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. MEi ? $EHiB.-HABERLERi 1 -:~!:::r~cıs~~ 
S E V J L M K ancak kralm itimadına d~!a..11an "~ 

E fZ"LT.LZZZ"f/.&ZJ Mİ ? hükümetle memlekette sukun hisst4 

: '*'**222»W• İKTİSAT VEKİLİYLE HASBİ HAL d:bffir~~ hükümran olduğ.u~u i kral 
~HA AlGJ.Sİ Bu sözlerden anlaşılabı~ı~ k utlak 
• I Y 1 

-- Roman yada kendi otoriteaını rrı. de-

:~;""-... -... -... -·-İ-Y-İ D İ R? ............. 8. Şakir Kesebir tedkik- ~~:~::::·:::::.::::.~:.:~ 
Bn. Suna Eren diyor ki: )erı•nden ÇO.k memDUDdUr . ::;~p~kg:.~~:·~~~:.,.ırkr!'~;: 

miştir. Eski hükümetin bir nıu"~ di 
Greta Garboya, Robert Tay lora aşık olan kıyet silahı 01arak kullandığı ya dist 

-B"ŞTARAFl t-tNCl SAHlFEDE- , lerine de makes olduktan sonra bu hu- aleyhtarlığı siyasetinde bile ta iarı 
ŞUUrsuzları bir tarafa bırakırsanız ne çokatnberi arıu ettiğim Ege bölgesini f .sustaki mütalealarını hususi surette taf- yapılmış, şimdiki Romen hudft re 

J l d ziyaret için Perşembe günü Ankaradnn f sil etmişlerdi. dahilinde bulunan eski akalli)'e '~· 
SeVmeaen SeVi meyi ı ne e aynldım. Kütahya, Balıkeseir ve Edrc- Hasbihalimiz esnasında vekil tütün karşı hiç bir adaletsizlik yapılın• ra 

sevilmeden sevmeyi hoş göremem mitte iki, üç gün kalarak, bildiğiniz gibi, mevzuuna tekrar avdet ederek her sene cağı, yalnız umumi harpten '°"eıı 
Izmire geldim. Iki gündenberi Izıniri . memleke~ yirmi beş milyon lira getiren gelen ve gayri nizamt olarak R~r iıt 

Sevmek mi, sevilmek mi daha iyi? 
Anketimize gelmit daha bir kaç cevap 
vardır. Bayram tatili bunların netrinin 
gecikmesine ıebep olmuştur. 

tanımağa ve buraya ait iştc~i tetkik et- bu iş üzerindeki pürüzlere temas elti-) tabiiyetini almış olan yahu?• ~:,. 
meğe devam ediyorum. Tetkikatımdan, ler. Gelişi güzel bir tahdidin fayda kadar· .·aziyetleri mevzuubahs olaca~ h• 
gördüklerimden memnunum. Ege böl- zarar vereceği pek bedihl olduğundan rih edilmiştir.Bu nokta yahudi eYyı· 
gesinin yer yer refahına v:? inkişafına bu mesele iizcrinde temkinle, gayet et- tarl~~ı cereyanın.d~ bir geril~rııe Ba1 

Bn. Suna fikirlerini ~öyle anlatıyor: 
c:Belki biraz garip bulacaksınız, Ben 

atkı hiç bir zaman denk gelmiyen bir 
mübadele addetmekteyim. Ama hiç bir 
zaman .• Duygu insruı varlığının o ka
dar mahrem, o kadar fahsi bir hazine
sidir ki ruhlarında birbirinin tıpkm, 
birbirinin dengi bir afk yaşatan iki ph
aa rastgelmek imkansızdır. Farzı mu
hal olarak birbirini ayni derecede ha
raretle seven iki kalp, iki aşk kartılat

deliilet eden eserler artmaktadır. raflı hareket edileceğini bildirdiler. labılır. Dış pohtıkaya gelınce l a• 
Bölge ekonomisinde belli başlı bir mc- Kamutay encümenlerinde tetkik ha- T atareskonun Hariciye nazırı ~r ıı· 

s~le mevcut değil@-. Vasati kazanç, bü- linde bulunan tütün kanununun bir çok sı Roma-Berlin mihverine ~~ 8 
et' 

tün Türkiye için erişmeği temenni elli- mühim kayıtlan ihtiva etmesi itibariyle, mak istiyen düşüncelerin kul y il· 
ğimiı: hadlere yaklaşmaktadır. Kemn- satışları da daha salim bir şekilde yürü- suya düştüğünü, Romanyanın f1'I kİ 
liwı prensiplerini, Cümhuriyet Halk ~ceğini anlatan Vekil: letler cemiyeti kadrosu içinde ~11, 
partisi hükümetleri, büti.in imkfınlan 

1 
- clzmir gazetelerini mıntaka itiba- ittifaklar ve dostluklarına sadık 

kullanarak bu bölg~de tatbikine itina et- riyle alAkadar eder, Ankaraya gidince lacağını göstermiştir. GIN 
mişlerdir. Değerli şahsiyetini bütün Iz- Vdcil Manisaya giderken bu layıhadan gönderelim. Tetkik edin, ŞEVKET BiL 
mirin ve Egenin pek yakından tanıdığı opcratifler ve pamuk davasının daha mealen de neşri caizdir.> demişlerdir. 
Celal Bayar hükümetinin, bu hususta esaslı bir şekilde yürümesi için cTariş> IZMIR FUARI 

sa bile her tabu kendi sevgisini bir çok hallerle süslediğine göre 
ae•ailerinde birbirine ne derece denk olduklarını anlamak yine 
mUmlriin olamayacaktır. Biz bir afkın samimiyetini, vefasını, ıa· 
dakatini anC;&k hadiselerle ölçeriz. Yeryüzünde bütün varlıklar 
ıert, merhamet.iz bir çenberden geçerler. Buna dilimizde fele
ğin çenberi diyoruz. Bugün genç, aletli olan kalpler yarın hara
retini kaybederek ihtiyarlıyorlar. Bu çenberden geçmiyen bir 
afk dütünülemez. Her fey gibi onun da zaferi ve &ona vardır. 

Siz bu UZ1ID batlanııçtan sonra bana diyeceksiniz ki: 
- Bunları anladık. Bize ıevmek mi, sevilmek mi daha iyi onu 

ıöyleyiniz •• 
Merak etmeyiniz onu da aöyliyeceğim: 
- Bazı fUUrsuz insanlar vardır, hiç bir zaman elde edemiye

cekleri varlıklara göz koyarlar. Marlen Dietrich'i, Greta Carbo
yu, Robert Tayloru çıldırasıya sevenler gibi •• Bunları bir tarafa 
bırakırsanız ben sevilmeden sevmeyi hatırıma hile getirmek iste
mem. 

Sevmeden sevilmeye gelince böyle gülünç bir vaziyette bulun
mayı ne diye bot göreyim. Anlıyorsunuz ya, ne sevmeden sevil
mek. ne de ıevilmeden sevmek iyi bir tey değil.. Ne birini ne de 
•;.•• • -:.••.,.-...aıq., ,. .. L,;f ~;;-....... :,.. -_, • ...,. 

5;.,iı~ek bir ~k fey vard~r o d:- ka~ıhklı bir sevE!iden, c~kın 
hararetinden mümkün olduğu kadar istifade etmektir.» 

SUNA EREN 

ayni dıkkat ve itinayı göstereceğlnde tipinde hükümct sermayesiyle kurulma
şüphe yoktur.• sı düşünUlen müesseseler hakkındaki 

Vekil, hayat pahalılığına ıöyle te- mütalealarını çok vazih ciimlclerle ifade 
mas ettiler: ettiler. 

HA YAT PAHALILlöl 

crHayat pahalılığı ile mücadele 
en mühim i;.!erimizden biridir. Bu 
maksada göre faaliyetimizi hazırlı
yabilmek için dünyaca tanınmı§ bazı 
ecnebi mütehass?sları davet ettik. 

Fakat. mesela üzüm kurumunun daha 
ziyade inkişaf edebilmesi için lüzumlu 
görülen çalışmalara dn işaret ettiler. ü
züm, incir işlerinin kooperatif birliği 

cephesinden günden güne inkişaf bul
makta olduğunu, bu hayırlı inkişaf yo
lunda daha da hızla yürüyeceğini söy-

«lzmir Euari esasen beynelmilel 
bir karakter kazanını,br. KomfU 
memleketlerin iftiraki, önümüzdeki 
seneler daha genif olacağım umuyo
ruz. Netekim biz de, kO!Dfu memle
ketlerde açılan bazı fuarlara ittiriki 
geniıletmek tuaV'nll'Ulldayız. Sergi 
sarayına yapılacak yardım için, bu 
husustaki imkinları tetkik etmif de
ğiliz. Yeni bütçede ayrılabilecek tah
sisatı mümkün olduğu kadar artır
mak arzusundayız.» 

Iktisat vekilimizi yorduğumuz ve kıy
metli vakıtlarını aldığımız için özUr di
lerken B.Şakir Kesebir: 

c:Bugün Izmirden ayrılarak Manisaya 
gidiyorum. Yarın sabah ta Manisadan 
doğru Ankaraya hareket edeceğim. Bu 
sureUe seyahatim nihayet bulmuş ol:ı
caktır.> buyurdular. 

ADNAN BILGET 

** VEKJL G1TI1 

V • 1 A t Bl k tKtı.sat vekili bay Şakir Kesebir dün 1 ay e o e de bazı ziyaretler ve temaslarda bulun-

, muştur. Vekil sabah saat on birde vil&-
M eclisi toplandı Danimarka a acak- yete gelerek vali bay Fadı Güleçi ma-

l arının. tasfiye si Vekil ŞCTefine veri len ziyafett<!n bir intiba kamındn ziyaret etmiş, saat on ikiye doğ-
Bu gece partide bir Yakında bunlardan biri memleketi- liyerek: ru Knrşıynkaya giderek Liman işlerine 

Türkiyede bloke Danimarka alıı.cıık· mize gelecek ve telmik metodların - cGcrek intlir, gerek üı.i.im satışları ait tersaneyi gezmiştir. 
toplantı yapılacak rının tasfiyesini kolaylaştırmak üzere lıi'.- hazırlanms.sınd:ı alakadar daire~eri- bu teşkilatlanma sayesinde istikrara B. Şakir Kesebiri tersnnede Liman iş-

Viliyet umumt Meclisi dUn saat 14 te kümetimizle Danimarka ıırasmda ~ır I mizin çalısmalar1r..a iştirak edecek- mazhar kılacağımızı görüyoruz.. dedi- !eri müdürü karşılamış ve tersaneye ait 
. kili b S Ş protokol imza edılerek tasdikten geçmı:ı- t" B h ~ 1 ki ld kt ler tesisat tamamen geu'lmic:tir. Vekil ter-reıs ve ay ırrı enerin riyasetin- ır. u azır ı ·ar yapı ı an sonra .. ~ 

öe toplanml§tır. Eski zabıt okunarak ka- tir. dtr ki mücadeleyi uıulle§tİrme sure- Birgünönce Ticarctodasında pamuk sane hakkında B. Haşmetten etraflıca 
Protokolün imza tarihinden önce Tür· h kk d k" d'l ki · · l 1 · h 1 bul edildikten aonra meclise gelen ev- tiyle peyderpey tatbil~ata baflamıt a ın a 1 ı e ermı an atan sanayici- ıza at a mıştır. 

ak . .ın ... ı.. d kiyeye ithal edilmiş Danimarka menşeli la ... tere B. Şa.kir Kesebir_, Belçikayla ve 1 Uzun müddet lersanede meşgul olan 
r tetkik eV&U•":JUr. Bunlar arasın a emtea bedelleri. Türk lirası olarak Da- o cagaz.» 
Sıhhat Udil ıu~n .. llit K b bi MUHTELiF iŞLER Romanya ıle yapılan lıcaret anl~mala- vekil Karşıya.kaya gelmic: deniz kulübü-

m r &,_. ara uruna r nimarka bankası nezdinde hususi bir he-ı " ebe tayin edilmesi için istediği tahsisat rına pamuk ihracatını artırmak üzere nün yapılacağı yeri ve Karşıyaka stadı-
meselesl görUşUlmüştUr. saba yatırılacaktır. Bu suretle yapılacak Vekil ıncyva ihracatının artması için bazı kayıt ilave edildiğini miljdelemişti. nın yerini görmüş ve bir müddet gezdik-

Filhakika Karaburunda resmi ebe t~lısilat Danimarkadaki hak sahipleri le- iktisat vekaletinin çalışmalarını anlatır- Bugün de pamuk mevzuu üzerinde ko- ten sonra lzınirpalnsa avdet elmiştir .... 
bulunmadığından doğum llnzaları ol- hıne bloke olarak kalacaktır. Bu alacak- ken bazı müjdeler verdiler: nuşulurkcn Vekilin verdiği müjde şu 1 Vekil Kültürparkı da gezmiştir. 

ların tasfiycııini teminen Danimarka ban- ld 
maktadır. Bu istek bUtçe ve sıhhat en- • - «YAıı. meyva ihracatının art- 0 u: S00t on "çt ı· n "ele · ·da es' tar .. .. . kası, Merkez bankası namına faızsiz ve • • ~ • • . .... u e ıma 1:ıı: rı 1 r 1 .. -
cumenlerine havale edilmışUr. D . k k 1 k b" (B) lı muı ıçın esaslı tedbırlcrımız var- - «Bankalan bir araya getire-! fından verilen öğle yemeğinde bulun-. . anımar a uronu o ara ır eaa- • l •• ·ı ı· Ü b' 

Encümenlerden gelen''" olmadığı ıçin dır Tedbırler alınacaktır Bunu te- re: u_,ç m.ı.yon ıra .sermaye ır le- muş ve saat 15.30 da Manısa' ya gı't.mck 
Is 

. 
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-Y la k bı açacakbr. Bu {B) hesabı Türkiye : • . h d .. · f . fik 
ce e cuma glınU saat te top nma 1• D . k . h 1. mm ıçın er §ey en once, rıgor tekkul vucuda gelırmek ve bunu üzere 1zınirden ayrılmıc:tır. Başta vali 

men,e ı emteanın anımar ayn ıt a m- • . . . A b• ku l ak '"" 
en neşet e ece me a ıg e re ıte e ı- h • dik b 1 dah 1 k k 

Bu akşam saat 18 de meclis bütçe en- 1 ,_ • e emmıyet ver , unun a meıgu- yasaya mu a e ettınne arann- kimseler vekili teşyi etmişlerdir. 

Define 
ihbarları azaldı ıı 

Evvelce Milll Emlak idaresine sık s~ 
yapılan define ihbarlarının önU al~1 
tır. Son ihbar, Burnavada bir bah. bl' 
bundan on beş sene evvel gömUlil ıJııll 
raktlan bir define hakkında idi. YaP ın* 
araştırmalardan hiç bir netice çıkın8 

tır. rı· 
Yapılan tetkiklerde, define ihb~~t 

nın ekserisinin makul sebeplere ı> ~ı 

ettirildiği, ancak bulann daha e'-"' ıl
açılarak mevcutlarının alındığı aıılaŞ 
maktadır. 

-0---

Maliye memurları 
arasında 

lJ. 
Bergama maliye tahsiUlt men1urı1 1,, 

Recep Izmir tahsilat şubesi ınenıurt't 
• (c; ı . 

rından bay Hakkiyle becayiş edıln1 , :f3. 
Izmir tahsil şubesi veznedarlarındarı tB" 

Ahınet tahsillit şube memurluğunSo 
0
, 

yin edilmiştir. Tahsil şube memurları 
dan B. Kamil de veznedar olınU:.c;ttır· 

Kooperatifler daml" 
resminden muaftır. 

Üzüm ve incir satış kooperatifleri b~ 
liklerinin bütün işlerinde yapılacalc ~ 
net, rapor, mukavelename ve .k~et 
la resmi dairelere verecekleri di~ . 1ı1· 
damga resminden muaf olduğu ıçıtı dl 
mule senetleriyle yol varakalarınıtl 1• 
puldan muaf tutulması devlet d~~~r· 
ları idaresinden tamimen bUqirilJJJ"J. 

-0---

Karşıyaka kızılaY 
kongresi sı 

Kızılay Karşıyaka şubesi ko0 grc.,. 
. h et aı 

Karşıyakada yapılmış ve eskı e'/ ıı.l" 
nen ipka edilmiştir. Kızllay l{ıtrfıY be' 
şubesinin bu sene gösterdiği faaliyet 
yeti umumiyede takdir edilmiştir. üzere tatil ediJ.m4ür. d d k b 1 .• 1 k d' d" I tesasatla nakıl vasıtaları tedarıkıne nazım ır .. vvet o ar. icabında pi- ve belediye reisi olmak üzere bir çok 

cümenl umumi heyeti, diğer encümen- eceBıı;.tıhr. h .. 1 • • . D • k luz. Denizbank bugünlerde üçer yüz dayız. Gelecek sene kampanyasına 
u esa ın erıh mesı ıçın anımar a L~- .. t luk L::Aük h • d f • kadar hazırlanarak faaliyete geçecek Kızı/ayın senelik 

ler reisi ve mazbata muharrirlerinin iş- memleketimizden 100 000 kuronluk ta· ~efik~ ytuz. ontl ""~1 actınun el nak- Birman ya ile ticaret 
iirakiyle Partide valinin :riyasetinde top- gor esııa ı vapur ar sa a m olan bu teıekkül Adanada ve Egede k • 

rap ve ayni kıymette halı alacaktır. __ ._ lerded' f Ü t' • t • d kt' Birmanyanın Ingiliz Hindistanından ong rest ~ )anarak bUtçe üzerinde göril§ecekler- için müzaaere ır. aa ye ını anzun e ece ır.» 
(lir. An karada tayinler Portakal standardı esasları tetkik edil- TOTON IŞLERI ayrılması neticesi bu memlekette müs- Kızdaym dün Halkevinde 1•:,__J_-' 

-=-- Evvelce Izmir mekLupçuluğunda bu- miştir. Hububat ve portaknl kontrol ni- lakil bir gümrük idaresi teessüs et.iniştir. senelik kongresi ekseriyet otınad~, 
lunan bay BahaeUin Koldaş ve Kuşa-' zamnaıneleri hazırlanmıştır. Bu sene Ticarelodasındaki toplantıda IkUsat inhisarlar vekaleti, tutulacak istatistik- 22 Şubat Salı günü saat 17 1e el' 

B. Hulusi 
Vilayet jandanna kumandanı B. Hu

)Usi Gün dün öğleden sonra teftiş için 
Tireye gitmiştir. 

dası kaymakamı olan bay Dilaver Ar- 1 tatbikatına başlanacaktır. vekaletinin tütün mevzuu ve tütün is- lerde ve yapılacak muamelede buna j Dllftır. Konııre yine Halke'Vİ ,.ıorıd" 
gunun mahalli idareler şube müdürlük-! KOOPERATIFLER VE PAMUK tihsalalının tahdidi noktası üzerindeki dikkat edilmesini bildirmiştir. olacaktır. ~ 
lerine tayin edildikleri memnuniyetle t DAVASI görüşlerini i7.ah eden B. Şakir Kesebir, 
öğrenilmiştir. ' Bay Şakir Kesebir üzüm kurumu, ko4 evvelki akşam tütün tncirlerinin dilek- Telefon tesellüm nıuamelesi 

• ' . . . . . . . . ' ' ~ .. '. . . . - ... ; 

BAYRAMDA: 

TAYYARE SiNEMASI 
FiLiM SANA YUNIN HENOZ BiR EŞiNi DAHA Y APMADICI 

BiR SANAT HARIKASI TAKDiM EDiYOR 

3 MODERN KIZ 
SiNE.MANiN YENi KEŞFETIICI 

15 YAŞINDA 

GENÇ - COZEL VE ŞAKRAK ARTiST DEANNA DURBIN 
Ve iki genç arkadatı tarafından yarattlan yüksek mevzulu - Muzikalı - Şarkılı büyük filim... Bu 

bilhassa aile erkanına tavsiye ederiz. 
Ayrıca: J O U R NA L • R EN K L I M I K I VE S A. I R E ..• 

SEANSLAR: 11 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9 da.. FIATLER: 30 - 40 - 50 KURUŞTUR. 

1\ lznıir-lstanbul telefonull" 
da yenilik yapılacaktır 
Devlete ıeçen hmir otomatik telefon için pratik bazı usullere bat~ 

ıi.rketine ait teaiaatın tesellüm muamelesi Y apJan tetkidercle, fonn&P~ il'' 
ikmal edilmek üzeredir. Tesellüm mua- tadan kaldanlması ve hattın • ;,,Jlli ": 
melesini yapan btanbul telefon miidü- linde telefon aboneleri dalla~ etiJle.,,.. 
rü B. Niyazi muvakkaten bmir t~lefoa tacaktır. Eauen, buaünkü va6JY a.tif,,et 
müdürlüğünde kalacaktır. le tatanbul - Ankara telefonu 

Tesisat lıakkmda raporunu bazılamı· karıdayamamaktadır. ~ ~ 
ya batlıyan B. Niyui, bilhaua ıehirler hmir - ManUa ve tzmir -~~ t.il' 
arası telefonunanda yapdac&k yenilikle- lefonımun ihtiyaca cevap vere erİJIİ" ,.rt· 
ri de ilave etrnİflİr. Şimdiki halde mev- bale ifrağ. için mutlaka devre!. ile ı6' 
cut bazı formalitelerin tıtanbulda oldu- bnlmasına ihtiyaç vardır. M•..-,, 
ğu ribi kaldanlmuı temin edilecektir. rüıülebilmesi için aabahlan -:...- ,,,,. 
hmir ıiW bir ticaret merkezinde. ticari telefon etmek J.Uangeliyor ld, 
faaliyetin icap ettircliii kolaylddan temin kin görülememektedir. 
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Konseyin-
--0-

Iktısat Vekili Manisada 
Bu içtimaı mü

hinı olacak 
--0---

-BAŞT ARAFI 1 tNCt SAHIFEDE-

Vilayetin ·muhtelif 
görüşmeler 

işleri hakkında 
notlar aldı :yaptı, 

letlerinin aralarındaki bağları daha 
kuvvetlendirecekleri tahmin edili
yor. A vrupada cereyan eden hadise
leri Ankara büyük bir dikkatle ve 
ehemmiyetle takip etmektedir. 

B. METAKSAS 

lktısat Vekili,, sekiz milyon hektar ormanın haritasının 
yapılmasına başlanmak üzere olduğunu söyledi 

Manisa, 15 (Husm;i muhnbirimizdeıı) viffıyct makamına gittiler. B urada on tüsü ve Parti binaları ge:ı.ildi. Sonra 
llı.tısat vekili bay Şakir Kescbiri Mani- dakika kadar kaldılar. Vali bay Lütfü ı borsaya gclındi. Borsada vekil şerefine 
~ hududunda vali, generaller ve mül- Kırdar, vilayetin muhtelif işleri hakkın- bir çay ziyafeti verildi. Bay Şakir Kese
lİye erkunı karşıladılar. Vekil istasyon- da vekile izahat verdi. Bay Şakir Kes~- bir, buradn ihtiyaç! •r etrafında çok sa-

İstanbul, 15 (Hususi) - Balkan 
Atanb konseyine riyaset edecek 
olan Yunan ba,vekili B. Metaksas 
23 §Ubatta Atinadan hareket ede
cek ve lstanbulda .durmadan Anka
raya gidecektir. 

TORKIYE - tT ALYA 

dan hükümete kadar uzan::ın cnddeyi b" b . h t k b. 1.k .1 d" 1 mimi görüşmclNde bulundu. Müstahsil-
ıı.a ·ı ır u ızn a ı ya ·ın ır a a a ı c ın c- .. . 1_.]• e ı sollu halk kalabalıgı arasından d"I N t ld 1 B 1 k"I h" !erle tuccan ayn ayn dm t!<lı. Alınrna-

Roma, 15 (ö.R) - İtalyan ga
zeteleri Türkiye hariciye vekili B. 
Tevfik Rü§tÜ Arasın Stefani ajan
sına beyanatını memnuniyetle kay
detmi,lerdir. Bu beyanata göre Tür
kiye hariciye vekili Roma ve An
kara arasında bütün mcaclelerin hal 
edilmi§ bulunduğunu, iki memleket 
münasebetlerinin mükemmel oldu
ğunu, Türkiyeyi ziyarete davet edi
len kont Cianonun bu daveti kabul 
ettiğini, yalnız ziyaret tarihinin he
nüz tesbit edilmemi, olduğunu söy
lemiştir. 

•.1_1 ı er. o a ı ar. u arata ve ı , u- . 
§luuetli alkışlar içinde geçerek hükii- .. . . . sı icap eden tedbirler i.izerınde konuşul-
'11ete , Jd'I kumelın sekı1. mılyon hektar ormanın 

1 

d ge 1 er. u. 
l3u d d b.. "k b" k l b l k d haritasının yapılıııao;ına başlanmak üzere J-I lk • ı.l k"l r· 120 k' ·ı·k ra a ıı uyu ır a a a ı var ı. a evın e ve ı şer<.' ıne ·ışı ı 

Otomobilinden faen vekil kendisini al- bulunduğunu beyan etti .. Buradan dev- bir ziyafet verildi. Ziyafette vali bir nu
•ıohyan halkı selamladıktan ve askeri, let fidanlığına gidildi. tuk söyledi. Vekil bu nutka cevap ver-
llıUlki erkanın ellerini sıktıktan 5onra Yeni hastane, yeni yapılan Kız ensti- , di. 

ROMANYADA 

r • 

Goga-kabinesi 
Nasıl ve niçin devrildi? 
Bulu eş, 12 ( P.S) - Coga kabinesi, 

laaavvur ed il diğinden daha çabuk çöktü. 
Bu hadiseden en çok hayretle kalan biz
lat B. Gogn olmuştur. iki gün evvel Pa
ti.ten gelen F mnsız 11dirine, önümiızdc
lı;j aeçimdc muhakkak bir muvaffakıyet 
la:ıanncağın1 ııöylüyordu. 

Ba~vekil, kendi h ükümeti hakkında 
hu kııdar kafi bir itimat izhar ettiği bir 
•ıradıı. «arayda ve hariciye nezaretinde 
hadiseler birbirini koval ıyordu. 
Kral Karol Sanportföy nazır Cuzayı ka
~1 etmiştir. Cuza hükümdara Yahudiler 
._lcyhindeki tenkil hareketinin teşdidi za
bıanı geld iğini bi1dirmeğe gelmişti. Cu

~nın haberi yoktu ki çarşamba akşamı 
IC:ral lngiliz elçisi Rejinalcl Hervey Hu
hıırd ile görüşmüştü. Elçi, Londra hari-

tiye nezaretinden aldığı talimata uyarak 
Rornanyanın bugünkü temnyülii.tını bil
hassa Goı.ranın akalliyetlere karşı vazi
Yctini şiddetle protesto etmi ti. Elçi, hü
l.ürndarn ııunu söylemişti: 

- <Bu şartlar dah ilinde önümüzdeki 
20 Martta fngiltere"ye mutasavver olan 
~ahatinizin yersiz olup olmadığı Lon
dradan sorul maktad ır.> 
I Hükümdar, bu sözleri hayretle karşı
lltnıştı. 

V c mösyö Cogn yine bilmiyordu lı. i 

kral, milli köyli.i partisi rcjsi Manyonun 
siyasi vaziyet hakkındaki muhtırasının 

tetkikini kendi mensuplarına tevdi et
mişti. 

HARiCiYE NEZARETlNDE 
Kralın tereddüdü fnıla devam ede

mezdi. Hariciye nazın Miccskonun bir 
telefonu bu tereddüde nihayet verdi. Mi
cesko krıı.la aynen şunları b ildiriyordu: 

- cMoskovadan timdi aldığım çok 
şiddetli bir notada Sovyetlcr Bükreş 
ma!<hıhatgüzarları Butevkonun gaybube
tinden bizi mes'd tutmakta, Fransız ve 
Çekoslovak elçilerinin kontrolü altında 

müstacelen resmi tahkikat yapılmasını 

biı:e emr<"tmektedirler. Aksi takdirdt' .. l 
Kral : 
-.- Bu b ir hakiki ültimatom d emektir. 
Diyor\ Micesko. hadisenin vahameti-

ni lnsdi lc ediyor. Bundan sonra vakit ge

çirmeğe artık mahal kalmamıştı . öğlede 

B. Manyonun ııarııya da' el edildiği ha
ber alınmıştı. Bütün eııki başvek iller. ay
ni zamanda kralın nczdine çağırılmı~

l ardı. 

B. Manyo, yeni İntihabatın tehiri hak
kında kuyudu . ihtiraz.iye ııcrdcdiyor<lu. 

Kral ise her şeyden evvel siyasi a tmos
ferin sükunet bul ması liızımgcldiğini 5Üy

lüyordu. işt e Goga kabine~i bu şartlar 

d ahilinde devıildi. 

Romanya - Yunanistan 
Başvekilleri 

dostluk 
arasında çe~ilen 

telgrafları 

Atina, 15 {A.A) - Atina ajansı bildiriyor: 
Romanyada kabine değitmesi münasebetiyle batvekil B. Me

blksas ile yeni Romanya ba9vekili Patrik Miron Kıristea ve bat
._,ekil muavini ve hariciye nazırı Tataresko arasında çok samimi 
telgraflar teati olunmuştur. 

. B. Metaksasın Romanyanın refah ve tealisi hakkındaki temen
rtıleri ile tahsı hakkındaki nazik sözlerine te9ekkür eden B. Miron 
cevabında ı i dost ve müttefik memleket arasında bu derece 
lrıesut bir tarzda mevcut iyi ..ımünasebetleri daha ziyade kuvvet
~ndirmek için samimi gayretler aarf edeceğini bildirmekte ve 

ll itin B. Metaksasın kıymetli it birliği dolayısiyle kendisi için 
~l~k daha ziyade memnuniyet baht bir mahiyet kesbedeceğini 

avc etmektedir. 
B. T ataresko ise cevabında ezcümle diyor ki : 
-:- Ekselansınız ile Balkan antantı çerçevesi dahilinde dosta

rıcb lf birliği yapmağı aulh için ve milletler arasındaki iyi müna
•e etlerin inki9af ı için b ir garanti saymaktayım. 

Kudüste son vaziyet 
t 1k.~düs: 15 (ö.R) - Uzun zamandanberi Cenine vadisinde çe
'lt.e erın mukavemet merkezi olan Ummul Fahm nihayet Jngiliz 
t•llvvetlerinin İfgali altına geçmif, bütün kayalıklar temizlenmİf
-l{' b Bu ci~ardaki çeteler etrafa dağılmıtlardır. Bunlardan birisi 
!rı e ron cıvarında görünmüt tür. Çetelerin Maverai Şeriayı geç-
enıeleri için hudutlar sıkı bir tarassut altına alınmıştır. 

Akdenizde emniyet meselesi 

tinlkndra, 15 (ö.R) - Ana vatan filosunun Akdenizde emniye· 
l"n ontrolüne ittiraki tekarrür etmeıi üzerine bu denizde top· 
t\lr ~f o~an lngiliz torpidolarınin sayısı kırk bete baliğ olmut• 
~ll· .. -:nı zamanda ana vatan filosuna mensup olan Sotapton ve 
teç~~ ••t~l gibi ıon model kruvazörler, hava defi topları ile de 

ız edılerek Akdenize aitmit bulunuyorlar. 

1 
Yemen veliahdı Tür

kiyeyi ziyarete 
geliyor 

Londra, 15 (ö.R) - Yemen VeH:ıhtı 
prens Seyfülislam kurban bayramında 
&:seks haldeki camide bayr am nama
zında cemaate imamlık yapmıştır. Lcm
dra camünde ilk defa olarak bir mi.isli!-
man prensin imamlık yaptığı görül-
müştür. 

Prens, Bayramın birinci günü Savva 
otelinde büyiik bir kabul resmi yapmış
tır. Davetliler arasında Türkiye, Mısır 

büyük elçileri, Suudi Arabis1an elçisi, 
F;ansa, Belçika, Almanya sefirleri ve 
Ingiliz hariciye şeflrrinden b::ıy Vaıl 

Sittar hazır bulunmuşlardır. Prens dün 

Londradan P arise hareket e l mi~tir. Orn
da bir kaç gün kaldıktan şonra Türki
yeyc gidecek, lstanbul ve Ankarayı 7.i
ynrct edecC'ktir. Prens, Irak, Suriye ve 
Mısırı ziyaretten :-oma memleketine dö
necektir. 

Atina, 15 (A .A) - A tina ajansı 
bildiriyor : 

Romanya, Türkiye, Y ugoslav
ya haric iye nazırları Ba lkan antan
tı konseyi reisi bay Mctaksasın Bal
k an antantı konseyi içtimaının 2 5 
şubata ta liki hakkındaki teklifine 
muvafakat cevabı vermiş oldukla
rından Balkan konseyi Anka rada 25 
şubat tarih inde toplanacaktır. 

Haber ve Yeni 
Adana kapatıldı 
lı:tanbul, 15 (Huı:usi ) - htanbulda 

çıkan haber ve Adanada çıkan «Yeni 
Adana» gazeteleri Vekiller Heyeti ka
rarı ile ve üç ıün müddetle kapatılml§
lardır. 

Hankeuda mühjm bir 
toplantı yapıldı 

Ş::ıng};ıay, 15 (A.A) - J aponlarm Hunghai demiryolu üzerindeki 1ehditle
ri11;n ehemmiyeti karşısında llankcuda bütün askeri şeflerin iştirakiyle bir 
toplantı y:--pılmış ve hiç olmazsa muvakkat bir zaman için aşağıdaki mevki
lerin elde tutulması hususunda gayret sarfrdilmesine karar verilmiştir : 

). - Eunghai demir yolunun 100 kilometre kndar şimalinde Pciping-Han
keu demiryolu Uzerinde Sinziımg. 

2 - Eunghai demiryolu ile Peiping - Hankcu demiryolunun iltihak nokta
sn.da Japon hedefini teşkil eylıyen Cengcov. 

3 - Ccngcovun seksen kilometre şarkında Cunghai demir yolu üzerinde 
Haifeng .. 

Ma:unnfih Sinsinngm yakında düşeceği Çin makamlarınca da kuvvetle tah
min edilmektedir. 

Almanya 
arasında 

ve ltalya 
iş biı0liği 

BC'rlin. 15 (A.A) - Alman iş cephesi şefi Dr. Ley ile Italynn faşist partisi 
genel sekreteri B. Strace dün Alınan Kraft Duroch Freude teşkilfttı ile Ital
yan Depo Lavaro teşkilatı arasında sıkı bir iş birliği yapılmasını tesbit eden 
bir anlaşma imzalamışlardır. 

Bundan böyle Almanyada oturan Depo Lav:ıro azası Almanya-
da ve Italyada oturan Alman cephesi azası I talyada bizzat Alman ve Italy:ın
Jarın ayni hiikiimdcn istifade ed{?ceklcrdir . 

Anlaşım: iki leşekkiıl memurları ar:ısında devamlı bir mübadele yapılma
sını da amir bulunmaktadır . 

Avusturya 
Naziler • 

mı 

polis 
ele 

teşkilatını .. 
alacaklar? 

Viyana, 15 (ö.R) - B. Şuşnig kabinede yapılacak değişiklik ile meşgul 
ol maktadır. Avusturya polis teşkilatının başına bir nasyonalist getirilecektir. 
Bu, Avusturya iç siyasetinde milhim bir vak'a telfıkki edilmektedir. Fakat 
polis 1eşkilatının başına getirilecek olan hu nazi şefinin üzerinde de bir kon
trol bulunacaktır. Bu kontrol vazife5ini eski başvekil B. Dolfusun sadık bir 
adamı yapacaktır. 

Amerikada altını 
kısırlaştırma davası 

Va,ington, 15 (A.A) - Altının kıaırlafhrılmasi Sterlisationu 
nizamının meriyet mevkiine girmesinden beri Amerika Birle.ik 
devletleri mali vaziyetinde vukua gelen değitiklikler hazineyi 
hareketsiz bir halde tutacağı altın miktarını tahdide mecbur bı
rakmıthr. Oç aylık altın itharından 100 milyon dolar hazine ka· 
sasında kalacak ve yalnız bunu tecavüz eden miktar kısırlathr· 
ma hesaplarına yatırılacaktır. 

Hazine mümessili gazetecilere bu hususta yaptığı beyanatta 
ezcümle demittir ki: 

- Bu yeni siyaset bir milyar 400 milyon doları bulan banka 
ihtiyatlarını fazlalatlıracak ve hu ıuretle kredi itası muamelele
rini kolaylatbracaktır. Maamafih hu keyfiyet fazla mahsüs bir 
deflasyon mahiyetini de almıyacaktır. Zira ihtiyatların fazlalat
tırılması üç ayda altın verimlerini 100 milyon dolar olarak tah
dit edecektir. 

SON HA._B .BR 
... • • • J. . • • ~ ... ""·..... • • ~ -.!·. • 

BUHRAN DEVAM EDiYOR 

Romanyayı iki başvekil 
idare edecek? • 

mı 

Kabine, biri istişari biri icrai iki 
kısım azadan mı teşekkül edecek? 

Belgrad, 15 ( ö.R) - Yeni Rumen batvekili Patrik B. Mironun 
istifa ettiği hakkındaki haberler tekzip ediliyor. Bununla bera• 
her yeni batvekil, kral ve krallık tiirası arasındaki fikir ihtilafı 
hali devam etmektedir. Yarın toplanacak olan krallık şiıraaı bu 
hususta bir karar verecektir. Söylendiğine göre kabine, biri isti
f&ri, diğeri icrai azalardan iki kısma ayrılacaktır. Patrik B. Mi· 
ron istifari kHma ve eski batvekillerden B. T ataresko da icrai 
kısma riyaset edecektir. 

Paris, 15 ( ö.R) - Romanyada B. Miron tarafından teskil edi· 
len kabinenin istifası tekzip ediliyor. Romanya ile telg~af mu· 
haberatı sansör yüzünden sekteye uğramıftır. Paris Soir muha
birine göre dün B. Miron krala istifasını vermif, fakat kral bu 
istifayı kabul etmemi,tir. Borsada yeni bir durgunluk vardır. Ka· 
bine erkanı arasında da fikir ihtilafı olduğu söyleniyor. Bazı ele· 
manlar korporatif ve bazı elemanlar da demokratik sistem üze
rinde bir kabine kurulmasına taraftardırlar. 

Bir harp çıkacak olursa 
lngiltere tanıan1en karanlıkta kala~ak. 
Londra, 15 (A.A) - Dahiliye nezareti tarafından yapıhm bir 

tamimde harp zamanında ıtıkların son harpta olduğu gibi yalnız 
tehlike işareti verildiği zaman değil daimi bir ıurette söndürül· 
mesi lazımgeleceği bildirilmektedir. 
Tamimde fabrikaların timendifer vesaire nakil vasıtalarınm nor
mal bir tekilde faaliyette bulunmaları için bazı met odlar derpİf 
edilmektedir. 

ispanya iç harbı 
''Cephelerde tebeddül yoktur,, 

Barselon, 15 (Ö.R) - Milli müddfaa nezaretinin tebliği : Hiç bir cephf'de 
kaydc değer bir hareket olmamıştır. Şark ordusundan bildirıldigine göre 
hava bataryaları tnrafından hır düşman fayynresi düşiirülmiiştiır. 

Salaımınka, 15 (Ö.R) - General Frankonun büyük karargtıhından teblıg 
ediliyor : Şimal cephesinde kuvvetlerimiz ilk hatlnnnı fushih ederek mi.ihim 
düşman mevzilerini işgal etmişlerdir. Kızıll:ırın muannidanc ve şiddetli mu
kavemetleri az zaman içinde kırılmıştır. Elhambra mınlakasında kuvvetleri
miz dün nehrin sol sabilinde dföpnan tarafından terkedilmiş diğer bir mü
hımmat deposu zaptetmişlcrdir. Depodaki mühimmat henüz tasnif edilme
miş olmakla beraber 105 milimetrelik mermiler mikdurının 2000 den fazla 
olduğu görülmüştür. 

B. Stalinin son nutku 

Kızıl ihtilalin yeni bir 
safhasına işarettir 

Roma, 15 ( ö.R) - B. Stalinin son beyanatı K ızıl ihtilalin ye• 
ni bir safhasına İfaret telakki edilmektedir. Bu beyanat Komin· 
temin yabancı memleketlerde ve bilhassa Rusyaya komşu mem• 
leketlerde propaganda faaliyeti hakkında da b ir İ farettir. 

Avusturya matbuatı da Stalinin beyanatını alaka ile tefsir e l· 
mit ve Rusyanın sosyalistleştirilmesi i~inin tam zafere isal edile· 
mediğini söylemİf olmasım hayretle karfılamışlardır. 

Pariste çıkan «Matin» ise beyanatı şu serlevha altında naklet· 
mittir: «Stalin tehdit ediyor.» 

Japonlar bir Fransız vapurunu 
tevkif ettiler 

Roma, 15 (ö.R) - Şanghaydan bildiriliyor: Hon-Ke cephe· 
· sinde tafak vakti hücuma geçen Çin kuvvetleri bir Japon fırkası 
tarafından ricale mecbur edilmişlerdir. Çinliler Oyan demiryolu 
etrafında tahanüt etmektedirler. Japon kuvvetlerinden 60.000 
kifİ Şansi vilayetine doğru ilerlemektedir. Taluan mıntakasında 
da kıt'aların hareketleri kaydedilmektedir. Geniş mikyasta bir 
harp hareketi hazırlanmaktadır. 

Şanghay, 1 5 (.R) - Fransız bandıralı «Reisicümhur Doumer » 
vapuru Japon otoriteleri tarafından tevkif edilmiştir. Bunlar bu· 
na sebep olarak vapurun Japon nizamatına aykm bir ıtekilde tah· 
kim edilmiş bir mıntakadan geçtiğini iler i sürmektedirler. Japon· 
lar vapurda bulunan zabitlerle komiserin karaya çıkmalarını is· 
temitlerse de «Reisicümhur Doumer» vapurunun kumandanı bu· 
nu kabul etmemİf ve bütün mürettebat ta bu karaya çıkarma te· 
şebbüsüne muhalefet eylemittir. Kobbede bulunan Fransa kon
ıolosu ile vapur acentesi Japon makamları nezdinde tefebbüste 
bulunmutlardır. Salı sabahı Şanghayda beklenmekte olan vapu• 
run bu hadise sebeb iyle ne zaman buraya varacağı bilinmiyor. 

Kutuptaki Sovyet ali. 
vaziyeti • 

mının 
• son 

Moskova, 15 (ö.R) - Kutup istasyonu a limlerin i kurtarmağa 
giden «Taimir » buzkıranında Tas ajansı muhabirinden alınan 
ikinci telgrafta fU ma lumat vardır : öğleden sonra fiddetli cenu
bu garbi rüzgarı buzların mevkiini değiştirmeğe başladığındaJl. 
buzlar üzerinde kurulmakta olan tayyarenin acele sökülmesine 
ve tekrar gemiye yükletilmesine zaruret hasıl olmuf tur. Fakat buz 
yığınlarının yerlerini değiftİrmelerinden istifade ederek Kren· 
kel erubuna daha ziyade yakmlatmaktayız. Krenkel tarafından 
telsizle verilen malumata göre kamptan bütün gece vapurun ışık• 
ları görülebilmittir. Karşılıklı olarak Kampta yakılan büyük b ir 
atef te ıise raimen vapurdan görülebilmittir. 
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• Menderesi azil/inin ımarı taşması 

Amele 
• 
ı ş Si 

••••••• Nazillide •••••• . 
• • • 
· Güzel bir stadyu-

mun inşasına pek 
yakında başlana
caktır: 

anlarıni 
e ·ı 

Nazilli 
ahri 

ovasında büyü 
ata sebep oldu 

Nazilli (Hususi) - Devamlı yağmur-! ~ 
lar gon cünlerde fiddetini nrttın.rnk tu· . 
fa ·sa E r hal almı!tır. Bu yüzden bir- ' 
çol: dereler ve bilhassa M~gen deresi 

1 

tll§M1lk Menderdn ı;ir.ıal kt..c:m.:r.ı ta men-' 
1 wcat fabrikruıı ynl:•ınlarmn 1.-adar bütün 
1 ovayı ve ~osenin bazı kısnnlarını iıgal 
t ederek Nazilli • Bozdoğan yolunu kapa• 
ı mıı, ~o:senin bir kısnn yr_rlerinde tahri
bat yaptığı gibi bir n:>ktada §Osenin ya
nsını alıp cötürmöştiir. 

Pırlebey mmtakamufa tatıan Mende
res nehri Pırlebl!y, Doğnnlar, Mescitli, 

1 
Yaurlı, Toygar ve Hamidiye l·öyleri ile 

l 
Arpu köyünün bir kısım arazisini istila 
etmiJ, tahliye knnalmm bazı kenar set
lerini parçalayarak kanilı doldurmuştur. 
Bu köylerle muvaınla ancak Arpıız yo
t luyle temin edilmekte olup her iki taı

durarnk çalıpnakta olduğu ve memleke- kmdan mühim militanla arpa ve buğday 
tin ~t gelen ihtiyaçlarından içme su- mahsulü mahvolmuıtur. 
yu ifiyle beraber en büyü!< derdi olan Ovanın en yüksek kısmını teşkil eden 
ve zaman zaman olduğu gibi on beı gün- ıslah İstasyonunun teksir tarlalan da 
dür memleketi karanlıkta bırakan ve bel- Mergen deresinin sulan altındadır. Men
ki bir ay kadı" daha bırakacak olan elek- deresin üç ay e'\"Vel açtığı ve hali hazır 
bik qinin de kökünden balledildiğirıi vaziyetiyle mecrasını değiştinnesine aa
görmek isteriz. I ik olabilecek bir ıelıil arzeden büyük 

NAZILU tsT ASYONU yargın hata den.m etmektedir. Halk ta-

Sulan ovayı kaplıyan Mendrcs 

ve yargın noktası 

-
Bey n elmile ıı~l':ZZBı22:2·bt~iyz:doğ~rzzzaf~ya~ 
bir uz/aşma Adliye ceridesi 

l 
Adliye vekaletinin her ay batın~• 

Yo u muntazamen nqrettiği Adliye ceride5ll 
. • • • yirmi dokuzuncu ydmm ikinci sayısıııs 

• vermektedir. Bu sayıda baş ınakale t~ 
Dai.ly Herald aazetesi B. Van Zee· yiz mahkemesi icra ve iflas dairesi re 

land'm raporunu çok loymdli ve fayda.f Fuat ~follısi Demirellinindir. (ProfetÖ' 
lı bir eser olarak kabul ediyor. bu gaze- f Sauerr) m raporu üzerine yapılan :ntüna• 
leye göre roporda bahsi geçen bazı nok- r kaıalar ve hukuka müteallik tngiJiz na· 
laların, ezcümle manda altındaki ülke-1 zariyelcri unvanını ta.Jıyan bu yazıda f~ 
lerin tam:ımiyle beynlmı1el bir idareye t nt Hulusi Demirellinin bundan eVV'~. 
tevdi edilmw ve müstemlekelerde «açık {makalesinde tercümeaini verdiği profesOt 
kr:'lı» ıİyasetinin tatbiki gibi cihetler tn-1Sauerin raporu hakkındaki münak~at 
gı1~c:.-~de sağ cenahm koyu muhafaza. (gösterilmekle beraber bir millet içinde 
'-~-1 b . • ---'-~!- o·v ı. . . ed • b '- -···'\'ti auu u -ı.,, OJuna gıt.ıniy~. ıger i.çlimaı vem enı ayatın 11orunu...-
tanfbn mesela italya ile Almanyaya J inkiillf ettirilmesi ?rl]anna taallUk edefl 
- be)'A1~1milel ekonomik anlatmaya gir- lngiliz nazariyelerinden en mühinÜ olııO 
rlik1c?İ ve politik garantiler verdikleri• ikisini tedkik eden profesör Goocfbartıı1 
tı:k~irde - mali yanl':111arda b~un~maııı i raporunun tercümesine ve bu rap0r e~· 
gıbı demokratik efkan L"munuyenm SIKı 1 rafındaki münakaşalara da yer V~ 
bir tetkikinden geçmesi limngelen cihet-~ tir. Ve bun]an mütercimin bir mülAJııltı• 
la- de vardır. Fakat umumiyet itibarile 1 sı dahi takip etmekte bulwımaıtot • 11 

bu rapor çok yerinde ve baldı tavsiye-: bütün bunlar 10,5 sahife içinde göstetil• 
leri ihtiva eden, ek~ik na5yonalizm mİ§tİr. · • 

ile mücadele eden ve dünya ticaretiniı Temyiz mahkemesi ikinci hukuk ~ 
tevsi hedefini güden bir eıerclir. A. H. Berki (tatbikat sahasında nüfu' 
Newı Chronicle cazetesi B. Van Zee· kanununun 11 inci maddesi) yaf kafd 

l!lndın raporunu hararetle alkıtlıyor, in-ıve isim teshihi • unvarilı makal~0 

gi.ltere ile Fransanın bu böyiik dikkat 11 inci maddenin ihtiva ettiği hiikfiıı" 
ve ihtimamla hazırladığı eserden dolayı lerlc tatbikatının nasıl cereyan ettiği bıılı• 
kendisine sonsuz Lir minnetdarlık Lorcu londa çok değerli malı1mat ve müt .... t 
taııdığını tebarüz ettiriyor, vakıa hu ra- meTCUt bulunmaktadır. 
porda mevcut müıkülitı yirmi dört saat Dr. Ferit Ayiter huau:si haklar• ait 

............. .................. ••• .. •••• Memleketin iktisap ettiği ehemmiyeti rafından sarfedileo bwıca gayrete rağ- sıru andıran bu aruidelıi yüz bin kiloya içinde bertaraf edecek mucize ne..inden tedkikler serisinin hususi lıcldar arni11d0 

Nazilli, (Hususi) _ Pamuklu men- göz önüne alan devlet demir yollan ida- men bir türlü önü alınamamq ve bu yüz- yakın akala pamuğu alınamıyacağı ıibi bir hal tekli gösterilmiyorsa ~"' B. Van amumiyetle kaW edilen süpjektif b.iı 
ıucat fabrikasınm ~mıdan beri ka· resi, istasyonu kasabanın pliıı ve ıere- den Naz.illi ovaeının en münbit pamulı yaklaJDUf obn önümüzdeki meTIİm için Zeeland'dan esasen bunun beklenmedi· nazariyesi unvanlı makalesinde geçe'I 

saba nüfusunun ziyadeleşmi.t olmumı fine UYIW\ bir ıeJde iirağa karar vcnniı t~rlalıırını ihtiva eden binJerce dekar ara- de ~ ve ekilmek imkin ve ihtimal- ğini, raporda yapd.n tavsiyelerin tama· niishad•ki makalenin devamı olarak ıiiP"' 
göz önüne alan belediye &azı tedbirler ve bu cümleden olarak yersiz cördiiğü z.ı su altında kalmııtır. leri tımı:ımen kaUnnq balua.acağından miyk pratik mahiyette olduklannı, B. jektif hak nazariyelerini ve bu nazari>'CI" 
almak mecburiyetini duymuş ve bu cüm- ba:ıı binaları §İmdiden yıkbrmaia bqla- • Şu günlerde ciddi tedbir alınmıyarak her gün geçtikçe ehemmiyet kesbeden Van Zeeland'm ekonomik i§birliğini te- )eri reci eden liberal ve iadividüaliat hll" 

leden olarak sebze ve zahire pazarlariy- mııtır. bu VllZİyetiıa bir müddet daha devamına bu iş üzerine alakadar makamatnı dik- sis yolunda rastlanacak politik mütkülleri lmk telakkilerini 32sahi!ede ıöstcre" de-
le difer sergileri itfaiye garajı önündeki AMELE APARTIMANLARI müsaade ve müsnmaha edildiği takdirde kat n.uarlannı çekmeğe bir borç bili- de hesaba katmaktan fariğ olmadığını bu ierli yazılar mevcut bulunmaktadır· 
meydanllkla Yağ pazarı meydanlığına Sümerbank basma fabrik.uıncl. yapıl- bugünkü görünü~üyle bir papatya tarla- ıebeble fqist devletlere: sullıperver ni- Dr. Ali Rifat AJab3y, neticesi e'f'ld' 

naklettirmiı ve bu suretle bilhassa Na- makta olan amele r:pa.rtımanlannın da yelleri hakkında politik garantiler ver- den görülen hata ınrnnh mak.Jesisıd' 
zillinin pa:ıarı ol n perıenıbe günleri ha- inıaatı bit~k üzere olup bunlAr pek Discil er altın Bir katil agv ır hasta meleri fMtİyle mAli yardımlarda bula- netice evvelden röriihndde beraber O" 

1 
~ • 

sıl olan izdahamın önüne geçmİJ, gidi~ yılkında işçilere tırmam~n açılacaktır. b [ Katil suçundan on~ sene ağır hap- ~~~~a~oı.o ~ih edildiğini, eğer dikta- nun ikaı anusa obnabmn vulcuona ~ 
gelişi kolaylqbnnl§tır. o zamandanberi Sayın Bapkan•mız B. Celô.l Bayann U amıyor se mahkum olup Izmir hapishanesinde torluk ıdaresmde olan devletler yapılan bebiyet vennek halini tetlUk edea kı1 
beklenen llf&iı Nazilli haritası bu defa wn Ege manevralarından dönüşlerinde Altın istihli.k eden dişçiler, piyasadan b k d b . tmakta lan teklifleri Jn.LuJ etmiyecek olurlarsa Van metli mütalialan t 1 sahifeye ~· 

--L-la . . on uçu • sene en en ya o Z • • 
vekaletçe tasdik edilerek nlmiı olup apor 11&11a rı ıçın Nazilli gençlerine he· nltm tedar edemediklerini alakadar ,,.. bal Ç ı.~p k"" •. d .,.,. . ı eeland planının demokrası devletleri ta mışlır. 

'"° d" •--'- 1 .• f--~..ı bul .ı.or ının ay""-31 oyun en uzeyır af d • • • • bu yüzden l>uaüne kadar metnik ve ha- ıye rUTICK ut t'"°a undukları iki bin makanuı baclirm~lerdir. Karama.ınede r ın an tatbik edilmesının hır (ayda te- Ciimhuriyet bat müddeiwnumisi 111~ 
rap bir halde kalan kasabanın bu kıs- liranm havalesi vilayete gdmqtir. Bele- tasrih edilen bankanın adı beoüz bildi- oğlu Zekeriyanın ağır hasta bulunduğu min edeceğini, böyle bir hareketin de- vİnİ CeTat Serim taralmdan cbir ~ 
mında da imara bqlanmak üzeredir. Be· diyemizin bin ~ık tahsisatına ilaveten rilmcmi§tİr. Malüm olduğu üzere altın ahlaşılmı~ır. mokrasi arasında f~at tefriki mesai J·uv- biikn:ıümin ıamalüne açıkça p.miyeo 1'İ' 
lediye, beton plaka• dötemek suretiyle ilbayımrzın da ayrıca venneği Yadettilc- satışı, yalnız bükümetin g~lereeei) bıuı- Memleket hastanesi baş hekimliğinin velini arttıracağını, halka servet gefİrf'- fiili hakimin mubakeme etmesi ve c:es"' 
Nuillinin en gen.İf ve cÜ%el caddelerin- leri iki bin lira ile beraber~ bin rıraya kalar eliyle yapılacaktır. bu husustaki raporu "adli tıp işleri mec- ceğini ve d3'tatörlere güzel bir örnek Jandınnası temeani edilir mi?» vzı~ 
Cfen biri ol n Park caddesirü daha §irin balift olan bu para ıpor sabasına sarfo- --=-- lisince dç tasdik edildiğinden Icra Ve- tqkil edeceğini, fngı1terc hülı:ümetinin altında Fraıım teinya m.hlcemesi rniid· 
bir ıekle koymağa karar vennq ve bu lunacaktır. Nafıa \-ekileti bm ve yapı killeri heyeti knrariyle Zekeriyanın ka- 6u raporu çok müsaid bir tekilde kart .. dciainaıniliii mnmni .ütibi M. Mare ~· 
karannın tatbikına ge~tir. qleri müdürü ~ndis R. Kaımı kasa- r yaşı müsait değil ' fan dört buçuk senelik müddeti a{fcdil- ladığını fakat pek tabii olarak diğer dev- cel tüafmdaıi 937 temiiıi:i:Zmida pa.;ıt• 

bamızı ziyaretinde Nazilli mdyuımın~n Evvelki gün Çeşmenin Ovacık köyün- mişlir. Jetlerden lehte l>ir hareket sadu- olma- toplanan beynelmilel dördüncü~ btı:' 
SU VE ELEKTRtK planını yapmayı vadetm~. Bu plimn den Halil, Alaçnlının Tokoğlu mahall~- ___ 0,___ clıkça fngilteren.Üt de hiç bir harekete kok k'oü!eratiiuıa v~' miihini bir r'' 

Belediyemizin ehemmiyetle üzerinde bugünl5de gönderilriı~i bekleniyor. sinqen on dört yaşlarında Bayan Hali- geçmesine inlk.an bulunmadığın1, bugün- poruo tercümesi ummn•m tetkik ~· 
ceyi kaçınnrştrr. Hatice kendi riiasiyle Şimali lrlanda kü vaziyet içinde ilk sözün Almanya ile na konulmUJlur. 

Sevindiklide bir bu gı.!nce kaçlığını söylemekte ise d~ fta!yaya düştüğünü B. Van Zeeland'ın Sulh bak" • Nafi Başak tar~ 
yaşı müsait olmadığı içln ilcisi de adli- i O ti ha ha ti bütün dünyaya ekonomik mü§küllerden tem iz~ Wtrl izası (Parit) 

Danslı bir c, ay cinayet yey verilmiştir. n~sd sıyrJmak imkanı olduğunu gösteren P~e Caabiancarun ttalyada ı934 
N "il' (H ') N ·ıı· ba'"l --=-- b&r yol bulduğunu ve ancak diktatörler I d b" k il ı.::..::ı.t --h· 

Akhisar IS (Yeni Asır) _ Dün ak· azı ı ususı - aı:ı ıye g ı ve il d yı m a ır aranıame e B.Wıi .... ere iP"" 

Akhisarda 

b
• t ----~ed buJ S . d"•·ı· Rom.ı, 15 (ö.R)" - Şimali Irlanda emokrasilerle birlikte ayni yolda yürü- ltal --L'- l •• ·ka ,. ı ·_1ı 

-...m orta olcul binasmın ._;,, salonların- ır ITIQW e unan evın ı,. ı S h / k d ... aus yan ınıuuLerne erıru t ı o &r-
:r- •--s k"" .. d K- Hal" ar oş u yu"zu-n en (Ulster) eyaletinin Jn .. iJtereden ayrılıp megı kabul ettikten sonra atdacak mü- ihd t k"I d • . L .. r 
da, muhtelif liselerde ve ögr" etmen okul- oyun e ü7l ıt ismindeki •e evvel- - • as ve et 

1 
e en ıuzamnamenın .,... 

._ .. •· '- bek il" · • b b. ç ,__ ı hall d Serbest Irlanda devletine iltihakı ka- tt~akıp adımı kararlaştırmak imk&nımn ı bük" ~"-' • • tkik d 1 tet' 
lannda tahsilde bulunan Akhisarlı tale- ce Koyun Mır ç ığını yapan şa ıs ır eşme .11.cızasmın nönü rr.a esin e bul LiJ .. • • bildi ıca wnıerına te e en ya»S 

• "derl '-- d BB H ·v f 1 bul edip "'tın"'.:ı:~-: g··~te ,.....k lan şi una ecegını ıriyor. .. dilın. • 
Lelerden elJi a-enç tarafından danslı bir gece evıne gı a!D 1Wpısı önün e çifte oturan . asan ve ı usu , nönü ma- " .. ~.uu o::. r........ o - cume e ııtir. 
çay ziyafeti verildi. Ziyafete tehrimWn kurşunu ile öldürülmüştür. tki i14i zan hallesinden bay Ali Yaylayı dövmeğe mali Irlanda intihabatı lngiltereye bağlı f ~$?JO::~!:r.::!7,;;Z:ZU.:ZZZZZZ:l:'ZZZZZZ'7' Hukuk müntesİpleriadea Tank B. f t" 

bütün .... t olerile _ _ altına alınını§ olup tahkikat devam et- ~bbüs etıııi§lerdır. Suçluların bu işi kalmak taraftarlarının zaferiyle netice- U lk 1 k nisey Fransız mahkemesi temy~ ~ 
d" t::;; ?18L_I munevvd Buer ~· mc.ktcdir. sarhoşluk saikasiyle yaptıkları anlıışı- lenmiştir. Filhakika hu cereyanı temsil na evı öşesi beynelmilel hukuk ceza birliği "

11 
' 

ave mq UUJunuyor u. muaase- umu .... :..: J. A. Ro·~ tar-L-dan ~-ut" 
L_., 

1 
• • • L!_ --- ]arak ikisi de yakalanmı~ır. eden hükümet partisi 39 mevki elde et- •-ı:•~ ...... YA aı:uı ..... -

ueue enç enmı.z aeoa-ın IHI" proğram ba- --- .. rT.L777.z77:r'LZ777T/T/J...2.2;.LZJ .J-' 
.arlamlflar, d vetlilere neıeli bir gece ya- Soma dağlarında · --=-- miş, bun:ı mukabil diğer bütün partileı: 1 - Evimiz salonunda her hafta. per· ~ir tehlike arzeden ceraimin ~e~ .ıJı 
ıatmıılardır. R d [ h kk d ancak on üç nıebus çıkarabilmi~lerdir. şembe günü alqamlan saat 20 de bütün it beynelmilel mukavele pro,_ııt , 

Şölende ilk söz söyliyen Orta mektep kayak sporu a yo ar a ın a yurddaşlara karagöz oyunu oynanacak· yazınmn tercümesini nnnektedir. ııı '. --=-- rada l . • t k T müted ir IJC!f 
müdürü Bay Sa it olmuıtur. Direktör, Manisa l S (yeni Asır) _ c:-ı...:-iz Posta ve T_ elgraf. umum. m_ u_· dürlüg.-un- Kı d { tır. Parasız olan bu karagöz oyununa bü, cronzmm,.,, ' m• a • f!f' 

~I • • • • • k daha _._ ~..... d 1 bi d d 1 '- a ın ar arasında tu""r1 '-nu"rliler dav-tl"ıdı"r. nelmilel mukavelei İptidaiye projesi t 
cen,..erım.m yeliftirere üstün mCl6.· dağcılar kulübünden miitqekkil 11 ki- en ge en r tamım e cnı ıyor ı•ı : ı..z ... 

teplere hediye eden orta olmlum1nım ıilik bir kafile Soma madesıinde tedkik-1 Ağusos 937 iptidasında mevcut olup, fut bol 2 - 1 falkevi~u müstahkem mevki cümesi de meTcut huJunmaldadır. 
bir t rihçesini çizdikten sonra cenç ter- lerde bulun - ._ s L 1 d - 1 mezkUr ay nı1ıayetine kadar beyanna- bando şefi bay Galibin idaresi nele hir n_ u basusta da temyiz kararları forıı;. 
. , mil.& ve omanın Karı ag- 1 ·ı· F 'L H h-' d _., _ _.....a --•at«J"" tıp heyetıne temas ederek ezcümle de· Jarında kayak k • . d"" 1 mesi verilmiş olması la:z.ım gelen radyo- ngı ız ve raımz &adadan arasında alkevi bandosu teŞil edecektir. De- .. m e vıı:nuuauedir. Bu forın-

• • k" ıporu yapma ıçın un f tb 1 d - •-- . 1 h 1 1 k L --- t • b • . k 1 ... ee11' miJtir ı: Soma a İt • lerdir. l ların, bozukluğundan ve diğer sebepler- u 0 oyunu epey zaman ır _....,~ yiı- vam ı ve eves i ça ışma l"IC'Yesinde olan emyız eycli umunuye arar arın•.. • 

«- Hepimize temiz ve pen bir cece K~yge ;::ıühün elanam ve Manisa den dolayı kullanıhmyacağı beyanna- rünıüştür. Fransnda lngilterede bir çok müzisyenlerin kayıtlannı yaptmnak için ve bakuk kısımlan mevcuttur. Ve bu.-. 
v İl ba J L d f b f '--- -1 b • • -'-- I~~ l;.,---·--l b"ld" k _,ı,ıt yqamq-a ves e zır ayan müte,ebbis köy büroau fi Ba Hikmet Bozkurt melerinde zikredilenltt için yapılan tah- •• ın ut o laJL.Ull an ulun.maktaydı. evımız Sc:JU'etet'U9Jı.ıe ~,,-.._.an ı ıı- yıya ayrıca 1937 yı)mın temyiz ar • 

bir gen~ .~etİJ(İrmq olduiamazu rör- bafkanlık ya:~. silatı emanet reddiyat formülüyle sa- Bu oyun §imdi Amerikan ka.dınlannı da rilir. 6bristi de fonna b.alinde ilave ecf,iJısıif' 
melde hız ogretmeruer ne kadar iftihar hiplerine reddedilecektir. Ancak radyo- sarmaya başlnmr~ ve ba~a Ne'\l)'ork ol· 3 - 16/ 2/ 9 la Çaqamha günü sa.at tir. 127 sahifesi meme ve. 8 .abifesİ lı'• 
~iyo~ böyle bir ~ençliii :retiıtinnek derece minnet duygulan biaediyonız •. » lar mühürlenecektir. Radyo :sahipleri, mak üzere yeni dünyanın birçok yerle- 1 7 de Halk dershanleri ve saat 18 de rarlara ve fibriste ayrılan~ pe' 
ıçın bıze usaıunnk ve bıkmak bilmeden Banu, askeri liseden Ved.-lm ı\izel ve rad}~larmın mühürlenmesini bir istida rinde kadın futbol kulüpleıi ve taknn- sosyal yadım komitesinin ha{talık toplan- rakende salq bedeli otu:z. ve yılUt .f>O"' 
~~~~~~~~~·o~~~~~~~~. UebM~~hl~~ ~t~il~il~~ ,.:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~e~ı;~J~O~O~~~~~~·=~~~~~~ 
~ ~ ~)17; ~Sl'fZY.[,l'.Y.7Z///.E/.71Z/7.:0.7.:T./Jt7.J~~ 

H e r g U•• n :.:0

:: burma 

B. Hitlerin teklifleri 

Kaş kara kirpik siyah 
Oldum derdinden seyyah 
Ben bu dertten ölürsem 
Bana desinler eyvah 

Kaşların mimdir gijzcl 
Gel beni güldür güzel 
Semtimiz uzak düştü. 
Kalbimiz birdir güzel 

Kahve koydum kavrula 
El vurmayın durula 
Beni yarden ayıran 
Sol böğründen vurula 

Keklik hana dut getir 
Yarimden mektup getir 
Eğer yanm gelmezse 
Yakasından tut getir 

Bu vatak temiz mi? 

Çapkın karpmda durma 
Kirpiklerin ok: olmuş 
Yeter kalbime -.urma 
Gelemem ben, gidemem ben 
Her adama gönül veremem ben 
Aç kolların sar boynuma 
Üşüdüm üşüdüm saıamam ben 

Ben bir ördek olaydım 
Yol üstüne konaydım 
Gelen giden yolcudan 
Ben yarimi soraydım 
Gelemem ben. gidemem ben 
Her aClama •......... 

BlR BILMECE: 

Avusturyayı Almanya 
hakimiyetine mi sokaca1' 

Avusturya kabinesinde bazı mühinı 
değişiklik olacağı söyleniyor rıı· 

-BAŞT ARAFl 1 iNCi SAHtFEDE- olarak kabineye gjrİnesi ihtJ~~l;yA 
vd beklediğini bildirmiştir. Söylen.- den bahsediliyor. Şimdiki OlJ'' 1

1Jıı" 
eliğine göre bay Şu oig bay Hitlerin nazırının şansölye Şuşnigin k._sfl'I. et' 
kabul edilmez mahiyette gördüğü rını kolaylaştırmak üzere ist.ifıı rifle 
teklifleri hakkında B. Mussolininin ?1eksizin po~tföyünü o~~n ~Eğe! 
dostça tavaS8utunu rica etmiştir. amade tuttugu haber veriliyor v ·ı;tit" 

• MEVLAN ADAN BiR PARÇA: 
«Ey sevgili.. Her kesin kalbinde 

senin aşkından bir parıltı vardır ve 

Vallahi altı aydır elimizi bile sürmedi~ Gözünüz kapalı ya
tabilirsiniz. 

Roma, t 5 ( ö.R) - Viyanadan B. ~uşnig dahiliye nazıı:ı~ı .de~~liıt 
bildirildiğine göre Avusturya kahi- mege karar verirse kenchsının c;h'tı 
nesinde oldukça mühim değişiklik- sefirliğine tayininden veya şa•~5ed~· 

O nedir ki iki ba h bir yılan ler yapılac.cıktır~ Şansölye vekili ile vekili olması ihtimalinden haili~ J11iı' 
Her başında türlü türlü nakşı var bazı teknik nazırların değiştirilme- liyor. Bir rivayete göre de J1l hllıdtı 

mış: Birbiriyle sarmaşırlar her 7.aman sinden bahsediliyor. Ddevlet şurası dafaa nazırı olacaktır. Her ııi 1i5' 
Hem ağlanm hem giderim Bir define bekçisidir o yılan azasından nas.yanal - sosyalist Ried- §ansölye Şuşnig kabinenin Y~ iciitt'. 
Çekin atın ba~ını Cevabı: Y ann lCJ"in adliye nazlrı veya dahiliye na- tesini cumartesiden evvel reıs 

her mihraptan sana yalvarışlar yük- BiR ATA SöZO: 
selir. Seninle oturup çektiğim elem- Celin, ata binerken ağlarmış. Ni-
Jeri söylemek için bahtiyar bir gece çin ağlıyorsun, istemiyorsan götür-

Yoksa yayan giderim Dünkü bilmecemiz: NARGiLE zırı V'e umumi emniyet direktörü hura vermiş olacaktır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:__--=--~~~~~~~~~~~~__:_~~_:_~__:_:__:_ 

ve latif bir mehtap lcizımdır.:» miyelim. demişler. Celin cevap ver-
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Sebastiyano.. Gözünü aç! 

lngiltere nasıl hazırlanıyor? Ha va 
teslihatı müdafaaya yeter mi? 

Sakın aptallık edeyim deme •. Adamakıllı iş görmenin 
liırı.ıid· .fırsatı var galiba. Belki de döğüş olacak 
~1 d .... 1~ beldiyen yalnız Kum- cayır cayır yakarım. Sebaıtiyııno §arabı ne kadar çok 
}'olun İ!~ldı. Kumbarosun beklediği Diye söylendi. Konağın kapısı seve we maceralı i,Ieri ve bilhassa 
itnın ~1 yolda, Angelakinin kona- telaar nçıhnı~ ve dı§Mlya bu sefer dövüşü o l:adar severdi. . 
t1ırı k karşısına isabet eden rıh- bir ki§i yerine üç irişi çılanııtı. Bun- - Bunda bir İ§ vsr .• Dedı. Kor-
de, ~narında bağh bir sandalın için- lar, iki U§akla Soradondu. lamm bütün bu l:ovalemaca oyu-
bekJi y8; yapılı bir adam da onu Şimdiye kadar çıkanların birer ki-, nu bizim H~istidinin etrafında olu-

ecktr ~·. ... . . f~ ?1?1a~n!l mukabil bu se~er üç yor. Konaktan çıkan ~ç ~şi .l.tim? 
)or, .:ı;nı konagın kapısına dilri- kitınm birden çılanası Sebastayann- Onları takip eden dorduncu adam 1 

koy11Un ırıızlaru.yor, arasıra elini nun merakını çekti. neci? .. Nereye gidiyorlıır? Sebasli-' 
~ ~!ruyor, biiyücek bir tiıe Daha s?nr~ bu çıka~~m kılık v_.e yano .. Gözünü aç .. iyi İl\ cr~rme fır: 

Bu ad çıyordu. kıyafetlen asılzade degll, uşah: ktlıgı satı düşüyor •. Apdellık etme •• Belki 
l eo anı.. Sebaitİyano idi. idi. sevdiğin T eosyanm bir gülüşüne bir 

o~ S:tanı? sekiz U§ağmdan biri Arkalarından baktı. iltifatı.na dahıı m&Zbar oh.::raun. Bellri J 
l' eoa astıyano.. . Köşede kendisini saklıyarak bek-

1 
de c!öğüş olacnl:.. Şimdiden hazır- ı 

V . ~aya işık olan Sebastiyeno. lıyen Kumbaro:ıun da onların pe~- lan .. 
t'\ıın a&ılı.n evvelce kapat>Jdığı bod- lerine takıldığmı görünce yerinde Seb:?.ı:tiynno böyle töylener.ek, 
ed-~danınuı anahtarını muhafaza fazla duramadı. b.. l d"' .. 1 .. _' • . if . l 

~.. \'e f K daki · . • l oy e uşunere.t cuıtıp vı:.z E!!ıne co-
~ • farap ıçısı dibinde sızan oynun ~arap §l§esının aza - ld 

il 'liYano.. mış m~1tev:iyatmı bir hıını~ede bo- yu u... ı~ .· . ı.r . 
Urada ne ... rd ., r.alttı. Şışeyı uııulcacık denıze bırak- Hnd ... A.nrre.al.ının uşa. ••. ım, m-1 't _, ıyo u. :.- l • l ' • ed [~ -'-

!Qıd:oıya, Hui.atidiyi. bildiğimiz çe- b. Rıhtıma sıçrru:lı ve pe~lerine düş- ma~ on an laltıp en ~u~~osun ! 
etliJct komplocuları anlam!lğa nıemw tü. Biraz sonra Kumbarosun arab~-ı U§agt ve en nrkada hepsını.. go:;ı:den 
tiı~ &onra Sebutiyanoyu da Hı- sına bindiğini, uzaklaştığını, onun kaçırmıyan T eo&yanın u~.agı Ayvan 

ti 1rl ~ine takmııt.. yerine de kendi uşağının önden gi-ı sarayın karanlık sokakların:ln ho.y-
ft ede~?.. . . d~ ~ç ldıiyi takibe koyulduğunu boldular. 

)otd:ıdı adamından ıüphe mı edı- gordu. 1 -BlTMEDI-

~ır •• Kumu kadın, Bizanım Beynelmilel Alman milli takımı LONDRA, ıı ŞUBAT (P.S) 

1'1~ dalavereleri içinde adeta piı- müsabakalar Jngilterenin en meş- En kuv\·etli tahminlere göre bay 
.__ Lq. u;:- olmuftu. Hıriatidinin batı- Hitler yirmi şubatta iradedeceği nu-
>e al gelirse malWııatı olsun di- hur takımlarından tukta Orta Avrupada taalluk et-
tt.ıt'::un ı>eıine Sebastiyanoyu tak- Almanya _ Isviçre mek üzere daha faal bir genişleme 

il Astan Villa ile Ber- politikasından ve Alman ordusunun 

idt Undan Hıriatidinin de haberi var berabere kaldılar linde üc mac 42 fırkaya iblağından bahsedecek-
~ . . • • tir. Alman devlet reisi lnglltere ve 
~Yano onu, Kumbaroıla be- -o--- yapacak Amerikanın fevkalade a!lkeri hazır-

ve halkı hava taarruzu esnasında sı
ğınaklara sevketmek vazifesiyle 
muvazzaf olan bekçilerle takviye 
edilmiştir. Daha şimdiden sivil aha
liye dağıtılmak üzere yirmi altı mil
yon gaz maskesi hazırdır. tik hatta 
mensup 1250 tayyare metodik bir 
antrenmana tabi tutulmaktadır. 

TAYYARE K.&.Ft DEClL 
' te~en takip etmiı, Angeli.- Alman milli futbol takımı ile geçen J lıklarını Almanyanın askeri kuvvet-
!-... ~~ girdiğini gönnÜf, evi.n yıl yaptığı karşılaşmada 1 - O mağlup --o-- lerini arttırmasına vesile İttihaz ede- Fakat bütün tecrübelerden anla-
~'-' ftamda ve rıhtım kenarında olan Isviçre milli takımı, pa7.ar günü Eerlinden bildiriliyor: cektir. şıldığma göre yalnız tayyareler ne 
~ ~tMr. ~lıkçı kayığına atlamıt, Kolonyada Müngensdorfer stadyomun- ingiltercden avdet etmiş olan Alman· JULES SAUERWEIN'İN taarruza, ne de memleket müdafaa-
~ -ranııJda ve kimseye görün- da 80 bin seyircinin önünde yapılan ların futbol tek ıeçicisi doktor Nerz ga· Y AZIS( sına kafi değildir. Bugün imkansız 
' çdanalarüu beldemeğe batla- maçta 1 - 1 beruber kalmıştır. Bu ne- zetecilere şu beyanatta bulunmuştur: görülmesine rağmen bir dü~man 

lf , . . licc bir sürpriz. sayılamaz. Çünkü Al- - M~hur. i~giliz takım'.. Aston Vil- Jules Sauervein Par is - Soir ga- kuvveti f ngiliz ada farına çıkarılırsa 
o~ oldum bittim prap budalası man milli talumı bu ikinci karşılaş· layı Alman mıllı takımıyle uç maç yap· zetesinde bu mevzua temas ecfen bir ona karşı faaliyete geçecek olan ln
•ite için de yanma büyücek bir ıuasında olduğu gibi formunu bulama-\ mak üzere Amanyaya davet etmiye mu- yazısında diyor ki : giliz piyadesi ihtiyaca yetecek mik-

1\ ~ap almağı da unutmamı§tı. mıştır. Alman hücum hallı işli yeme- vaffak oldum. ilk maç, 14 Mayısta Ber· <Büyük Britanya kendisini teh- darda değildir. Bundan bahsedildiği 

ıu goruyoruz Birinci fikir sivil 
hizmettir. Her İngiliz gencine «keep 
fit> formunuzu muhafaza ediniz 
demektedir. 

ikinci fikir Almanyadan ibret 
alan bir çalışmayı istemektedir. Bu 
fikre göre her İngiliz memleketine 
karşı cemiyete faideli bir hizmet 
devresi borçludur. 

Üçüncü fikir yalniz kara ordu· 
sunda mecburi askerlik hizmetini ih· 
dastan ibarettir. 

Yugoslav milli 
takımı Dünya kupa
sına ümitsiz bir 

halde giriyor? ~1~_!1!Ploc:ular birer birer çıkmağa miştir. Almanya milli takımı oyun lin olimpiyat stadında yapılacak Alman·! dit eden tehlikenin azametine va- zaman böyle bir ihtmalin mevzuu-
"d._""'Cltklari zaman derin bir nefes müddetince. ağıı· b:ısmış olmasına rağ- ya lngiltere milli takımları maçı heınen kıf mıdır? Günün birinde haris bir bahis olmadığı, düşmanın diğer dev- --<>-

men ancak maçın son kısmında bera- ertesi giinü yine ayni stadda icra edile· fatih için lngiliz adalarının bazı ha- Jetlerin toprağından geçmeden İn- Belgraddan verilen bir habere göre. 
~';}falı .. itte çdayorlar.. dedi. bertik sayısını yapabilmiştir. cektir. yati noktalarını işgal ederek bütün giltereye taarruz edemiyeceği söy- Yugoslavya milli takımının - dünya ıam· 
I\:~ patlıyacaktım. Almanlar maça göz kamaştırıcı bir Gazetecilerin, Almanya • lngiltere büyük Britanya imparatorluğunu leniyor. Fakat lngiliz ordusunda ve piyonluğu maçlarından evvel - aldı~ı fe· 
tı~l etmİ.ftİ. Çıkanlar hep yal- güne~e karşı başlamışlardır. Bu yüz- milli takımları maçı gibi, mühim bir maç· inhilale uğratmak nasıl muazzam bir milletinde hakikatin bu merkezde ol- na neticeler, adeta ümitsiz bir vaziyet 
~ \'t karanlıkta uzaklaprak kar- den kontrol güçleşmiş ve ilk yarım sa- tan bir gün sonra, yine ayni sahada di- tesaddi teşkil edebilir~ madığını, muazzam bir tayyare kuv- tevlit etmiıtir. Polonyaya karıı •on maç 

tiYOtlıu-dı. at zarfında her iki takım da bir üstiin- ğer bir maç yapmaya nasıl cesaret edil- İngiltere böyle müthiş bir oyuna velinin himayesi altında İngiliz ada- 3 Nisanda Bclgradda yapılacaktır. Fa-
~ İlıayet Kuınbaroı ta yalmz çık- lük temin ec1emeınişlir. Isviçrelilcr, hiç di~i sualine de doktor Nerz şu cevabı karşı kendisini korumak için ne mik- farına asker çıkarılması imkansız kat Polonyalıların, Vartovada yapılan 
li , . . beklenilmiycn bir anda 36 ıncı dakika- vermişti~.: . . . .. .. dar kura kuv~etin: maliktir? Kışl~- olamıyacağını düşünecek kadar ba- ilk karşılaşmayı 4 • O kazandıkları ma• 
1\ ltiatidı nerede kalmlfb? da ilk golü yapmışlardır. Bickelin yan· - Boyle olması çok ıyıdır. Çunku larda halen talım goren askerler, Hm siretli insanlar vart:lır. lumdur. Bunun için, Yugoslavyanın bu 
~ d~llbl bir~.~~ v~ köte- da~ g:le~ uzun bir şan~elini Aebi ka- ıimdiden, Almanya - ~.ngiltere maçı için distan~, !"1ısıra v~ Fil~s!i~e gidecek- Davanın ruhu bundan ibaret de- farkı kapatmasına adeta imkan görülme• 
?\!~arak belded1gmı gordü. lenın onune havnle etımş, kaleden çı- 250.000 den fazla rnwracaat karşısında lerle bırlıkte 70 bın kışıdır. ğildir. mektedir. Bilhassa. ki, Polonyalılar lıali· 

Wctıi!rtr komplocular da birer birer kan Juensen topu yakalıyamamış, he- bulunuyoruz. Halbuki stadda azami 1 1 O Buna mukabil hava taarruzla- Prejüjeler (Boş inanlar) ztrhına hazırda çok kuvvetli ve formda bir ta· 
8..t. . ınen yct~en Aebi hu surdle ilk sayıyı b'..n kişilik yer vardır. Binaenaleyh ~u .~ü.~ rına karşı sans.a~yonel hazırlıklarda rağmen bugün mevzuubahis edil- lama maliktirler. 
~Yano meraktan çatlıyordu. yapmıştır. Birinci haftayim 1 - O lsviç· yuk maçta yer bulamıyanlar, ertesı gunu bulunduk, denılıyor. meğe başlanan problem şudur : ----0----

, ~ arkadqına bir fenalık yap- relilerin lehine bilmiştir. Almanyanın B takımıyle Aston Vıllanın Bu cihet doğrudur. Home Offi- Yeni bir harbe iştirak etmek için Kırmızı, sarı, pembe 
Jı 0~1nlar?. Ik.inci devrede Almanla~ daha canlı yapacakları maçı göreLileceklcrdir. ce'in ordu ile teşriki mesai ederek lngilterenin insan ve malzeme kuv- yollar 
~ İhtimal haydut upğm gözle- ve daha üstün bir oyun oynamışlar, Aston Vila diğer iki maçını da 16 ve vücuda getirdiği teşkilat örnek va- vetlerini gayri mahdut olarak isti- İngiltere seyrüsefer nezareti ge· 
a.,. llıütbiı bir parıltı yaratb. Te- müdafaaya çekilmiş olan Isviçreliler 21 Mayısta yapacaktır. • zifesini görecek derecede mükem- mal etmek lazım geleceğine göre ce yolcularına kolaylık olmak üzere 
''aıl!t Ufaklart hanımlarına ne ka- arada bir yaptıkları yarma hareketlerle Aston Villa ilk def olarak fngiltere I meldir. Bütün hava istilası yolların- gençliğin yarın kendisine verilecek şoselerin Üzerlerini kırmızı, sarı, 
'~İleler birbirleri.ne de oka- tehlikeler yaratmaktan g~ri kalmamış- haricinde maç yapacaktır. da deteksiyon ve observasyon alet- vazifeyi vakit kaybetmeden yapma- penbe renklere boyamak üzere te-

......._ «>ıt~ular. tardır. !erini kullanmayı güzelce öğrenen ğa muktedir olabilmesi için şimdiden şebbüslere başlamışbr. Yapılan tec· 
~il. tğer ona bir halt etaıiflene Ancak, Isviçrelilerin ceza sahası da- da Szcpan beraberlik sayısını yapına- binlerce kişi bekçilik ediyorlar. ne yapılmalıdır ? rübeler muvaffakıyetli neticeler ver-
~ halda için bu konağı hilinde devam eden ağır tazyik esnasın- ğa muvaffak olmuştur. Bunlar, intiT.amı muhafaza etmek Bu hususta üç fikrin karşıla~tığı- mıştır. 
-----rfll~ZW 111 ?M" •• ,.,, asker topladı~ku~vetli bir-o-rdu te=;-k-;,ldığ~için Rıdvan fena halde hid:--_ Siz bu defa-da sab~erek-~d-u_n_u_z_u_b_ü_s_b_ü-tu-.n~m~a""'!h~v!!!!ed-e"!!!r~e!'"'k'!!' __ Ç_in 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
kil etti, ordunun başına geçerek Mo- detlendi. çıkarmamalı idiniz. Ne çare ki sükut memleketini baştanbaşa zaptetmek 
ğollar üzerine yürüdü. Bu hareket zevcesinin çocuklarma edemediniz ve nihayet korktuğum hevesine düştüğü ve maksadına ko-

Lazımgelen keş fiyatı icra ettirerek ettiği muameleden daha ağır geldi. başıma geldi. V aletiyle oğlunuzu at- layca nail olmak istediği için üme
Moğollarm vasi bir sahrada ordu Binaenaleyh artık sabır ve taham- tığım ateş değildi. Siz onu ateş su- raruzdan, yahut vüzeraruzdan birini 
kurduklarını anladı ve ona göre ter- mülü tükendi. retinde görüyordunuz ama o bir cin rüşvet vasıtasiyle kandırmağı müna
tibat alarak o da münasip mevakii Tam o sırada Şchristan da çadıra idi. Çocuğu terbiye etmesi için ona sip gördü. Bu fikir i.le ceaim bir meb
tuttu. Harp hazırlıklarına başladı. girmesi üzerine Rıdvan dayanama- teslim etmiştim. Kızınızı verdiğim lağ feda ederek veziriniz cVeli» nin 

lçi'nde Ordu için icap eden zehair ve mekü- dı: köpek te bir peri idi. O da kızı terbi- sadakat ve hami yetini satın aldı ve 
••11111111!'.'AAill/J, lat, meşrubat ve saire de ayrıca bir - Efendim, siz artık benim sah- ye etmek için aldı. Bunlar şimdi oğ- kendisine muavenete ikna etti. Bu-

Yazan : METiN ORBA 'f 

11 -

~SABIRLI 
~·~!"an Şah bu suretle anide sa
fıt ll iac"asıl ve taht salonuna dahi 
ı, lltd\l'" de tahtında vezir Muhsinin 
'ı~4 Şq~unu gördü. Filhakika Rıd
~~ ~ın s~nelerce gaybubeti esna
ı, l'~ d uhsın kaymakamlık ediyor 

AŞIK 

ı,~~t et~-~h avdet etmediğinden 
~~ı. k~1R•ne hükmedilmiş, tahta 
~~İtl° ıı:nse bulunmadığından ve 
~ (lldın .. dirayet ve iktidarı müsd-
~ İcl~Rundan ricali devlet onu 

td~\td\' as etmişlerdi. 
~~~ ~n ~h böyle bağteten zuhur 
' 'tle~'~ Muhsin kendisinin tah-

ıçın oturduğunu izah etti 

ve şimdi kendisinin hal'i ile tahtının 
yine Rıdvana verilmesi lüzumunu 
beyan etti. Rıdvan Şah gaybubeti 
esnasında umuru devlete sekte ge
tirilmediğinden dolayı, keyfiyetten 
muğber olmadıktan başka, izharı 
memnuniyet ederek yine zımamı 
hükümeti eline aldı. 

Birkaç gün geçtikten sonra Şeh
ristanın haber vermiş olduğu veçhile 
Moğolların büyük bir kuvvei aske
riye ile Çin hududunu tecavüz ettik
leri haberi geldi. Bunlara mukabele 
etmek ve kendilerini hudut haricine 
sürmek i~in Rıdvan Sah ta külliyetli 

kafile halinde vezirlerinden (Veli) rımı tükettiniz. dedi. B11 ndan sonra lunuzun ve kızınızın tahsil ve ter- nun üzerine vezir Veli de lazımgelen 
namındaki zatın kumandasında ar-ı· harekiitını7.a karşı sükut edemiyece- biyesi ile me~guldurlar. Şimdi bizzat desiselere teşebbüs etti ve ordunuzu 
kadan geliyordu. Bu kafile birkaç ğim. Çünkü evladımın birini ateşe gözünüzle göreceksiniz. bir anda zehirlemek için getirmiş ol· 
gün sonra yetişerek Çin ordusuna attınız, ötekini de köpeğe yedirdiniz. Böyle diyerek maiyetinde bulu- duğu bütün yiyecek şeylere zehir 
iltihak etti. ı Bunlar benim ciğerparelerim iken o nan perilere oğlu ile kızının getiril- kattı. işte ordunuzu böyle büyük 

Bu kafile ordugaha vasıl olduğu vakıt tahammül ettim, size hiç bir mesini emretti. Periler o anda ço-I bir muhataradan kurtarmak için o 
sırada Şehristan da maiyetinde bir j şey söylemedim. Kederimi içimde culdarı Rıdvan Şahın çadırına getir- zahireleri kamilen imha ettim. Bu
kaç peri bulunduğu halde gelmiş ol- sakladım. Lakin bugünkü işiniz hem diler. nun İspatını isterseniz vezir Veliyi 
duğundan bu erzak kafilesini gördü bu kadar askerin aç kalmasına, düş- Gerek çocukları, gerek perileri huzurunuza celbediniz ve getirdiği 
ve derhal bütün yiyecek ve içeceğe manın elinde kahrolmasına sebep yalnız Rıdvan Şah görebiliyordu. erzaktan bi.rşey yemesini teklif eyle
ait olan şeyleri hayvanlardan indi- olacak, hem sonunda memleketim, Çadırda bulunan diğer zevat göre- ymız. 
rerek yere attırdı. Hepsini çiğniyerek tahtım da gidecektir. Hain kadın! mezlerdi. Şehristanın bu sözleri Rıdvan Şa· 
yenemiyecek bir hale getirdi, büsbü- Benim sana olan o kadar şiddetli Evlat tatlı olduğu için Rıdvan hın zihnini karıştırdı. Derhal vezir 
tün telef etti. aşkıma, muhabbetime böyle mi mu- Şah zahirelerin telef olmasından 7.u· l Velinin gelmesini emretti. Veli hu· 

Vezir Veli bu hale karşı pek ziya- kabele ediyorsun? Mutlaka muhare- hur edecek olan fenalığı birden bire 
1 
zuruna çıkar çıkmaz getirdiği zahire 

de muğber oldu. O zaman Şehristan t be etmeksizin düşmana teslim ola- unuttu. Çocukları kucaRına alara~ 1 ve me.külattan büsbütün telef olmı
Veliye hitaben: yım mı istiyorsun? Senin bu arzuna sevip öpmeğe koyuldu. Bu hal bır yan bırşey yemesini teklif etti. Ha

- Rıdvan Şaha gidiniz, bu işi nasıl tahammül edeyim? Şimdi as- kaç dakika devam ettikten sonra' deme derhal taraf taraf koştular. Ye-
zevceniz Şehristan yaptı, deyiniz. j kerimin hali ne olacaktır) Şehristan yine Rıdvana dedi ki:. l re atılarak çiğnenen erzak arasında 

Filhakika vezir Veli Çin padişahı-) Şehristan bu sitemleri sonuna ka- - Şimdi ordunuza gelen zahıre- arıyarak birisi ağzı bözulmamış ve 
nın huzuruna çıkarak vakayı anlat-, dar sükı'.J.t ile dinledikten sonra şöyle leri ne için imha ettirdiğimi de söy- V ez.irin kendi mühürü ile mühürlü 
tı. Bu suretle ordunun erzakı noksan cevap verdi : liyeyirn. Moğol padişahı sizi ve or- bir kavanoz reçel bulup e:etirt:li. 
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Yazan : N. O R B A Y - 56 -

Bu bir az pahalı olacak size 

-57-
Benden planlan çalan sefilin 

adını aöyleneniz ıize inanacağım. 
Pariali kadın bu ıefer tereddütsüz 

ceYap verdi: 
Bu alçağın adı Kont Zerçiano-

dur. 
Kont Zcrçiano mu? 
Evet .•. ilk Önce bana karıı na

mualu adam ve qık komedyası oy
nadıktan sonra üıtüıte servetimi, 
~refimi ve çocuğumu çalan canavar 
odur. 

Parisli kadın, bundan sonra çek
tiği ve bizim de bildiğimiz ıstıraplı 
hayatını, işkence içinde geçen mace
rasını anlattı. Sözleri o kadar içten, 
tavrı ve hali o derece elemli idi ki 
nihayet Filip ona inanmak Jazımgel
diğini anladı. Karşısında suçlu bir 
kadın değil, kurban bir kadın Yardı . 

Parisli ka<lın sözlerini öyle bitir
di: 

- Siz §İmdi mesutsunuz. Yanı
nizda size layık, sevdiğiniz ve sevil-

diğiniz bir hayat arkadaşınız var. 
Karınız hakikaten bir melek.. insa
nın üzerinde aadece muhabbet değil, 
hürmet hissi de yaratıyor. Ona en 
ufak bir üzüntü vermekten kendimi 
uzak tutacağıma emin olunuz. Be
nim F ransada, V crvil şatosuna gcl
mekliğim bir tesadüf eseri değildi. 
Size bunu açıkça söyliyorum. Akra
banız olan binbaşı Şartrenin yanına 
sık sık geldiğinizi biliyordum. Ken
dimi hayattan uzaklaştırmakla be
raber yine size yaklaşmaktan nefsi
mi mcnedemiyordum. Bu yaklaş
mak arzusu, üzerine çok düştüğüm 
bir mazinin artık ölmüş olan hatıra
larını canlandırmak ümidi için değil
di. Sadece size herşeyi söylemek, her 
şeyi itiraf etmek istiyordum. Hiç de
ğilse öldüğüm zaman yavrumuzu o 
alçakların elinde bırakmamanızı size 
yalvaracaktım. Fakat aizin binba,ı 
Şartrenin kızı ile nişanh olduğunuzu 
duyduktan ve ikinizin arasındaki 

, p 
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Belçikalı kadın kasabı 



ftNfAmt SAIH!l!: ,-

IZMI~ BELEDIY~==E~: . 
1 

,..., ~~Ai\ı;RA MEMUR., er: 

6 

··- -::. 

. ..!_!ŞUBAT ÇARŞAMBA 1938 
- ---

,_ __ ll!nm ____ ~~------~--

Yen ·ıen F avsta · :-------------Yazan: Ml,el Zevako 

ANKARA RADYOSU: 
Öğle ne§riyatı: 

1 - ~t ve mülki tekaüt ka- LU<lUNÔAN : G a H t ı ı 
nunun91\ 58 inci maddesinin tefs!;: lzmirde Niıli Kamile 220 lira ve oz I 1m1 
ri 14/l/938 tarih ve (Numar~:227) masraf vermeğe borçlu tdecikten 

2.- Hizmetten aynlan nafıa me- Kara Ali oğlu Mehmedin Pelaneli 
mur ve müstahdimlerinin yapamı- mevkiinde Teırinievvel 322 tarih " 

Saat 12.30-12.50 de muhtelif yacaklan itler hakkındaki 7/5/934 ve 400/16/17 numaralı tapu sene- MJT AT QREL 
plak neşriyatı, 1 2.50-13.15 te Plak tarih ve 2428 numaralı kanununun diyle nwtaaamf olddğu f81kan Boz 

1 
- 74 - Türk musikisi ve halk §arkıları, 13. birinci maddesini muaddil kanun Hali garben hacı Ahmet tarluı ~i- A<!res - Beyler Numan zade k Mösyö hayrete şayan olan ha- koltuğa oturdu. Gözlerini Morevere 15-13.30 da dahili ve harici haberler. (nqir tarihi 27 /1/938 numMası malen deli Mustafa cc?nuben çay ile ıokağı Ahenk matbaası yanm-

re etlerinizi affettim. dikerek : Akşam neşriyatı: 3328) _ mahdut 16 dönüm çekirdeksiz üzüm da. Numara: 23 • 
Morever diz çökerek cevap verdi: - Ne istiyorsunuz? Anlatıniz Saat 18.30-19.30 da muhtelif 3- Halk bankası ve lıallc sandık- bağı dokuz dönüm tarla halinde ce- Muayene saatlerı : 10--12, 
) . O halde buraya ne maksatla bakalım dedi. plak neşriyatı, 19.00-19.30 da Türk larınin sermayeleri hakkında 27/1/ man 845 lira muhammen kıymetli n 15,30 - 17. Telefon: 3434 

ge ınış olduğumu söyliyebilirim. - Pek az birşey.. Üç yüz bin musikisi ve halk şarkıları (Makbule 938 neJir tarihi ve 3331 numaralı 25 dönüm bağ ve tarla satılmak V.Z~ta:r./2'.ZZZZZ7.7"~LZ.Z2ZZZ> 
d ~orever ayağa kalkarken kraliçe frank istiyorum. Çakar ve arkadaşları), 19.30-19.45 kanun. üzere müzayedeye trerilmiftir. 
Rerı~ bir hayret içerisine düşmüştü. - Hakikaten çok az. te saat ayarı ve arapça neşriyat, 19. 4 - (1334 - 1918) dahili istik- 17 /3/938 tarihine ınüsadif per-
ocıyerinin vaziyetinden bir sır kar- - Hayır benim için kafi ... Gerçi 45-20.15 te Türk musikisi ve halk raz tahvillerinin (1938) ikramiyeli §em}-- günü sant 11.12 de Kemalpa-

§ı.~ı~da bulunduğunu da anlayarak size vereceğim şey milyon kıymetin- şarkıları (Hikmet Riza Sesgür ve tahvilleriyle ve ( 1933) Türk borcu f& icra ~-:tke:.inde yapılacak birinci 
Bülumesdi: dedir. Bunun yalnız üç yüz bin fran- arkadaşları), 20.15-21.00 de Radyo- tahvillerinin de dahili istikrazı tah- arttırma !. ,.;-.. teklif edilecek bedel 
b· - Demek daha ruhunuzu üzen gını alarak gerisini size maiyetinizde fonik temsil, (Ankara Şehir tiyatro- villeriyle mübadelesine dair 27 /1/ muhamm~~ kıymetinin 100 de yet-

1~. mesele var, Öyle ise söyleyiniz hizmet etmekle duyduğum şeref su artistleri tarafından), 21.00-21. 938 neıir tarihi ve 3322 numarah mit beşini bulduğu takdirde ihale 
lllosyö Morever.. borcunu ödemek için bırakıyorum. 15 te ajans haberleri, 21.15-2 l.55 kanun. edilecektir. Noksan bir bedel tekli-

Rociyeri ilave etti: - Çok güzel! Anlaşılan Gize te stüdyo salon orkestrası. 5 - Kaçakçılığın men ve takibi fi halinde müfterinin taahhüdü ba-
l - Şüphesiz değil mi ya? Layık karşı büyük bir nefret hissi duyuyor- ISTANBUL RADYOSU: hakkındaki kanununun bazı mad- ki olmak ıartiyle arttırma 15 gÜn 

~ d~ğu mükafata kavuşmadığı için sun uz ki herifi bir hiç mukabilinde Öğle neşriyatı: delerini değiıfüen 2550 sayılı ka- uzatılır. 
ı:~n bir ıstırap içindedir. Bu adamı satacaksınız. Saat 12.30 da plak türk musikisi nunun ikinci maddesine bir fıkra 1/4/938 tarihine müsadif cuma 

Afatlandınnak lilzımdır. More- Katerin Rociyeriye dolaptan çek- f 2.50 de havadis, 13.05 te plakla eklenmesi hakkındaki 27I1 I 1938 günü ayni saatte yapılacak ikinci 
her bu mükafata kavuşmak için mu- ler getirmesi emrini verdi. Evvelden türk musikisi, 13.30 da muhtelif neıir tarihi ve 3327 numaralı ka- arttırmasında teklif edilecek en aon 
~kkak kraliçeye yeni bir§ey getir- kral tarafından imzalanmış olan çek plak neşriyatı. nun. bedel muhammen kıymetinin yüz-

hııştir. !erden birine şu satırları yazdı: Akşam neşriyatı: 6 - Muhasebei umumiye kanu- de yetmiı beşini bulmadığı takdirde 
Morever mukabele etti: - Mösyö Moreverin bize karşı Saat 18.30 da plakla dans musi- nuna ek kanun (N~ir tarihi 27111 a&tıf düıürülerek 2280 numaralı 

NEZLEYİ 
İHMAL ETMEYİNİZ 
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HAKiKi VALDA 
PASTİLLERİLE TEDAVİ OLUNUZ 
ÖKSÜRÜK, GRİP, 80GAZ . 

HASTALIKLARINOAN SiZİ 
KORUR VE TEDAVİ 

EDER 

.- Hakikaten kraliçeye birıcy geti- yaptığı büyük hizmetlere mükafat kisi, 19.00 da Sözsüz türk musildsi, 938 numarası 3325). kanun mucibince borç be§ sene tak-
PYorum ... Vaktiyle Sen Bartelminin olarak işbu çekin ibrazında kendisine 119.30 da konferans : Doktor Salim Yukarıda yazılı kanunlar herkes- site bağlanacaktır. ••~!!!: !2!!!!:!!!!~~-~~·!!•e!!•!!!w!!!:™!!!!!~~!:!l 
~~r.akşamı Luvr sarayına getirdi- bej yüz bin frank verilmesini hazine Ahmet tarafından, 19.55 te borsa çe bilinmek üzere belediyenin ilan Sab§ bedeli pqin olup dellaliye nan prtruuneyi görüp tetkik ebne-
ıın bırşey gibi... müdüriyetine emrediyoruz. haberleri. 20.00 de Necmettin Riza tahtuma asılmııtır. resmi ile ihale pul parası mütteriye leri ve bu müllc üzerinde bir gWıa 
Kraliçe sarardı. Rociyeri merakla Katerin bonoyu Morevere uzat~ ve arkadaşları tarafından türk mu- (270) 471 aittir. Almak istiyenlerin ihale va- hak alacak iddiasında bulunanlann 

'<>rdu: ' tı. sikisi ve halk sarkılan, 20.30 da ha- 1 - Bin yüz kırk bet lira seksen kitlerinde muhammen kıymetin yirmi gün zarfında vesikalariyle bir· 
- O nedir} Morcver kendisi tarafın.dan talep va raporu, 20.33 te Ömer Riza tara- ~Uf bed~li keıifli, Şe~itler cadde- yüzde yedi nisbetinde depozito ak- Jilete daireye müracaatleri aksi hal~ 
Morever: ed!len miktarın beş yüz ~i~e çık.arıl-1 f~ndan arapça söylev, 20.4.S te !:'e- ıinde demıryolu puaıı?dan ba§lı- çesi veya .mili~ muteb~r ~ir banka de haklan tapu siciliyle sabit olma~ 
- Bir baş 1... cevabını verdi. dıgının farkına varmış, lakın katıyen zıhe ve arkadaşları tarafından turk >:arak 120 metre ~ydaki Y?lun v~- mektubu ıle ıcra daıresmde hazır yanların paylapnadan hariç tutula• 
i( ... ,....... bir sevinç eseri. göst~m:nı!.ş yalnız.: ı musikisi ve halk ~arkılan (saat aya- rile~e~ pa~et tqlarıyle yenı~e~. do- bu!unmal~rı ve ~~zla izahat istiyen- caklan ilin olunur. 

k ~terinin yüzü gülümsedi. Kendi - Haşmedıml Sız buyuk kalplı- rı), 21.15 te Fasıl saz heyeti: Oku- ıettirilmesı 22/2/9~ aalı .gun~ sa- lenn bugunden ıtıbaren açık bulu- 265 (469) 
en~ne~yk~~~u: l~tim~~nizl. ~n~:lbrahimAli.k~~&~~ d.oo~~~~~~silime~ ih~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9 
. - Bubaşl. •. Buba§,mutlakaGi- Demekleiktifaeylemi ·ti. Kanun Muammer, Hamdi Klarnet edılecektir. Kctif ve ıartnamelerı Emlak ve Evtam bankasın.dan: 

~tn başı olacakbr. Ah ne kadar bu- B .. I . .. l k b. f U C d K T b S lAh' • ' 2490 sayılı kanun mucibince bedeli n"-· M B" .. u soz erı soy er en ır hra tan j t ev et ozan, an ur a a ıttın uk b'lind b .. h d' l"kt 
1 -·ı:ı~m orever. ır saattır soy- d .. l . .. . . ç·· k .. b K Ce d 2 I 5 Od k 1 m a ı e aımu en ıs ı en te- Esas Nu. 
cndığı halde maksadının ne olduğu- a tuy en urpermıştı. un u ono-

1 
eman v et. . e or estra, I d 'k edT l . ak . . 86 lirahk 

nu anlıyamadım , nun altında henüz doldurulması la- 22...45 te ajans haberleri, 23.00 te I arı kk ı ır. f~tr ıçmakb 
Yeri Nu. 31 Nevi Depozito 

T.L. 
· ı k 1 d O ı d I" Lf ı l muva at temınat m uzu veya A. 1142 lzmir - Karfıyaka Donanmacı 

Sesini yükselterek karsısındakile- zımge en no ta ar .var :: n ar . a ı p aKl a s
2
o
3 
°
20

ar ~opera hvebeopleret par- banka teminat mektubu ile söylenen 
re An emrı" verdı" .. - bononun tediye edılece~ı mahal ıle ça arı, . ae son a r er ve er- .. .. 

1
. . Mah. Salih Pata Caddesi 39 taj Ev 900.-

li'" • l · .. .. gun ve saatte encumene ge ınır. izahatı yukarıda yazılı gayri menkul 3/3/1938 Pertembe gü-
R - Arkamdan geliniz! Sen de gel ~dfne~ef tabih idi. Su ik~ ykr açı~ ı tesı gunun programı. 2 - Bin elli lira bedeli keşifli, Sa- nü saat on birde pefin veya sekiz taksitle aatılacakhr. 
ociycriciğim. Söylenecek sözler u un u ça u ?on?nun hır 1~~tı AVRUPA iSTASYONLARI; 1 )itin oğlu mahallesinde Salatin oğ- istekli olanların gösterilen gün ve saatte hizalarında yazıh de-

•enden gizli olamaz. yoktu. Moreverın ~ıma.~ı~ı tetk~k ıle 1 SENFONiLER: lu camiinden batlıyarak Burç so- pozito akçesini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri ve yan-
.~raliçe yemek salonunu geçti. meşgul olan Katerın gulumsedı: 1 21 Laypzig, büyük senfonik kon- kağına kadar olan Tamaşahk soka- larında nüfus tezkereleriyle birer fotograf getirmeleri. 

~~ndüz kralın Gizleri kabnl ettiği - Mösyö zannedersem bonoda seri. 23.30 Viyana : Graz, senfonik ğında 150 metre boyda yaptırılacak 465 (268) 
b~rike~na~~i.Ora&n~g~i ~Wurma~nıunuttuğum~~~vm, 1 konerp~k~) ~~22/2/~8~ıgünüsut on ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dır .. merdivenden kendi dairesine onu bana geri veriniz. 1 HAFiF KONSERLER: altıdı-. açık eksiltme ile ihale· edi- lzmı·r gu·· mrukler baş dı• rekto•·rıu·· gv u·· ll 
ogru yürüdü. Bu daire, zemin ka- Morever unutulan yerleri doldur-

1 
6.45 Paris kolonyal. Plak. 7 .1 O lecektir. Kqif ve prtnameleri 2490 · • 

in~ Ve kralın odasının altında idi. mak ~zere a_ldığ~ k}ğıd~ ~raliçeye ia- 1 Bedin kısa dalgası, eğlenceli sabah aa~~ kanun ~~cib~c~ bedeli m~- den: 
y ertıbab kralın dairesinin aynı idi. de etb. Rocıyen Katerının şeytanca konseri, 8.1 .5 devnmı. 10.30 Paris kabılınde ba§muhendıslikten tedarık 
alnız kraliçe yatağını kralın yatak oyunlar oynamak istediğinin farkına 1 

kolonyal, Plak. 13 Berlin kısa dal- edilir. l~tirak için 79 liralık muvak
<>dasının altına değil onun önündeki varmış dikkat1e olup bitenleri tetkik 1 gası: Hafif konser T 4.15 Devamı. ltat teminat mald:uzu veya banka 
odaıa ;yapbrml.§b. Rociyeri ile Me>- ediyordu. Kreliç lntif bir tebessüm- 1, l 4. I 5 Paris kolonyal: Konser, 15: teminat mektubu ile söylenen gün 
:teveri kendi hususi odasına götürdü. le Morevere soldu: devamı. 14.15 Paris kolonyal, kon· ve saatte encümene gelinir. 
__ Hizmetçileri savdıktan sonra bir -BiTMEDi-, ser', 1 5 : Keza. 1 7 .15 Varşova, karı- A '' 1 Wc 

i -. • ' -- şık konser, 17.45 Berlin kısa dalga- f" 
ltJICEMALPA.ŞA iCRA MEMUR-, tZMtR tKtNCl HUKUK MAH- si. Neşeli halk ınusikisf 18.05 Bük- ••EMENi 

ÖUNDAN : . r KEMESlNDEN : . . 1 res: Stefartesko orkestrası . 18.30 ELE Kf R) K 
. . 937 /873 T e~cikte yeni M 1 ü~ünc~ So. ~O I B~lgrad: R~dyo orkestrası. 1 8. SO M OTO. R ı .:. E RJ 

() Şenıoile 180 lira borçlu Parsadan numarada manav Haşım oglu Ka-1 Berlin kısa dalgası , halk musikisi L 
bo~rın~ ~ oilu ~ııtafanm .~u ?1il ,tarafında~ ayni a~reste ,mukim I konseri. 18.~ 5 Peşte Çigan orkestra'-: 
te ~ bınnc~ derecede ıpotek go'": iken ely~vm ıkamet,ihmın meçhul sı, 19.1 O Varşova: Hafif plak mu-

l'lrılf oldugu Parıanın Bademci1' bulundugu anlB§ılan kansı Hasan sik isi. 19 .30 Belgrad: Konser nakli, 
:ıe\'kiinde vaki ve ıubat 323 tarih kızı Nazmiye aleyhine açtıiı ihtar 20 Peşte:· Radyo orkestrası 20, 1 O 
165/64 numaralı tapuya müstenit davasından dolayı tayin edilen gün- Uypzig~ Aksam konse~.i. ' 20.-20 

larkan nalbant Mehmet bağı garben de mahkemede hazır bulunması için Varsova halk Şarkıları. 21.35 P.eşt 
)ol !İnıalen yol cenuben Hasan Ali müddeialeyhe ilanen tebliğat icra ope;a orkestrası, 21 .45 Stokholm: 
~1~ lb~~~ ~~ceai ilemahdut tapu ed.ildiği halde m~dd~~aleyh· gelme- Askeri bando. 22 Varşova, Şopeniri 
1, 11 

• donum ~ e!lek ~. yapı- llllf ve davacının ıstegıyle gıyaben eserlerinden piyano solo. 22.45 Bük
dön ~lçGde ~5 ~n~ l~lfliğinde 7 muamele. yapıl1n;a~ma ve gıyap k~- reş ; Hafi{. konser nakli, 23 Peste: 
~U.~ etki .. s.~~.clelı ç~~ ol- rarının bı.r sure~~ın mahke~e dı- Çigan orkestrası. 23 Varşova şarkı 
16 uzere uzum bağinı havı ıçmde vanhanesıne talikıne karar verılerek resitali (Bflch, Mozart, Schubert) 
:t.e ~eli armut büyük küçük yirmi bu baptaki tahkika~ 4/3/938 cu'ma ODA MVSIKISI. , 
... ,!il!.' ağacı ve deliceıini f&Dlil ta- gününe bırakılmıf olduğundan yazıla 2 2 4'_ş Be ı · k ·d 1 . K rışık 
.... Ilı 670 lir uh la tli .. d dd 1 . d .. _L1..!1_ t . r ın ısa a gası. a lq. ı a m ammen ymc: gun e aaat on ra e enn e ıaııKma od~ musiki · 
tt Ydeıı : Ta~la ~!ılmak üzere mü- hakimi huzurunda müddeialeyhin RESIT A~LER: 

Yedeye verilmıthr. asaleten hazır bulunması veya tara-
17 9. 30 Berlin kısa dalgası: Solist 

lt /3/9'38 perfCMbe günil saat fmdan vekil göndermesi lüzumu, konseri (Piyano), 10.15 Keman 18. 
.ı_ • 12 de Kemalpqa icra dairesin- aksi takdirde bir daha tahkikat ve 50 y U 1 k I 
~ Yapılacak birinci arttırmasında muhakemeye kabul edilmiyeceği gi- aVrş?va: nutu ~uş şar ıkar. 
leJdif ed'I k bed 1. h b. b d h""kü" dah' ·1 ... 18.50 ıyana Graz, Pıyano refa a-._ ı ece e ı mu ammen ı gıya ın a u m ı verı ecegı . k I 1 w 

'Q)ltletinin yüzde 75 ini bulduğu H. U. M. K. tebligat faslına tevfi- tıyle şar 1 ar, ,, 9.0S ~~ag. Avustur-
~dirde ihale edilecektir Noksan ka..,. tebliğ makamına kainı olmak ya şarkıları. 20.20 Bukrcş: Şarkı, 
il' bedel teklifi halinde ~Üfter'nin üzere ilin olunur. resitali. 20.30 Laypzig, Mac Reger 
~hiidü balri kalmak arti le 

1
art- rzr:JllV~ in şarkılarından (piyano refakatile) 

Sanayide Siemens Motör ve 
malzemesini kullanan rahat eder 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambalan deposu 
Peıteın~cılar 77 /79 

Telefon : 3332 

1 - Gümrüklerimizde üç adetten ibaret 16 lira asli maqli 
yere yazı makinesinde iyi yazı yazabilen talipler için müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanı 938 Şubabn 25 inci Cuma günüdür. 
3 - imtihana girebilmek için memurin kanununun 4 üncü 

maddesinde. yazılı evsafı haiz olmak tarttır. 
4 - Müsabakaya girmek isteyenler imtihan gününden evvel 

bir dilekçe ve mektep tahadetnamesi, nüfus örneği ve diğer ve
ıaikiyle birlikte bat müdürlüğümüze müracaatle ibrazı li.zımge
len diğer matbu hüsnühal fahadetnamesi ve resmi doktor raporu 
almaları ve keza imtihn gününden evvel bu belgeleri de ikmal 
ederek b:ıt müdürlüğe getirmeleri lazımdır. 

5 - Taliplerin erkek olanların askerliğini ikmal edenleri tet'
cih edilecektir. «Askerlik vesikaıımn ibrazı 9arttır.» 

6 - imtihan hesap, coğrafya, makine ile yazı ve tahrirden-
C:lir. 16-17-18 (263) 474 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

MiDE 
EKŞlUK ve Y ANMAI..AllINl 

giderir. Son derece teluif 
edilmif bir tusdur. 

MJDE '" BARSAK.LA. 
RI al11tırmu. 

Afızdaki fena kolnıyw; 
ve tataızlığı defeder. Mü-. 

maail müstahzarlardan daha ~ 
daha kolay ve daha kat'i tesir eder. 
Batka marblan ıerarla reddediniz. 

lU'trıa 15 gün uzabhr. ! y F K ( 21: 15 Bükreş. Piyano (Chopin) 22: 
. 1/4/938 tarihine müsadif uma OtO ema 30 Belgrad : Karışık şarkılar. 22.40 

tlitıii •-ı· •••tte yap-'---'- ikiiıc · cı· Viyana, G. raz. Piyano refakatiyle· ,--------------------------·------------... ~ -.1•• ..... uacaa- Hükümet karşısında Mollazade 1 
L~'!lllh. •ıma teklif edilecek en son k keman resıta i. 
~ l han birinci at No. 1... N MUSiKiSi 
de e 1 muhammen kıymetinin yüz- Fevknl~de n.aturel, ve normal poz- DA S : 
sebniı betini bulmadığı takdirde lar, Kart ve ağrandismanlar, gayet 23.30 da Vartova (Plakla). 23. 

. . 

~ diitürülerek 2280 nmnaralı ehven fiatle öğrencilere yUzdc 25 ~5 Laypzig Sopran ve gitar refaka-
~lun nıucibince borç bq sene müd- tenzilat vesikalık resimler hemen tıyle dans. S: taksite bağlanacaktır. verilir. -------------
t'tarn~ ı>etin para ile olup telliliye ı - ıo S.7 (261) ~T'X"/.:/_T,;]'N.7..h?.nfOO~l!:Z2111)!2!'111J•.-.-•ı 
~ l ~e ihaleye müteallik pul para- a e e ve ı erıne 

.\ tnu!teriye aittir. la'7.~AI 
lq>'tn lrnak iıtiycnlerin muhammen .. Pllalllrl!lis•a•uııııııt•e•ı•in•<f!llle•n•dll.!l!i•pl!'llo•m•a~hml!!!!! 
~ti ete göre yüzde yedi buçUk nia-

Ders yılı içinde ilk n orta okUl 
öirenicilerinin eda ösel bir öjret· 
men elinde olıunlaıbrmalamu isti· 
yen velilerin tzınir Bahçeciler Han 
4 numarada M. Z. müracaatleri. 

lllill~de teminat akçesiyle ve yahut oı, tablplerl 
ile 'h tnuteber bir banka mektubu 
~: ~e vakitlerinde icra dairesinde 
li>'e~l ~lunmaları ve fazla izahat is
huıu erın bugünden itibaren açık 
t}'J llan fartnameyi görüp tetkik 
t ,etneleri ve b "lk .. ·nc1 b' q'" ili u mu uzen e ır 
~· ~k iddiasında bulwıanlann 
likle l rn zarfında vesikalariyle bir
(fe 1-taka.ıreye müracaatleri aksi hal
)~rı tapu siciliyle sabit olmı
~11\tı :ı .. P&Y}aımadan hariç tutula-

han olunur. 
(271) 470 

Memleket lıastantsi diş tabibi 

Muzaffer Eroğul 1 - 6 (4) 
Ma Q8tZWjll!l7,7.Biı!mfm2'.z::a;;:cr.z:.r/./,J 

VE 

~::;:~.~~.t;~d.~~h Satılık motör1 
saat dokuzdan ba•hyarak Kullanılmıı biri 75 beygirlik 

7 Gazojen dijeri 80 beygirlik ma-
Beyler • Numan zade S. 21 zot motörleri satılıktır. tzmirde 
numaralı n:uıyenchanclerindc Tahsin Piyale makarna fabrika-
kabul ederler. ı sına müracaat. 

.. ...... T•e•Je,f1•o•n•:•3•9•2•1 ....... ,~~:.W,2~22Zi7177ZJl'.LZZ'; 

Dünya mobilyacılığının 

1938 
Modellerini 

Haraççı kardeşler 

5 Şubattan itibaren 
Vitrinlerinde zevk sahiplerine teşhire başlamışlardır. '91 ______ .... ____________________________ _ 

• 



• 

SAHiFE 8 YENi ASIR 

IZMIR SICtLI TtCARET ME- kudiyle ,irketin borçları hatta vade-ı 
MURLUöUNDAN : j !eri gelmemi! olanlar bile ödenecek- 1 ,......~--'------------------------(Sabetay Sardinas ve Bensiyon tir. 
Maravent) ticaret unvaniyle lzmir İ c - Nukud'! !İrket ki.fayet et
de Şehitlerde Kenar sokakta paçav- mezse mevcut §trket emvalınden sıı
ra, kemik ve eski hurda vat ihracati.y-: tılarak. borçlar !ayet kalmı§sa öde- 1 

le uğra,mak üzere tCJCkkül eden t§· necektir. 1 
bu ,irketin ticaret unvanı ve ,irket ı d - Şirket borçlarının f&ıviyesin-, 
~~~~vele?am~i tic~~! kanununun I d~n oonra mevcut kaim" ~aralar ·~
hukümlerıne gore aıcılın 2181 nu- nkler arasında sermayelen ve vazı
marasına kayıt ve teıcil edildiği ilin yeti hesabiyeleri dairesinde tanzim 
olunur. edilecektir. 1 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğu e - Mevcut emvali §İrket pey-
Reımi mühürü ve F. Tenik derpey paraya çevrilerek hasılatı' 

imzası tahsil edildikçe masarifi tahıiliye J 

1 : ŞiRKET MUKA VELESL yine ayni tarzda aralarında taksim 1 
MUKAVELENAME edilecektir. 

AJağıdaki imzaları yazılı bir ta- f _ Şirketin tüccarlarda ve eş- 1 raftan lzmirde Şehitlerde Kenar ao- hasta olan matlübat peyderpey tah
kağında bili numara?• mukim !~c- sil edildikçe mesarifi tahsiliye baa
c:ardan Sabetay Sardınas, ve dıger deltenzil aralarında taksim edilir. 1 
taraftan lstanbulda T akaimde Şehit g _ Her birisi sermaye hissesini 
Muhtar caddeıU;ıde Fida':' hanında 1

1 

bu suretle aldıktan ı:mra kalan pa-I 
numarada mukim Benaıyon Mare- ra temettü hisseleri nisbetinde ara-
vent arasında ll§ağıdaki §"rtlar dai- lannda tevzi ve ta.lcsim edilir.. 1 
resinde bir kollektif §irket akdedil- M dd 13 _ Şeriki da 

· . .. I k" a e er arasın 
mıştır. dŞöyle 1 

: • k . k d bir ihtilaf hi.sıl oldui{unda hakem-
Mad e - Şır etın ma sa ı : l .. · 1 h ı d"I k k ile Bo k. h 1 ere muracaat suretıy e a e ı ece -

Paçavra em • . ynuz,. es ' 1 
':"'- ı tir. Tar aflar,,, her birisi bir hakem ' 

davat vesa.irel ~zer~n~ dahılde vktıh-1 tayin eder. Bu hakemler reylerinde 
~acat s~etıy e ıcraı tıcaret etme en 

1 
ittifak edeme. dilcleri halinde üçüncü 

ıbarettir. . . bir hakem i'ltihao edilir ve üç ha-
Madde 2.- Şırketın u?vanı: (Sa- ı kemin müttefil;a" veya ekseriyetle 

betay Sardınaı ve Ben1sıyo':' kMarbe- ı verecekleri karar taraflarca muteber
venttir. Bütün muame atı ftr et u d' B h t U M K tahkim 

d 
. d'I kt" . ır. u us us a . . . 

unvan altın a ıcra e ı ece ır ve §ır· f 1 dak" ahk" t tb'k d'I' ı . . asın ı ~ a ı e ı ır. 

ketin merkezi lzmırde Şehıtlerdeo j B' .. h l ak t . •·ı 
K · k - ndad ır nus a o ar anzım eaı en 

enar so agı ır. . b ., k 1 · f 
Madde 3 - Şirketin sermayesi : 1§ u §~rı<et m'! davle en'."111 es~ ~imar~ -

On bir bin (11.000) Türk lirasın-' l~rca ımza ve ıa e tescı ettırı ış-

dan ibaret oluo ,erikler arasında aşa- tır.I ah" , . d S bet 5 1 
ğıdaki nisbetlerde nakden vazedilc- 'ı d" mzaGsl ıpderınK ~n d~b' day B~-

kt" mas a ata a u.e ı m e an· 
ce Beır : . M t 8000 T L o tiyar hanında 8 numaralı haneyi 

nsıyon areven .... . . . • "k • h .. . . 
Sabetay Sardinas 3000 T.L.' kımunı ı ametga goslermı§tır. 

11.000T.L.1 29 K. Evvel 1937 
Madde 4 - Şirı.eti ilzam edecek hıza : ~. Sardinas. 

bikümle taahhüdat evrak ve sene- imza : Bensiyon Marevent 
dat JÜrekidan her birisi münferiden Bu mukave!en.:ın;ıe altı~~aJ.;i ım-
unvanı •irketi kullanmak suretiyle ~alar, sah:s ve hıi".ıyetlernu taı:ııd•
imza edilebilecektir. Şerikler •irket ı;ıımız Sabetay Sardın~• ve Bensıyon 
imzasını yalnız §İrkete müteallik hu- 1 Mareventin ol'!o münderecatını ta-

la· 5timal etmeği ve onun haricin-! mamen kabul ıle yanımızda koy-

dsus --~ • i•leri için kullanmamağa duklarını tasdik ve ıahadet ederiz. 
e ...,.sı • H k"" d K . p· . l il . taahhüt ederler. as oy e eçecı ır: ma ıa esın-

Madde S _ Şirketin müddeti : de Basmacı ~uşen sokagı:ıda 29 n~-
1 bu mukavelenamenin imzası tari- marada omısyoncu Davıt Y er•enlı. 
h•inden itibaren iki senedir. Ve lstanbulda dördüncü vakıf ha-

Müddeti mukavelenamenin inki- nında avukat Kalef Gabay. 
zumdan bir ay evvel taraflar yek-! 29 K. Evvel 1937 
diğerine taahhütlü mektupla •irketin 1 lMZALA~.. .. . .. 
temdit ve tecdidi,.j istemediklerine Bin doLuz yüz otuz vedı scne:;ı bırın 
dair ihbar etmedilcleri takdirde, şir- 1 ci kanunun yirmi do:ı:uzuncu günü 
ketleri ayni ,arılarla iki sene için 1 tirihli bu mukavelename altındaki 
tecdit ve temdit edilmit addoluna- İmzaları, ..,hıs ve hüvivetleri yu
caktır. karıl;i tariften a'll~ılan Sabetay 

Madde 6 - Şirket muamelatın- Sardinas ve Bensiyon Mareventin 
ilan hasıl olacak olan kar ve zarar oluo mün<'erecatını tamamen kabul 
"...-.ğıdaki nisbetlerde taksim ve tev-' ile Y"~·mda koycluk!arı tasdik olu-
zi edilecektir : nur. 

Sabetay Sardinas yüzde 60 
Bensiyon Marevert yüzde 40 

100 
Madde 7 - Şeriklerden her bi

risi ihtiyacatı §"hsiyeleri içİ'l her 
ay temettü hisselerine mahsup edil
mek üzere berveçhi iti meblağları 
çekebileceklerdir : 

Bensiyon Marevent 125 T. L 
Sabetay Sardinas 125 T. L. 

Her iki •erikin ittifakı olmadıkça 
yukarıda gösterilen meblağdım faz
la nara çekilemivecektir. 

29 Birinci kanun 937 
Mühür : T. C. B2yo~lu üçüncü 
noteri Servet Y esarioğlu. 
imza : S. Y esario['lu 
Bu suretin dairede dosyasında 

s:.klı 29 birird kinu'l 937 tarih ve 
113()3/2!!9 numaralı mukavelena
me c~aire nüshasır:ı U)'fU'l olduğu 
t:ı.3dik olunur. 

29 Birinci kanun 937 
Mukabele ecli'.di ... 
Mühür : T. C. E~yoJiu ii~üncü 
noteri Servet Yesarioi;lu. 
imza : S. Y esarioğlu Madde 8 - Her sene nihayetin-, 

de §irketin &ebketmis olan muame
latının intaı; eylediği hesabatı. tan-

1 
J 

zim edilerek kir veya zarar mıkdarı 

267 (462) 

ve her ferikin vaziyeti hesabiyesini 
gösterir bir blinço tanzim edilecek
tir. işbu blanco şeri.lele; tarafından 
tetkik ve kabulünden sonra İmza ve 
tasdik edilecektir. Bundan maada ~e-
rik Sabetay her ay muntazamen o 
aya ait muamelatı ve hesabatı gös
teren bir balans lstanbulda buluna-
cak olan §eTİki diğere g{;nderecekti;. 

Madde 9 - Umur ve muamelatı 
,irket her iki §erik tarafından sevi
yen tedvir ve rüyet edilecektir ve 
her iki şerik §ahıen ve fiilen mesali-
hi şirketle İştigal edeceklerdir ve şah
si hesaoları.,a hiç bir isle i5tigal ede
miyeceklerdir. Şerik Bensiyon Ma
revent Şirketin lstanbuldaki mua
melativle iştigal edecektir. 

Madde 1 O - Şirkete ait nukut 

Kulağınızda olsun 

> f'' . 
~ 

/~ '6: ·~ 
~ .. .. -= :!. " " ;;ı 
~ 

" ~ 
~ ] 
• c • 

Her çeıit küçük, büyük yeni mo
deller gelmittir. 

ILmir Tilkilokte YEN! IZMIR 

ECZANESiNDE 

§İrket namına olarak bankaya yatı- !'ll--------iırııı::11••• 
nlacal;tır. 

Madde 11 - İşbu 
ket ortakların §Bhsi 
dolayı hiç bir veçhile 
dir. 

kollektif fir
borçlarından 
mesul değil-

Madde 12 - Sirke tin inkizasında 
veya her ne suretle olursa olsun fes
hi ve infisahında, derhal muamela
tı şirket, şerikler marifetiyle a§llğt
daki şartlar dairesinde tasfiye edi
lecektir, şöyle ki : 

a - Evvela umumi bir blanço 
tanzim edilerek tirketin bütün mev
cudat ve düyunatı ve invanteri tea
bit edilecektir. 

Dr. Operatör 

ai~ l~ra~im 
Avdetle hastalarını öğleden 

evvel Fransız hastanesinde öğ
leden sonra Birinci Beyler oo
kağmda dif tabibi B. Hasan 
Fehmi muayenehanesi alt ka
tmda kabul eder. 

1 -13 (2206) 

b - Şirket kasasında mevcut nu-J a.•••••••••11!11!1•••-

ıxumbarat bini 
'1 

1 

TÜRKiYE ı 
CUMHV P.İYETI 

2IRAAT:BANKASI 
Manisa iskan direktörlüğünden: 

Mahali Ev 
Adet 

Nevi Beherinin keşif bedeli 
Lira Ku. 

Manioa Hocalı 13 Kargir 749 56 

Umumu 
Lira Ku. 
9744 28 
8994 72 
8994 72 
8994 72 
9744 28 
8994 72 

)) )) 12 )) » )) 

» Gümülceli 12 » il }) 

» )) 12 )) )) )) 

» Mütevelli 13 )) ,, }) 

)) )) 12 » ,, }) 

Yekün 74 
Yukarıda yazılı yerlerde kargir olarak inşa edilecek göçmen ev

lerinin 24/2/938 Per~embe günü saat 14 de Manisa iskan müdür
lüğünde a~ağıda yazılı ferait dahilinde açık eksiltmesi yapılacaktır. 

1 - işbu evlerin keresteleri d~ dahil olduğu halde bütün mal
zemesi müteahhide ait olmak üzere anahtar teslimi suretiyle ihale
leri yapılacaktır. 

2 - istekliler bes evden aşaiı olmamak sartiyle pey sürebilir. 
Ve yukarıda yazılı kıymetler üze-rinden yüzde 7.5 depozito akçe
sini teslimi vezne etmeleri veya banka mektubu ibraz etmeleri 
mecburidir. 

3 - Evlerin 24 Mayıs 938 gününe kadar tamamen ikmal ve tes
limi şarttırd. 

4 - Bu evlere ait ketifname, fenni ve idari ve münakasa tart
namesini Manisa iskan müdürlüğünde görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girecekler u:num tarifata göre veaaikini ko
mısyona ibraz ve 2490 sayılı kanun ahkamına riayet etmeleri ilin 
olunur. (269) 464 

w 
• !e!!!!!!!!!l!!l .... "!5:!--

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal-

" gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir• ilaç-old~ğÜnu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 
.;o 

emin olmak için lütfen EBı tmarka:' 

sına dikkat ediniz. 

Tapu ve kadastro umum müdürlü
ğünden: 

Elazığ vilayeti Sivrice kazası dahilinde bulunan köylerle ara
zilerinin tapu tahriri yapılacaktır. 

Keyfiyet gayri menkul sahiplerince de malum olmak üzere 
2613 sayılı kadastro ve tapu tahriri kanununun 8 inci maddesine 
tevfikan ilan olunur. 262 (374) 

YILDIZ 
KADIN DİKİŞLERİ ve 
ŞAPKALARI atelyesi 
Bayanlar! 
Sizlerin yüksek giyim zevkinizin 

İnceliklerini tatmin edecek dikİf, atel· 
yeai açıldı .• 

Bayram için siparitlerinizi acele ediniı. 

PARIS, LONDRA, ViYANA MODALA· 
RJNIN YOKSEK MODELLERi TAKI~ 

VE T ATBIK EDiLiR. 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÔZGÖREN 
PARIS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 

DiPLOMALI 

Lütfen adrese dikkat ediniz: 
Hülıümet caddeıi Şamli ıokak Nu. 28 

TL. 2535 IZMIR 

AYNI F ABRiKANJN 

Çiftlik, Süthane ve bÜ· 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

• ELE M 1 
Krema makinaları geJdi 

Bu makinalar dünyanın her yerin• 
de sütçülük aleminde büyük ,ö~· 
ret kazanını• ve en verimli rnakı• 

ne olarak tanınmıttır. 
Son sistem yeni modellerirniı 

gelmiştir. 

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

posu: 
MISLEN LASTiK 
ACENTESlNDE 

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

SSSE : uopp 1 

RADYOLIN 
Ditleri ve di~ etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve u:ıu!l 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dit macunudıır· 

Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra giinde 3 defa 
dişlerinizi lırçalayınız. 

No.8238 No.8036 No. 8236 .. en~ 
Bu fenerler DAIMON markalı olup bir kutu içinde on ıkı ~-lı

ve ufak ve büyük camlıdır. DAIMON fabrikasının en ucu~. 1~edır. Kontak yapmaz. Bazulmaz, herkesin ucuzca satın al~ .1 

ii fenerdir. Yalnız DAIMON marka olmasına dikkat ed/ı~j:ı;w 
UMUM DEPOLARI : lzmirde : Suluhan civarı No. 28 

1 
nü Öz ödemifli .• lat&nh~d& ı Tahtakalede Jak Dekalo ve Şı • 



TU.RAI 
TURAN rabrikaları mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
llı•alet 1abanlarmı, traı aabunu ve kremi ile gtızellik krem~ 
lerlal kaHan•nıı. Her yerde Nhlmaktadır. Yalnız toptan sa
btJar için l11nlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'l Akyuıh •e j. C. Hemaiye müracaat ediniz. 

Poeta Kut. ••• Telefon 34&5 

KREM BALSAMIN 

•\~rl 

kwmaı, ~•rııın: eımer her tene te•atuk eden yegane sıhhi 
IEre•ıerdir. Cildi bealer, çil, leke ye aivilceferi kimilen izale 
eder. Y anm .. rdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 
ldalat ılaellik kremleridir. 

krem Balamin dart ıekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balaamia yatlı gece için penbe renkli 
! - Krem Balaamin yağıız giind&z için beyaz renkli 
oa - Krem bmamin aa badem gece için penbe renkli 

- Krem Bat.amin aa badem glnd&z için beyaz renkli 
lnsiliz Kanzuk eczanesi Beyoi'lu lıtaobul ------ . 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar I<umaş Fabrikası 
T •rafından mevaim clolıyasile yeni çıkardığı kamıflar : 

SaClam Zarif 
'< . ·V E U c .. u Z D U R 

ii""SATiş···· YERLERtii· 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
..... ~~--1: ....................................... ..ıll• 

' Fiatı her keseye etYeri•ll' 
~ Ba,Gk radrolann evsaf 

· ve kudretınae · 
Liik• ahteritİj 

bir radro r,t~ - ~-

.. , ÜRAVEREREJC SPARTO-N 
,. ALIMI'I , ·- \ 38 MODELi ' ~ 

SATIŞ YERi: 

SAHiBİNİN SESİ - İZMİR 

Olivi Ve Şüre. 
l ı'AITET 

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

BiRJNCl KORDON REES HAMBURG 
BINASI TEL. 24 4~ ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G •. 
Lllerman Lineı Ltd. BREMEN 

LONDRA HA'ITI DEUTSCHE LEVANTE - LIN1E 
POLO vapuru şubat orta~ında Lond- HAMBURG, A. G. 

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- ERNST lrM RUSS vapW:U 17. §Uba~ 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull ta bekleniyor. Rotterdam içm yUk aJa. 
için yUk alacaktır. caktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- ADANA vapuru 18 tubatta beklen! .. 
tidasmda Londra, Hull ve Anversten yor. Hamburg ve Bremen için yük aJa. 
gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda caktır. 
Londra ve Hull lçin yUk alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT-Hambur( 

LtVERPOOL HATTI GL'OCKSBURG vapuru 8 martta 
MARDlNtAN vapuru 5 §Ubatta Li- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 

verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- Bremen için yük alacaktır. 
racak. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

MARDtNtAN vapuru 20 §Ubatta ge- BUCAREST 
lip Liverpool ve Glasgov için yük ala- OITUZ vaı.uru 22 şubatta bekleniyor, 
cak. Köstence, Galatz ve Galatz aktarması 

LFSBtAN vapuru şubat ortasında Li- Tuna limanlan için yük alacaktır. 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- DUROSTOR vapuru 18 martta bek· 
rar:ık. leniyor. Köstence, Galatz ve Galatz ak· 

SAMAN iSKELESi (Büyülı Karıliçalı Han) OEUTSCH LEVANTE _ LtNtE tarma.sı Tuna limanları için yük alacu .. 

AYDIN: Meh~et Güre; öDEMIŞ: Avni Güler ANDROS vapuru 9 şubatta Hamh'urg tır. 
SöKE: Süleyman Zeman AK.HiSAR Hilmi Faiz Br'ttıen ve Anversten gelip ylik çıka- JOHNSTON V ARREN LINES 

_ı racak. LIVERPOOL 
_,,- Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- INCEMORE vapuru 21 şubatta bek· 

Norve~yanın baliı Morina babkyaiıdar. iki 
defa ıüzülmUttür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çança:r 

Sıhhat eczanesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kambr perakenle ıuretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde sahlmaktadtr. 

Adrea : Kestane pazarı Bardakçılar 10kak aumara 12 
F. PERPINYAN Telefon : 3937 

den acenta mesuliyet kabul etmez. }eniyor. Burgas, Viyana, Köstence, Su-
w• '""!t.P'ifO!li,...... ~ll- • • nas q LGD' lina, Galatz ve Jbrail limanları için y{lJC 

Fratelli Sperco ~;:~~RsKE MIDDELHAvSLINm 

Vapur acentası osı.o 
BAGHDAD motöril mart ortalarında 

ROY AL NEERLANDES bekleniyor. Dleppe ve Norveç için yü]i 
KUMPANYASI alacaktır. 

OBERON vapuru 7 /2/938 tarihinde.. ARMEMENT DEPPE _ ANVERS 
beklenmekte olup Rotterdam, AmBter- ESPAGNE vapuru mart orlaJ.arıncla 
dam ve Hamburg Umanlan için yUk ala- L ki-• An ·..ı- • .ın;. ıa--~--

kt 
ve eı:ııyor. ven ı~ ... 7 .....,. a ca&l.ll"o 

ca ır. 

:'-MERICAN ltXPORT LINES STELLA vapuru 8/ 2/938 tarihinde 
beklenmekte olup yUkUnü tahliyeden '!'he 'ExpoTt Steaımhlp Corpobaratlonbe~ 
80nra Burgu, Varna ve Köstence ll- EXHTRITOR vapuru 20 şu tta ~· 
manlan için yUk alacaktır. leniyor. Nevyork için yUk alacaktır. 

UL YSSF.S vapuru 18/21938 tarihin- STE ROY ALE HONGROISE 
de beklenmeke olup yükUnU tahliyeden DANUBE MARrnME 
SOnra Burg V K .. t ll DUNA. --"\n•ıru 25 şubatta bekleniyor, as, arna ve os ence - • 
mantarı için yük alacaktır. Budapet'ı;, ~ratislava, Viyana ve Unı 

io1n vük ~<> aktır. 
STELLA vapunı 21/2/1938 tarihin- Dlndakl hareket tarihleriyle nav. 

de beklenmekte olup Rotterdam, Ams- lunlardaki değişikliklerden acenta me-ı 
terdam ve Hamburg limanları için ylik l' t k b 1 tın ' 
:?1acaktır. su ıye a u e ez. 

SVE.NSKA ORIENT LINIEN Daha fazla tafsilAt. almak için sırın .. 
AASNE vapuru 7;21938 tarihinde cf Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

beklenmekte olup Rotterdam Haimburg ve Co. n. v. Vapur acentalığuıa mtıra-
Gdynia, Dantzig, Danimark~ Jimanlan caat edilmesi rica olunur. ' 
Isveç ve Baltık limanlan için yUk ala- TELEFON No. 2007/2008 

caktır. 

FINN vapuru 22/2/938 tarihinde ge- ed er. 
lip Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dant- Daha fazla tafsillt için ikinci Kordon· 
zlg, Dani~rka ve Isveç ve Baltık Iı- da l'ratelli Sperco vapur aceatuma mtı
manlan fçın yilk alacaktır. 

'. . ~ . . . . . . .... ~ ;· 
•• "~ • "ııı.. ••• .... - ' ' •' ·, 

SERViCE MARtTIME ROUMAIN :racaat cdilmest rica olunur. Navlunlat"< 
• SUÇEA VA vapuru 14/ 2/ 938 arihin- daki ve ll~lardaki ..:tğlşlkliklerden 

ıM beklenmekte olup Malta ve Marsil- accntt. rnesulıyet kabul etmez. 

BRISTOL 
Beyoğlunda • 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müıteciri Tiirkiyenin en etki otelciıi BA 
öMER LOTFO' dür. 43 ıenelik tecrübeli idareaiyle bitin Es 
halkına kendiıini ıevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok huauaiyetlerine ilaveten fiatler mülhit uc:mdur. 
lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu ofellerde bulu.turlar. 

• • m 
En korkunç düşman .ve en 

mükemmel silah 

AS 

• 6 

Soialı olıualıfına luırfl lıenJdai~i GRll'IN luqeleriyle lıora111,..s. 
SOOUK ALGINLIOI: Bat. dit. CRIPIN: Otiimekten mütevellit 
bel. kulak ainlarına sebep olur. baıtalıldara mini olur. 
GRIPIN bütün ainlan dindirir. SOCUK ALGINUCI: Kınklak, 
SOOUK ALGINLICI: Nezle, sriP neteaizlik tevlit eder. 
"bir çok tehlikeli haatabklar do- GRJPIN: Kınldaiı seçirir. Neteni-
ğurur. zi iade eder. 

GRIPIN 

ya limanları için yUk ve yolcu kabul Telefon ; 2663/4111/4221 

Grip ve Nezleye 
30 kurutla sllahlanmak gerektir 

( Korizol Kemal ) 
Grip, nezle ve enfluema sibi mikroplan ala ve lwauaclıa 

Jaf&Jan haatahldara kartı 

( Hilal eczanesi ) ve ( Korizol Kemal ) 

HtLAI. 
ECZANESi 
KORIZOL' 

KEMAL 

Bayan ·- Kıs o ff ( Korüol Kemal) mi? 
Kıs - Bihnan 6-rirule (Hilôl Eczanai) YIUl7« (K--' Ka. 

mil) yasıyor •• Eoet eoet (Korizol Kemal) de yuıyor ••• 
.. .-iıııiıı....:iı!:mm111m1!lm~~-'9!'::~M.n~s.._ ..... !ll!Iİ.._ııİlll ... Lı.aı~--

E ge zeytincilik istasyonu müdürlü-
ğünden: 

BumaYa - ZeJtincilik latu1oau Balaç•iaia bmir • Bumava 
peai üzerinde uzayan 550 metrelik laeaclelderinin duvarla tal.
dit ve batua münakua1a koaulm ....... 

1 - Duvarın muh•mmen infa•t bedeli 3445 lira 42 kuruttur· 
2 - Münekaıa1a ittirak edecek taliplerin bedeli .......... 

nenin Jiizcle 7.5 nu nakit olarak miiea1e1e nam ve he.abana lzmir 
Merkez Benbıma 1abrlllalan lizımdar. 

3 - ihaleyi ımitelıkip bedeli ihalenin JÜZCfe 15 iai nakit Ye 
pefin olarak tediye edecektir. 

4 - Münelraaa M/2/938 Pazartesi süai aut 14 te ..... 
va fOHSİ m.incle Ye aabık Vali General ICi.zna Diriktm aatıa 
ahne• babç.ede mütefekkil komiı1onda icra ohmec•kbr· 

5 - Taliplerin münakua IÜDÜlld• enel .-aiti ...,.ab1aJ1 
anlamak üzere müracaatleri ilin o1 ....... 

1&-:-11 za as .(2M) 472 
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YENi ASIR İ6ŞUBATÇARŞAMBA1 -

Yeni bir silahsızlanma konferansı mı 
Bir kanun böyle bir koni er ansı • 

verıyor 
c 

Japon cevabından 
davet salô:hiyetini B. Ruzvelte 

sonra 1Nahas Pş,nın beyannamesi 
Amerika, 
kararında 

filosunu kuvvetlendirme Korkmayın, korkacak birşey yok 
isabet ettiğini görmüştür millet bizimledir ve son zafer bizimdir 

V8§ington, 15 (ö.R) - Ayandan 
Kinz bir kanun layıhasmı takdim etmiş
tir. Buna göre reisicümhur Ruzvelt si
lab::ızlanma için beynelmilel bir konfe
rımsı içtimaa davet edebilir. Bu teklifin 
vaziyeti dolayuiyle kongrede bazı mü
zaheretler bulması ihtimali vardır. 

Hükümet Japonyarun bahri inıaatı 

hakkında malUınat vermekten istinkaf 
eden cevabını Amerikan filosunun tak
viyesi için yeni ve fula bir sebep tel&k· 
ki etmektedir. Fakat muhalefet bilakis 

Kahire, 15 (ö.R) - Vafdcılann fi
kirlerini neıreden ( Kevakep) ve (El
~!~) gazeteleri partinin bir beyanname
sini ncıretmİllerdi. Nahas p~a, bu be
yannamesinde bütün Vafdcılara, müca
dele ne kad~ çetin olur38 olsun yeise 
kapılmamalarını ihtar ettikten sonra di
yor k:: 

cHükilinetin intilmp daircler.nde y:ı.p
tığı tadilatta bir menfaat kasdi olduğu
r.a kanüm. Fakc.t ayni derecede kaniim 
ki bu tadilat ona umduğu neticeyi ver-

i
l miyecektir. Bir bitaraf kabine tqekkül 
etmiyecektir. Çok ba.,in, çolı sert olan 
bugii.-ıkü kabinenin bütün §İkayetleri, bü-
tün proteıtoh..""I hiçe sayarak bu intiha
ba riyaset edeceğini anl:yonım. Bunun
la beraber kar~ımızda bulunan vaziyet 
bixi tel&fa ve korkuya diifünnemelidir. 
Demek istiyorum ki ıikayele yer yoktur. 
Unulmıyalnn, kartımızda iktidar mevkü
ni ellerinde tutan rakipler vardır. Cesa
retimizi toplıyalım. Son zaferin bizim NAHAS PAŞA VE TARAFTARLARI 

da yapılan tahkikat atağıdaki neticeleri dahilinde azami topçu himayesi temin 1 ola.ca~a inanalım. Milletin b~ ek-
verrnİftİr: letmel< harp gemilerinin hareket ıabala- &enycti Vafda, Vafdm namzetlerme re- leri, Yqil Gömleklalerin ,imdi faaliyet- l~syonunu kabul etmİflİ:r. Bu de~· 

1 - Japon bahriyesi, deniz İnfaab rmı g:niflelmek n bunun için de müret- yini -..erecektir. Bütün intihap daiJ'eleri lerini bütün fikir aahalanna ve güzel sa- yona rİyuet eden Muhammed Sobe1' 
. velte bir aili.bııdanma konferamnu ~ bakkmda malümat vcrmeği reddeden ce-I tebata tahsis edilm.İf olan mevkilerden I deiiJıe bile bunlann en büyük kumı bi- nallara kadar uzatarak yeni tertiplere Ye,il Gömlekli gençlerin Mı.sD'da fubf" 
tiınaa davet aalüıiyetini 'Yenneie matuf vabm kat'i olduğunu ve bu meseleyi' ekonomi yapmak biç bir suretle bir teh-ıl zimle beraberdir.. .. kalkJıtıldarun, bükümetin gölgesinden kaldsnlmtt ve kabareleri kapaıunlJ ıor• 
olan Kina' kanun layıbaamı tefsirden iç- kat'i olarak kapadığım beyan etmekte-' elit tqks1 edemez. Muvaffakıyete inanmak, enerJı ile ga- istifadeye tetebbüse ıitap ettiklerini mek istediklerini aöylemiftir. • 
tinap etmİftir. Esasen Beyaz Ev ile ha- dir. Şu noktaya ifaret ediliyor ki Ame- 3 - Japon bahriyesi Japonyanm da yeye varmak için bir fazla kuvvet vaaı- kaydediyorlar. Yqil Gömlekliler (ıof- Nuır, cevabmda, bu kabil istekl~ 
riciye nezareti mahafilinde bildirildifine ~an h~~eti Japon ~tının ~.ehdit- diğer devletler raöi Yİn§aat gay.retin~e de-ı ~ıdır. Sabır, tedbir cesaret ta~siye ede- talar) ilk önce fuhut ile, müskirat ile mü- asilane olduğunu n bütün bu dilekleri" 
söre Amerikan hükümeti ıu autte böy- kir vazıyetı hakkında bu delil goıtere- vama mecbur oldugu kanaatmdedsr. nm. Arkadaılaruna tekrar ederun. Kork- cadeleyi ele alarak İfe ba,Jadılar. Fakat ayn ayn tetkik edileceğini vadetıııİfÜ'' 
le bir teıebbüsü yeniz ve lüzumsuz te- medikçe Amerika kongresinin bÜyük bir 4 _ Bu programın tahakkuku için I mumlar. ~ünk~ .korkacak IMç . bir ıey ıimdi taleplerini çok daha ilerilere, ince Ayni gazete, güzel sanatlar akad~ 
lakki etmektedir. kısmı Amerika donanmasının yeniden istikbalde ne gibi fedakirlıkJar yüklen- yoktı:r. Millet bwmle beraberda. Kalp- sanatların ruhuna kadar teımil ederek 1 de çıplak modellerden bahsederken .,-· 

Parls, 15 (ö.R) - Japonya bahri in- arthnlması hakkındaki tekliflere muha- mek icap edere~ ebin, Japon bahriyesi illerimiz imanla doludur. güzel sanatlar akademisinde çıplak er- arif nazırından buna karşı tedbir ~· ,..b haldunda diler devletlere mBlümat Jefet edecektir. · her taam1z tehdidinin önünü alabilecelt Mebuslar, intihabata güvenle gİbİn· kek veya çıplak kızların modellik yap- ıını, çaplaldığm, gençliğin fazilet te~ 
verm~ .reddeden k~armdan gel'İ döne- • 2 - Japoa bahriyesi ıu kanaattedir I tekilde t~kilitını tamamlamaktan pımı- ' ler ~e bilsinler ki. ~diye kadar k~- ~:°1 İat~me~~ ~)adılar· Yetil göın- !erinde tahrip edici tesirler yaptığın• 
tek riıid•? Hanı llJUlllDID Tokyo mu- ki Japon filosunun vaziyetini :zamanın yacak ve bu sahada pazarlığa yanaşmı- lqtığunmn en çeünı, en zoru ile muca- leklilenn fikirlennı müd.faa eden Masrel dia etmektedir. 
ba'biri tarafmdan ulih~etli kaynaklar- icaplarına uydurmak, yani azami tonaj l yacaktar. dele edeceğiz. Fattal bu talebi ıu suretle ifade ediyor: Vaid pzetleri, bu ıeri tel~ 

Kahire, 15 ( ö.R) - V Afd pzete· •Sah.biye na.un, Y qil Gömleldiler de· alay etmektedirler. 

ispanya ·başvekili diyor ki BiR FRANSIZ GAZETESi DiYOR Ki: 

Paristen bir manzara e$te-
rı lüzumundan bahsetmiştir. Müzakereler devam ctJJl 
dir. 


