siyah Beyazın 
yaptıkları knrşıJaşmalardan hiç bi
rini kaçırmadan takip eden bir se
yirci salahiyetiyle bile bu bahis üze
rinde bjr çok şeylerin söylenmesi 
mümkündür, sanıyorum. O Altay 
ve Altınordu ki, Albnordunun ku
rulu§ tarihinden beri daima ayni 
alaka, nyni rekabet hisleriyle birbir
lerinin lcar~ısına çıkarak meşin to
pun neticesi için mertçe savaşmışlar 
terlemişler ve spor zevklerini tatmin 
etmişlerdir. 

kıza «Üç Modem Kıu filmini temsıl el- ediyorlar. Babalarından daha genç bir tistlerden ziyade filmi seyredenler ü:ze• 
tiriyorl:ır. adam bulup bu kadını o adama aşık yap- rinde tesirini gösteriyor. 

Cidderı nefis bir surette temsil edilen 
1 
mağa karar veriyorlar. Ve şimdi aradık- Muhterem okuyucularımızın sabırları-. 

bu filim; ertiste kazandırdığı muvaffa- lan adam bulunmuştur. Hatta babalan- nı suiistimal etmemek için daha fazla iza4 

byetten ziyade sinema sahiplerini ee- nın metresi olan kadın da ona Q.şık ol· hatı 7.ait addederek vak'anın mabadını 

l 
vindirmiştir. muştur. Evlenmek üzeredirler de.: Fa- sinema perdesinde takip buyurmalarını 

ve bayramda Tayyare sinemasında göre• 
ccğimiz bu nefis filmi tavsiye ederiz. 

Bir ailede çocuğun yüksek mevkiini .. kat aksi tesadüf aralarına kara kedi giri-
Ann ve b~baların çocuklara karşı vazi-

1
yor. Ve yine ihtiyar adc-mı tercih ve he-Al•ancaktan: Hilmi, Rasim. Fethi ve llyas 

rinci takımda oynıyordu) bulun
dukları Altınordu takımı. 

O zamanki rekabet, çok başkn bir 
.eydi. Seyirciler, iki tarafa karşı 
marazi bir alaka gösterirler ve tri
bünlerde adeta düğün yaparlardı ... 
Oyun şimdi rastl.:.madığımız ciddi 
bir hava içinde başlamı~tı. T abiyeli 
oyun diye işte buna derlerdi. lki ta
raf, ilk on dakika içinde üç defa 
oyun de~iştirmek mecburiyetinde 
kalmışlardı. 

dakikaya kadar Altuyın lehıneydi .. 
Son dakikada Ziya, Saimin Hüseyi
ne verdiai topu Ziyaya geçirterek, 
hilafsız 25 yardadan topu siyah-be
yaz ağlara tnktı. Ve netice beraber
likti. 

Amerikada yeni bir proje 
BUGONKO OYUNCULAR 

Bu hafta, bir defa daha ayni renk
ler ve değişik adlarla karşı karşıya 
ge1ecek olan bu iki kulübün cevher
li sporcuları, hakikaten eski arka-

O gün seyrettiğim oyun, tanıdı
ğım oyuncu, elbette ki bugün ne 
Üçokta, ne de Alsancakta yoktur. 

Olamaz da.. Bugünkü oyuncular 
arasında en me ... hur top stopunu be
cerirlerse, mesele kalmaz. Ben söz
lerimi geri alır ve onlara seve seve 
hak veririm. 

Ayan bunu kabul ederse artist karı 
koc()ların ayrılmaları icap edecek 

daşlariyle kabili mukayese midirler? O gün bir tarafta Hamit, ayağiy-
Görünen köye pek ala kılavuzsuz le kırmızı - Lacivert kaleyi hallaç 

da gidileceği içjn, her kes gibi ben pamuğuna çevirirken, öte tarafta 
de buna kestirme bir cevap olarak Hüseyinli, Ziyalı Forvert hattı bir 
~Hayıu cevabını verebilirim. Bu fırtına gibi esiyordu. O zaman hiç 
münasebetle, 925 ilk kanununda iki bir oyuncunun, havadan inen topu 
tarafın seyrettiğim bir karşılaşmala- stop edemediği görülemezdi. Saha
rını kısaca anlatabilirim : da oyunuyle şii r yazan Şevki, bu 

Bir tarafta Aslan Hamidin, Dan- tarihte stadyumun en meşhur ele
yalın, Bürhanın, Hasanın, Muzaffe- maniydi ve Baron Feyzi de henüz 
rin, Vahabın, Nadirin, Necatinin, yaşıyordu, yani oyunuyle ölmemişti. 
Hasanm, Malikin, (Fehmi o gün Bürhanın meşhur kafo vuruşları, 
oynamamıştı) merhum Vehbinin Saimin göğsüyle topu karşılayışları 
bulunduğu Altay, öte tarafta Şev- ve Hüseyinin demir şutları, adeta i!ci 
kinin, Feyzinin, Mustafanın, Tank profesyonel takımın oyununda rast
Nuriyle Ziyanın, lsmail Hakkının, lanan heyecanlı bir hava yaratıyor
Hüseyinin, Saimin, Suphi ve mer- 1ardı. 
hum Rasimin (Rasim ilk defa bi- Gün\in neticesi, seksen beşinci 
~llllll.!l .. , ..... $JOJÇ wzc SJiP 
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HALK MASALLARI 

TEFEVVUK NEREDE ? 

Amerikadan gelen haberlere göre bir 
1 ayan azası, ikisi de çalışmakta olan bir 
1 
! karı kocanın senede he!! bin dolar veya 
1 daha fazla maaş almalarının yasak edil

işin bir de başka cephesi vardı:-. mesini i~teyen Lir kanun projesi hazırla
İtiraf ederim ki gol çıkarmak bugün- mış .. 
kii oyuncular için, eskiden olduğu Eğer bu kanun projesi kabul edilirse, 
gibi bir mesele d~ v •• 'ir. Evvelce gol akisleri bilhassa sinema aleminde büyük 
çıkarmak için mutlaka bomba gibi olacak .. 
şuta ihtiyaç vardı. Bugünkü futbol Çünkü l lolivudda ikisi de artist olan 
asları, bu mühim i şi ufak bir plase ve 5000 dolar ve daha fnz)a para alan 
ile daha iyi beceriyorlar. Yani bu- birçok karı kocalar vardır. 
gün, netice deme!: o!an gol çıkar- O zaman orlnya mühim bir mesele çı
mıık sırrınn, eskilerden daha iyi nü- kıyor: Kadın mı feda edilecek, erkek 
fuz eden şimdiki Saitler, Saimler ve mi~ Tabii hemen hatıra gelen cevap şu: 
diğer oyuncular, eskilerden daha Hangisi daha az meşhursa, yahut ta, han· 
akıllıca hareket ediyorlar. gisi daha az istidatlı ise ... 
-SONU AL TiNCi SAHiFEDE- Bazıları ela, bu gibi artist karı kocala

. '!il'• aa ff**F' e en: 
de Çin memleketine gıttı, Rıdvanşa- yı tekrar izharı şükran eyledi. 
hı yatağından nldı, yine göz yumup 'ı Bunun üzerine Şehristan da Rıd
açıncaya kadar Şehristanın huzuru- vanın vaadında böyle sabit kalarak 
na getirdi. Rıdvan böyle hiç memul~ kalbi değişmediği için pek ziyade 
etmediği bir anda maşuka~ı?ı g?rün-

1
1 memnun oldu ve kendisini kocalığa 

ce bu büyük saadete naılıyetınden kabul edemiyeceğini vaadetti. Evvel Zaman. dolayı cenabı hakka şükür etti ve: Rıdvan Şehristanın ağzından bu 
N 1 miifarekat ettikleri gündenberi onun! vaadı işitince pek ziyade minnettar 

"r////X//L//LJ 1 • d ~ ateşi aşkı ile memleket memleket na- ı olarak aşk ve muhabbeti tezayüd et
~- l n e UL7.ZZYZ/Z7n-1 sıl avare dola~tığını ve artık kendisi I ti ve ebediyen Şehristanı seveceğine 
~ ile mülalcattan ümidi keserek nasıl 1 ahdetti. 

Yazan: METiN ORBAY melül ve mahzun kaldığım Şehris-1 Sehristan ertesi gün bütün vükela 
9 tana anlattı. 1 ve ~üzerasım cemedip büyük bir di-

Şehristan ise sevdiği delikanLdan j van teşkil etti. Sonra ahaliyi de ora-s A B 1 R L 1 A Ş 1 K ?u sözleri işittiği gibi bin işve ve naz ya ce!betti. Ve şöyle bir nutuk irat 

ıle: ı eyledı: 
··~ . . .. . .. . . . . - iki gözüm, .b~ gibi. i~tirakların - Ey ahali 1 Büyük küçük ~ü~: 
ogre~dıklerı ~man s~n derece mu-ı vefatı haberı uzerıne sevgılısı Rıd- adam evlatları ıçın tesırı varsa da j lenize hitap ediyorum. Pederımın 
teessır. ve mutehayyır ol~ular ve I va.ndan ayrı~a~ak. ~cml~ketine git-, perilcrce ol~m.az. Bizim •. sadakat ve I ~e~atından s~nra b~n~ siz ~a~ul et
bun.a hır ma~a da veremedıler. Başt~ . ~-ışA ve a~al~nın ıntıhabıyle tahtıni) vcfamıza ıftırak kat ıyyen sekte ı tınız ve benı kendınıze hukumdar 
vezır Muhsın olduğu halde hepsı culus etmıştı. Memleketin idaresini vermez. Biz daima ahdımız üzere 1 nasbettiniz. Her türlü emir ve neh
pek ziyade müteessif oldular ve ni- arzusu veçhile yoluna koyduktan dururuz. ı yime itaat edeceğinize de yemin ver
hayet «besbelli yine seyahate çıktı. sonra kalben maşuku Rıdvanm aşk Yolunda iltifatlarda bulundu.Rıd- diniz. Ben de hükümdarlığı o su
~Jabe~ vermedi ise de elbette yine ge- ve muhabbetiyle meşgul oluyordu. van şah ta vefa ve sadakatini beyan retle kabul etmiştim. Lakin şimdi 
hu <lıyerek memuriyetlerinin başına Ondan iftirakı Şehristana gayet ağır ve elem firkötinden nasıl hasta ve 1 cümlenizin malumu olsun ki Rıd
gittile: ve umuru devlete Şahın gay- geliyordu. Gitgide a~k ateşi Şehrista- bimecal düştüğünü, hicranın her da-' vanşahı zevçliğe kabul edeceğim ve 
bubetı esnasında sekte vermemek i- nın vücudunu büsbütün istila etti. kikası kendisine bir gün ve her günü 1 memleketin zimammı onun yediik
çin bütün gayretlerini sarf ettiler. Artık tahammül edemiyordu. Niha- bir sene gibi geldiğini ve nasıl vakıt 1 tidarına vereceğim. Bundan böyle 

Rıdvanşahın böyle birdenbire pe- yet Rıdvan şahı kendi sarayına ge- geçirdiğini bilmediğini iznh etti ve kendisini hükümdarınız olarak bil
riler tarafından kaldırılmasına gel;n- tirmeğe karar verdi. Ve bu i~i peri- hasretten nasıl kurtulacağını düşü- 1 melisiniz ve ona tebaiyet etmelisi-
ce :;>ehristanın emriyle vukua gelmış ]erinden birine havale etti. nürken birdenbire böyle bir mü la-• niz ! 

Ameı:-ikanın en kudretli bir yıldızı sayılan Macar güzeli «llyen Lett» 

rı.n boı,;anm.~larını ileri sür.ecekler:. ~el- i da kamu kadar me~hur ·olmak Üzere ..• ' 
kı de bu yuzden artık artıstler bırbırle- Yine Raymond'u ııeven bayanlar, «hı( 
riyle evlenemiyecekler. evde iki artist olamaz~ diye onu sahne< 

iki artist karı kocadan birini feda et- den çekip yerine karısı J eannelte Ma( 
mek, sanıldığı kadar kolay değilcliT. Çün- Donald'ı geçirenler hakkında ne düşÜ4 

kü Dick Powel'le Joan Blondell, halk ta· necekler? 
rafından ayni derecede sevilmektedir. iş bu kadarla da bitmiyor. Amer"ka~ 

F ranchot T one karısı J oan Crawford da sinema artİ!!tleriyle evlenmiş bir ç 1' 
daha gözde, daha meşhur diye ondan ay- meşhur muharrirler, profesörler ve sa·ro 
nlıp da sonra kendisini yine ona mı bes- var. 

bir İşti. Çünkü ŞChristan pederinin Peri de aldığı emre imtisalen ani- kat nimetine nail olduğundan dola- -BiTMEDi- Jetsin~ Bahusus şimdi Franchot Tone - SONU ALTINCI SAHIFEDE -, 
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Yazan : Mı,cı Zevako 

IRLANDA 
İngiltere ile 

anlaşabilecek mi? 
--0-

Londra 3 (M.H.) - B.De Vat~ 

Zeytinyağı satışları kuvvetli oldu 

Üzüm piyasası dalgalı geçti umumi 
vaziyet nornial addedilebilir 

- 72 - ranın geÇenlerde maiyetindeki biı 

- Oda Valova gibi ölüme mah- Onlar bu ziyafet esnasinda bir o- heyetle lngiltereye gelerek lnıiliz 
kum olmalıdır. daya gizlenmi~ler bir delikten bütün bükümet ricali ile üç gün süren mü· 

Kardinal yarattığı teairden çok harekatı takip eylemişlerdi. ihtiyar zakerelerden aonra iki memleket a-
mcmnun, gülümseyordu. kraliçe bu geceye kadar hiç bir za- rasında halline çalııılan meseleleri 

Gürültülerin arkası kesilince b:k- man kalp sıkıntısına uğramamıştı. bilahara yeniden ele almak karaıiyle 
rar söze başladı.. Havayı çok tehlikeli buluyor, bü- timdilik mütabauıslann tetkikine 

- Görüyorum ki arkadaşlar, kar- yük bir felaketin vukua geleceğini, havale ettiğini bildiren lngiliz gaze
deşimin sözlerini yanlış anlamışsi- Giz taraftarlarının yüzünde okuyor- teleri bu müzakerelerin hayırlı ve 
nız. O anlaşma dostluğundan hah- du. Kral ise bu anlatmadan fevkalı-
setti. Evet amma kimin hakkında~ •. de memnundu. Çünkü anlaşma o- müabet neticeler vermesi tememıi-

Likörler hep bir ağızdan bağırdı- nun nazarında kraliyet içindeki iki- ıinde birletmit bulunuyorlar. B. De 
Şehrimiz ticaret ve zahire borsası NOHUT: · lamut muamelerinin borsada yapıl- lar: liğe, bütün fenalıklara son vermit Valeranın cenubi lrlanda itlerinin 

tarafından son ekonomi haftuını Son hafta içinde borsada 182 çu- ması mecburiyetine rağmen palamut - Kral hakkında... oluyordu. O, Parise döneceğine ıe- haıına geçtiği gündenberi lngiltere-
letkil eden 2-8/2/938 tarihlerinde" val Nohudun 5.75"'6 kuruş arasında satışları kamilen borsada yapalmak- - Filhakika kral hakkında •. viniyordu. Kral ve Gizin maiyetleri ye brp ~ ~ ~e bir 
lletredilmif olan vündelik sabı lis- fiatlerle satıldığı horsa listelerinde tadır. Bu itibarla piyasa vaziyeti ta- Lakin üçüncü Hanri için değil... Bu karmakarışık oturmuşlardı. Eğer nazarla belcmedıp gibi lngillere la· 
telerine söre borsada sablmı§ tica- görülmü~tür. Geçen hafta 5.S-5.75 mamiyle anlaşılmaktadır. Palamut dostluk Yalova için değil. .. Madam Hanri biraz yüksek yere oturmut rafmclan da kendisine bugiinki ka .. 
r~ eoaaıun cinai, miktar ve hafta- kuruş arasında fıatlerle 282 çuval piyasası geçen haftaki vaziyetini bu ki üçüncü Hanri ölüme mahkumdur, olaydı, kral olduğu da farkedilemi- dar eyi niyetlerle yald8ftlmadliı t&-
IUC aagari ve az.anıt fiatleri: Nohut satılmıştı. hafta da olduğu gibi saklamtf ve e- o artık kral değildir. Bu dostluk Li- yecekti. '-rüz ettiriliyor. Gazeteler bütün 

Haftalık fiat Son hafta içinde piyasada müşa- sas nevi palamut fiatlerinde kuvvet- körlerin kralı, yani sizin seçeceğiniz Diğer zadegin kralın yemeğinde bu eyi temenniler haricinde iki taraf 
Jn.a ltimleri Mik.. Kaha Az Çok hede olunan talep karşısında nohut li bir istikrar müşahede edilmekte- kral hakkındadır. Evet ben de bu ye- ayakta hazır bulunmağa mezun idi- arumdaki anlatm•zl•klan kOlayca 
~ 3371 çuval 4.625 6.5625 fiatleri derhal tereHü meyli göster-1dir. ihracatçılarla yerli fabrikatörler mini bu suretle teyit ediyorum ve ler. Fakat bunlar diğerleri gibi kar- kabili hal aörmiyorlar. , 
~ m • 4.00 4.oo miştir. önümüzdeki hafta içinde ta- tarafından itt:ihah mübayaat yapıl- hu yemin tutulacaktır. makarışık durmıyorlardı. Giz taraf- Deyli M~lin biJdirdiiine ·· • 
--.. 511 > 4.825 ~75 ·n devamı "alinde piyasanın in- maktadır. Piyasa •ilamdır. 25 tarlan bir arada, kral taraftarları da mal lrlandMmm lneiltered aore ~ .. 
ffohut 182 5.75 6.00 kipf edeceği tehmin ediliyor. ZEYTINYA~I: MEKTUP diğer bir tarafta toplu duruyorlarclı. wleAnde aadıece ~ .. 
?~ 170 > 4.00 4.00 YULAF: Giz taraftarları, yaptlan yemini Bu suretle Dük Zefrana, Kalaber, :- •. deiil, bitün ~ .... 
il 200 > 15.75 15.75 Zeytinyağı piyasasında son hafta istedikleri zaman adeta ana ve baba- Mon~eri, Sentmalin, kırk betlerden I ~d . . . tt:-
~~k 115 > 4.00 4.00 Bu madde W:erine boruda uzun içinde de epeyce kuvvetli itler ol- larını kaybeden insanlar gibi derin diğer bir takımı bir arada toplanmış, ma an asınm ~•mryetıni tam-
~ aGlO balya 30.00 46.00 zamanlardanberi sallı muamelesi ol- 1 muştur. Borsa netriyatına göre aon bir teessür duymuflar idiyse de, aon- Briaak, Navil, Bussi Lö Klark, Buna malt~. Şimal ~ası lw8 
ialamut 3673 kental220.00 510.00 mamaştır. Bu itibarla müstakar pi-ıhaftn satıp olarak yukanya işaretle- radan verilen izahat üzerine son de- dö Fen toplu bulundukları tarafa eene nv-! lntrikere. kraliyetine~ .. 
eytinyağı 260580 kilo 29.50 34.00 yasa y-0ktur. Arpa piyasasına naza- diğimiz 13.SOOO kilosu sıra vadeli Tece memnun kalmıılardı. Çünkü doğru bakarak diş gıcırdatıyorlardı. radaıı ~ftiya ~ 0~ zıya .. 

J.nclr 950 çuval 4.50 12.00 ran yulaf fiatleri elverişli addedil-; olarak satılmış diğer miktar :ise bor- yapılan yemin şimdiye kadar karıı- Morever de orada idi. Fakat onun tt: ~endı kendinı idar~ tercih et .. 
~kirdekSiz Uz. 3461 > 11.00 17.00 mittir. ı sadan geçmiş C9ki satışlardan olup la§tınlan itleri bozmıyor, aksine yü~~n~n bİl'fCY anlamak mümkün ~tır. ~ zamandanberi bu meml~ 

Hafta içinde borsada satılmış olan 1 SUSAM: 1
1 
son günlerde eski satış kaydiylc bor- b 1 d h fa l ı_ tl d' . degıldı. ketı leıkil eden altı eyatette y&Jtyan 

1 un arı a a z a Kuvve en ırıyor- K al 'd k k d' . ~ 
ınuhtelif ticaret eıyasının miktar ve ı 1 sadan geçirilmiştir. du. . r gı er e~ en ısıne •nrmalı halk lngiltere ile aralannd8ki ~ 
_fiatlerini bu suretle icmal ettikten Hafta satıp olan 200 çuval susam Geçen haftanın satış yckuntı Aksam verilen büyük ziyafette hırıtop çu~a hedıye eyliyeceğim. No- günden güne kuvvetlendirmek hu .. 
lonra her maddenin nevi üzerinden 1 15.75 kuruştan nazlı satılmışhr. Ge- 240 J 00 ve geçen senenin bu sıra~! ÖOk bıraftaYlan ne,eli görünüyor- terdam do Şarte.r namına y min e- ıuıunaa büyük bir gayret göstermiı .. 
~aftalık sataş miktarı ve fiatlerini~ çen hafta başlarında fiatlerde muşa- rındnki satış miktarı da 58600 kllö ~llr bazı alaylı bakışlarla üçüncü derim ki, Hanri dö Bearn bizi böyle tir. Eğer ıimal lrlandası Dublindeıt 
tcçen hafta ile mukayeseli olarak hede olunan t~reffü meyilleri bu haf- olarak hesap edi!miştir. H;nriyi süzüyorlardı. Kral büyük bir arada görecek olur a hırsından idare edilecek müttehit bir lrlandı 
a§ağıya dercediyor ve son haftaya 1 ta tamamiyle inkisaf etmiş bulunu- Son hafta içinde vadeli olarak sa- b' . tih .1 .... , . çatlar ... Onun hali gözümün önüne fikrine mütemayil ise bu lıuıuata ka. 
ait piyasa vaziyetleri hakkında ala- yor. Gecen senenin bu mralarında tılan yağlar 33.5-34 kuruş arasınd3(. 1!' dış G~ ıte yfetmelgını yeml ışl, neşe geldiğinden kendimi up,tedemiyo- rar vermek münhasıran kendilerine 
aaaar annaan m ıgımız ma umatı ter . te mvvet ı ır ıstı rar muam e gormuştur. u şe ·ı e ge- ..fa. k , t F k t~ ba k rnın, gülüyorum. uıer. ·at pmal lrlandumdaki 1._ ~ ) • JJ ed' d·-· . }"' fia I 18 5 l 1. b' . .k 1 el .. .. .. B k'ld ıcın e ız ara ar arının a av arını·ı d.. Fak . 
d yt· ek 'd' p· b .. . . h f k" f' ti. 27531 s r ına \armrunısı. a a sa o· 1k kid ld w •• a aynca arze ıyoruz. arzetm te ı ı . ıyasa ugun ıçın l çen a t.: ı satış ıa en . - . .. l b I l b . . eh ~ ıyordu. anaal, ea en o ugu gibı bugün 

BUCDA Y: 
1 
de müstakar sayılmamaktadır. Kuv- kuruş arasında idi. go_z er} u ~~y arı: u ;azıyetı em· l-!anri kahkaha ile gülüyordu.Giz de Eire devleti ile birlqmenin aley· 
vetli alıcılar yohur. Geçen senenin bu tarihlerinde ise mıyet e t .. 1P e}le~ış ~7 a~lamı_ş-1 de gülüyordu. Daha sonra ayakta hindedir. 

Son hafta içinde borsada satılmıct KEPEK: sıra ya<Yların vndeli sabnları 48-49 lardı. Bu gozler Ruçıyerı ıle Katerın d I d ··1m ... ı... .... J~!..l l y c :ı: ..l" Med' · . .. 1 . ·-1· uran ar agu ege~ aaı at'. 
Q}duönnu ·-·L--ya i~retledigw imiz kuruş arasında cereyan eylemişti · .ıu0 ıçmın goz erı ıaı. On d ıa .., ·· f \ & •- 7u.au r- • - un muta ı o ug:.ı uzere 
nıuhteliE nevilerden 3371 çuval b~ğ- Buğday ve un fiatlcrini takip et- Geçen hafta Zeytinyağı pirasa- d I 1_ l k d . I b' b' kocaman bir (Vantersen Gri) küfi:-
d • !L f' · 'ha kt ld w d · w d .. h d ı t kl.. a gawnma ar arşısın a ış er ıtta ı ay satıtı nevı, m~t.ar ve ıat ıtı - me e o ugun an pıyasa aşagı yu- sın a musa e e oıunan ere a me~ . k" f . . ,, .. d 1.,_ rünü salladığını ~itir gibi oluymum. 
l'• le · · ka ·· k 1 b'l' ı ·ıı · b 1 f · • · r • f" ın ısa etmem ıştır. v.e gun e IK. va~ ıy fU surette cereyan etmıstır: rı musta ar sayı a ı ır. yı en u ıa ta ınıtırar etmış v~ ıat- t.l. t k" 600 .. al Ürüncü Ha ·Na kral 
Nnı çuval Asgarı"Azami PAMUK: l .. rdc göze carp~n bir tereffü hasıl iş~ sakışlye unu yuz.çuv. ara- .• :_'Lı· ed nnk (Vvar ınınGs~~ . 
Y ··-l. 1832 5 63 6 125 \ lın .. T. l b' f l l w f _ smda a mıştır. Geçen senenın bu sını ta1t ıt ere antersen rı1 
um~ . . o u.,tur. a e ın aza ıgına at o 1 h ft d . .. d l'k ·t d-".ı· 

Se 888 4 625 6 56Z- B - , ~il · · 1 ~ b h r d akd' . d b. a asın a ıse gun e ı satış mutan eaı. 
l'~ __ L 

6
c., ı:.·00 c.·.n

375
' liorsa. gu~aed 1 ~ nesrukttatını,~ ıc-,, und~nl uf. a ın ~~~1 .~ 'dı_r~? ed 11 \rasatileri 1000-120b çuval arasın- Saloiıda k*1ıkalıa'tar yl"kseldi, 

:~ " J. ~;7 nıa netıccsın f" p:ım • satı~mrı'llnf 'az: ata ıat tera~&I unu ı var ır. d 'd' K d' l J'• c· 
'Yekun ;3.3'1 I n~ı. mİkbır ve fiat: itıhaYiylc lforvec;- Piyasa sağlam olup- i~ihalı alıcı· a5ı ı. l f f ' l . . 1 arAınaba 

0
h ız: li . d" l 

B d b• h ft lk' wd h" ,. · l 'ld 1 d•w• la l d on 1a ta ıat erı ı e geçen sene- - ca asmet m '§ım 1 onutı 
un an ır a a evve 1 bug ay ı atı se ;;:ı e cereyan ey e ıgı an - 1 aı var ır. . b h f · fi l dak" ·ı l -1d ki b·ı· 1 _ ... _ --Lü 2;avı ld So ı im b . 1 nın u a tasına aıt at er arasın ı ne ı e me:şgu o u arını 1 ıyor at' 

-ut ~oıc::. nu ~77 çuva ır. n Şl ıs r · iNCiR · -
v h f b wd f' J • N · S tı b J A Ç k · . farkın kolayca anlaşılması için mcz- mı~ e geçen a tanın ug ay ıta erı evı a ş 8 ya z 0 j Bors::mın aündelili satı'l listclerme l A •• • ... • D "" .. l h 
araaında ehemmiyetli bir fark yok- Akala J <:İ hazır 24J 37.00 46 00 .. h f .. d ~ d 9501 mr muddetlere aıt aşagıdakı rak- -· ogrusunu soy ersem ayır •• 
tur p· _haftaki · tin' ~ • vaddi •OO 41.50 41 :sol gere con h a 1!~ .ıı;ı~ı e rsa a l kamları karşılıklı olarak arzediyo- Acaba siz biliyor musunuz~ 
b . ayaaa .-:w-- • • vazıye ı ı . 80 3 7 .00 1 çuval mu te ı ıncıt satı~ı yapı nu' /UZ t - Haşmetlim! Şimdi o, Bosde 

U hafta da o1duiu gıbi muhafaza • 2 cı haT.ır 38.00 ve bu sur~tle mevsim baıuncfan son N d" .. p 1 1 1 
et--:-:. Müam lit -1t· · · d de- ' Yerli J ci • 352 33 00 35 00 . k d bo _ _ı_ - • umara 8-2-938 orta 8-2-937 orta onmuı, roteatan ann top anti arı-
--..,ua. • • e su un ıçm e I . .., · · j tarıhe a ar rsctaa cereyan etmış 7 12 75 t 2 25 na riyaset ediyor. 

"anı eylemİftlr. > vadelı 1225 :>4.25 36.25 olan incir satısının yekunu 128082 · · A _L la d L 1_ k 
ARPA· » 2 ci bazir 12 30 00 30 00 ' ·~ 8 1 3.25 13.00 - rt~ on r a ~0rı~urnuz yo · 

· Yekun 2010 · · !çuvala balıg 0~~uş~ur.. 9 13.75 14.25 istediklerini toplasın. Ona karıı yü-
Hafta ...... olarıik i-retlediaimiz G hafta ise borsada muhtelifj 19~6 senes~ _ıncırlerınd~n geçen 10 14.7S 16.75 rüyeceiiz. Tannnıngayreti (Dük.dö 

--r :-- -e • eçen . . senenın bu tarıhıne kadarkı satı~ ye- 1 1 16 50 19 25 Gizi kastederek) düımanımızın hiın-
773 çuval arpanın beyaz neviden nevılerden ve muhtelıf şekıllerle sa- kunu ise ı 79616 çuval olarak he- . · .. . · . .. · 1 la d - · 

. NEZLEYİ 
,.İHMAl ETMEYİNİZ 

VE DERHAL 

_ .. 

HAKIKİVAlDA 
PASTillf RtlE TEDAVİ OLUNUZ 
ÖKSÜRÜK, GRİP, BOGAZ 

HASTALIKLARINDAN SİZİ 
KORUR VE TEDAVİ 

EDER 

oldnX... ve L!•--unun .ıı L"" .. t.!-tle tılmıı olan pamuk miktarı 2562 bal- l k d Şu vazıyete gore çekırdeksız u- metıy e ·on n parça parça e ecegız . .._u ~ ~ &;_.,. na sap anma ta ır. ·· f' l · · 7 8 1 -
aatıldığı ,.e ancak abpn bazı hU1usİ yeye baliğ olmustur 1 . . nd . dola zum ıat erınm ve numara ıaa 

.. 
. ._t ' •• • • 

So haft 
. ind:.: • k . . lncır pkı>:askalınaat a mev~b~. y!ı~; müstesna olmak üzere geçen sene 

ta~tlara muallak bulunduğu borsa n a ıç e pamu pıyasa- sıy e artı ış amış gı ulir. aıu f t) • b . bel d h .. 
nepiyatindan anlaplnufbr. aında tedrici tereffüler husule gel- muamelat yerli ufaktefek ihtiyaçları ı~ e.:~ u ~neye nıs t k a: ru-

Ceçen hafta i8e borsada muhtelif mittir. Gerek akala ve gerek yerli karşılamak içindir. Sab.flarm kısmı :aaıt ırllvazıyetılaarzetmledte ud~~-
.. -=•--~-- L___ L ,. h lla d h - ··k .. h. . . . h d ali __ ı,.·ı muıtu. ıracatç r nazı avran ıA-
••Cnıc:ıaeıı D1U1r ve nususı prt ma r a er gun muntazaman yu -

1 
mu ımmını ıse ur a m ar tçp.ı l d . le be l .1 l k ed' 

ol~-L l '>"-'2 1 tılın im le ·· ··1m.. "ba tı '-ted' ann an ıs r taet e ı er eme t ır. 
~ '-'JJ çuva arpa sa Ifb. sc e r goru '-'! ve mu yaa n, etmeJ[ ır. ş· d'l"k ~ · da d 1 k var-
A . l . d • • .____ .h t la t f d f 1 . l d .. k . k ım ı ı pıyaAa urgun u rpa lf erın e umumı vazıyet a- ııwmıı azamı ı raca çı r ara ın an ncır er e musta ar pıyasa ya - d 

taiı yukari geçen haftakinin aynı yapılmıştır. Fabrikaların mübayaatı •tur. Mal kalitesine göre fiat takdir c-
1
\JMUMl y AZtYET 

olarak kabul edilmekte ve fiatlerde pek azdır. di1mektedir. Hurda fiatleri ise 4.75 
iıtiJuar müphecle edilmektedir. Hafta nihayetinde pamuk piyasa- kuru~ta kuvvetli bir istikrar arzet-

Ceçen haftaki nqriyatımızda sı akala birinci hazır mallar için 46 mektedir. incir hakkında yazılmağa 
~Ydcttiğimiz gibi ihracat için ~im- ve yerli hazır birinci pamuklar için değer birşey yoktur. 
di_lik mübayaat yapılmamaktadır. de 35.5 kurut olarak. kabul edilmit- ÇEKiRDEKSiZ OZOM: 
F'ıatlcrin §İmdilik sağlam olduğu tir. 
•öylenmektedir. l ihracatçıların mübayaatta devam- Borsa neıriyatına göre son hafta 

BAKLA: ları haJinde fiatlerin dRha kuvvt!!tle içinde borsada gündelik itibarile sa-
Bona neıriyabnın ifadcaine göre ilerlemesi ihtimali vardır. tılmış olan çekirdeksiz üzümlerin ::n hafta 'içinde borsada satılan bak- PAMUK ÇEKIRDECI: miktarı ve fiatleri aşağıda gösteril-
nıiktan S 11 çuvaldıvı ibaret olup miştir: 

Piyasa vaziyeti umumi bakııla 
normalin fevkinde değildir. Geçen 
hafta işleri daha canlı ve hararetli 
geçtiği gibi geçen senenin bu hafta
ıına ait piyasa vaziyeti bu senekin
den daha müsait ve elverifli olarak 
kabul cdilm~ktedir. 

ABDISOKULLU 

HoROS 
Markasına Dikkat 

KABIZLIK1 

HAZIMSIZLIK 

MiDE 
EKŞlUK ve YANMALARINI 

Pderir· Soa d.ece teklif 
edilmit bir tac1 •• 

MiDE .... BARSAK~ 
RJ alqtarm.u. ıı 

AiadMi f..a lrOku" 
•• t•tenhlı defeder. Miio 

muil m~ daha ça~ 
daM kola, n daha 1mt•t tetir eder. 
8atb .-rblan ....... ndclecliniz.. 

7 ~ kiloeu 4.62S-4.7S kWUf ara-- Geçen ve daha evvdki haftalara Satış tarihi miktarı 
••nda •blmlfbr. Geç.en hafta bona- niahctlc pamuk. çekirdeği piyasasın- 2-2-938 597 
da •ıra malı i!uacatçılara elverifli da tehavvül yoktur. Fiatler maim 3 > • 447 

Az Çok 
1.1.00 14.SO 
12.50 16.)0 
12.00 17.00 
il .00 16.75 
12,2S 17.00 
11.00 17.00 

Dünya mobilyacılığının 
~ 

~ardan f 97 çuval mal satılmıt kalitesine göre 2.40-2.50 kuruş ara- 4 » » 819 
I tler 4.S-4.75 kuru araaında bu- Mnda temevvüç etmektedir. Alıct S > > 386 
Unnıuttu. vardır. 7 > • 793 
L Son hafta içinde piyasada bakla a- PALAMUT: 8 » > 419 
cıları~a nutlanmıı ise de stoklar Yek.un 3461 
~lf old~ndan &enit mikyaata Yubnda bir kalemde haftalık sa- Bu suretle mevsim başından ifhu 
lf Yaptlamama]da beraber gösterilen bf olarak gösterdiğimiz .3673 kental netriyat tarihine kadar borsada aa
~fiatler üzerinde müessir olmu, palamut aatıılarının berveçhi ati ne-\ tılmış olan çekirdeksiz üzüm mik.ta
~ ftalık asgari fiat geçen hafta- vilerden terekküp eylediği anlaşıl- rının 222208 çuvala baliğ olduğu 
teebi bet. pa~. daha yükselt olarak mıtt~r. Haftalık a~gari ve ~~i fi- borsa bülteninde görülmü§tÜr. Bun
y t .cdılmıttır. Mal mevcudu ga- talerı karplarına 1~retlenmıfiır: dan evvelki hafta içinde borsada 
.:tt az olduğundan fazla miktarda Nevi kental Az Çok 4036 ve geçen senenin bu haftaamda 

~ı°lrnıyacağı söylenmektedir. Tırnak 1575 400.00 510.00 ise 7317 çuval çekirdeksiz üzüm 
SIRDARI: :. 65 430.00 430.00 ı eablmalt suretiyle 1936 mahsulün-

Kaba 876 270.00 415.00 den satılmıı olan miktarın 4082266 
Ilı Geç.en hafta bu madde üzerine > » 80 290.00 290.00 çuvala baliğ olduğu anlaşılmııtır. 
}'u~lc ?lmamıı idi. Bu hafta ise Rufuz ı 056 270.00 280.00 Üzüm piyasası son hafta içindeyi-
~ ıda ııarctlediğimiz 145 çuval Kapçık 21 220.00 220.00 ne dalgalı geçmiştir. Bununla bcra-
C '4.75 ten mübayaa edilmiftir. Y ek\ın 3673 bcr hafta nihayetinde üzüm fiatleri 
5.J~en senenin bu haftasında fiatler Geçen hafta yine muhtelif mal- yine hafta batındaki seviyeye gelmiş 
b.ı kuruı olarak teabit olunmut- lardan 2093 ve geçen .enenin bu yalnız on bir numaralı mallarda0.50 r. 

Mısırdan haftuında 2678 kental palamut mu- santimlik bir tenezzül husule gclmiı-
An fevk piyasasında kayde şa- amelesi olmuftU. tir. 

1938 
Modellerini 

Haraççı kardeşler 

5 Şubattan itibaren 
Vitrinlerinde zevk sahiplerine tefhire başlamışlardır. 

~--------.-.-----------------------------* ----.......::..!..:!:uaı""°'uı;..,~JUlı.r.... ____ ı_..,.ı..ll.Q.Jt.rJlLis.lcıci_i.JJmÜnasebeti le Fia tlerin gösterdiği bu mütemadi 
~~.__~__.~-==~~==~===~~===~~~~~~~~~:....__J 
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Her c;eıal küçük, büyük ye-ni mo
deller gelmiftir. 

lı:mir nJkilıkıe YENi 1ZM1R 

ECZANF.SfNDE 

tZMlR BELEDtYEStNDEN : 
Tevfik Rüıtü Aras bulvannda 22 

.ayılı ada üzerinde yaptınlacak Ço
cuk hutaneıinin poliklir..ik ve labo
ratuvar tcıkilitının 15 bin lirabk 
kısmı vahidi fiatler esası üzerinden 
1 /3/938 salı günü saat on altıda iki 
bin dört yüz doksan ..sayılı kanun 
hükümlerine tevfikan kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Vahidi fiat cetvel
leri, ıartname ve projeleri bedeli 
mukabilinde bqmühendislikten te
darik edilir. Muvakkat teminat milc
darı 1125 liradır. 

Jıtirak için 2490 sayılı kanunun 
tarifi dairesinde hazırlanmı~ teklif 
mektupları ihale tarihi olan 1 /3/938 
ıalı günü azami saat on beşe kadar 
encümene verilmelidir. 
11-15-18-22 451 (249) 

- -- . ·- -
fmtl&SIR •• -..-.- .-- - 2 7 

..... 

- Dokuz yüz lira muhammen 
bedelli, bir adet kızak üzer:Pde he
~a çukurları tahliye cihazı teferrüalı ! 
olan motör. pompa, alıcı bom, ver:
ci boru ile birlikte 1 /3/938 salı rü- ! 
nü aaat on altıda açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Şartnamesi b~he
kimlikten tedarik edilir. lstirak için 
67 lira elli kuru§luk muvakkat temi
nat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve saatte 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

----ri&I M:wcW m--

encümene gelinir. 
11-15-18-22 (251) 

ARTTIRMA iLANI 

452 

TJRE HUKUK MAHKEMESi 
BAŞKA TIPLIGINDEN : -

1938/1 
Tirenin Cümhuriyet mahallesin

den lbrahim karısı F alma ek Aralan 

1937 SELANiK beynelmilel 
seı·J?~Sİ tar<.> fından 

ALTtN MADALYA 
ile tali:if edilmi; olan 

A~ÇllJ Ş s?1arkalı 
LÜKS ve E:<STRA 
1\1 A l\ H A LA I{ 

Er• iyi mal~; r-n' l.z rchr. • 
Sipari~lcrİ:l do~ruca fabrika

ya ver;lm.ez:i r;ca olunu:-. 

ile Eiridere köyünden Süleyman 
kızı Fatma çullu ve ödemişin Me
degüme köyünden Şakir k•zı Ane 1 
Dudu Demirbaı aralarında müsterek 
Eğridere köyünde aşaiı mevkiinde 
sağı yol solu tekkeli oğlu Nuri ve 1 

Himmet kızı Hatice ve arkası Mus
tafa oğlu Mehmet Ali evleri ve önü 
yol ve l:ısmen Mehmet kızı Hatice 
evi ile çevrili 235 metre murabbaı 
arsa üzerine mebni 200 lira kıyme
tinde tahtani bir oda fevkani ve ya
nında sofası bulunan bir oda ve yi
ne küçük bir oda ve havluyu muh
tevi bir ev ile ye i Şehir köyü su dc
)iği mevkiirıde sağı yol solu Şali kı-

j!lg - "" .~ ... _ .. _.....o r _...J;J: 

zı Abide yeri arkası değirmen tepesi 
önü yol ile cevrili 176 met-e murab
baı arz üzerinde 500 lira l:-ymetin
de su değirmeni tar.,,flar ar:ısınd:ı 
müsterek olup taksimi kabil olmadı
ğından Tire sulh hukuk mahb~me
ı;incc sr.tılması"'a knrar verilmfo o!
mnkla aç.ık arttırmaya cıkarılm•sbr. 
Ve 15/3/938 tarihine tes~düf edc"l 
s:ı.lı günü saat on h,.~tc Tire su1h 
bukuk mahkemesinde aç k arttırc:uı 
ile satılacaktır. A rttımn bedeli mu- l 
hammen lovrneti yüde yetmi.o; be-
şi bulursa ihale.si vapılncaktır. Yet
mİ$ besi~i bulma.d üı takdirde en 
çolr &rttıran•n taahhüdü baki 1.31-
mak üzere sahs daha 011 bes gün 
uzatılacak ve 29 I 3 / 938 tarihine te
sadüf eden &alı günü saat on b-:<tte 
ihaleyi kat'iyycsi yapılacaktır. iha-

~ 
5tc::MEH!Z 

ELE:KTRIK 
MOTORLERI 

Sanayide Siemens Motör \'e 
malzemesini kullnnan rahat eder . 

M. TEVFiK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları deposu 
Peştemalcılnr 77 /79 

Telefon : 3332 

le tarihinden üc: sene evveline ka
dar olan verf,?il~r alıcıva aittir. Art
t•nnava iştirak edeceklerin muham
men kıymetin vüzde yedi buçuğu 
~y ekcesi olarak vermc'eri t~zım
dır. ihaleyi müleakin arttırma bede
lini mü~terinin vermesi lazımdır. 
ihaleden &onra satılan malın parası 
verilmez veyahut rücı.; edilirse der
hal on beş gün müddetle yeniden 
artt1rmava ç;.karılır ve iki satış ara
sındaki farl: hüküm istihsali~e ha
cet kalmaksızın birinci rnüşte.-iden 
tahsil olunur. ihaleye i~tirak edecek
ler işbu arttırma kaime.sini okumuş 
ve bütün seraiti kabul etmiş addolu
nur. Dellaliye rüsumu mÜ!teriye 
aittir. Daha fazla malumat almak 
istiyenler mahkeme baı katibine 
müracaat edebilirler. Talip olanların 
arttırma günü Tire sulh mahkeme
sinde h&.zır bulunmaları ilin olu-

tiS.3i& Eli " 

tZMiR sıcıu TiCARET ME
M URLUC UNDAN : 

nur. 
447 (252) 

«Muharrem K!\ylıan» ticaret un
vanı ile lzmirde Keten çar§ısında 

tütün hanında 17 /3 numarada za-
hire ve üzüm ticaretini yapan Mu
harrem Kayhnnın i§bu ticaret un
vanı ticaret kanununun hükümleri
ne göre sicilin 2182 numarasına ka
yıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
Resmi mühürü ve F. Tenik imzası 

445 (254} 

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

ve ufak ve büyük camlıdır. DAIMON fabrikasının en ucuz malı
dır. Kontak yapmaz. Bazulmaz, herkesin ucuzca satın alabilece
ği fenerdir. Yalnız DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Su1uhan civarı No. 28/9 Hüs
nü Öz ödemifli .. lstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şaı. 

~l!l!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!ıl!!~!K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llBll!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!BI .... 

Is tan bul gümrükleri başmüdürlüğü r c' c ı: 
1294 sayılı arttırma kağıdındaki kanuni ıafi sıkleti 1365 kilo 

ağırlığında 125597 lira dejerinde ıifi İpek mensucatların kapalı 
zarf usuliyle ıatıf ilanı Ak,am gazetesinin 28/1 /938 eünlü nib-
hasındadır. «554> 328 (246): 

YILDIZ 
KADIN DiKiŞLERİ ııe 
ŞAPKALARI atelyesi 

Bayanlar! 
Sizlerin yüksek gıyım ze·ıkinizin 

inceliklerini tatmin edecek diki,, atel
yesi açıldı .. 

Bayram için sipari9lerinizi acele ediniı. 

P ARiS, LONDRA, VIY ANA MODALA· 
RININ YOKSEK MODELLERi TAKIP 

VE T ATBIK EDiLiR. 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÔZGÔREN 
PARIS DIKJŞ AKADEMiSiNDEN 

DiPLOMALI 

Lütfen adrese dikkat ediniz: 
Hiikiimet caddeıi Şamlı ıokak Nu. 28 

TL. 2535 IZMIR ' 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat · 

nazarına: 

Mi ELE 
Krema makinalari geldi 

Bu makinalar dünyanın her yeriıı• 
de sütçülük aleminde büyük şÖ~" 
ret kazanmış ve en verimli makı• 

ne olarak tanınmıotır. 
Son sistem yeni modellerimi:t 

gelm!ştir. 
AYNI FABRiKANIN 

MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
tZMIR ve civar umum satış de-

posu: 
MtSLEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

Gazi Bulvarı No. 17-21 
Telgraf: KAUKi - IZMIR 

9S8t : uopı~ ı 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Difleri ve dit etlerini temizleyip pırlanta ıibi parlatmak ve uzu11 

ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dit macunudur· 
Sabah öğle ve akfam her yemekten sonra günde 3 defa 

diş.Jşı.inizi lırçalayınız. 

il daimi encümeninden: 
Memleket hastanesi civarında Arapf ırını cadder,indeki mescit 

kurağının kuduz hastanesine ifrağı iti 1471 lira S9 kurut aç•? 
tutarla 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan istekl~· 
lerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları tefll'. 
natlariyle birlikte 28 Şubat 938 Pazartesi günü saat 11 de il IJa· 
imi encümenine bafvurmaları. 414 (247) 

T ,-- = 

lzmir defterdar!ığ1ndan: 
Dervi,aki Hasan varislerinin eski yıllar kazanc vergisindeJl 

olan borçlarının temini istifası için tahsili emval yasasına göde 
haczedilmİf olan Menemenin Seyrek köyü Kumtepe · mevkiill e 
1000 dönüm miktarındaki meraları 28/1/938 gününden itibareJ1 · 
21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıftır. .. 

Taliplerin yüzde 10 depozito akçesini hamilen 17 /2/9'J8 gıı· 
nünde saat 14 den evvel mezkUr kazada ilçehaylıkta kurulu )ı)o-
mİ•yona müracaatleri. 448 (256 



•• - -- - •• _ _..-J .. ...-

TURAN rabrikelan ••mutlbdır. Aynı umanda Turan 
'-alet abmlanm, traş eabunu ve kremi ile gUıellik krem- . 
lerint kaDanınız. Her yerde •ablmaktad1r. Ya1Dıı toplan sa-.. 
bilar i~ hmlrde Gazi 'Bu1vanada 25 numarada umum acen• 
lelik Nef'i Ak1azıla we j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Poela Kut. az• Telefon 34&5 

KREM BALSAMIN 

- \ ....,.,,., -' 

K11llll'al, sarııın, eımer her tene tevatuk eden yegane sıb.bi 
lrre•lerdir. Cildi bea!et, çil. leke •e sivilceleri kamilen izale 
~· Yarma uardanberi kibar mabfeUerin t•lulir ile kullandıkfar1 
~ slzellik kremleridir. 
ıc..- Balaamia dört tekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balaamiu Jap gece için penbe renkli 
~ - Krem Balsamin yaisaz gündüz için beyaz renkli 

- Krem balaamia aca badem gece için penbe renhli 
- Krem Balaamin aca badem gündüz için beyaz renkli 

lnFJiz Kaıııak ecunesi Beyoj'fu lstanbul ... 
(Arti) Anelin 

~~1kibar ve kıymetli 
~ Jalan her cias 
~11 boyamak için 
.-~ ~da Teya alket
' ~nne1c üzere A1-
ll11L.1 J'~ın Barmen teh 
);'lelti en büyu""k bo
\itt faLriJı•unden ee
~:!.a muvaEfak ol
~ L ARTI mar
~ lllOY4Üarı 9 E.YLOL 
"1 .. lll'e : deposunda ve 
..,._ t~ baharatçı ve bo
f.t~ lat da ara yı nız. 
"'~ok kirlı hem de 
~ . 'boyalana ea 
~ fit. Her cim e--

Boyaları -

Fiatı her keseye elveri'11 
Büyük radyofar1n enaf 

· ve kuclretinae · 
LOks g6sterif1J 

bir raclfO 1 - -

~~. SPAllTO·~ 
WlA~REK . 38 MODELİ 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karli~ı Han) 

~··············~;8ji·~-~~····~~·ii·~·~~~i··············~ 
-• . 

. . . 
• . . 
• . 
• . 

Norveç1anın haliı Morina bahkyağıdar. iki 
defa ıüzülmiiftür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Ba,1lr Salepçioilu Hana k&l'flllDda Batdurak - bmir 

. . 
• . . . • • • • • • • • • • 

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

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cioı kömÜJ' perakende auretile rekabet kabal et· 
mez fiatler dahilinde aabloiaktadır. 

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

POLO vapunı şubat ortasında Lond
ra, Hull ve Anversten gelip yilk çıkara- ERNST L-M RUSS vapuru 16 şubat· 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull ta bekleniyor. Anvers (Doğru) Ham• 
için yük alacaktır. burg ve Dremen limanlarına yilk ala· 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- caktır. 

tidasında Londra, Hull ve Anversten MOREA vapuru 28 şubatta beklenl· 
gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremeıı 
Londra ve Hull için yük alacaktır. için yük alacş.ktır. 

LtVERPOOL HA TI'I AMERICAN EXPORT LINES 
MARD1N1AN vapuru 5 şubatta Li- The Export Steamship Corporation 

verpool ve Svanscaclan gelip yük çıka- EXTA VIA vapuru ll şubatta bekle-

racak. niyor. Nevyork için yük alacaktır. 
MARDlNtAN vapuru 20 şubatta ge- EXHIBITOI~ vapuru 20 şubatta bek· 

lip I..Jverpool ve Glasgov için yük ala- }eniyor. Nevyork için yük alacaktll'. 

cak. STE ROYALE HONGROISE 
LESBtAN vapuru şubat ortasında Ll- DANUBE MARITIME 

verpool ve Svanseadan gelip yUk çıka-
racak. 

DEUTSCH LEVANTE - LtNtE 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg 

Bremen ve Anverslen gelip yilk çıka
racak. 

Tarih ve navlunlardald değişiklikler
den acenta mesullyet kabul etmeı.. 

,.., ... 14MS41!#"4 sza;m a 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

DUNA motörü 15 şubatta bekleniyor. 
Budapeşte, Bratislava, Viyana ve ı.m. 

içiıı yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
BUCA.RESr 

DUROSTOR vapuru 8 martta bekle
niyor. Köstence, Sulina ve Galatz v• 
Galatz aktarması Duna limanlan lçlıı 

yük alacaktır. 

JOHNSTON VARREN LINES 
LIVERPOOL 

ROYAL NEERLANDES INCEMORE vapuru 27 şubatta bek· 

KUMPANYASI Ienlyor. Burgas, Viyana, Köstence, Su~ 
OBERON vapuru 7 /2/938 tarihinde lina Galatz ve lbnil limanları için yük 

beklenmekte olup Rotterdam, Aınster- alac,aktır . 

dam ve Hamburg limanlan için yUk ala- DEN NORSKE MtDDELHA VSLINJB 
caktır. OSLO 

STELLA vapuru 8/2/938 tarihinde BAALBEK motörU tı §Ubatta ~k· 
~ldenınekte olup yükünü tahliyeden . . 

B V K~-t ll lenlyor. lskenılerıye, Dieppe ve No?Vei sonra urgas, ama ve .,. ence - kt 
1 · • ilk ı kt umum limanlarına yUk alaca ır . man arı ıçın y a aca ır . 

ULYSSES vapuru 18/2/938 tarihin- .ARMEMENT H. SCHULDT-Hambur( 
de beklenmeke olup yUkUnU tahliyeden GLttcKSBURG vapuru 8 martLl 
sonra Burgas, Vama ve KfSstence li- bekleniyor. Rottcrdam, Hamburg ve 
manları için yük alacaktır. Brcmen için yük alacaktır. ı 

STELLA vapuru 21/2/1938 tarihin- DAndakl hareket .tarihleriyle nav. 
de beklenmekte olup Rotterdam, Ams- lunlardakl değişikliklerden acenta me. 
terdam ve Hamburg limanları için yUk suliyet kabul etmez. 
alacaktır. Daha fazla tafslllt almak lçln Blrln-

SVENSKA ORtENT IJNIEN el Kordonda v. F. Henry Van Der Zec 
AASNE vapuru 7/2,1938 tarihinde ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra· 

beklenmekte olup Rott.erdam, ~mburg caat edilmesl rlca olunur. 
Gdynia, Dantı.lg, Danımarka limanları ON 
Is B 1 k 1. l . . ''k ,_ :rELEF No. 2007;ıool veç ve a tı ıman arı ıçın 7u aıa-

caktır. -----------· FINN vapuru 22/2/938 tarihinde ge- eder. 
llp Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dant- Daha {azla tafslllt tçln ikinci Kordon. 
zig, Danimarka ve lsveç ve Baltık li- da Fratelli Sperco vapur acentasına mUı 
manlan için yük alacaktır. dilm . ri ı N 1··-'--racaat e esı ca o unur. av \.U.U&l'\ 

iiiiiiiii~mımmı .. !E'llısmlll!lrı111~------ SERVtCE MARtTtME ROUMAIN d ki e ilanlardaki delişikliklerde• • U *MW5 W» •• SUÇEAVA vapuru 14/ 2/ 938 arihln· a v 

. ... .... . . .. . 

B R, ı s T o l da beldenmekte olup Malta ve Marsil- acenta ıncsuliyet kabul etmez. 
ya limanları için yük ve yolcu kabul Telefon : 2663/41ll/4Z21 

Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide .. .. 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eı 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu 
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine iliveten fiatler müthit ucuzdur. 
Is tan bul da bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

• • m 
En korkunç düşman ve en 

silah mükemmel 

-
Soğuk algınlığına lıarfı ker.din~ GRIPIN lr•lcrriyle lıcır•,.n•.z. 

SOOUK ALGINUCJ: Ba., dit. GRIPIN: OfÜl,ftekten müteYellit 
. bel, kulak ağrılarına aebep olur. hastalıklara mini olur. 
\GRJPıN biitiin ainlan dindirir. SOOUK ALGINLIOI: Kmldık, 
•SOOUK ALGINLIOI: Nede, arip nefeliztik te•lit eder. 
iye IMr çok teWikeli hutalddar do. GRIPIN: Kınldıiı geçirir. Neteni-
jwar. zi iade eder. 

G R ı . P 1 N 

lzmir defterdarlığından: 
Satıf Nu. Lira K. 

1162 K~y M. Kiiıtbane C. 250/2 taj Nu. lı eY 500.-
1163 Kuruçay M. Kiiıtbane C. 248 taj Nu. b f1nn 300.-
1164 Güzel1alı Oçlw,War Urla C. 430, 431 Nu. h 331.50 

M.M. ar1& 248.26 
1165 Güzelyah Oç kuyular Urla C. 428 Nu. la 73.80 

M.M. arsa 55.35 
1167 Güzelyah Oçlwyular Urla C. 426 Nu. lı 194. 75 

M.M. ana 146.06 
1173 Kahramanlar Salepçi S. 63/1 taj Nu. lı 67.20 

M.M. arsa 16.80 
1174 Kahramanlar Salepçi S. 63 taj Nu. lı 79.10 M.M. arıa 19.78 
1175 Kahramanlar Salepçi S. 63/2 taj Nu. lı 144.20 

M.M. arıa 36.05 
1176 Salhane Duygu S. 24 taj Nu. lı eyin 24 de 20 hiueai 40.-
1178 Bayraklı Burnava C. Karan'fil S. 79-81-4 taj Nu. lı 

ev, kah.vehane ve ana 120.-
1179 Bayraklı Kanarya S. 8/1 taj Nu. lı 165.50 M.M. arsa 41.38 
1182 Bayrakla Bumava C. 55 taj Nu. lı 532.35 M.M. arıa 133.-
1184 Alaybey Şimendifer C. 81 taj Nu. la 82 M.M. arıa 65.60 
1187 3 üncü Karatq Adalet S. 17 taJ Nu. lı 217.50 M.M. 

arıa 65.25 
1189 Salhane Yeni Turan S. 16 kapı Nu. lı 84 M.M. arsa 

5 de iki hiaaeai. 6. 72 
1245 Güzelyalı Ferah S. 24 taj Nu. lı ev 200.-
1246 Buc& Yukarı mahalle Zafer C. 7 Nv.. lı dükkan 125.-
1248 Buca Yukarı mahalle Zafer C. 5 Nu. lı dükkan 125.-
Yakanda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten ve temdiden 

talip çıkmadığından 7 /2/938 tarihinden itibaren bir ay müd
Cletle pazarlığa bırakılmıttır. ihalesi 7 /3/938 tarihinde saat on 
bettedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne mÜl'acaatleri. 

436 (248) 

1 LAN 
Kambiyo Müdürlüğünden: 
Tirk paruı kıJ111Ctini koruma h•kktnclaki 12 numaralı ka· 

rarnameye ek kararnamenin hükümleri daireainde altın ticareti 
ve albn alat Yer'İfİ ile IDeffUI olaa hakiki ve hükmi ,.Jıulann 
mezkir kararnamenin dördincü madde.i mucibince tutmak mec
buriJetinde olduklara defterlerin nümuneleri hazırlanmıfbr • 

·~ '1.e:'trak, pomu 
~ --eri maranaoz 1c.a.....a Pade 3 kate alınabilir. 
:'~tını ela depomuzda~__bıu.hı~Uıııuz.___~~~~~~~~..!....~~__jla~İmm__~ue~m~or!!!:!!i:!.l!!a!!..!J~ik~lı.:~at~~.jTJd!tiiflB.!ı~·m1ı1B....ıgı!'llll~ınga.s.~~~~ 

Albn ticareti yapmak üsere Maliye V ekiletince mezun kılm
llllf olan bankalarla kuyumcu Ye antikacılar ıibi 1&nat '" ticaret 
cri>abıma ve ditçil«in ve hurda veya masnu altın alım ve aatımı
na H-t• mutade halinde icra eden hakiki veya hükmi talnılarm 
iz••i bir hafta içinde idaremize müracaat ederek mezkUr nü. 
muneleri almalan ve defterlerini ona •öre huarla1arak tuclİll 
edilmek üzere müdiiriye~:mize ibraz e,lemeleri lümaau ilin ola-
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Üç J_apon Gemisi Hasara Uğradı 
Dünkü ziyade hava bombardımanlarına • 

ettı 

Şantung Viliyetinde Ingiliz müdafaa nazırı 
Umumi valiyi sevmiyen halkın büyük l~~e. m~sele~inin 
bir isyan çıkarmasından korkuluyor gını soyleyınce 

sonra düşünülece· 
fırtına kopardılar 

Paris, 10 (ö.R) - Çinden gelen ha· 
herler daha ziyade hava faaliyetine dair· 
dir. Dört Çin tayyaresi T1en-Çin - Fukeu 
hattının cenubundanki Japon mevzileri
ni §İddetle bombardıman ebnİflerdir. Ja
ponlar mukabele olarak Çaıa, Poıunı, 
Şan-Fu üzerine bava taarruzları yaptak
larmı haber veriyorlar. Çinliler Y ang-Çe 
nehri mansabında üç Japon harp gemi
sini de havadan bombardıman ederek 
.hasara ujTattıJdaruu bildirmektedirler. 
Bu habere göre Japon bU., gemileri ta
mir edilmek üzere F onnoz adasına gön· 
derilmİft.İr. 

Tokyo, 1 O ( ö.R) - Hariciye ne
:ııareli namma beyanata salibiyetli bir 
zatın jfaclain• söre Japonya, deniz si
ıahlanmn miktar üzerinden tahdidiyle 
uirafacak her konferansa ittirake hazır
dil' ye bu •uİJel Japonyanm 1936 da 
Londra deniz konferansında alnılf oldu
ğu nzİyetİn teyidinden bqka bir ıey 

değı1dir. 

67 TAYYARE DOŞOROLDO 

.. . 

Çinde Japon askerleri yıkılan köpriile1' yerine muvakkat köp1'üler kuruvorlar 

re Şantung Yiliyetinde bir İsyan çduna- gümrük idaresine müracaat ederek bun
sından korkulmaktadır. Bunun sebebi dan böyle gümrük varidatının bir Japon 
Çin merkezi hilk~tinin buraya umumi bankasına !'abrılmasını tekrar istemi§ler
vali olara:C gönderdiği eski hariciye na- dir. 
zın B. Çan-Çangın yerli ahali le.rafından 1 Keza Japonlar Çin bükümetinin diğer 
sevilmemesidir. • bankalardaki matlübatı üzermden harici 

Tokyo, 9 (A.A) - Mebusan mec- istikrazlara ait tediyat yapılma::mı menet

Tok10, 10 (ö.R) - Çindeki bava 
muharebelerinde muhasamatın bqından 
beri dii§ürülen Japon tayyarelerinin sa
yası yalnız 67 dir. Buna mukabil -Japon lisinde ecnebi sermayeleri bak.kında be- mek iddiasmd:ı da bulunuyorlar. 
iddialanna göre- 269 Çin tayyaresi dü- yanatta bulunan maliye nazırı ecnebi Berlin, 9 ( A.A) - Çin sefiri Fimg 
ıürülm~ Ye 368 tayyarede bulunduklara sermayecilerin menafiini milli mena!ie F ong Cbcn bugün orta Asyayı dolagmıı 
tayyare meydanlarmda havadan bom- zarar gelmeden korumak imki.nlarınm olan Alm;.n ki.§ifi Vilhelm Filchurri ka-
bardnnan edilmİftİr. daima mevcut olduğunıı aöylemİftİr. bul etmi§tİr. 

Roma, 10 (ö.R) - Reuter ajansı- Şanılıay, 9 (A.A) - iyi bir menba- Birçok Çin ve Alman ıahsiyetleri bu 
1 

na Japon bynağından bildirildiğine cö·, dan öğrenildiğine göre Japon makamata gC:r~mede hazır bulwlm:,ıılardır. 

ı~-~~~,,,_.......,,,., _ _,,..~'t-_.,.,. 
lngilterede kı' manevralan 

Londra, 1 O ( ö.R) - Harp halin- riyesine mensup piyade müfrczele
de İngilterenin erzak temini mesele
si hakkında milli müdafaa nazırı B. 
Jnskip tarafından Avam Kamarasın-
da yapılan beyanat İngiliz gazeteleri 
tarafından hararetle tefsir edilmek
tedir. Hakikatte B. Jnskip bu mese-

recesinde artmıştır. Halbuki askeri 
ve ticari filolarının tonajı, nisbct iti
bariyle, ayni mikdarda artmamıştır. 
Bu sebeple İngiltere iaşe bakımın
dan bugün 1914 ten daha müşkül 
mevkide bulunmaktadır ve memle
kette ihtiyat erzak depolarının teş
kili milli müdafaa planının bir cüzü 
olmalıdır. 

«Nevs Chronicle> de meselenin 
geldiğini söylemiştir. Nazır iaşe me- vehametinden bahsetmektedir. 
selelerinin daha sonra düşünülece- Nihayet «Daily Ekspress> gazete-

lede izahat vermekten çekinmiş ve 
silahlanma ve inşaat meselesinin 
milli müdafaa bakımından evvel 

ğini ilave eylemiştir. si : 

. cDaily H;rald~ ia~e ~~~~lesind~-ı - Hükümet bu meseleyi şimdi 
kı bu menf ı vazı ye tın bu tun partı- halletmediği takdirde gelecek inti-
lerce umumi bir tenkit mevzuu ol- habatta müntehiplerin bunu gözö
duğunu ve meclisin bu meselede hü- nünde tutacaklarını yazmaktadır. 

ri Vay - Hey - Vay limanına çıkarıl· 
mıtlardır. Halbuki bu liman lngi1i:t 
filosunun Çin denizlerinde ya~Iı.1' 
hareket ;;ssüdür. Bu sebeple lngılı:t 
otoriteleri Japon kumandanlığı ııeı'" 
dinde hadiseyi şiddetle protesto et" 
mi~lerdir. Japon kumandanlığı ka• 
raya çıkarılan müfrezelere gemiler~" 
ne dönmek emrini vermiştir. ln1J1

" 

lizler böyle bir hadisenin bir daha 
tekerrür etmiyeceği hakkında da te" 
minat istemişlerdir. . 

Kontes Ger al din A • ıkümetin basiretsiz hareketine hay- Londra, 10 (ö.R) - Hong-Kong-

pp On Y 1 ret ettiğini yazmaktadır. tan Röyter ajansına bildiriliyor : 
Bu gazeteye göre 1 914 ten heri - Resmi kaynaktan öğrenilCliği-

Kruvazör oldukları sanılan ik• 
Japon harp gemisi Vay - Hey - Va1 
limanında bulunuyorlar. «Sugo1k' 
İngiliz kruvazörü ile bir refakat ge6 
misi de "radadır. Bunlar orada lngİ· 
liz menfaatlerine nezaret etmekte
dirler. Hong - Kongtan gelmekte 
olan Cape - Tvon zırhlısı da Va'Y -
Hey - Vayda beklenmektedir. ingilterenin nufusu dört milyon de- ne göre bu hafta başında Japon hah-

Arnavut kraliçesi olacak olan 
romanesk hayatı genç kadının 

Büyük Britanyaya göre 
Habeşistan ilhakının tanınması, ancak . 
bir Akdeniz anlaşmasiyle mümkündür 

Ro~a, 1 O ( ö.R) - Gerek Londra ve gerekse Ro
mada lngiltere ve halya arasında bir anlaşma ihtimali 
hakkında bazı mahaf ilde gösterilen fazla nikbinliğin 
tadiline çalışılmakla beraber İngiliz resmi mahafili son 
günlerde havanın ümit verici mahiyette olduğunu giz
lememektedirler. 

Londra, 9 (A.A) - lngiliz gazeteleri Lord PJy
:mouthun ltalya, Fransa ve Sovyet1er birliği elçileri ile 
~aptığı görüşmelere büyük ehemmiyet veremktedir .. 
Bütün gazeteler ve ezcümle Times gazetesi ltalya ile 
İspanya ic;inde vukua gelecek bir anlaşmanın İngiliz 
ltalyan müzakerelerinin diğer safahatı için hayır1ı bir 
işaret olacağı kanaatini izhar etmektedir. 

Dailv T clJlfaf diyor ki : 
- Kont Grandi dün akşam hariciye nezaretinde 

müsteşar Cadogan ile ikinci bir görüşmede bulunmuş, 
bu görüşme esnasında yeni bazı İngiliz teklifleri ileri 

ı. 

Kontes Gcrald.in Apponyi keııdisinı is•ikbal edenler arasında sürülmüştür. 
Kont Grandi bunları tetkik edilmek üzere Romaya NIS 6 ŞUBAT (P.S) ta doğmU§tur. Altı aylak iken babasını de büyük anneleri yenına döndüler. Şim

kaybetmiştir. 1914 senesi huiranında di Arnavut kralı Zogo ile evlenecek olan 
bildirmiştir. 

Dail.Y. Mail gazetesinin bildirdiğine göre Londra 
nıahafı1ı İtalyanın İngiltere hükümeti umumi bir Ak
deniz anlaşması çerçevesi dahilinde Habeşistan impa

Am3vutluk kralı Ahmet Zogo ile ni- Bayan Gladis Virgini Stuart 23 yaımda Kont Apponyinin büyük kızı Kontes Ge
pnlanan Kontes Geraldin D'Apponyi'·ıbir genç kızdı. Pariste bulunuyordu. ln- raldine Apponyidir. Küçük hemtire.İ 
nİn annesi eski kontes bayan Girault, 1 giliz kibar sosyetesine mensup bir bayan Peıtededir. Erkek karde,i kont Juliuf 
ikinci kOC3Sı kumandan Girault ile bir-) tarafmdan Ritz otelinde verilen ıiyafete Apponyi ise on dört YBJında olup anne
likte Niste oturmaktadır. Kızının nİpn- davet edilmitti. Ayni ziyafette İmpara- sinden hiç aynlınaıDJfbr. 

ratorh.rğunu tanımağa mütemayil gibidir. 
Cönüllülttin geri çağmlması meselesinde Sovyet

ler birliğinin bazı güçlükler çıkarmasına intizar olun
maktadır. Söylendiğine ,göre Sovyet büyük elçisi Mais

i ki dün Lord Plymoutha gönüllülerin yüzde yüz nis
betinde çağırılması için ısrar edeceğini bildirmiştir. 

lanmasa hakkında apğıdalci izahatı ver-,· tor Fransuva Jozefin te,rifat nazın Kont 1 
mittir: Apponyi bulunuyordu. Kont Apponyi bu 

- K~ . Amavutl~. kral~. ~e n!- ı davett~ güzel Amerikalı bayana B,ık ol
pnlandıgmı Tırandan gonderdıgı hır, mU§, bar ylldınm darbesi ıeklinde bBJlı-
mektı.-pla öğrendim. Kral Zogonun kızı- ı yan muapkadan altı gün ıonra da iki s • / 
mm fot?gTafıru görmek suretiyle ona I genç nifanlanmıflı. Harbın ilanı Pariste eçtm y apl l YOT 

Daily Ekspress gazetesi de Sovyetlerin yüzde sek- I 
sen•nisbetinde bir geri çekme istiyeceP,ini kaydetr.ıek-
tedir. ltalyan hariciye 1ıa.::ırı Ciano bir tiirende . 

Daily Herald ise diyor ki : ·~et• 
Sovyetler hirliği yüzde 85 nisbetinde ısrar ederken Maamafih İtalyan büyük elçisı bu~nkü .,,pt.ıı İl}ık olduğunu biliyonon. Kral kendisini I yapılması beklenen muhtqem düjünün 

aratın~, Tarana gitme.iİnİ rica etmi;ti. Cenevrede yapılmasını mucip olmu,tu. 
Yine Tiranda görü~tükten sonra zevcesi Harp Avusturya Macar imparatorlu
olmayı lıabul edip etmiyeceğini aormU§- ğunun inhidamı ile neticelenince Maca
tur. Geraldin cevabıni vermek için bir ristandan Belakun ihtilali baıgöstenniıti. 
tereddüt <!evresi geçirmi~tir. BBJlıca mi- Kont Appon)•İ zevcesiyle Macar-Utanı 
nia Arnavutluk kralının Müslüman ol-

1 
terkecierek Pariıe gitmiılerdi. tki kızı ve 

maaı idi. Kwm da Müslüman olmak oğlu yanında idi. Belakun ihtilali niha
mecbur:yetinde kalacağını biaaediyordu. , yellenince Kont ve Kontes M:ıcari!tan-

Aldığ:m bir mektupta Geraldin ev- daki m31ikanelerine dönmüılerdir. Kont 

lenmeden~.ö~c~ ~iıe. ~elerek ~e~i z.iya-I 1924 le Bud ıehrinde öld~. Duİ Kontes 
ret edecegmı bıldırmıftir. Bu badıse bak- te çocuklarını alarak Maatnstanı terketti. 
kında ıize söyliyebileceğim bundan iba- Fransanın Manton ıehrinde yerleıti. 
retti:-.» · Kont ve Kontes Apponyinin iki' küçük 

KONTF.S APPONYJNIN kızlan vardı. Bunlar da anneleri ile be-
ROMANF.SK DO(;ONO raberdiler. Kontes Apponyi Montantan-

E:Jti r ontea Apponyi ( Gladia Virgfoie da Franem zabitlerinden Giraultb ıevi
Stuart adıyle) 1891 seneaincle Nevyork- 1 ıerek evlenince küçük kızlar Badaı>eıte-

Roma, 1 O (ö.R) - Şimali lr
landada Ulster eyaleti dahilinde F o i
kon nahiyesinde yapılmakta olan 
intihabata ehemmiyet verilmektedir. 
Bu intihap Ulsterin lrlanda serbest 

İngiltere ve Fransa yüzde elli üzerinde uyuşmuş hLı.: büvük bir terakki olarak kaydetmektedir. hııtl' 
lunmaktadır. ln~iltere bu teklife muvafakat etmiştir. Fran:'3 50~' 

Kont Grandi ise kararı ademi müdahale komitesine hareketini daha tam olarak tesbit etmiş değildır. 
ı_e_rk_e_t_m_el_<_t_e_k_li_f_in_i_ı_·ıe_r_i_s_u_·r_m_ü_şt_u_·r_. ____ ___ _ yeller birliği ise tam aleyhtedir. ______.,,,. 

devletine iltihakı hakkında B. De ı·cıpanya harbı u b · 1 k ı·s panya Ja 
Valera taı:afından ileri sürülen fik- nar rn ınsan l aı 

,,&.. bt'9" 
re .şimali lr~~da ~hali~inin temayül Bari, 10 (ö.R) - San Sebnti- taraf l o/ur mu? Roma, -10-(o-··.R) - San Se o10' 
edıp etmedıgıne hır mıyar olacaktır. andan bildiriliyor . __ ,,... ıııı!ı 
N · 1 b k d 1 • R · tianodan bildirildiğine göre ~,,., etıce er u a şam an sonra reyler l. T ld .. .. d b . d oma, 1 O ( ö.R) - Nasyonalist d r 
sayıldıktan sonra anlasılacaktır. ı ertuc ket uç 1 gun en h erbeı de- l 1 nalistler T eruel mıntakasın a . .,iiı ~ vam e mc e 0 an mu are e gazt;te eri spanyada harbin insani- ·Icı 1 

---<>-- l · ·1 · · · l bb l üç günlük muharebelerde ı 
1 

et· • nasyonalistler 800 metre arazi iş-- eştm mesı ıçın yapı an leşe üs er 
J bnissuudun nutku gal etmişler ve yedi esir almışlardır. münasebetiyle bunların samimiliği- kilometre murabbaı. arazi işga pit 
Bari, 1 O ( Ö.R.) - Mekke civa- Son )'.İmıı ~ört saat zarfında en en- ne inanmadıklarını ve bir buçuk se- tiklerini, 7000 esir aldıklarıo•İ,atif 

rında kral lbnissuudun söylemiş ol-' teresan vaziyet, bir Rus tankının neden beri bilakis tethiş hareketleri- Rus tankının silah ve miirette le tes· 
duğu nutuk iyi intibnlar bırakmış- : bütün a~kerleri ile mısyonalistlere ı nin teşvikinden başka bir şey yapıl-! le nasyonalist hatlarına celer~ ıer· 
tır. 'teslim olması imiş. madığını yazmaktadırlar. lim olduğunu iddia etmektedır 


