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lnıtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 
~Uharrir ve U??::.ımt neşriyat müdürü: 

----!!_AKK.1 OCAKOCLU 
10-- A B o NE- SE"R- A_ t_T_ i --

1 
EV AM MODDETI Türkiye için Hariç ıçın 
Senelik 
Al ·•· •• ••••••• 1400 2900 

-- h aylık .... .... ....... 750 1650 

~ T E .!:__ E ! O!!_:_ 2697 

~ FtATt ( 5 ) KURUŞTUR 

,, ES 

• 
C ilmhuriyetin ve Cümhurl11eı ennal1' t>ekçisi, sabahlaTı çıkar st11cm go.zetedfr 

Yemen İmamı Yahyanın 
oğlu Par iste 

1 Parla, 18 (ö.R) - Franaanın iyi müna
sebetler idame ettiji Yemen imamı Yahya
nın üçüncü oğlu Seyit Elialim Elbüaeyin 

1 

Pariae geJmiı ve merasimle karıılanmıtbr. 
Seyit Elislim Elbüıeyin bir çok müzeleri 

. ziyar~ _edecektir. ------· _ 1 

YENl ASIR Matbaumda buılmıfbr 

VerQi~--- -t~e~t~ki~k~le~r~i ~,a~k~---,~nd~a~b~it~iy~o~r~ 

TE.NziLDEN HER MEMUR iSTiFADE EDECEK 

ICazanç vergisi. inmiyecek 
liavacılığımız 
şayan bir 

lJiz i11aa 

yurt için iftihara 
hale getirilecektir 

Veremle mücadele kongresinde 

ince hastalığa karşı 
Ciddi tedbirler alınması, Mücadele 
cemiyetine yardım edilmesi kararlaştı 

1 
V .-emle mücadele cemiyetinin yıllık 

pJ2QlllJlll:!7.afllll~~-(a~=·JKil'lf~~P:.mıet-• konpri, bütün insanldr cemiyetini her 
sün birax daha kun'etle, korkunç bir 
ca.;.var heybetiyle tehdit eden «ince 
butalakıt mevzuu üzerinde konutulma· 
ama, bu mülhit teblil.eyi önlemek üzere 
alınacak ace.k tedbirlerin lsODUfwmau
na veıile tqkil etmİflİr. Kongre heyeti 
mnumiyesinin üzerinde önemle, ha11ui
yetle dlD'duiu müth.İf hakikat ıudur ki, 
v~ her sün biraz daha kun'etle ce
miyeti tehditte devam ediyor. ince bu
tabim ıeyrinj tevkif edecek tedbirlerin 
~mda göaterilen ihtimam, henüz 
müeuir olmaktan uzak bulunmaktadır. 

-0---

TETKIKLERINJ 
lktısat vekili Başve

kile izah etti 
Ankara, 18 (Husuai) -· lk

tısat vekili bay Şakir Kesebir, 
bugün Başvekil bay Celal Ba
yan makamında ziyaret etmiş 
ve başvekile Egede yaptıkları 
tetkikler hakkında izahat ver
rn işlerdir. 

~J.XYAZ'..TJ~ZY'~llZ'Jll 

Filistinde yüz kişi 
tevkif edildi 

Kudüs, 18 ( ö.R) - Şimali Fi
listinde yeni karışıklıklar çıkbğından 
akşam ışık söndürme kararı yeni
den tatbik edilmektedir. 100 kadar 
kimse tevkif edilmişti!·. Şarki Er
den hududunda emniyet tedbirleri 
alınmıştır. 

Bu itıl>arladar ki kongre, veremle müca
dele cemiyetinin takviyesini, yardunm 
arttınlmasuu ittifakla kabul ebnİf tİr. 

Kongreye vali muavini B. Cavit riya
set etmİf, vali, belediye reisi, doktorlar 
-SONU ALTINCI SAHtFEDE-

lstanbulda 

Vali Bay Fazlı Güleç 

30 Odalı 

Bir konak yandı 
14 Aile açıkta kaldı 

Bir kadın teessüründen çıldırdı. Yangın aleo 
_ leri karşısında gülerek oynamağa ba,ladı 
İstanbul, 18 (Hususi) - Bu sa-

bah saat on buçukta Cağaloğlunda Çekoslovak meclis· 
Himayeietfal sokağında Hasan Na- • • • · • · 
fiz veresesine ait üç katlı büyük ko- lerının ıçtımaı 
naktan yangın çıkb. itfaiye derhal Prag, 18 ( ö.R) - Çekoslovak• 
yeti§tİ ise de ateş eski ve ah§Sp olan ya mebuaan meclisi 22 ıubatta ve 
konağı tamamen aannıştı. Otuzdan ayan meclisi de 23 §Ubatta içtimaa 
fazla odası olan bu konak kamilen çağırılmışlardır. Başvekil B. Hodza· 
yandı. 14 aile açıkta kaldı . Konağın nın dahili ve harici siyaset hakkın• 
odalarım kiraya veren pansiyon sahi da mühim beyanatta bulunacağı öA· 
bi Fatma adında bir kadın teessürün renilmektedir. Kabine bugün topla· 
ıiddetinden çıldırdı ve yanan alev- narak günün başlıca beynelmilel 
ler karşısında gülerek oynamağa, meseleleri üzerinde görüşmüştür. 
göbek atmağa başladı. Ateş, yan- -------~----
dalci binayı da kısmen yaktıktan yangın hakkında tahkikat yapmak• 
sonra güçlükle söndürüldü. Zabıta tadır. 

Budf enkof Romada mı? 



ı····················································································: 

~S E V M EK · ~~ · . 
Mi? 

SEVİLMEK 
1TLZ7-ZZZ/7z.AZJ Mi ? 

••••••••••••• 

• 

••••••••••••• 

Bay B. Orhan diyor ki 

ŞEHiB HABERlERi, 

Umum müdürü dün 

Ağır cezada 
---·---
Baba 

Dört sene altı aya 
mahkum edildi 

-=-

Kızı 
Gü~ler \Beşiktaş bugün oynıyor 

tetkiklerde bulundu Misafir takıntın karşısına çıkacak Rejimin velayetine 
Şehrimizde bulunan gümrükler genel Alsancak takımı galı·p a

0
elebilir mı· verildi 

müdürü bay Mahmut Gündüz dün güm- dert 
rüğe giderek gilın.rük teşkilatını teftişe Ağır ceza mahkemesi, Dcğinne~ :lıfl' 
başlamıştır. BugUn Milli kUme maçlarının ikinci Bugün Beşiktaşın kuvvetli kadrosu köyilnde öz kızı on dört yaşındaki ~il 

Dün akşam saat on yedide ticaret hafta karşılaşmalarına Istanb"1' 1 ! ·:~ Iz- karşısında Alsancağı alacağı netice bü- beydcye kem gözle bakmaktan ~ 
d d ·· ··k k · 1 e b ld olar"'k bir baba hakkında cayanı d o asın a guınru omısyoncu arının v mirde devam edilecektir. isi.an u a yUlc bir merak uyandırmaktadır. Şunu " ~ 

Mukabelesiz sevda belki kötüdür. Fakat hiç ihrac:::.t tacirlerinin iştirakiyle bir has- Muhafızgücü Fenerle karşılaşırken, Be- tebarüz ettirmek lwmdır ki elemanla- bir karar vemliştir. edilell 
SeVmemi1: olmak bir zavallılık alametidir bihal yapılmış ve gümrükler hakkında- şiktaş çocukları da Izmir stadında Al- riyle ve bir sisteme Lniuat eden oyunu Karara göre Ömer Hilmiye a~tı '1 

l" ki dilekler tesbit edilm~tir. sancakla karşılaşmış olacaklardır. ile Beşik~, lzmir takın\larından daha suç sabit görülerek dört sene ~ tit· 
lki kalp birden ihtizaz etti mi, bu he- --=- Beşiktaş, öteden beri TUrkiye spo- ınu"ddetle ağır hapsın' e 1--rar vcr.ilıJıif 

ileridedir. Izmir takımlarının kuvveti, """' . . uıe-
yecan muhakkak ki birinin zararına t r 1·/a"' yef runda muhafaza ettiği şerefli mevkiini . d • lm ki Bundan başka bay Ömer Hilıni.rUll 

l akt V ı d uhaf d k 'dd geçen seneki ka ar eının o ama a be- ı ~ 
o ac ır. bu sene e m aza e ere cı en şe- r d . . rinde Zübeydeye ait olan velaye 1-

Sevifenler arasında tam bir ahenk Meclı·sı· toplandı refli bir netice almıştır. Bec:ikta§ın geçen raber, takım ha ın e daha ınsıcaınlı oy-•. d'l k _.:ı: Ahkı1 ahsiye lı " ı b ki b·ı· B g" l k .:ı neze ı me tt:Uır. · "mı ş .,1 
imkansız değilse bile pek az bulunur sene Izmirde yaptığı temaslarda bize nama an e ene 1 ır. u un a ınaca tek ı:ııJllll' 

Vilôyct umumi meclisi, dün öğleden kimliği bu husustaki karan e 
-1 olduğuna göre ıeven veya ıevilen- zevkle seyrettirdiği oyunu arasında, netice ne olursa olsun, gerek misafir tiol 7

- sonra vali bau Fazlı Güle .... :, ri"asctin- tt' cek e·· n bu kızın vclAye den hangisinin yerinde bulunmak daha .J .J sertliğe kaçmaları hoşa gitmiş değildi. takımdan ve gerek famir gençlerinden e ıre ve r JU 
de toplanmış ve meclise sevkedilcn ev- üzerinde bulunduracaktır. 

hayırlıdır. ra'kı tetkikten sonra encümenlere ha- ümit edilir ki bu temasta yapılacak temiz bir oyun beklediğimizi itiraf ede- ____________ __,,,-_ 
Bir halk tairinin söylediği gibi: maçlar, daha sıkı bir dostluk havası riz. lki takıma da muvaffakıyet temen-

1 
G k A k l l vale cdılmiştir. . . d k f . .1 . . • b'ld' . . ~/.7.7."L7.%Z.Z'. erçe aşı o an arın ıçın e in işa etsın. nı erımı1.J ı ırırız. , 
<c Yüreciği yanar olur» Bunlar arasında Menemen auıst avu- mm--ıı:ıı:ıı:m:ımı:ı_=-ı __________________ m:.__ LJ lk vı' k ••şeSI 

Bu ateş ne kadar kızgın olursa olsun kat bay Kemalin idarei umumiyei vila- DAHiLİYE VEKALETİNİN T AMlMİ rıa e o 
bir kerre seven için sevmek herşeyden yat kanununun tadili ve idarei hususi- CZ/.LZZ/.LZZL7/.L7.77./EzzZZJ!J 

4
)te 

tatlı, herfeyden güzel olacaktır. Hntta ye bütçesine fuzuli olarak tahmil olunan ı - 20/2/938 pazar günü saat (1 Y 

doıtlarının, arkadatlarmın müstehzi bazı masrafların çıkarılması hakkında- mı·rıerle memurların Halkevlel'inin yedinci yıldönümUni!lcllii· 
tebesaümleriile kartılaşsa bile ıevgiıini ki takriri ait olduğu encüınenlel'e hava- lama töreni yapılacaktır. Bu törene b 
ilan etmekten sıkılmıyacaktır. le edilro4tir. tiln yurddaşlar davetlidir. 

Şu noktaya dikkat ediniz: En zeki, en ağırbafh tanıdığımz Bu takrirde Euara yapılan yardımın mu•~ nasebetı•nı• anlatıyor 2 - 25/2/938 cuma günü akşnrnı sJ' 
adamlar bile .sevdikleri zaman biraz kör olurlar. vapılmaınası neticesine varılıyordu. ı d Mi "&'- e (/.'f 

.J at 8 e 'mar Necmettin ~,.r 
Seven, ıevilmemitıe sonu gelmiyen kalp ağrılarına dayanması Bu mevzu üzerinde vali bay Faılı 

1 
) ıııe"" 

lizımdır. Kendi duygularına ıevgiliıinin i~tirak etmemit olmaıın· dın oğullarına dair mimar? eser er 
b l k 1 h b k ld k l d d Gül..,. ir.ah!1L vermiş ve t.ek.lifin muva- -B~TARAFl 1 lNCl SAHtFEDE- dola tebdil taleb·mde bulunma·. Onun zulu bı"r ko-terans verecektı'r su 1'oct' dan dog"' a i ece netice eri müp em ir •e i e arı:.ı a ıgw ın an ~... _ j .. ıu • 

T T fık Olmadıgtnı beyan elmıştır. , yt • • • • rclit 
ne olmıa olıun ıevmektt devam edecektir. Çünkü onun bir yarı . . . .. olabilir. Bu nokaanlan azale etmek, onu nokaanlanru izale eder, onu yetiflirir, feransa bütün yurddaşlar davet 1 

• •• 

çılğuı<lan farla yoktur. imkansız olan bir afln yar.lltmağa çalıt- ~.afta. ıçıode paı-lıde toplanılarak but- iyi memur vuaflariyle teçhia eylemek yurd n meslek için yararla eleman ha- 3 - Fikirler dergimizde gençliğe bl 

ak l .. .. k"' l k f l w b . ? çe uzerınde konu~ulacaktır. Hazırlandı- 1 . ed k t ._ ___ • 1 lin .. :..!- U }c9" m , e eawca ııgmayan ruz ar arı a es emege enzemez mı .. .. . . . ıcap er en onu mevcu nolQUltf e e ge..uu. sahife açtık. Maksadımız bugUn ~ bil 
A,kın gözleri perdeletmit olduğu devrede beklemenin ihtizarı, ğı takdirde salı gunu Nafıa bütçesının •diğer bir yere atınalc, bem yurdun bir En ııkı inzibat, en çetin çalapna ve en pasitelerini yarına daha kuvvetlı 
dakik 1 ti • .. 1 • h tt"' 1 • l t• w • mli1.akeresine başlanacaktır. ev'"d• .. ı k~•letınele ve b- de bu nolua- çok fe ... -t as· teven ... '-erl!'~e bile ~-=·-a ann, aaa erın, gun enn, a a sene erın nası geç ıgı ua ... ..,. -·· ·-- ı .... & ... 1. ~- şekilde hazırlamaktır. 

hissedilmez. --o-- • n1 yurdun diğer bir köıesine nakletmek lerin sicillerinde madun yetiJtirmek, ııı.· y k . . le y~Ja.11" 
k d l f E .. .. [ • .. zesı ~ . w • • azı verme istıyen genç r Sevdiğiniz a ID te e on davetlerinizi mukabelesiz bırakmağa ge urun ert mU olur. Bu hatayı tubilı değil, zararları dan kull nmak ve madana ııcil vermek 

1 

. . dre.Siııe 
bqladı mı ıeyginizden artık usandığım ihse.ı etmit demektir. Dün belediyede Ege ürünleri müzesi-

1 
teJrnildir. Bizim ana vaafmuz yurdun ıribi notlar kullanıla. nı (Malkevınde Fuat Edıp) 8 

K d• • f h ( b ki d' w • • b. ·· d h. l . . · 1 E · .... ı · •- f d" d ti-'- • lif d d' V"'--- "d ı .:.L!-!ı yollamalarını bildiririz. en ıaın eyecan a e e ıgınız ır gun e o ya ıç ge mye- nın ıhalesı yapı mı.şlır. • ge urun e~ı cer er m en mu -a~ as. a e ar. .-- • •. anı • m~ur arının ye'""l'uru- . . (ta pet' 
cek muhakkak çok geç gelecektir. Siz biraz serzenişle: müzesi mayıs ayına kadar ikmal edı-1 B~~da~ baı~a ~· amule~ ıefkat ~e: meamd~ c~unyetin ~laclığı .metod- 4 - ~~ı",1ız salonunda h_er ?n bUt\10 

- Sevgilim çok beklettiniz diyecek olsanız, leceklir. Ziraat vekaleti, hu müzede teş- 1 ya dıger uuana hısler aebebayle bu gabı lu tedru, talun ve terbıye, ıtaJ, kurı şembe gunti alqnmı saat yırmıde cıl'' 
- Belki de hiç gelmiyecektim cevebı hazırdır. hir edilecek mahsulleıi ve grafikleri ha- mem~·~ar. ~ında ıicil istenil~iği. za- ~ulleri henüz .büt~ m~m~ fcrtl~ yurddaşlıfra karagöz oyunu .~ynaoB ıııı' 
Cevap bu kadarla kalmıyacaktır da .. zırlıyarak gönderecektir. 1 man ıya sıcil vermekten de çekınnuyor- ihata edecek bır ıumul ıktiaap etmemıt- t.ır. Parasız olan bu Karagoz oyun 
- Sevinlerin çayına gidecektim beni mazur gör derae. -.--=--. . j lar •• Eğer bir m~m memleketin. bir le~ ·~. ~~ .~ çok, bilh~~ .~•re i.mirlen ~ bütün lzmirliler davetlidir. \'}eli 
Zavallı toy &tıkın dudaklarından İıter iıtemez fU sözler dökü- Kubılô:y abıdesı ves~de .zar~lı ıs~ bu zarar yer~e tü- k~çüğün~en. en ~ lcad-: ayıu 5 - Halkevimiı: müstahkeı.n rne bit 

lecektir. b:ln. 11 b'd . . ·....ı· ltetilmelı, dıger ba ktcye nakledilmeme· ilim ıevayesmde olduklara, mezıyet ve 

1 

bando şefi bay Galibin idaresınde 
B k d 1 . .d. ? B . . hl Menemen Ku ı •!Y « ı esınrn teşcın- l 'd· O d d bik dil b • • , ____ .__ .. k _n___ b • b rıe-- u a ar ace e mı gı ıyoraunuz • em tevmıyorı;un aır .:.. 1 . '"d 1 ğ d 1 ı ır. r u a tat e en u ıutemm no.ıumuarm muttere vuınaruu aız u- Halkevi bandosu teşkil edecektir· v 

Verilecek bütün teminatlar beyhudedir. Sevip te sevmiyen ne başlanmıştır. zmır .ı.ı an 1 •ın an 1 muvaffakıyetli neticeler venliği görül- lunduldan nazarı dikkate a1m.ına idare- h 
1
. 

1 
k h vesiııd• 

Kubilay abidesine 2000 ağaç ayrılmış- ekt d" l! .. 'L 1 ta • 1 urk le d d • • t • t .. .. .. d • • vamlı ve eves ı ça ışma e ••t" adam mqukaıının bir daha görünmediğini, batka dostlar, başka . al' m e a. ~ay ar yın o un en o- e e aynı 111 emm eeaıusunu yur ıçm yıaP"' 
levmler nPıinde ko~tug"unu haber alıncaya kadar bitmiyen ümid- tır. Abide mükeııuneI hır park h ıne t 1 l b k t nlann f aaı b. h eket l a1c le detmek olan müzisyenlerin kayıtlarını b'f 

.,. r-"T T • ·ı kti mu an ara ıonı mu ve u omu a ay • •. ır ar o ar ay mak üzere Evimiz sekrererliğine 
lerle bekliyecektir. gelin ece r. gelen subayı ıu veya bu noksanından zarundır. 

1 
b'ld' .

1
. 

S I• • • b b.ld' --=-- vurma arı ı ırı ır. ıı. ua ınızın ceva mı vere ı ım sanıyorum. w 
Sevilmedikten ıevilmiyecek olduktan sonra ıevrae{!c ne lüzum Sıhhat meclisi Altın bulunmuş Belediye encümeni 6 - Halkevi, bir Ha~evi ına~:st" 

var? f [ dı Seydiköy jandarma !karakoluna yapı- Belediye encilmeni dUn akşam topla- sabakaya koymuştur. Iştırak ctın bııf• 
H t k b d ... l ·1 ı k ·ı· ·ı . op an zusunda olanlar nihavet martını"'. e·· aya anunu u egı mı nsan sever en sevı ıp ıevı mıye· lan bir ihbarda, Seydi.köyün Çam ma- narak bazı evralu tetkik etmiş ve ka- , .. 

Ceg .. ı·nı· bı'lmez ya... Vilayet sıhhat meclisi dl.in sabah sa• 1 il . d H" . 't d lar 1 tasına kadar eserini evimize ıesUrıı ı·" 1a esın e topçu useyıne aı arsa a .rar a mıştır. r 
A k ·ık d f 1 k · · d. f h at on birde Sıhhat dairesinde dir~ktör afi k o f la ı e a o ara : «sem ıevıyorum» ıyen tara apı otuz altın lira bulunduğu bildirilmiştir. -o-- melidir. Müsabakada muv a 

yubnuftur. Ondan ıonra her şey diğer tarafm insafına, merha- hay Cevdet Saracoğlunun başkanlığın- ihbarı yapan Konyah Mustafadır. Ilu B d d .eserin sahibi mükaCatlandırılacaktlt· 
1
s 

t • k 1 t da toplanarak viluyctin saelık işlerini ayın ır a ... ııt > me ıne a mıt ır. paranın uzun seneler evvel gömüldüğü 7 - 19/2/938 cwnartesi günü _... ,,, 
Onun l·,.ı·n·. cÇok ıeven çok affeder.» derler. nöz.den geçirmiştir. lmaktad r b l h leriıtl"' 

:r • ,sanı ır. reci ir 6 Üm adisesi ~temsil ve saat 17 de Ar komite 
Aldatılan kocaların hazan aldatıldıklarını bib bile kanlarını d b • Tahkikata başlanmı~tır. haftalık toplantm vardır. 

affetmeleri, aldatılmıf kadınların aldatılmıs olmalarına göz s·r lro·· y e Jf Bayındırın Hacı Ibrahiın mahallesiu-
h h kü b k · l l d d l "' --=-- de Yanık kavak sokag~ında fecl bı·r o"lu"ın --=--yummaları ep ü 

0

mran ir af ın esıri oma at'm an ır. /(, d ..16 Ü 
Mukabele ümidi olmadan sevmek belki kötü bir ceydir. • t o ını aı vm ş hadisesi olmuştur. Bu sokakta 9 sayılı Fransa M. nazırı 
Fakat hiç sevmemif olmak bir zavallılık, bir b:ıhbızhk ııli- C) 0 ay e Bayındırda bir hadise olmuştur. Ka- evde oturan bayan Fatın.a Alküser, top- • -1.(ı 

melidir. B. ORHAN ödemişin Bebekler köyünden l\fosta- zanın Kork mahallesinde oturan kırk rak döşemeli odasında ocağı başında Kahıreden döncıı ıırJl 
~~~~~~~~~~--~-~-------------~- fu~uM~m~ bmi~ehlrdclika~ı yq~rın~R~ti~~~hlrl,g~~~~uru•en~a~~~~~,~~ Bu K~re,U~~-F~~ ~~ 

Tayin 
Izmir Kız öğre~n okulu mezunla

rından bayan Nigar imece Menemen 

Kubilay okulu öğretmenliğine tayin 
edilmiştir. 

B • k d / ı evinde ölü bulunmuştur. 23 yaşında bir Hk yüzünden araları açrk bulunan eşi sırada elbiseleri o::aktan tutuşmuş ve. nazırı bay Jean Zay Kahireye do~. 
ıT a ınt yara amış genç olan Mehmet, evinin damında, he- bayan Sabihayı dövdüğü sırada cürmU ihtiyar kadın yanmağn başlamıştır. Fa_I ve Fransaya hareketinden evvel f ~9" 

ödemişin Turgut mahallesinde oturan 1 nüz hüviyeti tesbit edilemiyen bazı kim- meşhut yapılarak yakalanmıştır. Suçlu kat evde kendisinden başka kimse bu-ı Isız - Leh heyeti tarafmdan yapılan ti' 
25 yaşlarında bayan Nazmiyeyi, ayni seler tarafından asılmak suretiyle öl· I adliyeye verilmiştir. Junmadığından imdadına yetişilcmemiş, zıları ziyaret etmiştir. Bu mUncısebeııı' 
mahallede oturan Ali, bıçakla elinden, dürülmüştür. Tahkikata başlanmıştır. 1 Bayan Sabiha 24 yaşlarında bir ka- veca içinde hayata gözlerini ywn-

1 
B. Jean Zay Lehistan maarif uıızır 

yaralamış ve yakalanmıştır. j Bunun bir cinayet olduğu sanılıyor. dındır. muştur. t bir tebrik telgrafı çekmişir. ~ 
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Genç kız kalbinin en ha11u noktalannı bize açan 

BEKARET 
1 

LtL DAGOVERIN iBDA Em<ıt EN YOKSEK ~ER 
Küçüklerin aevdiii - Büyüklerin takdir ettiği 

LOREL - HARDININ 
Güzelliğine, azametine ve zarafetine doyum olmıyan bu muazzam 

dramı iyi filim görmek iatiyenlere bilhaaaa tavsiye ederiz 

AYRICA:PARAMUNTJOURNAL 
SAHNE KOMEDiSi 

SEANSLAR : BEKARET : 2.45 - 6 - 9.15 DE 
PERiLER DtYARINDA 1 - 4.35 -·7.50 DE 

-. fi>_,....._ . .. ' 
- ·) - - -

. ~ . . . ~ . .. .. ' " /'": .. . . : .' . . . .( 

Çandarlıda yeni inşaat 

Modern köycülğün bir 
ideali sa yılmakta dır 

Şehircilik mütehassisı 
diyor ki: 

bir can 
"Şehriniz 
damarı 

mimar Arif Ongıtf1 
Kültürpark ile 
kazanmıştır,, 

ua~· 
Sıhhat vekaleti tanınmış mimarları- hUkürnet erkftn ınuz tarafından dııhi ı.rY 

mızdan Bürhan Arif Ongunu L'ikan iş- dir edildiğini, kendi ihtiyaç ve ar'i-~& 
lerini teftiş etmek fü~rc şehrimize gün- nı tesbit" eden Izınir belediyesinin ~ 
dermi~tir. yeni şehirciük tal.imatnamele~C i)Cı.lcJI 

Vilayet iskan işlerini tetkik eden mü- gun olarak nihai bir plan etüdii "# 
tahassıs bilhassa Çandarlı<ia yükselmek- getirmesi icap edeoeğini beyan 

te olan yeni inşaatın Türkiyede mo- tir. i111 

· ıı .. rpar1' ..,. 
dem köycülüğün bir id~ali olarak gö- B. Bürhan Ongun cKU u ıf4"' 
rüldüğünü, bu sahanın plaj ile beraber şehriniz bir can damarı kazaocrı 

decnİitir. ,pıt"' 
ağaçlandırılması için tedbirler almaca- Ayni zamanda fuar sahasında 1 1~ ğını beyan etmiftir. . ait o ..ı.ı 

inşaatın heyeti umumiyesıne ıtP"' 
hmirin imar plinı hakkında kanaa~ üzere muhakkak bir ınaket Y 

terinden bahseden mütah.assı.a vaktiyle icap edeceğini ilave etmiştir· tski"ııt' 
Prost tarafından yapılan bu imar pli· Bürhan Arif Ongun .Ay~ın ;,rl' 
nının gerek tatbikatında ve gerek Este- teftiş etmek üzere ıehrinuzden 
ut: mahiyette bir kıymeti oLnadığınm mı.şlır. 



Biz ina-
M nıyoruz ... 
, '!n_i_s_a __ v_ı_·ı_i_y __ e_t __ m_e_c_lı_· s_inde ~7-!~~k:~;~ 
Ş 

~~~~~ 

eh• ı• • • t kk •• k hakikat olurlar. Şimdi lzmir bu 

ır mec ısınlh eşe ur ararı =:!~ b~i':~!~:·m~.:::a:::~;~ 

· :.::~eğerli valinin çalışmaları lehinde ~~~S:.i=!Ef·~~.;: 
samı· mAı bı·r tez ahu•• re fırsat verdıe fıyan_ t: ı:;:::~e size bu ,dlri 

tanınmaz bir hale koyacağım. 
&a ~'_ıs (HusuSi muhabirimizden) Vali, mecliain ve şehir meclisinin hak- Bunu söyliyen bir dok.tor. bir ilim 
11.a IUn ıçtirna eden umumt vilAyet mec- kmda gösterdiği itimat ve sevgiye te- .adamı olduğu için ilk önce ilim 
~dıhat bü~elerini müzakere ~le- :fekkür ederek çalışına kuvvetini Cüm- adamlarının ona destek olmaları la~ 
- · Celaenın açılmasını :müteakip huriyet r~jiminin yarattıtını ve bütün zımdır. Ha1buki ilk itiraz sesini 
ile~ evrakı varide arasında Manisa ıerefin mcdıse ait bulunduğunu ceva- yük.eltenler pyanı hayret deiil mi-
~dıye meclisinin kararı ile umumi ben bildirmiş, evvelce yapılmış olan dir ki yin~ «ilim adamları> olmuş-
...:: rnec:ı~ne gönderilen bir tezkere teklif dahilinde umumi vilayet meclisi- tur ; 

valısı bay Lütfü Kırdarm çok nin teşekkürlerini de şehir meclisine ib- - Hayır, hayır ..• Bunları yapa-
~tilarnanda büyük bir ene..ii sarfı ııu- 1• - ed ~. . h" 1 · . mazsmız. Belediyenin kudreti bu iş-,.., ·• ag ecegını ve şe ır enn ımar ve tez-
e.ı:;.e ~arattığı eserlere karşı içten yini işinin kazalara da tepnllindc U,-oo- lere yetmez. lzmir şehri hu kadar 
lllittir bir sevgi tezahürüne fırsat ver- düt göstcrilıniyeceğini de söybmiştir. azametli projelerin yüküne taham-
't · .~hlr meclisi, Manianın imar MANtSA HALKEVlNDE EDı::u- mül edemez. Bunlar hayaldir ... Ha-
~.uu yolunda umumi villyet mec- YAT GECESt yal ..... 
~ kararlannı ve vali bay Lütfü diye haykıranlar birci s t i r it a p> 
ı., _rın degerli çalışmalarını büyük ruhu la§ımıyorlarsa muhakkak ki 
~ Jrıinnet ve şükranla karşılamış, bele- Manisa, 18 (Hususi) - Dün Trakya içiade yapdığımız devrin tecrübe-;:e ve.~i meyanında bulunduğu hal- umumt milfettişliği tarafından göncleril- lerinden hiç bir ibret dersi almamış-
.. ln~ı. mıkaıuızlıklar yüzünden yeri- miş olan manevra filimleri ile Trakya hudır. Muvaffakıyet ümidini la§ıyan 
L __ ~etirılerniyen vazifelerin ve işlerin kalkınmasına ait bydalı filimle- asker- her güzd teşebbüse gayızla diı bile-
~'! uınu · . .::u t ı· · •-- f lere ve mektt>plilere meccanen gösteril- y~-1er biliyorlar ki proı'esini kendi ~ mı vuaye mec ısı _,.a ın-. eıu 

ı. .. _ ~ılmış bulunruasını minnetle miştir. varlığının c:muvaffakıyet hücceti» 
-tııaınış umumi viliyet meclisine ve Manisa valüi B. Lüt/ü Kırdar Gece Halkevinde gayet zengin bir olarak eline alan adam nihayet ge-:n deierli ba§kanına teşekkiirü ka- ve bir hizmet varsa bunun bütün ~refi- edebiyat ,gecesi yaşatı~. wıınnu§ .ceyi gündüze katarak çalıımaktan, 

lkına. almıJtır. nin, yorulmak bilmez bir wmle çalı- .diplerimizln eserleri, halk §iirleri in§at bütün imkanları yoklamaktan yı)mı-
._:u kararı tebliğ eden belediye reisi- şan vali B. Lütfü Kırdara ait olduğu- edilmiş ve halk musiki parçaları teren- yan adamdır. Ona memleket genç
~ezkeregi umumi vilayet meclisinde nu, meclisin yapılan teklifleri memleke- nUm edilmiştir. liği, fzmirin celitleri> münevverleri 
la? uı-~en Azaların bir çoğu söz almış- tin menfaatine uygun bularak tahsisat Müsamere çok zeengin bir proıram- yardım ederlerse o muhakkak su
~t) te~ duygularını heyecanlı ifade- ayırmaktan başka bir iş yapmamış ol- la çok sıcak bir.muhit içinde geçrni§lir. ıette muvaffak olacaktır. 

e belirterek ortada mevcut bir eser duğunu ilave eylemişlerdir. Tafsilatını aynca bildireceğim. Halbuki bu şehrin hayatında bir 
yenilik, bir başkalık vücuda getire

YARINKi PAZAR GÜNÜ 

C. H. P. Genel sekreteri 
~· Ş. Kayanın nutku ile 

Yeniden 42 halkevi acılacak 
· ... ~ •• 18 (A.A) - 20 şubat paz.olr • 

C U laat 15.30 da Dahiliye vtkili ve 
• ~il. Partisi ıeııel sekreteri B. Şükıi.i 
ııg ~a ..\nkara Halkevinde vereceği bir 
-..\•vle yeniden 42 Halkcvini açacak 
• l u •uret)e sayıları 209 u bulan Hal
~ •~nin altıncı yıldönümünü kutlama 
tlıstJ. ili Yapılacaktır. Şehir tiyatrosu ar
~ riy}e Halkevi amatörlerinin tem.sil 
~ekleri Timur ply'1li ile merasime 

Yet verilecektir. 

Başvekil 
İstanbula hare

ket ettiler 

cek olan adnm c:i s t i r k a p » ettik
leri adamdır. 

Sosyal hayatta İfgal ettikleri mev
ltilerde hiç bir muvaffakıyet elde et
miyenler, hiç bir eser yaratmıyanlar 
,nütevazi bir ruh tasıyamıyor ve mu
hit «kafalı adamdın diyerek yersiz 
yere kendilerini şımartmıf bulunu
yorsa bu gibilerden beklenecek olan 

Ankara, 18 (Hususi). - Ba~.v~kil B. biricik şey: 
Celil Bayar. refakatlerınde ham;ıye ve- Her hamleyi gerilemekten iba-
klli B. Tevfik Rüştü Ans olduğu hal- ret olabilir. 
de bu alqam 19.30 da lstanbulc1 hare- Size ilim namına ortaya Mılmıı gi-
ket etmi§lerdir. 1 bi görünecelderdir. 

Yanda kaat oyu- ıı111ino!orites~n~ sığınarak = .. 
- Dogrusu alım adam... Sözle-

k d 'l' J 1• rinc inanmak lazım ... nU yasa e l Uı dedirtmek istiyeceklerdir. 
Istanbul, 18 (Hususi) Vandan bildi- ilim hangi büyük teşebbüsü ha-

rildiğine göre Van belediyesi şehrin ya) sayar? 
bütün kahvelerinde kağıt oyunlarını Alim adamın k• rakteri doğma tik 
menetmiştir. hükümler vermeden önce tecrübeye 

Kız talebe 
kıymet vermek, tccriibelerin yapıl
masına imkan bırakmak değil midir? 'n.~en bir yıl içinde Halkevlerine 

llbl' kurs, terruil, konser, mütalia, spor 
~~ aebeplerle aellp faydalanan yurd- Erkek talebe gibi 
~ rın &ayısı altı milyonun üstünde- kampa çıkmıyacak 

Yığınla hadiselere phit olan bu
günkü rı~sil zamanından evvel ol
gunla'?a'l tecrübesiyle bilir ki muvaf
fak olmak için her ıeyden evvel çe
lik ten bir azma, genit bir hüsnü ni
yete, muhitin anlayışına ihtiyaç var
dır. 

~ lfaıkevleri geçen yıl içinde daha 
tutt lu ve programlı çalışmak yolunu latanbul, 18 ( Huauai) - Bir müddet 
.tır Ukları nisbette muvaffak olmu~lar- evvel kız talebelerin de erkek gibi on 

ı:ı.. bq aünlük kampa çıkanlacaklan hak-
._ll Ulbet .,,., şilmullü yararlıklar göste- Dahiliye vekili B. Şükrü Kaya kında bir haber çıkmııtı. Salahiyetli ma-
'tlaı ı;llcevlerinin baıında Ankara, Art-ı Gaziantep, Manisa, Inegöl, Uşak, Zon- kamdan yaptığım tahkikata nazaran bu-
~ alıkesir, Bartin, Bursa, Beyoğlu, guldak Halkevleri vardır. gün için böyle bir karar verilmiı değildir. 

Sivas çimento fabrik~s~ Almanya 
Mançukoyu ta-

Senede 90 bin ton çimento vereck 
ti1c >u.J..ara, 18 (A.A) - Sivasta taiıi tekarriir eden çimento falJ. 
ih &aleı makine akıamının Almanyada Humboldt müaıeıesine 

a •• edildiii iıtihbar eclilmittir. 
~~de üç yüz ton yani ıenede 90.000 ton çimento iıtibaal ed~ 
f-L ~lan bu fabrikanın montaj itlerinin 1938 tetrinieTYelinde ve 
ı.,~~&nın 1939 ıeneıi temmuz ayında çimento iıtihaaline hat· 
p--ı anlatılmaktadır. 

nıyacak mı? 
Paris, 18 (A.A) - Iyi malumat al

makta olan mahafilde Almanyanm ya
kında Mançukoyu tanıyacağı beyan 
edilmektedir. Berllndeki Japonlar ına
hafilinde Almanya ile Mançukonun ya
kında mütekabilen elçilikler ibda~ ~e
ceklerini beyan etmelrledirler. 

Günlerdenberi devam eden bu ya
zılar bir şahsi davayı değil, bir mem
leket davasını kucaklamıştır. 

Biz bu tchrin imar edileceğine, 
imar edilmesi kabil olduğuna inanı
yoruz. 

Biz yirminci asrın aydınlanmıt k.a.
Eaları için imkansız olan birşey ta
savvur etmiyoruz. 

lzmir muhiti her ileri hamleyi an
lıyacak, daha ilerilere götürecek ka
dar olgunla,mıştır. 

lzmir halkı ıehrin imarını, sokak
lannın hazin manzaradan kurtarıl
masını, medeni hayatın bütün icap
lariy)e kendisine gülmesini istiyor. 
Ve onun içindir ki belediyenin 
İmar projesini hayal sayanlara hay
retle ve teessüfle bakıyor. 

SON HA6~R ... , 

_30 liraya kadar işçi 
ücretleri haczediiemez 

Maliye vekaleti devlete ait borçlar için 
· · de böyle hareket edilmesini bildirdi 
Ankara, 18 (Hususi) - lkbaat, Nafıa -.e Sıhhiye Vekaletleri 

miimeuillerinden mürekkep ve İf nizamnamesini hazırlamakla 
mqıul olan kom.iıyon faaliyetine de-vam etmektedir. Bu nizam .. 
name Devlet Şiiraıına verilecektir. Diğer taraftan it kanununda 
30 liraya kadar itç.i ücretlerine haciz yapılamıyacaiı turih edil· 
.. ıne rainıen hazı yerlene bana riayet edilmemekte oldaiu 
haber alınm19hr. Maliye Vel·Aleti, dnlete ait borçlar için de 30 
liradan qağı i~i ücretlerinden haciz yapılamıyacaiını alaka.
darlara bildirmi,tir. 

Madrid elçiliğimize 
Yeni bir tecavüz. yapılmış değildir 

Ankara, 18 ( Husuıi) - Madriddeki Türk sefarethanesine gi· 
den mültecilerin hükümetçiler tarafından çıkarıldıjı hakkında 
Alman radyo haberi üzerine tahkikatta bulunan alakadarlar bu 
hicliaenin ıeçenlerde vaki ve Anadolu Ajansı tarafından tavzih 
edilen hidiae oldujunu ıöylemitlerdir. Hülriimetimizle lıpanya 
arasında bu huıuataki muhabereler de-vam etmektedir. Henüz bir 
netiCeye vanlmam19tır. Alman radyoaunun verdiii bu ıı.ber eaki 
olan bu hadiseyi tekrardan ibarettir. Matlrid elçiliğimize yeni 
bir tecavüz vaki olmut değildir. 

Deniz Bank U. müdürü 
Ankarada banka işlP.rile uğraşıyor 

Ankara, 18 (Huıusi) - Evvelki ıün ,ehrimize selen Deniz .. 
bank umum müdürü B. Yusuf Ziya vekaletlerde banka itleri ile 
alakalı huıuılarla metgul olmaktadır. Denizbankın merkezi Ka
vaklıderede Sovyet sef aretbanesi kartııında tutulan binada ola
caktır. Bugünlerde ilk içtimaını yapacak olan idare meclisi ban
kaya bağlanacak tqekküllerin tirket mi veya hükmi tahsiyet mi 
olacağı hakkında bir karar verecektir. 

Sovyet ilim heyeti 
Üzerinde bulunduğu sahih buz ta

bakasını terketmek istemiyor 
Londra, l8 ( ö.R) - Ha'ber alındığına röre So-vyet kutup iı· 

t'-';yonu reisi Papanin ve arkadqlan üzerinde bulundukları baa .. 
kizi terketmekte istical etmiyorlar. Kendilerine erzak ıetiren 
tanare 1 fite taze Moekova l>iruı da bırakmıttır. Heyet azaları 
için ini iir tehlike yoktur. Papanin sabih kampı üzerinde daha 
üç ay kalabileceii kanaatindedir. Bu sebeple tahliye hususunda 
istical göıterilmiyecektir. Papanin cTaimir» buzkıranı kumanda
niyle temaıtadır. Bunların fikrince tayyare ile tahliye uzun ola
cak ve birçok uçu9lar yapılmasına lüzum gösterecektir. Şimdiki 
halde heyetin bankiz üzerinde ikametini daha istirahatli kılmak 
üzere malzeme gönderilmeeiyle iktifa edilecektir ve bankizin va
ziyeti daimi nezaret altında tutulacaktır. Şimdi timale doiru yol 
almakta olan buzkıran gelecek hafta batında buz sahasına yana
f&cktır. «Taimir» içinde bulunduğu buz kabuğunu yararak tay• 
yarenin konmut olduiu mevkie doğru yava,ça ilerlemektedis. 
ihtimal . ki buzkıran kutup heyetini tafıyan bankize yanafmak 
imkanını bulacak, fU takdirde heyet doğrudan doiruya bu vasıta 
ile tahliye edilecektir. 

Moskova, 18 (ö.R) - cTaimin buzkıranı yavaKa kutup he
yetini tafıyan bankize doiru kendiıine yol açmaia çahtırken 
çok kudretli olan diğer bir buzkıran ıelecek hafta iptidasında 
timalden ayni hedefe doğru daha ıüratle inmeğe bafhyacaktır. 
cMurmanak» buzkıranı iıe indirilen tayyarenin bulunduğu buz 
adası yanında demir atmıt vaziyettedir. 

Eski harp borçları 
Ve Amerikanın yeni ticaret anlaşmaları 

Vatinrton, 18 (ö.R) - B. Ruzvelt ve B. Hull'.un alikadarlar
la 1örü9meleri üzerine Amerika ile ecnebi devletler arasındaki 
ticaret anlatmalarında eaki harp borçları meselesinin de hallini 
mümkün kılacak eaaılar bulunmaıına çahtılacaktır. 

Şanıbay, 18 (Ö.R) - Amerika bahriye ıilihendazlarının al
tıncı alayı Şanıhaydan San Dieıo deniz ü11üne hareket etmit
lerdir. Böylece Şanıhaydaki Amerikan kuvveti normal haddine 
indirilmit bulunmaktadır. 

~~a cİ•armda mncut iptidai maddelerin fabrikanin bu
fa)et ııtihaal kabiliyetinin iki miıline tezyidi halinde dahi ki
fa~decek miktar ve vaziyette olduiu nazan itibare alınarak 
~ ....L.!~esiaah az zamanda iıtihıalahnı iki miıline çıkarabil~ 

1 -r:-~de yapılacaktır. 
~maddelerin bulunclaju mahal fabrikaya 3100 metre 
llael, ailo ela ltir lıava lıatb ile laailan.c:aktır. Eauen fabrika te
~ • Ve emaali anai İllf&AI için H .. boldt fabrikasından 
~ • iatenilmiftir. Plinlar pldilcten ıonra takriben önümüz-

8-. ıı;-n. ayında intaata batlanacaktır. 
~~ teeiainden makaat ,...k Yili1etlerimizle orta 
t daha ucuza çimento aabfını temin etmektir. 

Berlin, 18 (A.A) - Sanıldığına söre 
B. Bitler öııllmiizde]d pazar ıünü ira
dedeceği nutukta ~ukonun Alman
ya tarafından tanınmı~ olduğunu bildi
recektir. 

Per§eJilbe günil Japonyanın Berlin 
bilyük elçisiyle görii§en mareşal Gö
ring bu tanınmaııın ~klini ve tef errila
tını bt't olarak teebit etrni§tir. 

Yugoslav münakale 
nazırı Milanoda 

cKültürpark fazla bir lükstür. En- muazzam bir makinadır. Makinamn 
ternaayonal Fuar bir hayaldir.> her parçası ayrı bir fonksiyon der· 
denilmişti. Dün de ileri adımları uhte etmiıtir. Vilayet, belediye teı

lzmirdc ıu bir kaç aene içinde köeteklemek istiyen te,ebbüaler ya- kilitları Cümhuriyet makinasınm 
c:Çok para ve çok emekle az İş gö- pılmıttı . mütevazi birer parçasıdırlar. Şu hal
rüldüğünü» iddia edenlere, arkada- Fakat bu itirazlar, bu tqchbüs- de vilayet veya tehir namına elde 
tım Hakkı Ocakoğlu rakamlıu-m be- ler para etmemitti. Zira bu güzel te· edilen her muvaffakıyet elbette ki 
ligatine dayanarak güzel bir ce- ,ebbüsleri hükümet himaye etmifti. Cümhuriyetindir. Devlet ve millet 
vap verdi. Az para ve hakika- Zaten hangi güzel eser vardır ki qlerinde çalı,anlardan kendini bilen 
ten çok emekle çok it görüldüğü- Cümhuriyet hükümetinin genit hi- hiç bir adam tasavvur edemeyiz ili 
nü anlattı. Bir koskoca ummanı mayesinden ümitvar olmasın. yapılan eserleri şahsına ma) etmek 

Ökbn • 

M A HKfi ML AR" KAL i:S 1 
IZMtRDE iLK DEFA 

GAiP 86Lü K 
INGU.tz - FIUSTIN HARBi 
TORK.ÇE FOICS JOURNAL 

ŞEYH AHMET ve UÇAN KOVBOY 
•ııcoN LALE SINEMAS·INBA 

itôma, 18 (0.R) - Yugoslavya mü
nakallt nazırı B. Mehmet Spaho mi
linoya gelmi§f.ir. ltalyan demiryollannı 
ve sınai müesseselerini ziyaret edecek
tir. 

andıran ihtiyaçlar yanında görülen Kültürpark fey*li bir toprağa i•tesin ... 
itler belki kaybolabilirdi, belki gö- ekilen bir bujday tanesi gibi batak Bizim bildiğimiz ıudur: 
rünmiyebilirdi. Eğer bu tehir halkı- vermeğe baılayınca, Enternasyonıal Dr. Behçet Uz Enternasyonal 
nın yüksek bir ıuuru, asil bir vicda- Fuar bir hakikat olma yolunu tu- Fuar gibi Kültürparkın da Ciimhuri
nı, eyiliğe, doğruluğa iman eden tunca yeni bİr' ses daha duyuldu: yetin güzel ve muvaffak eaerleri ol
centilmen bir kalbi olmasaydı... - Bunlar Cümhuriyctin eserleri- duğunu en evvel ilan eden adamdır. 

lzmirin büyük hamlelerle yapıl- dir. Bu eserler üzerinde kimse bir Görülüyor ki bir voltfas yaparak da-
/f nizamına muhalif- masını İstemiyenlerin asıl hesap et- hak iddia edemez... vayı altüst etmek istiyenlerin bu sor: 

l • k b •ı • medikleri fCY de budur. Bu memlekette rejimin yüksek manevraları da beyhudedir. 
erın mu a ı projeıı ruhundan doğmıyan hangi eser var~ lzmir kendisi için çahşanları bilir 
Paris, 18 (0.R) - Modern mesat ni- Bu dava bu kadarla kalmaz. dar~ Hepai Cüınburiyetin malıdır. lzmir kadirşinas olmayı bilir. 

zamı müzakerHincle hükümet proJfti- lzmir ,ehri ana ~ vazife Buna ıüpbe yok ... Fakat TORK Onun yolunu pşırdığı ıörülme· 
ne kaqı .muhaliflerin mWaılıil projeli alaalar.a, Kiltiirparkm vücutb.uJma-~bir hayali varlık deiil- ~. 
228 reye Dl'fl 3&& reyle -...ddedilmiftl:r. aı icin CAnla ba;la -..ıılarii dGn de: dir. O. ~ıeJer üae.ine ı....-.m ŞEVKET BiLGiN. 
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Kumtepe cinayıı 

• 
Sucluların mahkfıtJll• , 

yeti istendi 
Men menin Kumtepe mevkUndtt 

0
: 

ran Mehmet Emlnl bir mer'a nıUnd' 61' 
yüz.ünden çifte tüfengiyle vebıça~ııt' 
dürmekten suçlu ve mevkuf BelA rrelll 
Utla, .kardeşleri Ahmet ve Muha dUJI 
ve Ibrahim haklarındaki davaya 

devam edilmiştir. ede' 

Eğitmenler dülgerlik deTsinde 

lddia makamı iddianamesini serd ~· 
rek Beli Mustafa ile Ibrahbnln, 1" 
tulü mavzer kurşunuyle ve f>ı~a}ı:l.a lı" 
ralıyarak öldilrmekten Türk cez:a~ 
nununun 448 incl maddesi mucı Jl1' 
cezalandınlmalannı, Alunedin .. ~ 
lftirakten 65 inci madde aeııteP7~ Köy Çocukları arasında bir röportaj '"8 inci maddeyle tecziyestnl ~ 
Diler suçlu Muhatrem:iiı suçu sa~ 
rlilemediiJnden beraeti ıstenınJltit· 

Köy muallim okulunda nasıl çalıŞıyorlar? Gelecek celsede mUdafaalai'ı Y,p1J' 
caktır. ~ 

~~~~~~~~----~ 
takhaneye girdim. Kollejin, ~ 
aecelerimi harcadıiım yatakhaDA"'tıııt' 
giln eskbindeiı bir az daha tenUı. 
daha ihtin:wnlıydL O umaıt bu #'_ 
ıese içinde mevcut 28 hademe, bu~ 

Yarın bir köy üniversitesi olmağa namzet olan bu mektep 
ışıklı hayatını hazırlıyacak Türk • 

yen~ köyünün liği temin edmılyotlardı. Ve h~ 
birer memur ~ı alıyorlardı. _ J 

SAMAN YATIJU"~ 

Egenin her tarafından seçilmiş 64 erkek ve 
Kadın eğitmenler arasında nişanlı ve 

27 kadın 
evli köy 

eğitmen burada okuyorlar 
kızları da vardır ... 

Bir kö~ede, kollejden kalan dernJt ~ 
yolaların neden mUhmel bir şekilde jft 
rakıldığına hayret ettim. HayretiJOI _w4 

etmeyişim, cidden isabetli blr ~· 
oldu, epeyce sıkılacak, gafımdan ac1'l K.ızılçulluda trenden indiğim zaman, 

'turaf edeyim ki büyUk bir merak için-
1Jeydhn. Köyün saf havasını teneffüs 
tden çocukların bu muazzam müessc
~. bUtiln teşkilAtı ve hususiyeOcrlyle 
(!oldurup doldurmadrldannı merak edi
yordum. Bu hissimi tahrik eden şey se
neler geçmesine rağmen httll hatınmdn
dır. 

Tşrihini pek eyi hatırlıyamıyacağım, 
galiba 932 yılındaydı. Bir giln, kollejin 
amektar direktörü Mr. Reed'le mektebin 
..Çiftliğinde do~ıyorcluk. Kollej, içinden 
pynıyan hoşnutsuzluk hava.11 lçlnde ar
~ fnhldama yüz tutm~u. Çiftlikte bal 
peteklerlnl gösteren Mr. Reed: 

- cBilir misiniz, dedi. Neden endişe 
ediyorum. Biz bu mektebi kapayıp gi
dersek, bu modern müessese heba olup 
atdecek. Burada belki de muhacirler tO.
tiln ziraatı yapacaklar, ko1lej binasında 
belki de bir gazino kuracaklar ve belki 
de bir ilk mektep olarak kullanmak i.s

tiyecekfordir .:t 
Bana bir çok şeyle röğretüği için say

gı hisleriyle bağlandığım bu zata o za
man veremediğim cevabı, daha kollej 
binasına girince köy çocukları veciz bir 
rkilde, kendiliklerinden vermiş oluyor
lardı. Orası bir gadno olarak kullanıl
llWJll§t L Ve kollejin çiftliğinde muhacir
ler tütUn :ziraaü yapmıyorlardL 

Çok isterdim ki, bugün Kıbrıs Ame
rikan kollejinde Tarih profesöril oldu
ğunu işitüğim Mr. Reed, bu ziyaretimde 
benlmle birlikte bulunsun. Bulunamadı
ğı için h1ç te mUteessif değilim. Çok say
dığım .bu adamın çehresinde rastlıyaca
ğım memnuniyetsizlik rengi benim de 
hoşuma gltmiyecekti de ondan .. 

KöY ONIVERSI'fESI 
Bu defasında, bu modem müessesenin 

kapısında, asker ayağiyle dolaşan ve sağ 
elini yana getirerek cGood Morning My 
Boy• diyen misyoner papazını göreme
dim. Saint Polikarp için dua eden kara 
serpuşlu adamlar da kilisenin kapısında 
değillerdi. 

Mektepte, köy çocuklarının bol neşeli 
sesleri, köy kızlarının ve delikanlıları
nın bir arada dola~maları beni karşıladı. 
DUnle bugün arasındaki büyük aynlığı, 
içime sindire sindi.re adeta içiyordum. 

Köv muallim mektebinin, TORK kö
yünU~ aydın havasında doğup yüksel· 
ıniş, ışıklı bir direktörü vardır. Kendisi
ni direktör odasında buldum. Bir zaman
lar talebe için daima kapalı ohm o oda, 
timdi her köy çocuğunun sık sık ziya-

Ko1J çocukları Kirizme yap~vorlar 

olınıık, ışıklandıkı.a.o. sonra köyde, köylU I cek ve tarım kiiltürünün yanında buna! seseyi geziyorduk. Arı kovanı gibi bil
için çalışmağı f.aahhüt etmek şııdtır. Bu da büyük öneıtı verilecektir. yük bir :faaılyet içinde çalışan kadınlar 
müessesenin ~etiştirdi~i ~u1tlar, köY,-\ Orta kısımda kültür dersleri fnrih, kısmı, cidden göılerl ok.§ıyiicaıt blr ş~il 
lerim: döndükleri zaman ınektı?pte aldık-, yurt bilgisi. tabHye, coğrafya ve riyaziye- almıştır. Bizde köylü tabiata bağlandıgı 
]arı ışık Vf! heyecanı köye gztirecekler, dir. Sanat dersleri demircilik, yapıcılık, için ~nu, tabiatin esiri olmaktan kurtar-

• . 
köylti kardeşl~miT.i il··rcndikleriyle tec- tenekecilik, dülgerlik, çiçekçilik, bahçe maf. için, köy kızlarını neşeli olm ıya teş-
hize çalısa~klardı:-. z.iraali, bağcılık, tütüncülük, K:oopera- vik edici tedbirler alınmıştır. 

DIREKTöRO DiNLERKEN tifçilik. genel ı.irnat, tawkçuluk, bay- Şimdi burada köy kızlarıruı nakış, di-
Köy muallim mc!.."tebi direktörü vancıhk, arıcılıktır. kiş, ev idaresi, çocuk bakımı, okuma ve 

B.Emin Soysal bana okulun hedefle- Modern teknik vasrtaların kullanıl- yamıa ve milli tarihten vakayie ait taf
rini anlahyor : nıası bakımından motosiklet ve bisiklet silat göstcrüiyor. Hesap dersi, tavukçu-

- «Kültür bakenlıcmın, köy e- kullanma, fotograiçılık, daktilo dersi, luk, \'e sütçülük te kadınların çalışma

lemanlan yetİ§tİrmek gaye!İyle kur
duğu bu müessesenin ne için, nasıl 
çalı§tığmı §Öyle belirtebilirim. Tari
himizde ilk defa kövlü için ele ıılınan 
bu iş, köylüyü modem teçhizata ka
vuıturmak. yeni köy kadrosunu teı
kil etmek, köy için ve köylü için ol
maktır. Buradan mezun olacak zeki 
ve 1ııklı ltöy insanhırı, yakın sene
lerde köylünün İCL'1e girecek, lciil
tür kolonileri ter.kil cd~ek civar köy
lerin hayatları üzerinde müess:r ol
mıyıı çalı!acaklnrdır. 

Yepyeni bir çalışma programiylc faa
liyete geçen müessesemiz ikiye oyrılır: 

1 - Eğitmenler kursu. 
Bu kursta 64 erkek eğitmenle, 27 ka

dın e&ritmen vardır. Hepsi de Egenin beş 
vilayetindeki köylerden seçilerek alın

mışlardır. Okula kabul edilecek tnlebc, 
köyün en zeki çocukbn arasından s4>
çi1mişür. 

2 - Mektep kısmı. 
Bu kısım da ikiye ayrılır. Biri, ilk dev

renin dördilncü ve beşinci sınıflarıdır. 
Ikincisi orta kısımdır. 
Ikinci kısmın tahsilleri altıncı sınıf-

Bağ budıyorlar Kirizme yapnıağa 
miizik bakımından mandolin derslerine lan Ü ;!!'.inde müessir oluyor. 

başlanmıştır. Gürbüz ve ııhhatlı köy kızlan a-
Spor sahasında başta milli sporlar ve raaında nİfanh olanlar, evli olanlar 

oyunlar geliyor. Kalkan, cirit oyunları, da vardır. Çavuş eğitmenler anamda 
basketbol, fut.bol, voleybol sistemli bir erkeği olanlar, erkeklerine daha iyi 
şekilde gösterilecektir. Teşkil edilen o- yanhm edebilmek için, onlarla mü
yun odasında şatranç ve dama köy ço- tenuip bir tekilde öirenme yoluna 
cuklarını çok alakafandıracaktır. girmiJlerdir. 

YARIN NE OLACAKLAR? K öYDE AILE 
Bunlar yarın ne olacaklardır. Biz Bunun gayesi nedir biliyor musunuz.? 

yeni T ORK köyünün temel laflarını Maksat "l"'ORK köyünde yeni tıv yapı
kurma yolundayız. Yeni TORK kö- sını, yeni ~eti kurarken yeni köy 
yünün yapısını hayal üzerine değil, ailesinin hayatını intizama sokmaktır. 
tecrübelerimizle reel eaulara bağlı- Köyde ailenin düz.eni çok cılızdır. Eski 
yacağız. Eğitmenlerin bqma, mes- görcn~k.lere göre JrunılmuJtur. Esası, 
lck kı.mımda.n m ezun gezici bqöğ- kuvvet ifade etmekten. uzaktır. Kema
rebnenler yetiFeceğiz. Bunlardan lizm rejimi. köy davasını ele alırken 
her biri bu altı köye bakacaklardır. köyde ailenin ruhuna da eJiniı w:almış
köylerde aÇııacak bölge yatı okUlla-1 tır. 

de, kendisini bekliyen \-adının önQne bı
raktığı bir sln.i yemek, köyde ailenin ya
şama şartlarına artık uygun düşmiyor. 
Köy kadını da, erkeğine karşı vazifeli 
bulunduğu şeyleri öğrenecektir. Bu bü
yük bir inkılabın temel taşlarıdır. 

Köy kızlarının bu mUesseseden çıktık
tan sonra köylerinde nn~ ve dikiş yurt
ları açm~ı temin edilecektir. Icabında 
lıiiküınet bunlara yardım & edeeek ve 
köylünün arzuladığı blçimll ve sade el

caktun. ~ 
Yatakhaneleri d_olduran Uç yU% 

parça karyolanın hepsi de tahtadaıı ~ 
pılın~tı. Çok ıkullaruşlı idiler ve prs r· 
bir şekilde yapılmışlardı. MUdUte 5" 
duni: · · 

biseler haıırlanacaktU'. 

- Çocuklar yaptı, dedl ' . er' 
Karyolaların tertibatını görmek \iJ. ~ 

eliml uzattığım sırada elline raSW rdıl
saman yatak ~ana her şeyi aiiliittY0 6'' 

TORK köy1Ustl koyünae, olsa olsa 

lNŞAA 'I'ÇffiIK man yatağın il.terinde, bazan da talı~ 
Sayın direktörün rclakatintk atelye- üzerinde yatar. Onlnn pamuk dl> ~ 

!eri dola§ırken, cöğsümil dolduran gu- alıştırdıktan sonra _köylerine ade etn' çO' 
rurun en üstUnUnil in,aatçılık atelye- epeyce ıstıraplı bir 1§ olacaktır. ICll.1 ~· 
sinde hissettim. Burada, yarınki Türk cuklar1 saman yataklar üzerinde, de ılt' 
köyUnün usta .~aatçılan, TüRK kö- siz bir şekilde sekiı: saat uyku ke~J 
yilne yararlı evlerin nasıl olabileeeğinl lerken, elbetteki en ufak bir §ltd.1 
etüd ediyorlar. ' bile yoktur. ~ 

TüRK :K8yÜnCJ~ ev konforlu" değı1dir. Yarın köylerine dönünce kendi~, 
TüRK köyü, tek ve çift kat üzerine kul- çin yer yatağına alışmıyacakları, . #~ 
lanışlı eve muhtaçtır. Buıılan başarmak pyle ve babalariyle birlikte kendile 1" 
için, köy insanlarının aynı zamanda dlU- birer tahtadan karyola, birer saman 
gerilikten anlaması, 1.npatçılıta önem tak haurhyacaklardır. 

:vermesi faydalı ıörillınUJtUr. Bu atel· YENi PROG~ 
yede kurulan bir ev için bugiln, köy ele- Köy muallim okulunda, kUsik bit 
mantarı elele vererek çal~ıyorlar. Bun- programlarından ayrılan yepyeni ..... ,.tf' 
lar yarın köylerini .kuracaklar, evlerlnl tedrisat programı tatbik ediliyor. JJV 

k~ndileri ya~rdır: ~nra bir dı ler ve sınınar, mualllmi kabll oldtJI" ~ 
koy zlraatçılığının istedifi Aletleri yapa- dar az talebeyle karfılaştıracak f~ ,,
cak i,Per de vardır. Bunlara da önem tanzim edilmiştir. Her talebe grtıb-

derste bulunduğu saatler, diier al~ 
lerimlzdekilerine hiç te beIJ%CmiY0r·ııt' 

Talebe sabahlan tlç, öğleden ,o~ 
yedi gruba ayrılıyor. Prognırnı te ~ 
ederek şöyle bir şey üzerinde durd 

cüç saat kırk beş dakika Tarih' , 
cikl saat kır.le beş dakika Co!r~ 
Bu nasıl olurdu. Bir talebenin ~ 

Uç saatini bir derse vermesi bir fj 
verir mlydi? aı 

Sebebini öğrenince cidden nı~ 
oldum, hak verdim. Meğer bu, bit l~ 
nın programıymış. Bir haftada ~~ıf"'· 
üç saatlık tarih d!rslnl ta.krlr tJ,etf 
Tatbikatı yapılıyor. Her talebe be1' ~ 
te ayn ayn sorguya çekiliyor. ça 1~ 
beraberdir. Talebe ve muallim 111ut ,"'4 

giden bir grup o gün iç.inde beraberce dersi çall§B 
veriliyor. Ziraat lleilerini yapmak il.zere öğrenecek va derslııt ~e.recekti1'· ti' 
demir ve teneke i§leri öğreniyorlar.Mak- . 45 dakikalık tarih dersinden çıkJD .,Jl
sat, köyün ihtiyacını köy hududu için- lebt, derhal kırk bt~ dak.iblık yurt ıJI' 
den temin etmektir. Ekonominin muasır ıisi dersine girince, bu ikinclllılf ı Uf 
sırrı :ORK köyüne bu sahada bunu da yamıyor. Kay çocuktan üzerind~, 
vennıye başlamıştır. bet bir netice veren bu usuldıtnı f efl"'lır 

HADEMF.SIZ MEKTEP kadar alırum n.ndman. şayanı ııı 
Gözüme çarptı. Ben iıkılaralc şordtım, niyettir. 'P'f' 

Müdür gururla cevap verdi: Köy mualliırt okulunda, ~ 1'B ~ 
- Evet, dedi. Mektebin hademe.si kadar tefyi nezaketini göstentl J<l:S~ tıl" 

yoktur. Biz hayat adamı, pratik insan cukar.uıııı M>ıı cUmleleriy-le yaJJfil 
yeüşUriyoruz. Köylü köy~, bUtün Umıoyi faydalı 'buluyorum. yl ~ 
hizmetlerini kendisi yapmıya alııacakta. • - Hoşça kal, biztm rahatı~ r. '~ 

t . .. ,' "' f,\ *.,,, ~i 
!ftA, 4'fiA m • 

rmda meslek mezunları buöf!rdmen Köy 1'adını, eskiden olcfoğu gibi ço- f 
ve müdür de olacaktarclu=. ... Bunlar cuk doğurmakta sertıihttr. Ftlat doğan ; 
köy koopcratifciliğini de idare ede- çocuk. doktorsuz. ve düzensiz. köyletde 1 · 
cekler, bulunduklan köylerde sanat acemi ebenin elind~ tesadüfle Y:&ilYahm- ~ I 
müe..ssescbıi kuracaklardır. Köyün yor. Köyde çocuk ve!iyatm.ın finilM ' 
modem uıullerle demircilil:, dülger- :;eçn1"'k. içinr köy kWari kmsunWı. kO,-

Tahtını mak"ruuı kullanırken KmJ çocukiarı fidan dilctyc.,.lar 
lik i}lerini de bu gibi eleman lar tatil kızlarına çocuk bakımı ve ev idare• 8is11det grub1t oııl., ~-
zamanlannda köylüye gösterecek- dersleri gösteriliyor. .Mektepte, kendilerine ait büttin ~?err retnlenlerimizdcn memnunuz. .~ı-· 

ret ettikleri bir yer olmuştur. Her köy tan başlıyarak altı sene sürecektir. Alh 
yavrusu orı1ya ugrıyarak ihtiyaçlarını, sene devam edecek olan orta tahsil d"v
dileklerini ve zorluklarını açıp duruyor- resinde kültiır derslerinden başka sanat, 
lar. makine işlE.'ri ve tarım kültüril verile-

Bir nevi köy üniversitesi halinde faa- cektir. Son iki sene mesleki kısımdır. 
liyet gösteren bu müesseseye.kabul edil- i çlerinde liniversiteye devam etmek is
mek ~in köylü olmak. TURK soyundan tidadını gösterenlere lise k ültürü verile-

terdir. Köy kadını çor:ııjlllllv dünyaya getir- görmeyi öğrenen bu çocuklar, tanı bir zim babamız, kardeşimiz. her şeu)·ırıiP!l 
k"'ılle t' Mektebimizin kadrosuna her ıene di'!(ten sonra «ınu nasıl bakacağını bil- köy havası dekO't'U' içfrrde çalışıyorhri'.> K(Jyleriı:nize dönünce hil 0 ..,c }10 

yüz genç iltihak edecektir. Altı sene mezse. löy ihiçfan Jrufüunrsa, kôydew Müdür bana: gösterdiği. büyüklüğü anla_tacıı~ad~cı· 
sonra talebemiz yedi yiiz olacak n arzulanan gürbfu n~n elbetteki' istenil- - isterseniz yatakhaneleri gezelim, cumuzu, bize öğretilenlerı ar 
ilk mezunlanımz verilecektir. d"tği şeKli bul\ımaz. dedi. rnı%3 öğretmekle ödiycceği~> b t f8S 

KADIN KURSU Sonu, yav;ş. yav~ köy edeğirıfnı ek Şüphele~Um blındaır, mutlaka bir . ~.}~ J~ 
Mektebin direldariyla birlikte müeş- annlan w iMfmQ.lilftıı etımısfı't. EviJlı. pyler .-.8CG m,. ..,_ .w.,. Y• ~· 
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Derin bir nefes aldı •. Kurtulmuştu 

ince hastalığa karşı 

Ciddi tedbirler alınması, Mücadele 
·cemiyetine yardım edilmesi kararlaştı 

• BAŞTARAFI BffitNCt SAHtFEDE • aınduı daba evvel lubnaat lazımdır. a:ibi hayırlı bir müeaaeaenin ölümü, b. 

Ş • d 0 k ı d d f k ı ve cemi,. et menauplan hazır bulWlll>Uf• Bence veremle mücadele İçİıı yeni bir panmaaı meyınıu balllolduiu yerde, ba-
J m 1 gecenin aran JğlD 3 önün en SÜratıe Uza aşan tur. idare heyeti raponında cemiyetin h.teti ruhiye raratmak Wımdır. Yeni"" raıatacak imkinlan temin ederis. 

h 1 
937 ydı faaliyeti anlatılırken disp...-, bir metodla çal•ım.alı: lazımdır. Burada Yardım komitesinin reiai olmak oıfa. 

gölgeyi zehirli kama ile Semti meç U e Yamanlar kampın propaganda itlerin· •alİmİ7.İa ve belediye relaimizin huzur· tiyle anıediyonun: 

d 
den balıaedilmiıtir. Bu rapora a:öre, 937 lanndan istifade etmek iaterim. Biz topledıiumz paralan cemiyetin 

yol alan Angelakiyi takip ediyor u yılında dispansere bqvuran 1668 buıa- Danamı._....... için bu cemiyeti istedilderirle müterıuip olarak talı:aim 
• • . dan 482 ainin akciğer veremi, 72 aiıDn ,..,.imal< IUımd•, yenilik lizandır. la· ediy<>nıL H~. lıana:i bir cemiyetin müt-

• Hıristidi aal.landığı perdenin arka-ı bir konağın önünde durdu. Hınıtidı : • . d.iier veremler teıkil elmİftir. yamanlar ae topluna usulünde reailik yapmalı: külah halinde, dtikraz ..-etiyle de para 
•ından çıktı. Kapıyı bcsaph darbelerle vurdu. - Evet .. Dedi. Hıpodromdan ge- kamp dan al d • • d · eder • -'-·d••lar muawen ımılle· temin ederek imdadına yetiftiiimiz .,.... 

Gö 
. . . . m man ra anan azamı ere- ıcap • ~ .,. , , , 

"zlerinde bir sevinç ıtıit yardı, Bu hesaplı darbeler bir İ§aret ol- lir<>nmt .. Şurada iki ~aft _çeım~lılceyi bulmltftur. idare heyeti propagan· re iatinat eden ve yenilik yapnısran ce- kidir. • .• 
- Ya Allah \'eya [fe-,tan.. lkiain- malı idi. bır .k~nak var, oraya agır bır yük da iflerinde müıbet bir İf göremediğini miyetler YllfAYıımular, yqamalan zor. Cemiyetlerin halk yanında, bizim ya· 

den biri bana -,anlım ediyor. dedi. Çok geçmeden kapı açıldı. getirdım. Canını çıktı amma. Allab d • __ L etmekted'ır luır milletin aükiit eden inaenlan ara· runuzda tutulebilmeleri, faaliyetlerine 
' 1 Bol rd'I raponın a ~ ' ~ ' Hıuıgiıi oluna olaun bana bu delik- Hıriatidi dütünüyordu. razı o su.. • ~~~.ve ı er· Dr. MITAT KONUŞUYOR anıda çok feyiıdi olanlar vard.-. latan· inandınnaları lizundD'. Y arduu baluinde 

ten çıkma yolunu g&teriyorlar ya.. B~ konak ~İn konağı idi. Meybanecı guldu.. Rapor okunduktan ıonra aöz alan re· bulda bir vatandq bir butaneye 10.000 Kızılayı daima en öne aldık. Bumm bir 
,Tabii Angeliki cenapları böyle gİ2· Dikkat etti. - Anladım, dedi. Çoporisin l•o- is OT. Mitat, rabatsudığı doleyuiyle bet. lira YenDİf, bunu verebilenler belki de aebebi vardır. Her bqımız aindıit a:iia, 
li yoldan giderlerken kimseye gö- Konağın kapısının iki tarafında nağı.. . . 

1 
alh aydanberi cemiyet itleriyle alibdar vardD', aramak lizımdır.» her (etiket halinde Kmlayı milletin ya. 

.. • . birer çqme vardı. Derhal T eoıyaya - Çopo·· ı kım • olama.,·"-ı, raporun hamianmuında Bu mevzu üzerinde konUf&n beledire nında buluyoruz, aeylip olduğıı zaman 
rtitunemek istıyorlar .. Ben de aynı 'd---'- b"tü' örd' "ki • • ---'-t ki d ........ od 
Yoldan ve kimseye görünmeden çı· .gı ~ed u j g ~ Annı ıaki'? - TanıL-fOr muıun .• Es ' Ol' u bulımamadtğıru söyledikten aonra demit-' reiai Dr. Uz da fikirlerini aöylemit, ce- kOf&D ur. 
hhilirim. N idi-, caba. geçınn en an ata , nge nın betkumandanı.. Eli çok sıkıdır am·' tir ki, ı miyetin hayatiyet eaeri a:öateremediğin- Ben parti batl<anı aıfatiyle, lzmir hal· 

ereye g Ol' a ' Vasili öldürmek mabadiyle zehirle- ma bugünlerde cömertliği tuttu. Ge-1 _•Heyeti wnumiyenizin iki aeneden· den bahaehniı, t.alısili.tın iyi yapılamadı· kını ali.kadar ettiii için bu it benim için 
K..,,.n u~nu usulca kaldı~dı. diği kama ile çıktığını ve bu konağa çende konakta bir ziyafet verdi. • • 

1 
beti bize tevdi edilmit bir it vardır. Bu, I ğını belİrtmİf, prop&l'anda iflerine veri· esulı iı- vazife ve biı- emirdir. Metııul 

. Atağıya ~ ~•DD•n merdıven· girdiğini !lber verecekti. Konakta ziyafet verdi demek ne de-' lzmirde bir verem hutaneai te.iai qidir. len önemin azlığından. tiki~~ .etmittir. °.laca~ ~e ~an istifade niıbe-
li ~lukta hafif bir ıtık vardı. Haberi tam vermek için konağın ı b _,___ R • b~L- · ~- k d ttur tinde uzennde duracagun.» mek bilir misiniz Onun yüzden , Cemiyet bu itin tanzimini bize ırwur· eıa wuossa ceımyeou• en ıaını ~u . . . • .. • • • 

Bu ıtık, Angelilı:inin elinde tat•· kime ait oldu!İunu da öğrenmek li- f I " u}.afızı B"t" ken hııatalann kwnen tecrit ve kwnen dufundan bahaederek, mevcudiyetim Valinin bu aözlen heyeti umumıyed• 
dığı mumun lfıiı idi. zımdı. ; ~ u~ eh.~ ~~' ku dun tedavisini diifünmiiftür. Bu lıutanenin hiasettinnesini iatemittir · alkqlarle karıdannutt.. • 
· Biraz bekledi. Aklına biraz evvel önünden geç· : .:bar oy. safiri ~ ~ a ~ ı batarılmumda, mohuebei hıuıuiyeden B. Refik incenin ikazı üzerine doktor· Dr. MIT ATIN tzAHA 11 

ltık aöndü • tiği meyhane geldi. d mı 'le !mu: u za ve belediyeden alecağımıa yardım talı· tar hutanenin lüzumu, ademi lüzumu Bundan ION'a Dr. B. Mitat, yenidaı 
K ka be b• D"nd" M haneye gır' di man a az para 1 0 .. .. • d .. _,,_,__ bild'-'-ı d' apı panmasına nzer il' ses o u. ey • H . tid' ... •. . ... , ıiaatını da heaap ediyorduk. Viliyet uzenn e muuua .... ını uowrer ... bazı izahat •ennit. cemiyetle çallf!N' ... 

ılu;du. - Bana bir mqraba §arap .. dedi. mı 1 ogrenecegını ogrenınıt- umumi mecliame yaptığunız müracaatten Dr. B. fuat, hutanenin lüqınuuzlufuna bumda neler yapmak İltedifini. .....ı 
V akıt geçirmeğe gelmezdi , Çok yoruldum.. ti.. • , .• , • • netôce çdanadı. Şehir mecliai llalan bii· ipret etmiı, Dr. Bn. Suda tunları •Ör· c:enplar aldıt-, nuıl miltl<iillerle bo-
Hlriatidi de eline bir pmdan ala- Meyhaneci büyük bir matraha I M~yhanh~ gey~~ınıd dın· 'tün hüsnü niyetlerine rağmen, fuıllarda lemittir: iuttuiunu, Fruuacla Yenmle micadele 

rô: merdivenli delikten .,ağı inmeğe tarap doldurarak geç vakit gelen emege ve atta m~r"'."'°~ a ya: imkio a:örülemediiinclen rardunda bu- Dr. SAADANIN SöZLERl • etinin nuol terakki et-=-• ...._ 
lıatladı. mütterinin önüne ıürdü ve IOl'du: nm kalmıt ıarabı bile ıçmege vaktı lunamaddar. - «Hastanesiz bir diaparuere bile _...,. ... ...., " 

U __ ı~-- li rs uz Yo- yoktu 1 I" olrt Be . • • . d • A ne me..-ınun nud mübrem ye -Eyi kqfetmifti. - za>iUlll mı ge yo un • • • Arlcadqlar, bizim 3500 lira üzerin- uzum ,. ur. n ıtm ıçın erım. cı- • • • • 
Merdiven epey uzadıktan aonra rulclwn demenize bakılırsa öyle ola- Parasını verdı ve kapıdan fırladı. den teabit edilen bütçemiz için yardımı lıitnı a:örüyor, kuvvetle hisaediyorum. cet ~ ih~~ç oldufunu uzun beranalir'• 

demir bir kapının önünde bitİyOl'du. cak.. - BlTMFDl - komitesinin vadettiii miktann 2250 lira Arbdqlar, bize bir nremli müracaat le belirtmiftir. 

Merdivenin son basamağında da Jı' ·ı · J- [ nokaenıyle yalnız 1250 liraaı verilmiıtir. ,ediror, kendiaine: •Git, Tepecik huta- Neticede idare heyeti raporu tuvip 
Angelikinin söndürerek bıraktığı Avusturya ngı lZ - ta yan Bu bütçe ile bundan fazla faaliyet gös- neıine adını yazdır, numara al• diyo<UL edilmiJ, 938 yılı bütçesi 5266 lira 50 

tamdan duruyordu. Kendi elindeki ten:::sları terilmesi mümkün olamam11tır. • Gidip numara alıyor, ancıılı: altı. ay bek- ~ı ?'arak .ka~ edilmit'. d~er tes-

meselesl• MURAK1P RAPORU ledikten oonra oraya kabul edilıyor. Fa· bıt edılerek mtihabata geçilmiftir. lntl• 
tamdanı da bu pmdanın yanına bı- Aüna, (M.H) - Vima ile Proia ga-ı 
.ı~ . Bunu takiben Çiftçi B. Necati murakip kat arkadqlar, bu haıta Tepecik hasta- babat neticeainde yeni heyete fU zevat 

r'1Klı. Kapıyı açtı. • BAŞTARAFI BffitNCl SAHlFEDE - zeteleri yazdLkları başmakalelerde di· kum B rd y 1 ••• :ı-:. • 
Yüzüne serin bir ruzg" ir ~ • ...,;, . 1 raponmu o uıtıır. u rapo a « ar- 1 neaine kabul edilinceye kadar, 60.000 _,...,Lir: 

,....,.~ Londra, 18 (A.A) - Berştesga- yorlar kı : dun komitesinin bize karıı aldıit vui·ık:•iye de verem ••dıyor. Bn. Huane Nalin, Bn. Cemye •-·. 
Mumu söndürdü. ~ ~ ...... v ·- kapad den mülakatı hakkında tafsilat al· cM. Ede~ ile M. Grandi bugün temas yeti acı a:örü.y~.• .. d."'.'~~~e, . pro- ~ca konuıuyorum, yapılacak ilk İf il, Dr. B. Mitat Orel, Da. Saada Kaid· 
....,...ıJl ı. mak üzere Almanya hariciye neza- ederek IngLloz ve Italyan bakımlarının P~.ı:-nda .ve ~aç teVZ11 .ıflnın ıyı gıtme-\tec~ıddir: Bunu an~ bir verem hu~· çalar, B. Süleyman Faik öduın, B. Cn· 

idi~ ... Artık cfıtanda, ~kta retine giden Sir Neville Henderson arasını bulnuığa çalışacaklardır. dıgı de ~ikred~~~?'dı. . • .. neaı temın eder. Tecrid yapamnaak dıa· det Alanralı, Bn. Ferzan, B. Şilkril No-
- Aı daha bu delikte kuyruğun· bu hususta pek müphem malihnat Italya mutedil davranarak, Ingiltere • PeDrledıyMite .reııını~_:za"a~~~t~mesı uz·e-ı panaere de lüzum yoktur. ri lçaezen ve B. Ali Halim Barer .. 

dan kapım• kutm.lmıt fareler gibi alabilmiştir. ile Fransanın verecekleri kararlara uy- nne. •• at g.....,.~ muuolı vemııt, Veremle mücadele, milli müdaf~ Yedek llalıklan. Dr. B. Lütfü Sabri, 
hlacaktım. Şimdi fU eli kamalı ve Londra, 18 (A.A) - Lordlar ka- mayı esas iübariyle kabul ctmi,;tir. c~yet uasuıda~ Man."". aaylan B. Re- ""''.'dır: ı;'~umuzu ka.ybetmek, mev· B. Sami Salih, Dr. B. Suat aeçilmİfler. 

h•d' I . fil< ince ıunlan ıoyletnıttır: cudıyetimizı kaybetmektır.• d' M::....ı.!-t'• B M-' Ali B. 
giizü kanh uilzadenin nereye gitti- marasında Avusturya a ıse erı Eu tarzı harekeün Ingillerede iyi in· _ «Bumn. on altıncı faaliyet yılına 0 B K" remi .• del • • "" .. .....,. ıa:e · eamet ye 

. ·-· r. • amran ve e mııca e ıçm Çift • N ti eçil • tir 
iini anlamalı. hakkındaki suallere hükümet na· tiba bırakması uzlaşnuıya zeırun hazır- giren bu cemiyetin, bir verem hastaneai hastanenin lüzumuna ipret etmittir. Dr, ÇI eca 1 DUf • 

Etr-'- -- Lı.;ncl mına cevap veren Lord Halifaks 1 · . k la 1 lı t ı .. 1 b' • tun! V eml .. d Yeni heyete ınunffakı,etler temenni ıuma ua .ı. amış ve ışı o y aş rmış ır. ım:e. ır esen o.. u. er e ~~ e· Kimrana göre, bu itte kir bile mevzuu• edertt. 
Vaziyetten konağın arla tıınfın- Avam kamarasında Eden tarafından tki milleün anlaşması diinya sulhu 

1 
le ıımde bazı mubrem ve acele ihtiyaç· bahiatir. Nitekim latanbuldaki müeuese 

da bulunduğunu anladı. yapılan beyanatı tekrar ederek in· için faydah olacaktır.• larla karıı kartıya bulunduğumuz mu- senede 10.000 liı-a kir etmektedir. ---------------. 
Biraz yürüdü. giliz siyasetinin Stresa mukarrera· hakkaktır. B .. it ba,....damaıtllftır. Se- VALiNiN GOZEL SÖZLERi İhtiyar şişecinin 
Dar bir yola aapb. tından ilham almağa devam ettiği- Mekteplerde terbiye bebi ise, umulan dağlara kar yağmama· Bmıım üzerine vali B. Fazlı Güleç, ya· sarhoşluğu 
Bu yol, nhtıma, Halice çıloyOl'du. ni, fakat bu mukarreratın müessir me~elesi sıdır. Bence cemiyetin manevi varlığ-ı pılan tenkitlere, pyanı takdir bir açık 

Kimse yoktu. olması ı"çı"n bu'"tu"' n tarafların samimi· rk kendini korumut vaziyettedir. kalplililde cevap vennİf ve ıunlan aöy· Mahalle aralarında dolllf&n Süleyman r. _. 1 , - Atina (M.H) Proia yazıyor : Ti.i iye-
........._ ve uzakta bir karaltının • I .,_ Ş'mdi ne yapmalı? lemiftir: adında ihtiyar bir bot titeci her evdea 

Ü tle ı.ı •••. ~- yetle teşriki mesai etme eri mLım nı· n yenı· re ·· mı· ekteplerden cezayı ve • ra uza .. ~u.ı gördü. ıı m Arkadqlar lzmir bütün inkılap içinde - «Miiaaade buyurursanız, evveli. aldığı boı ıifelcrin içinde ve dibinde ka· 
Adımlannı •ıldattırdı. geldiğini söylemiştir. dayağı kaldımıştı. Türk pedagoji mü- co~un bir kaynaktır. Türk dilinin inkı· Veremle Mücadele Cemiyetini tebrik el· lan rakıları içmeği adet edinmiJtir. 
Bu karartı Angelaki idi. Lord Halifaks hükümetin henüz talıassısları mekteplerde disiplirun bo- lap mücadelesinde lzmirin rolü bÜyiik· mek isterim. Tenkide maruz kalmak, ya,. Günde yüz ıişe alaa. her titede bireı 
Kendini belli ebnemeğe çal.ı,arak son Avusturya · Almanya itilafları· zulduğunu ve çocukların çalışınadUda- tür. Milli iktısat davasına ilk olarak par· l8JIUl lcahiliyetini göatermektir. Bu ten- damla bulunsa indelhesap otuz gram bit 

onu gÖzden kaybetmeden pe§İnİ kol- nın neticelerini tahmin edecek mev· rını iddia etmektedir. mak koyan, lzmir burada bir iktısat kon- kitler benim için yalftJIUl delilidir. rakıyı havadan içen bu adam, nihayet 
lamağa koyu1du. kide bulundug· unu fakat vaziyeti greıi toplamlf!ır. Söylenenlerden anladığıma a:öre ce- evin birinden aldığı ıişeyi muayene et· 

An 
Pedagoglardan bir kısmı eski falaka 

geliki takip edildiğini aklına diUatle takip ettiğini bey3 n etrııi~- Arttırma iti lzmirde yürümüıtür. iz. miyet, hastane itinde tereddüt ediyor. miı ve dolu olduğunu görerek dert.al 
bile getirmeden yürüyordu. usulünün ihyasım düşüntirken, diğer mir bir de milli kütüphane kunnuttur. Bu it, ııkı tutuluraa muvaffak olabilir. yuvarlamışhr. 

Y aldan gelip g-nlere yu"zünü tir. k kısmı orta zamana dönülemiyeceğini id· Ben, lzmiı- biı- veremle mücadele da· Fakat bu cemiyetler ekaerisi ıeRı:atle hal- Bu hAdise Mektupçu sokağında ol· 
" -.- Hatip Fransa ve Belçikaya arşı 

goıtennemek i,.in de ••pkaaını göz. h- ._ dia etmektedirler. vuını yürütür, diyorum. Şu da hesabe kın lcartıauıa çılı:tıklan için cemiyetin üc.. muştur. Kendinden geçen ihtiyar ..,. 1 · '" .,.... lngilterenin askeri taahhütleri ..,.. 
erıne kadar indinnqti. Gazeteler bu hususta bir anket açnuş- katılmalı ki, piyarıa:o biletiyle on altı ae- retle hutane itletmesi mütf<üldür. hoşluktan mahkemeye verilmiıtir. 
_ Velakama sarayınm büyük kapı- kında Edenin nutkunu hatırlatmış tardır. Türkiyede yap<lmakta olan bir ne Y•f&Y&n veremle mücadele cemiyo- Ben fURU arzetmek iaterim ki, lzmic - Nerede içtin~ 

•ı Önünden g--•:•--. Biraz ötede bir ve hükümetin umumi bir sükunet tinden bqkaaı değildir. lzmirin doln••du- böyle bir miieaaeseye muhtaçtır. Cemi- - Hiçbir yerde .. Ama ralu -=·..ıerl· 
,,,,..._ · 1 ·ı rnubaha'senin neücesi her halde diğer •- ~ 

lnd'~Yhanenin titrek ziyası yola kadar istediğini ve Almanya ve ita ya 1 e ğu bu gürbüz müesaeaeyi belediyenin ve yet bu müeueaeyi meydana çıkanna lz. nin dibinde 
ökülüyordu. de iyi münasebetler tesis etmek ar- memleketlerin pedag0ji mütahassısları- 1D0umi viliyet mecliainin korumuı la- mir vitiyeti, belediye mııhaldcak can ve- Süleyman bir lira hafif para cezaoıllAI 

.._ Bunu da geçtikten sonra Angeliki zu ettiğini ilave etmiştir. m da işgal edecektir. zrmdır. Belediyenin bunu, çoculı: ainema· riı-, YllfAtır. Veremle mücadele cemiyeti mahkum olmuıtur. 

-;ırı~~.ZV.:n:ını:a:ı" • .. kalınca - hikayesi~ şu - suretle- ı;,. diki;,:; hü;;;cti ~-ahs~sa d,; beni ade- şüphelenmedi. darlığını sayıp bitiremiyordu. Hasılı 

HALK MASALLARI ladı: jta üzüyor. Böyle seyahatten birşey Biraz istirahattan sonra şehri gez· ifittiğimiz sözlerden türkülerden ka" 

Evvel Zaman 
l_ç inde rzr~# 

cBundan beş sene evvel idi. Pe-
1 
anlamıyorum. A.di insanlann haline dik. Binalar da, sokaklar da pek lelere kapatılmış olan mecnunlann 

derim hayatta bulunuyordu. Gençlik gLpta ediyorum. Bir çok garip şey- muntazamdı. Bahusus padifah.ın sa· &fi< neticesinde çıldırmıt olduklarına 
saikasiyle bir seyahat etmek arzu· ı' lere tesadüf ettiğim halde yakından rayı fevkalade güzel ve muhteşemdi. şüphemiz kalmadı. 
suna düştüm. Pederime söyledim ve görüp tetkik etmeğe ve bu suretle Hüseyin beyle beraber bu sarayı Lalam da bu fikirde idi. Bu mÜta· 
ısrar ettim. Nihayet seyahate müsa· ! merakımı izale eylemeğe Şehzadelik hayretle temaşa ettik. hedatımız hakkında söyleşirken ora-
ade aldım. Aynı zamanda yolda beni sıfatı bana mani oluyor. Bunun için Saray pek vasi bir binanın orta· larda gezen bir adam yanımıza gel· 
muhafaza ve vikaye etmek üzere ben efradı ahali arasına karışmak, sında bina edilmiş ve bu sahanın et- di ve bize dedi ki: 
maiyetime birçok adamlar ve masa· her kesle görüşüp tanışmak, onların rafına adi duvarlar çekilmiıti. Bu - Mecnunların aşktan bahset· 
rifim için de bir hayli mücevherat yaptığı itlerden müstefit olmak, ha- duvarların iç taraflarında ayn ayrı meleri taaccübünüzü mucip olm& 
ile külliyetli nukut verdi ve birçok sılı alelade bir adam gibi dolatmak bir çok kaleler yapılmııtı. Oralara em. Çünkü cinnetleri hep ati< yiı. Yazan: METiN ORBAY 

2 

Gamsız Şah ve biricik Sultan 
llİit-:- Ey ?enim sevgili refikam, iki ihtiyar cariyesiyle konuşmağa 
tii uın 1 Bır kerre olsun lütfet, mü- yuldu. 

vasaya ve nesayihte bulundu. isterim. serbestçe girilebildiğinden tamaşa zünden ileri gelmiştir.Bunu bilmedi· 
Ben Ejderhandan böyle fevkalade 1 Lalam bu arzuma muhalefet gös· arzusiyle kalelere yaklaşnıca içlerin· ğinize bak.ılırsa siz bu memleketin 

bir alay ile hareket ettim. Her nereye termedi: den bir takım aadalann harice akset- yabancısısınız. Bunların hepsi padi· 
gittimse hürmet ve riayet gördüm., - Ne vakıt arzu ederseniz bunun tiğini işittik. Binaenaleyh bu kale" fahımızın kızını görünce ona Aşık ol· 

ko- Fakat ben de icap edenlere ihsan ve icrası kabildir. Ancak maiyetinizde· ler<n meakun olduldarına fÜphe yok- muşlar ve neticede çıldırmışlardır. 

fa~k gÖster de beni bir nazarı ilti- Bu hal Bedrettin ile vezirlerinin 
~ ın rnesut et. Zevcini nihayet son derece istiğraplarını mucip ol· 
... earur et . k . . 

D mıyece mısın~ du. Evvelemirde bunun kızın Gam-
Ya.>-daha bunun gibi bin rica ve ni- sız Şahı sevmediğinden ileri geldiği
tuh a hulundu ise de mermerden ni zannettiler ise de kızın tahavvülü 

•u:z ı,; . . . 
tnii k .. r cısmın cevap verrnesı cali olmadığını ve Şahın tekarrübü 
),. ,..ın •Un idi de o kızın dudağını bi- üzerine gayri ihtiyari bir surette hu· 

d'anatınasL muhal hükmünde idi. ıule geldiğini görerek bu zanlarında 
tin Şa~sı:z Şah meyus olarak Bedret· hata ettiklerini anladılar. Maamafih 
iia kalkn_Yanı~a dönmek üzere aya- Gamsız Şah kendilerini alıp başka 
n1·ii;~ bı'.'.-1.' gıbı kız da kendine gel- bir odaya götürdü ve kızın şu hali 
el ; n u'<akt ,ıdı . Gam•ız Şah kendisin· netten neşet ettiğini söylemeği vad-
cti 'llıli ~.tıkça derece derece hey· etti. 

Yesıne ricat etti ve yanındaki 1 Gamsız Sah misafirbriyle yalniz 

hediye vermekte kusur etmiyordum. ki adamları burada terketmelisiniz. tu. Fakat hiç kimse görünmiyor, yal- Ben bu sözlere fevkalade taaccüp 
Refakatimde lalam da vardı. Bu Biz yalnızca c Harzem» tarafına nız bazılarından kahkaha sesler<, ba- gösterdim. Bunun üzerine o adam 

zat aslan Çcrkesti. "ismine Hüseyin i gidelim. zılarından feryat ve figan, bazıların- şu izahatı da ilave etti: 
bey derlerdi. Küçüktenberi bana fev-

1 
Arzumun böyle kolay husule gel- dan da ahenk ve makam aksediyor· - Bu söylediklerimi ahali bilir. 

kala.de merbutiyet ve sadakat gös· ı diğini görerek memnun oldum ve se- du. Buna bak.arak kalelerin mecnun Kime sorarsanız doğru söylediğimi 
termişti. Kendisine emniyeti mutla-

1 
fer tedarikatını icrayı !alama havale mauhafazasına mahsus olduklarına anlarsınız. Bu kız bazı kerre oyun 

kam vardı. Bütün esrarıma vakıftı. · ettim. hükmettik ve biraz sonra bu hükmü- oynamak ve eğlenmek için saraydan 
Bir çok şehirleri dolaştıktan sonra l Yanımızda iki binek hayvanı ile müzü teyit edecek bazı şeyler işittik. nikapsız çıkar, mesireye gider. O 
cKaşgara• vardık, orada bir müddet ı miktarı kafi mücevherat ve para ala- Birisi arapça gazel okuyor, mah- zaman kendiıini gören delikanlılar 
kalmağı niyet ettik. ırak yola çıktık. Yolda hiç bir hadise- bubesini sena ediyordu. Fakat sözle· aşık olurlar ve bu dertten kimi helak 

Bir gün lalam Hüseyin beyi yanı- · ye tesadüf etmeksizin «Kılıç Arslan> ri o tarzda idi ki aklını oynatmış ol- olur, kimi aklını kaçırır, bu kalelere 
ma çağırdım ve dedim ki: \namındaki paditahın payitahtı olan duğunda şüphe bırakmıyordu. Baş- getirilip kapatılır. Padi§ah ise her gö--

- Lala, ben böyle Şehzade sıfat cHarzem• şehrine vardık. Doğru ka bir kaleye tekarrüp ettik. Orada reni böyle mahvü perip.n edecek de
ve heyetiyle seyahat etmekten bık·: bir kiırvansaraya nazil olduk. Benim da birisi yülı;,,oek. sesle şiir okuyor, recede güzel bir kıza malilc olduğu 
tım. Her yerde. ahalinin bana ıı;öster- bir Şehzade olduqumdan hic IWna. .. ıasukasından ~ .,, iiyor, gad- -BiTMEDi-

, 
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Kadın korsanlar 
-59- Yazan: N. ORBAY 

Eyi ki kulağımı ·kestiler 
Ya kulağımın yerine burnumu 
olurdu. insaflı adamlarmış ta 

kesse idiler halim nice 
yalvarmamı kırmadılar 

Amerikalı gazeteci Lilius böy- rinde böyle idi. Konanlardan piç O, bu tehlikeli itde biru da 
fe para için kaçırılan çin zenginle- brine, kavga, döğüf zamanları ha- Lay-Şo-San'a .,..üvenmiıti. Ka~mm 
rinden biri ile görüttüğünü yazı- ~cinde ~ilah taııma müaaadesi Ve· ,korsanlar arasındaki mevcudiyeti 
ror. rılmezdı. bilhassa onların fefi olmaıı ve 

Bu sarı derili olan para babası- ~iha!et, geminin kalkma zama- kendisinin de şefin misafiri bulun-
oın sağ kulağı olmadığını gören nı geldı. .. •. .~ 

1 

• muı hu· vahtiler, gözü· kanlılar 
Lilius ona soruyor. Palamarlar çozuldu. d . ~· .. .. d' 

- Kulağınız ne oldu? Fakat hala Lay.Şo-San meydan- art ~sı.n ka ~leçt ırektc~gı gunun en •te-

l k • S · · d .. ·· · d erını e 11 ece ı. - Korsan ar estı. ervebmın a gorunmıyor u. 
S dü•ündü. L Ş S mühim bir kısmı ile canımı kur- Yoksa gelmiyecek mi idi? onra ... ay- o- an 

Anı k ı l ona: tarmak için kulağımı feda ettim. • eri a ı gazeteci i e t.erc~a- • • •. 
Ve ıonra büyük bir ciddiyetle liı gemiye çok erkenden gırmıtler, - Gemıde bemm musaadem 

inli li.ve ediyor: ve daima etrafı kollamı,lardı. Bu- olmadan hiç bir harekette bulun-
ç _Allah konanlardan razı ol- na rağmen çinli kadın konan re- mıyacakaınız. 
IUJl yine. isini görememi,lerdi. Demitti. Müsaadesi alınmak 

_. Neden? Tercüman Moon bir kaç defa için de kendisinin bizzat bulun-
- yalvarmalarıma sağır kal- ve bir kaç taifeye sordu iıe de ho- maaı· lazımdı. 

madılar. Burnumu keıeceklerdi. murtudan batka cevap alamadı. Bekledi. 
Bu seferlik kulağımı keamele- Kadın değil mi 1 Kapriıi tuttu Gemi iıe mütemadiyen ıahil-

rini ve eğer' parayı vermezlerse ve belki de gelmiyecekti. den uzaklafıyordu. Birden, uzak-
e zaman burnumu kesmelerini ri- Bu ihtimal Amerikalı gazeteci- tan ufak bir motör göründü.· Su
ca ettim. iste.elerdi veyahut bir yi biraz üzdü. ları yararak gemiye doğru geli-

.. - - >,...,...-s-

BİRİ 22 DiGERİ 21 YAŞINDA 

Karı koca bir olmuşlar 
Evlendikleri gündenberi adam öldür-, 

mek ve hırsızlıkla geçiniyorlarmış 
Parıste. Ma1enta bulvarında hır hafta da sarışın hır kadın da vardır. Ve bu Fakat kadın öyle yapmadL Bilakis 

e~'el bir cinayet olmuş, altmış yaşında kadın, zabıtaca aranmakta olan dolan- feryadı bastırdı. Bunun üzerine kocam 
ve bir apart:nanın odalarmı kiraya ver- dırıcı Montröydür. iç cebinden çıkardığı keserler onun ka-
mekle geçinen bir kadın, boş odaların- Her ikisi de tevkif edilerek sorguya !asına bir kaç defa vurdu. Kadının ba ... 
dan birinde ölü bulunmuştu. çekiliyorlar. ğırmaları kesildi, ölmüştü. 

Cinayet, kadıncağızın kafasına bir Bunlar, karı koca olduklarını ve ev-
keser vurulmak suretiyle işlenmişti. lendikleri günden beri kfilı ayrı ayrı ve 

Madam lvon Broltun bir cinayete kah müştereken hırsızlık yapmakla ge
kurban gittiği ilk.önce kızı tarafından çindiklerini itiraf ediyorlar. 
görülmüş ve derhal zabıtaya haber ve- Bundan başka kadın, Majenta bulva-
rilmiştir. rındaki cinayetin de kendileri tarafın-
Zabıta ve adliyenin cinayet mahallinde dan işlendiğini .söyliyor. 

yaptığı tetkikte cinayetin hırsızlık sai- - O akşam, diyor, kocamla beraber, 
kiyle yapıldığı anlaşılmıştı. yanımıza bir ruvelver ve bir tabanca 

Katil veya katiller hiç bir iz bır_akma- alarak madam lvon Broltun apartıma
dan ortadan kayboldukları için araştır- ııına gittik. Bizi evvelden tanıyordu ... 
maları pek netice vermiyeceğe benzi- Paralı bi,r kadındı. Boş odalarından bi-
yordu. rini tutmak istediğ.imizi söyledik 
Diğer taraftan Faris zabıtası Buysiye - Peki ... 

adında genç bir hırsızla Montröy adın- Dedi ve önümüze düştü. Kocam bu 
da yine genç bir kadın bir dolandırıcıyı sırada birden tabancasını çekerek : 
aramakla meşguldü. - Paraların yerini göster .. 

Polis, nihayet Buysiyenin oturduğu Dedi Biz kadının korkudan paraları-
yeri keşfedi~or ve üç polis müfettişi nm yerini göstereceğini, söyliyeceğini 

onu tevkife gidiyor. zannediyorduk. Söylemiş olsaydı ko
Hayret.. Zabıta bir t.aşla iki kuş vur- cam onu tabancCl$ının ·tehdidi altında 

duğunu görünce seviniyor. Çünkii Buy- tutacak, ben de gidip söylediği yerden 
siyenln yanında ve evinde 21 yaşların- paraları alacaktık 

Katil karı koca bu cinayetten sonra 
sanki hiç bir şey olmamış gibi doğruca 
sinemaya gitmişler, gece geç vakit ev• 
lerine dönerek yatmışlardır. 

Zabıta bu itiraft.an sonra, epey za4 
mandan beri failleri meçhul kalmış hır
sızlıkları ve bu meyanda bir de cinayeti 

ele alarak sorgu]armı bu cepheden yti .. 
rütmüştür. Sık sık ikametgah değiş .. 
ürdikleri ve her gittikleri yerde başka 

bir isim takındıkları da ayrıca dikkat( . 
çekmiş. Ev taşınma tarihlerinin bir · ci· 
nayet veya bir hırsızlık vak'ası.ndan !4 
saat sonra yapıldığı da anla§ılmıştır. 

Katil koca, daha on beş yaşında ike1' 
hırsızlığa başlamış, bir çok sabıkası olart 
ve hapishanede yatan bir şerirdir. v• 
henüz yirmi iki yaşındadır. Kendisin-

den bir yaş küçük olan karısı da :yine 
genç yaşta yankesiciliğe ve dolandırıcı,.. 
lığa başhyarak bir k~ç mahkumiyet ge
çirmiştir. 

lerı taraflarına ~elae idi yine bur- Y almz üzmekle kalmadı, endi-1 yordu. 

::.::~:r:~ıklan için onlara ıeve de düsürdü. - Bitmedi - Çine saldırmak için T raky ada ·ı 
Bu da cösteriyor ki korsanlar Koca bulacağım diye T · ı·k 1 l k 

çinlilerin üzerinde ne kadar bü- y . ' k l . .. J ·ı · u rı s 1 can 1 1 1 

yük bir korku ve dehşet tesiri hı- z il k d enf ı10p0n UVVet erl goraerz l yor Edime (Hususi)_ Edirne Turing v• 
ralmnılardır. ava ı aenç a ının 1 d ·ııA I b l 'k otomobil kulübünün tertip etmekte ol~ 

Buna sebep de mahalli hükümet a Japonya Q ffll l Se er er l Var duğu gezilerden üçüncüsü bayramı~ 
idarelerinin idaresizliği olmuftur. •• 1 • ı Tokyo, 18 (AA) - Kabinenin akdet-1 Şanghay, 18 (AA) - fümada şayan üçüncü günü Kırklareline yapılmıştır. I 

Avrupalıların bütün protestola- yuz . ırası aşırı IDJŞ mi~ olduğu fevkalade bir içtimada milli bir membadan bildirildiğine . göre gene- Edirnemizin güzide bayan ve bayla .. 
n hükümet kuvvetlerinin aczi kar- seferberlik kanunu Hiyihası bazı tadilat ral Matsui Tokyoya çağırılmıştır. rından otuz kişiden mürekkep bir ka<j

1 

fısında mukabelesiz kalmıttır. Jk. . ulh hk . d b. d 
1 

K B S 1. . . K . ı ile kabul edilmiş olup yarın füyete ar- Geçen seneye kadar Kore ordusu baş file umumi müfet+'"lik iktısat mfü:~virl 
ıncı s ceza ma emesın e ır o- - ızım, . . .. ev ı ımış. . arısıy e "'-j '7"' 

lngiltere çin makamlarına tid- l d 1 k d b k 1 k d h" .. l '' b b . "b l . ı zedilecektir. kumandanı olan 58 yaşındaki general ve Turing kulübü reisi B. Saffet Seze·l an ırıcı ı avasına a 1 ma ta ır. 1 n tur u oşanamamış, u ıtı ara senr, . . . .. 
detli bir nota vererek hu korsan- Bayan Fatma adındi\ orta yaşlı bir bu zatla evlendirmenin imkanı kalma- Tokyo, 18 (A.A) - Bugün imparator- Hatanın Matsuının yenne geçmek uze- rin başkanlığında Edirneden sabah sa• 
ların imhasını istemİftİ. Bu nota.- kadın; muhitinde İşguz~r olarak tanın-lmıştır ema zenginlerden B. H ... vardır.1 ]u1c umumi karargah1 tarafından neşre- re bugün hava yoluyle Tokyodan gele- at dokuzda hareket etmişlerdir. 1 

ya verilen cevap ,u olmuttur: mıştır. Genç kızları, du11arı evlendiYmek Gençtir, zengjndir. Varlıklıdır .. Seni bu- 1 dilen bir tebliğde yeni vaziyete karşı ceği söylenmektedir. Çok neşeli ve samimi bir hava içinde' 
« Korsanları kızdırmayalım... İçin hayu yapmağı kendisine vazife yap- na yapacağım, demiştir. j koyn;ıak üzere Çine yeni Japon kıt'atı Bu tebeddül için sebep olarak şu hu- Hasköye ve Kırk1areunin Inecik nahi· ' 

Yokaa cinayet ve kötülüklerini da- mıştır. Bu bayan, mahallesinde bulunan 'ı B. (l L.) dolayısiyle Pakizenin evi- sev kedi imiş olduğu bildirilmek1edir. sus ileri sürülmektedir : yesinde köy kalkınmasının canlı e5er-
ha çok ileri götürürler.» genç bir kadına müTacaat ederek: ne gidiyoT, oturuyor .. Fakat ferdası günü 1 Bu kıt'at <ligcr kıt'at yerine ikame Hata, Matsuiden daha ziyade diplo- leıi gözden geçirilmiş ve Ineoede nahi• * - Pakizeciğim, demi~. artık seni, . Pakizenin telefonuna verilen cevap \JU' edilecek kuvvetlerden ibaret olup tak- rnatlarındır. Zannolunduğuna göı·e Ja- ye müdürü ve köylüler tarafından kar--

Amerikalı gazeteci Lilius, ya- ~iı.·nya .ev.ine ko·y· manın zaman.• geldi .. loluyor: . • ı viy~ kıt'atı değildir. Ve gidecekleri yer- pon kabinesi Antze mıntakasında ecnebi şı1anan kafileye köyün bütün konforu 
nına hem utak hem tercüman ola- ı.' c ı ı b t B 7_ menafii gu'"mrükler ve Şanghay mesele- h · k od d ilk ı b" .-..ımseEızsın.. un er, ay ar geçıyor, u ~ en senı tanımıyorum .. .c.aten ev- den bahsedilmemektedir. avı o uma asın a ve m emme ır 

rak aldığı Moon aC.:.ndaki çinli ile hald~' kalman cloğru değildir, tanıdığım leneceklerden değilimi · f Tokyo, 18 (A.A) _ Industrial Daily leri hakkında daha itilafcüyane hareket köy radyosunun neşriyatı karşunnda 
beraber konan gemisinin arka gü- B s ı b d t B p k h '- · etmek tasavvurundadır. k h "'" ı.. ·kr tmişl dir . . .. c _aeni aş göz. e e_yim. . j .. u_ c.evap,. a_ izeyi areade _ıetırme- I Nevs gazet~.sine göre Japonların işgali a ve, ~ > am e er . 
yerteainde oturuyor. Sahilde, rıh- B ki f B p k h - k-f ı F ı h d Pekin, 18 (ö.R) - Japon kollan Su- ı · ta _." da ılın ı . u te ı ayan a ızenın o§una gıt-, ge a ı ge mış "e atma a ey me ava . altında bulunan Çinin şimal mm takasın- necenın m Oı ı.cısın yap ış Q an 
tım üzerinde kaynatan halkı ıey. mı~: açmıştır. 1 all d b k l b ansingi işgal etmişl<!rdir. Diğer bir kol park ve Atatürk .anıdı önünde resbnlcr 
rediyordu. - Mademki bö:yle münasip görüyor·~ Asliye ikinci cezada duruşma r,apıl- dakıl Japon ~ . armkand aş vla b~aihtiıra-l Pekin - Hankeu demiryolunu kesmiştir. çekilmiş ve 11 buçuk ta Kırklareline 

Gemiden yarı bellerine kadar ·· · d · ,; · · · d 'F 1 ' • kA ~ J maması ıçın ya ın a ag e ı ma Tayyareler de bu hattı şiddetle bom- varılmıştır. · sunuz, sızın yar ım ~ muavenetınızı ı.. atmanın ırı arma nıgmen suçlu .. L-• t•edb" ] al k ş· Ji ç· 
'- '- t "f 1 · h · d • •• . 1 . . mus~• ır er ınaca tır. ıma ın b dun tm ktedir] ÇIPlBJl aı e enn epaı e genıf go-; beklerıml demiştir. . 1 aıeyhınde şahıtler dinlendi. Bilhassa şa- ar an e e er. Misafirleri Kırklareliiı.de vali Hasip. 

iüslü, genit omuzlu aert ve kanlı Bayan Fatma, Pakizeden bu cevabı hitlerden bayan Hadice: parasının Japon yeni ile birleştirilmesi Şanghay, 18 (ö.R) - Fransa general Koylan ile bayanı ve Jl\Ünevver bir grup, 
bakıth, kaim pazılı adamlardı .•• aldıktan bir gün sonra Pakizenin evine j - BÜ kadının işi, gücü budur. koca ve kampiyo kontrolünün tatbiki•de ay- konsolosu B. Martel Bouv~t •Rei:ıicüm- hrşılaniış ve Halkevinde izaz edilen mi· 
Çıplak ayakları ile sağa sola kotu- geliyor "'c B. S ..• ile evlenmelerinin an-! bulacağım diye bir takım genç kız ve j rıca derpiş edilmektedir. - bur Douıner> vapuruyle Fransaya hare- safirler öğleyin bay Hasip Koylan fa .. 
ıuyorlar, hareket hazırlığı görü- cak yüz lira mukabilinde kabil olabile- f lcadmlara görücülül~ yapar; paralarını Çin cümhuriyetinin muvakokat hü- ket etmiştir. Onun bulunmadığı müd-ı rafından mükellef bir ziyafet verilıni~ 
yorlardı. ceğini söylüyor.. 1 am ama şimdiye kadar; bir tane koca kümeti Japonyanm ihraç edebileceği detçe Fransız imtiyazlı mıntakasmın tir. 
Kadın fefleri ise henüz meydan Zavallı Pakize, bu teklifi kabul edi- bulduğu da vaki değildir! mallar haricindeki malların ithalini tah- menfaatlerine birinci sınıf konsolos Pi- Saat dört buçuğa kadar Kırklareliniu 

larda yoktu. yor. peşinen kendisine elli lira veriyor. , Şahit bu şahadetini yaparken, yüzü- dit etmek niyetindedir. erre Auger bakacaktır. tarihi eserleri görülmüş ve beşte Edir• 
Bu korsan gemisinde on dört Bundan sonraki muamelelerin sonu ma- nü sarruin tarafına çc-·irdi. Mahkeme 1 neye avdet olunmt!ştur. 

lop vardı. lumdur: mübaşiri hakimin yüzüne karşı ifade Avusturyanın Hitlerlesmesi henüz Turing kulübünün öteki gezileri gibl 
Fakat bunların yalnız iki daneıi Nüfus muamclesi .. Doktor muayenesi. vermeıtni teklif elti. Fakat şahit; bir ta- , çok neşeli geçen bu seyahati pek yakın~ 

ı~n aistem.di. Diğerle~~ mü.zelik eı- Fakat hunlar için de para lazımdır. raftan yüzünü hakime çevirirken, diğer bifmİR deg., il yenı baı:lamışlır da Tekirdağına yapılacak dördüncüsll 
kı feylerdı. Sadece gosterıt ve ses Bayan Fatma; Pakizeyi tekrar taciz taraftan da: T T t.akip edecektir. 
yermek gibi bir ite yararlardı. ediyor, vaziyeti anlıltıyor. Biçare kadın j - A, ne var oğlum.. Bu işi herkes Moskova, 18 ( ö.R) - Viyanadan bildirildiğine göre Avus- E • · • h 

Buna mukabil ise gemide çok eJJi lira daha veriyor. Verilen paranın duysun, diye suratımı çeviriyorum! turyanın Almanya tarafından Hitlettirilmesi daha bitmemittir. YI D3SI at 
miktarda mükemmel tüfenkler tam yüz lira olduğunu söylemeğe lüzum' Dedi. Şimdiye kadar yapılanlar bir başlangıç mahiyetindedir. Asıl ha- Altından kıymetlidir 
tabancalar mevcuddu. ' yolıttur. Şimdi B. S ... aranacak, adı geçen B. diıelere bundn sonra intizar edilmek lazımgelmektedir. 

Silih deposu~ kapdan kamara- Bu işler hiçbir veçhile muvaffaluyet- H ... da ışahit olarak dinlenecektir. Moskova, 18 ( ö.R) - lararla bildirildiğine göre B. Hitler, Belgrad (M.H) - Üç gün içinde Is~ 
ıının yanında idi. le netice bulmuyor; çünkü bayan Fat-} Duruşma başka bir güne talik edil- Avusturya tansölyesi B. Şutnigden Avusturyanın Milletler Ce- panya sularında iki Ingiliz gemisi teca• 

Bu mul, bütün korsan gemile- ma; Pakizeye müracaatle: miştir. miyetinden kat'i surette çekilmesini istemittir. vüze uğradı. Eden bu hadise akıbetleri· -- = • nin çok şiddetli olacağını mücrimleı·e 
a ZZ/~~~~ıca.ır.1Tf1--ukı:ı;;ı7!'löi""ı;ı!Wz"KW~~PL:A~<ıv~p-re~z;vaxı' _ Madam, dedi. Olan iılerdenf - Yanlı§ d\i§ünüyorsunuz. Fi- habbeti büyük bir memnuniyetle ciddi bir surette hatırlattı. Akdenizdeki 

P e ı · K d 1 ne yüzbqı Filip, ne siz, (Çünkü on lip size yardım teklif ederken en kabul edeceğim. Talisiz çocuk bu- harp gemilerine su üstüne çıkacak her 

arı S 1 a in dört sene evvel henüz küçük bir ço-j mukaddes vazifesini yapmıfbr. güne kadar hakiki bir yuvadan ınah- denizaltı gemisinfu hemen batırılma~ı 
cuktunuz) ve ne de ben mesul de- Filip" ıöze kanıtı.. rumiyetin Acısını hakiki bir yuvaya emri verilmiştir. 
ğiliz. Bugün içinde bulunduğumuz - lıte bu yüzden aramızda an- nail olmakla unutacaktır. Bu şiddetli sözleri ciddi telekki etmeK 

~A"llZ> g;ıygv:L,<<'r~# feci vaziyetin yegane suçluau teaa- Jqamadık ve senin fikrini . almağı Filip Lamlll"f cevap veremedi. lazımdır. Bunu bilhassa korsanlar v~ 

60 düf ve benim kara bahtımdar. diifündük sevgilim. Sadece karısının ellerini titriyen korsanlara yardım edenler anlamalıdır~ 
Lüıil dütünüyordu • - Verilecek karar basit ve açık elleri arasında tutarak dudaklarına ' 

Bundan sonra filip ve Kriatin, kuvvetli olduğunu hildiğimiz Lüsil Büyük qkında hiuettiği bu de- Filip •• Derhal hareket ebneliain. Bu götürdü. larTevfik Rti§tü Aras bundan birkç 8'y, 
birbirlerinin sözlerini tamamlamak bu aük· At • --'-' dığ · • b rt d ed uk uhakkak kurtulm hdır 1_:. k u un neyı aaıua ını ve neyı nn yara, u se aa em en sonra ÇOC m a • Parisli JK11.dın da, gözlerinden a an evvel alakadarlara Kemal ATATüRK• 
ıuretiyle olan bütüiı İ§leri, yapılan ifade ettiğini derhal anlaınııtı.. . zekası iflemeğe bqlamqtı. Filipten Çünkü o, ayni zamanda senin yaılar arasında ancak mınldanabil- ün tavsiyelerini tebliğ etti ve dedi ki: 
bütün cinayet ve melanetleri anlat~ A bi 1 ·· h tın' d O J_ı __ t. d wundur 1 · B • • ı· cı r aes e : fup e e ıyor u. nun sauwuı ın- e çocug • znın var. u ıznın di : cTORK sularında görünecek her de-
ll1L. ·ı ık ak . . 'b' - Filip •.• Filip .• Diye haykırdı. den emindi. · benimle beraber yapacağın ıeyaha- _ Mersi... nizaltı gemisinin d~rhal batınlması için 

üıı, t anac UDi§ gı ı bir he- Sonra boğulur gibi bir sesle : Kendi kendine §Öyle dütündü : te değil, mukaddes bir vazifenin ifa- Bir aaat sonra.. Şafak sökmek sahil bataryalarına emirler verilmiştir.> 
yecan içinde dinliyordu. Anlatma- - O çocuğun babaaı sensin de- cfilip, istemediği, kendi haberi sma lıasredecekain. Mezuniyetin üzere iken Mehmedin idaresindeki 0 zamandanberi Türk sularında hiç 
lar bitince tek bir kelime telaffuz et- gvil m"ı ?. im d w h Jd p · )' k d f lA "dd ti. lduk P rt o a ıgı a e arısı a ının e a- mu e 0 ça uzun. aaapo un husuıi tayyare, Parisli kadın, Filip bir denizaltı gemisi görülmemiştir. 
Iİ: Filip, hala bqı öne ejik hafif bir ket ve ıstıraplarının müıebbibi ol- da hazır.. l 

- Ya çocuk?. sesle, adeta mınldamr gibi cevap mu§tur. Yapılan bu fenalığı tamir Yalnız yabancı bir memlekete git- ve Aliyi alarak sivil tayyare meyda- Beynelmilel otomobi 
Şimdi en mühim ve nazik mese- verdi : lizımdır.» · mek için teflerinin müsaadesini al- nından havalanmıt doğmak üzere • • ld 

leye gelmqti. - Evet.. Kocaaına döndü : mak lazım. Fakat yapacağın vazife- olan güneıin ilk ıtıklan arasında sergısl açı l 
Lüsil tekrarladı : Lüıil, korkunç bir hayali kov- - Filip, dedi, biraz evvel söyle- nin mahiyeti o kadar mahremdir ki, kaybolmuttu. Berlin, 18 (ö.R) - Beynelınile) oto-

y uk? D h 1 h ak. t 'b" ı· · - BtTMEDl - b t1 - a çoc • .. er a onun a- m ıs er gı ı e ını gözlerine götür- diklerimi tekrar ediyorum. Çocuğun bu hususta ayrı bir izin alma müra- mobil sergisi açılmıştır. Bu münase e e 
kiki babasını bulmalı, ona her fCYİ dü.. babası, evlidını kurtarmak için ne caati yapmnğa lüzum yoktur. rz:xL",;&/Z'Z/ZXZZ-L7..z:7J.r.zrJzzrJ'CZYf/'J'"' propaganda nazırı B. Cöbels bir ~utuk 
anlatmalı ve çocuğu kurtarmak için Filip söze bqlamak istedi.. yapmak lizmısa yapmahdll'. Haydi Filip, hiç bir fena dütünce- ~ Satılık •• ~ söyliyerek son beş sene içinde motorleş-
her çareye ba, Yurmalı.. - Her ıeyi söyliyeceğim. Her Parisli kadın itiraz etmek istedi: ye kapılmadan vazifeni yap. Ara- ~ motor me sahasında elde edilen tcrakkilerden 

Filip Lamarf, bqım baıını önüne §eyi öğreneceksin ve.. - Madam, yüzbqı bana yardım mızda sade kuvvetli bir qk ve ay- Kullanılmış biri 75 beygirlik ' bahsetmi~tir. B. Hitler de ser~ide g~r-
eğmi§ti. Lüsil kocasının sözünü kesti : teklifinde bulundu, ben kabul ebne- ni derecede kuvvetli bir itimat ol- Gaz · d'w · 80 b • lik düğii eserlerden memnun oldugunu bıl· 

Pariıli kadın a susuyordu. - Sonra .. Sonra ıöylersin •• Şim- dim.. Ben, bana sadık dostlarımla doğunu bit. O zavallı yavruyu kur- .. l • lıkt I • d dirmiş ve nas}·onal - sosyalizmın Alman· 
Ö ki zot motor en sah ır. zmır e • . . . .. . . .. 

yle sükôtlar vardır • en kuv- di sırası değil.. beraber yavrumu kurtarabilirim. Siz tar .. Onu, ıimdiye kadar onun yü- Tah . p· I k f b ili yada ışsızlıkle mue~sır şekılde mucadclıı 
d oıen ıgerı eygır ma- ~ . 

"Vetli, en veciz nutuklardan daha Pariali kadın, temiz, aamimi ve birbirinizin yanınızdan aynlmayı- zünden ıstırap çeloni§ betbaht an- sm •. ıya etma ama a r a- tedbirlerine temas etmiştir. 
~------------....._-...:. ___________ ~-----------~~J......---------....._..:...:;.=::.:~---_,.;,::......~~----....!..::.::.:.::.::=::=--.:.:..:::=.::::::::::;;;:_:~~~::;:_::..:_ı.:::::.:~~.:.:.:::..:.:::__~~...:.:..:... • • ıına oıuraca&. .. r . Jn uard 
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Miktar , / Hududu 
~ 

iımi ··'l.l.I,, .. ,.. nevi · lün mevkii 
112 Selanikli Muata- Ke~ıp-;,a Bağ T. ~mutlu yolu R d ANKARA RADYOSU R l~ ·_ı <;__ fa ve Kerime ve ı 

oma a mı Saat 13.30-13.50 de muhtelif plfık neş- ~~ Fazıla ' 

8 Ş • Atanat C - Çay Şi • Mu. 
taf Atanat Ce • Bakkal An· 
dun ile mahdut 3/4/930 ta• 
rih ve 5 Nu. 

1
, BAŞTARAFI BtruNCl SAHİFEDE. riyatı, 13.50-14.15 te Plak: Türk musikiııi 
e . 
rı tarafından çıkarılan bu ihtiyari ve halk şarkıları, 14.15-14.30 da dahili I 

~e~ahat rivayetine Sovyet hüküme- ve harici haberler, 15.50 den itibaren I 
ınanmam kt d B d ed Müzik ög"retmen mektebinden nakleni ııJı d , a a ır. u apeşt en aah ıgı iddia edilen mektup eğer Cümhur başkanlığı Filarmonik orkest-
te değilse ve hakikaten 8. Bud- rası heyetinin konseri.. Şef Pratorius. 

~~~?fun kaleminden çıkmıtsa ken· Akşam neşriyatı: 

Paris hapları, nebati maddelerden 
yapılmış emniyetli müshil il&cıdır 

Tanesi linet 3 -.. 4 tanesi amel verir. 
ısını kaçıran kimseler tarafından 

h::a zo.rla Yazdırılmış olmalıdır ve Saat 18.00-18.35 te plak neşriyatı, 18.1 Sancı, ve yel, ve rahatsızlık ver-
il netıceye tehdit, belki de İ§kence 35-19.10 da Çocuklara karagöz (Küçilk mez. 
; ~a~ı\ olmuşlardır. Sovyet hükü- Ali) 19 10-19 35 te Türk musikisi ve 
le et;d~1? . fikrince maslahatgüzar baik •arWarı. (Haluk Recai ve arkadaş-\ 
en ısını ka olar -'--ela h'l' • Ro çıra WAilll n a a !arı), 19.35-19.50 de Saat ayarı ve arapça 
ınanyada tutulmakta olup bu 1 

nıelttup caniler tarafından Budapet- neşriyat, 19.50-20.15 te TUrk musikisi\ 
teye gönderilnıif ve oradaki adam- ve lı.alk şarkıları (Hikmet Rıza ve ar-

1 

Inkıbaza, hazımsızlığa, uyku
suzluğa, bunlardan mütevellit sinir 
rahatsızlığına iyi gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kurUflur. 
lıırı vaaıtaai 1 teknr R hdaşları), 20.15-20.30 da Hukuki konuş-! 
Yollanınııtı: 

11 

omanyaya ma: Hukuk ilmini yayma kurumu ta- ··---------•-•''! 
Sovyet h:'ltü . b' ı~ 1 nfmdan, 20.3()..21.00 de Türk muslkioi u metı ır -yan ga- · ' . . 

teteainde B d nkofa tfedil be- ve halk şarkıları (SaWı.ittin ve arkada;-
)'anatı ve u y~ - al nd en lan), 21.00-21.15 te ajans haberleri, 21. 
d·ı onun unzaaı a tı a nep-e- k 1 , ı en maka! . d .. " tü B :tS-21.55 le stüdyo salon or estrası. lzmiı' Eına( ve Ahe, i banqsı Ala-
• eyı e gormu§ r. u · , ' · 596 deft 
~~retle ııUya g~~l~r mumaileyh ISTANBUL RADYOSU: tehir §U~inın 7 er sıra nu-
l."'1'-fındıuı. ltendısını zıyaret ederek ögle neşriyatı: maraıın~ Jcllyıtlı bulun\luğıp:µ 20 

ZAYi 

» » » 

» )) » » 

• • • 

,. it • • • 

• 

» Örenkozayer 

Tarla halen Paraaolu yol 
bağ 

Zeytinlik aeb- Parıa camii.ke-
ze bahçesi bir 

Altmlt adet Nif altında 
zeytia etçari 

9 Sa. Tariki am, Ga - Şerbet· 
çi Hasan damadı, Şi • Kırh 
İbrahim vereseleri, Ce • Ha
cı Davut vereıeleri ile mah· 
dut 3/4/930 tarih ve 7 Nu. 

23/3 Şa • Süleyman zevcesi Fat
ma Ga • ve Şi • Tariki am, 
Ce • H~ı Mehmet O. Hacı 
Hafız tarlası ile ınahdqt 3/ 
4/930 tarih 6 Nu. 

7 Şi - Mukaddema Diınu el• 
yevm hmail, Ga • Mukadde
ma deli Apostpl elyevm Ece 
Sultanlı Ömer ağa ve mu. 
kaddema Andun elyevm 
Y akup, Şi • Mubıldema 
Yorıi elyevm bmail, Cenup 
tarik ile mahdut 12/4/930 
tarih 20 Nu. 

7 Sa • Tariki im, Ca • Anbar
cı Nikoli zeytinliği, Şi • Gö
ıoe O. NiJwli baiı, Ce • Kör 
Mihal O. Andun ve abacl 
oğlu Aleku bağlariyle mah• 
dut 3/4/930 4 Nu. ~!~t alınap davet edilmektedir, liralık hi.ııeme ait bkiıtci apı;I mak-

,ıı-ııer lıllı:ikaten gXlip böyle beyanat Sut 12.ao ela: pllkla ti.irk musiki&i, buzumu zayi ettim. Y ""4İıli aluıl- lS& Konyalı Hüıo- Yakarı Kızılca 
h!ılı~§laraa bunu 'veren her hangi 12.50 de havadis, 13.05 t. plakla tlirk ğundan kaybolan 18/?/930 tarihli ·· yin kızı Hadice · 
~~~~·Rus olaCaktır. Bu adımı ınUsiklsi, 13.SG da ınuhtelif pUk neşri- vıı 317 makbu;ı: nuroaralı on lirayı 

Bai Enan gölü IS Şa • Hacı Ali bağı, Ga - ö.. 
mer ağa hiı. Şi ·Kara Mus
tafa oilu Ali bağı, Cö - Çay 
ile mahdut yoklama te•rini• 
evvd 312 T. 562/563 

~ Bud?enltof' diye takdim }'atı.' • muhtevi mMd>l1%Wl hükümsy:ı:l\iiü- ı 
~~ını§tir. Zira Faıi:st hükümetinin Alqıini neŞriyatı: nü ilan eylerim. 
~~siıü dilf(irmiyeccğinden emin- ·· < • Salihli Y tıtil Kavak köyü bani-
~· Budyenkof kendini taru~ iti~: $aat 1.8.la i!.a jılAkl& "'duu ınu'sı.:KW, ·· mi Melıaıet oP. MEHMET 
~· ID~t ederek huvıyetinı 19.00' Vedia 1th.a ve aı;li~lıln t:arafın- 18 - 19 - 2D (286)' 50Z 
. ._t eltiııaedikçe hlli Roımanya- · · .. ·• ·· · ı_ ~l'- • ·c,·_'" · · _________ ._ __ 
İ!ıı L•ft·d' ,_. L--:.....- k' I . 

1
• J da.o türk musikisi ve q;uı< prıwacı, 19. . • 1 • ile .. " tsını ~ucın ımse enn e ın ... , · · ı .· • f · • · • ~ · • " d. e old ıt.. it , . k' . I 1 30 da Koruerans: Selım Sırrı Tarcan ,6 ı ırrn !2'"'L7l""~ 

U16u anaatını ımse· ıza e• .. . · ' ·• 1 · • · · · · · 
edlı .. e~iyecelttir. Bu •ebeple Sovyet (~r pedagoıw)_. 19.SS te bo'!~~bel r-, Foto Kemal 
İiltıiınetı' bat ta 'L ı: ta len, 20.00 de Sadi Hoşses ve ar...waş arı 

.Lı • on ıu rınu no sın-
-..i. ruilddeiyab ttrarla muhafaza tarafından tiirlt musikisi ve halk şarkı-J Hükümet karşısında Mollazade 
etındtte ve famamiyle tatmin edil- ları, 20.30 hava raporu, 20.33 te Ömer! han birinci kat No. 1 ... 
!nesini istemektedir. Riza tarafından arapça söylev, 20.45 te \ Fevlı:ala.l.e nalurel, ve norm.al poz

h "~.osko.va, 18 -~~adyo)-Romen Semahat özdens.es ,ve arkadaşları tara-, lar, Kart ve ağraııdismanlar, gayet 
h:~e~e ~~rdıgı cevapta s~:""et fındıın türk musikisi ve halk şarkıları, 1 ehven fiatle 'öğrencilere yüzde 25 

a- ~etı Bukrq . maslahatguzarı (sut ayarı), 21.1s te klasik tü.rk musi-. tenzilat v•sikalık resimler hemen 

• 1 

32 Mirici zade. &teaı K ..... •lpa1& 

... 1 " 

• 1 

50. ·Nalbant ibrabiJD 
kızı Fatma 

, 
106 lzmirli Mahmul Utıacek 

Celi.leddin 

• 
Bağ ye ~ Celtikyeri 
lik 

' . 

Bai Büyiik alan 

12 Sa· Yqaru.z oilu Haratuı&< 
bi. Ga • T ıarik, Şi - Kerim ku· 
J'UfU re · tarik ceuup Kel 
Pandeli kerimeti ile mah· 
dut . .,.bat 336 T. 1/2 

3 Sa - K.aca Y aııi baiı; C. • 
ve c nup Topal O. Dmutri 
bağı, Şi • Mehmet çavut 
zeycesi Zübeyde baiı ile 
mahdut tubat 336 T. 57 No. 

1 O Sa , Tariki im, C. " Cani v.,. 
reseleri baiı, Si - Tekeli O. 
lsıııail baiı, ceııııp Garip o. 
Yorgi le mabclut mayı l41 
tarih l No, . lidyenkonun kendi ıu-zusuyle ha- , kisi: Okuyan Nuri Halil, Kemaıı. Reşat, verilir. 

rıce g'tm· lm k b ı • · ı ıo ·s.T (261) 137 Pata Halil O. 
"'-L ı lf o asını a u etme-, Kemençe Kem5.1 Niyazi, Tanbur Dürrü --' t:l Ru·· •, tü 

Ciriimii IB!I• Köyci.-M'I 
alta tarla 

8 Sa • T ıarik, Ga - CaY Si • Sa. 
baacı oğlu Ab.ınet twlaaı, 
ı::mup Koa Mehmet tlU'laaı 
ile tmlhdııt tubıat 329 tarih' 
ve 399 No. 

:--d te ve ltalyaya ııeçtiği hııherine Turan N.ov Tevfik Kanwı Vecihe Ut "J':J'777/.i?'.~---zııı•-m 
e it' k d' Ba ' "J ' - ' ' Su ınıat göıtezmem~ t.e ır. . y ~at, Tanbur Refik, Ktmençe Fahire, __ ....,!!il!!!....,_,_ _____ _ 

'e ~~o s.trbeat. bir m.emlek __ e .. tte u· t ,... _ _'.d~ K. ozan, Nısfiye SaWıiıt.in cm ' "' ndinı tanıyan kımselerm onune vı::"f ~· . orkestrası, 21 Varşova. Leh, musiki>ii, 
çılr.ınadılı: So t h .. k.. t' k \!an. 21.SO<ie 9r)teslra, 22.4? te ajans ha- 21.30 Pr;ıg. Büyilk eğlenceli konser 've 1. 
•·' "•-- çad vye edu ~'.°.e ı no - '-••l-' 23.00 \• Plakla sololar, opera v• ' · · ' k 1 ' ' u h 1 

527 (297) 

Bağ halen zey- Kaval deiir
tinlik' • ineni nıunı di

ğer B•yramku-

17 S. - Abdi Ç&J'Uf veresesi, 
Ga • H.ııcı San Mıutafa ve
r~i. fimaleıı Haa Ali 
veresesi, Ce • Kadıınea Lüt· 
fii bey vereıe•İ d,eYlll Sa. 
n oi Ahmet •ile mahdut 
Kanunuaani 925 T. 30 Nu.. 

.., -rın a urar ece.a<trr. , ... - ~·., ' . bando. 22.45 Pe~te: Çigan or estrası. 237 ,,,e met çaVllf -- • 
Sovyet R.uayanın Prag sefiri B. operet paıçalıtrı, 2.3.20 do son h<ıberler 20.25 Viyana, Die Taenzeriıı. Fran~y tları ~kir Ye 

Alek•androvalt maslahatgüzar Bud- ve e~teı;I gUnün programı. : isimli operet piyesi, 20.35 Bükte~: Go~- Halil lbralıia 
~o;ıun ne §ekilde ortadan kay- AVRUPA'IS'fASYONLARI:" no.l'nun Faust operası, 21 Belgrad. •Tft- ·~ 

.. ; 
yuıu 

;--.pk ha)rlrmdp melsaD;nde ret iti- ., "' • • • ld ı ., ; 1 
AK- reıina isimli O;>etet. · .. ~t • · ı• 
- bıdnnnııılı: üwe Bükrc:şe ha- ' HAFll' itôN'SERu.:li:' ' . .; · • RESİTALi:t'.R: ' " · ' 

" . 
rct.t -;,,.; •• 9 . ......_ __ ki Bük.re- .. ·ıo ..,. l' .,_ .. d'''., ~ ~~"- . 237 " ..., ....... ...,..... • ~...... 7. per ın Kısa aıgası, CMU.w. sonu - , • • 'ı t.:!- "1-1 18 

" ş~ '-"-ıi lıir maalabatgiiz.ar gönderi• • . . . • . . · 15.İ5 Berljn Kısa daıgasi. -;o:ir,.....ar. . \. 

... ,. • 
. .. 

••• 1 • • • • .. 1 

,. Tahtacı İçi aa
mı 'di~er A.
tu tepesi 

7 Sa· s.lak O. H.-ı.e,in vere
-seai, G. · Hacı H .. •eyiııı vec 
reae•i, Şi • Kadı- Zebot 
el711'Ylll Solıdc 'Ztıie Hüeyin 
vere-i. Ce • Hacı Hüseyin 
ve San Mı.nt.af• vereseleri 
Ki.numııani 928 T. 29 Nu. 

...... t 'ı,. , 

lıncıe,. ıbıdar Bübq ..:farotini lda- konse~ıı 8.l5 qe~amı. 10.1~ Beri.in kıla 1~ Var~o~a'piy~fO ;,,sibll (D~ça;,' F'~~ 
te de .ımc \ıir. Pnııdaıı uzak kal- dalgası. Borulu a.Iet.ler ":'piyano, ll.,l.5: re, p;bU"',Y), ,i9.li v~~a·:·~lı:\ pW< ' • 
<hlt W'.:.U- _.ı.lr · f th · P.iyıwı. ye yaylı occkes\rıı,. 12 karı~Jk kon-

1 
, , 

, . ~ . ' 

' d ~ ~· ee are ane . . ... Sd l3ha fll1· • •• ,ı.. )'' ..... 
"
1 
•·a ·Srakof tanEmdan id~re ' iedi· şer, 13 h;ıii,f ro~lıi. ı4..ı <ıvarnı. . - DANS MUSIKISI: 

.. .il, ' •• 

~ti . fif •..W 14..lS dev.amı. 13..15 BükJ'el, · · ' ·· .. · • 
k• _ ~· . • ., '.. ...,.,_ .;~_, 14 25 d l' 15 .,._..._ ıs.~o B~rliı:ı .kısa. dal,ga.~ı. 2l.jlO Berlin 2"4n V . el. o· s· d' Kemalp .•• :..·. "AO&ltov l 8 (AA) T,;. ajan """" musı .. ,.., . evamı. ~- ...,,_ , , ,. eys . r:y 1 .......-

•ı b'\d' • ._ ~ • k 
1 1 k 15 k ,7 45 Berlin kısa d•lgası. 21.45 Stolı:holm .. (K.aoare . ', · 

Bai Kocakıyı ._.. 
diğer C.,-uler 

7 Sa • Hacı Mültzim O. Ha· 
An Ali, Ca. Z17*; Şi. Ta• 
rilG im, Ce • F etrekli Halil 
ile mahdut. Şubat 923 T. a 
No. 

. l lrlYo'f 1 . '· ' . o onya, onser. ezaı, lL • • • • , .23 •. , .. 
' CL . 1 .. ~ • ·' p' kısa dalP"' halk' lı:omeri• 18.50 ·Berlin mu.ıkısıj, 22 Varşova. a:l; Stokholııl, · 
._,.. -·-~tl(Üt.an o- ' ' -
~ lwıriciye · komi.eri l.itvinofu kisa dalğası, bafil' konser, 19.15 Peşte, 10 Peştl! ph'_~la) · 23.30 Pr..g 23."6 Vi,Y'. " ' 
:ı.i:raret ederde Romanya hüküm;; opera orlteSl.raSı. 19.30 · Belgrad. Radyo 23.45 Lllyp~g (Opera balosundan naki\(.. 
tınce BudYeakonun lteMi 9.W18U _ .5& Nazif kızı Penbe 

-~-~ a~Lhjı!1i.teebit ~- Sigara Tiryakilerine Müjde .. 
• Bahçenin mülk 'Savanda 

etÇU'~ 

15/2 Sa. Yol G11.. Bakkal Tabir 
bahçesi, Şi • Bulcar Y orgi 
oilu Dimitri bağı, cenup Sa
lepçi zade vere•esi. Temmuz 
323 tarilı ve 20/21 No. 

~ _<>ldug.ma ooylemiftü'. .,._,un· ·- 1• -- .ı. •e yüzde 89 derecesinde tütünün Nikotin, Pırdın • • 
<4tviııof Sovyetler birliğiıµn Bud- .......... ~ca;'ıılı: gibi kokusundaki zarar!ı maddeleri eüzeo 

' ' . 

S~~:;:::~:!: Doktor Perl 
la ektubun aahte veya onu k.açıran-
1_,rua tazyjlti altında yanlmıı tdilt
'<l ~ Biikrete bildirmesini Po
~ rica etıni,cr. 
So~ birliği hülı:iimeti Ro-

~~bulunan Budyenkonun k.en- AVRUPADAN GELMlŞTIR 
"lfıin L.. On .det ilacı beraber 1 5 O KURUŞTUR 
ol :- ismi veren bir beyaz Rus TopW.n ve perakende satışJ..eri : lzmir Kemeraltı brakol kartınod 
""lt- kanidir. Bl1ll4 binaen Sav- M z H A R ö N G O R i:"-. l>irliği hükümeti Dn ~tllı______ ıiiııııam1 _ _. 
ilıli -tıı·Mıılti talepleri tama- la 

ltı" le . 
isıı1'. ı!'ka etmekte ve bu taleplerin H 

0 
O S KABIZLIK 

nı ıstemektedir. 
ltı l!t~inof Sovyetler birliği hÜkii- Markasına Dikkat 

etının Pragdaki Sovyet elçisi Alek· 
~ndrov.ltiyi tahkikata ve icabı~ 

.HAZIMSIZLIK 
M /DE .ı 

.
0
'.'1aaya h~tiyle müzakereye 

ll!rı•rn..ı;. . • . . ·1· ,..., '. -.,e memur ettı,ğını· ı ave et-
:'"llır. 

Kör.:.ür depolarl 
~;;,,._ (lıl.H)- Proia putesi Yu
l>• vapur sahip!erind.en kaptan H. N. 
lı: lrasın kömür d•poları maelesi hl!lt-

1nda b· 
ır makales:!li yazmaktadır. 

11 :~Ürl:iye hiı1tümetınin Boğazlarda as
~.ı.,~ ltiinıür istasyomı .kuracafmı ga
r· erde okudum. Keza. bazı kimsele-
ın l\ıid'U" 

l>o ' ııle Sı&n bıuııunda lıir antre-
Yapılmasıru •-· - "'L'-~ · de &örıı .. -.r.aıye c.~nı 

~ Ufll. Halbuki Keo adası vap.urların 
ı, •• ll<ılunUll ü tündedir. Bu aıianın mü-
~'""-' 1 b lin lilııda le ·~ · ıanı da vardır. Keo ~da-

~ih lı uınur ı:'.eposu ıia bulunmaktadır. 
a nos · k tesisat .. §lr eti bu adada mükemmel 

»arfı.ııaVlıcuda &eürmıtür. Son üç yıl 
tııı.ş h...• ~"<> köuııir !stasyomma ;ılt.
~ hın ıon .!Wmür girmi§Ur. 

ıd.a kiiınür deposu yapmaga lü
~-. 

1 

EKŞIUK ve YAN~I 
a2~t;-:., giderir. Son dence teksif 

edilmit bi.r tuzdur. 
MiDE ve BARSAKLA

JU alqbrmu. 

Ağuıd•ki fena kokuyu 
ve tatsı:ılığı defeder. Mü

muil miidolrrarlardan daba ça"* 
daha kolay ve daha kat'i tesir eder. 
Baıka mQrkaları ısrarla reddediniz. 

'·. .,,::..-~· . .. ·. .. ' . 

Izmir defterdarlığından: 
icar No. Lira K. 
302 Kızlar _ajası hanı alt katında 26 taj numaralı mağaza 60.00 
3Q3 ikinci Kordon T uzhane S. 26 taj numaralı dükkan 39.50 
304 Ahmet aia mahallesi Tudıane S. 22-24 taj No.h dükkin 60.00 
305 K.arpyab Bahariye Yemi§çipaşa S.32 taj No.h dükkan 36.00 
306 Mer.ainli Bumava C. 54 taj numaralı ahır 19.00 
307 Kahramanlar Mortakya 197 eski numaralı ev 40.00 
308 Birinci Kordon Balıkhane altında 5 numaralı dükkan 125.00 
309 Bayraklı BumaYa C. 26-28 taj No.lı ev ve dükkirı 45.00 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle müzaye
deye l:onulınuştur. Jhaleai 7 / 3 / 938 tarihinde pazartesi günü aaat 
15 tedir. T aJiplerin Milli Emli.k müdürlüğüne müracaatleri. 

t9-,-2 "30 (300\ 

117 Köse Ömer k1zı Ayfe it Bai 

T. C. Ziraat Bankası 

Hidetiler 3/3 Sa • lzmirli lsmail veresesi, 
Ga • Y eııi kahve yolu, timal 
Köae ömer verese&i, Ce • 
Lütfü bey vereaeai. Nisan 
335 tarih ve 33 No. 

Kemalpaşa ajansından 
Yukuıda isimleri Y&%llı borçluların borçlarını vadesinde ve tebliğ olunan ihbarname müddetinde 

ödemediklerinden dolayı hizalarında yazılı ve bankamı;ı:a İpotekli bulunan gayri menkulleri 3202 
sayılı kanun mucibince 45 gün müddetle açık arttırma ıuretiyle satılığa çıkanlmı•tır. 4/4/938 tari· 
hine müsadif Pazartesi günü saat 14 ile 16 ara11nda bankamızda ihalesi icra kılın•caktır. ı,bu ilk 
ihalede sürülen pey bankamı:z alacağını temin etmez veya muhammen kıymeti bulmazsa on bet gün 
daha temdit edilerek 19/4/938 tarihine müıadif Salı a-ünü saat 14 ile 16 arasında ikinci defa son 
ihalesi icra lnlmacaktır. Kat'i ihaleyi yaptırıp yaptırmamak bankanın yedi ihtiyarında oldu,iu gibi 
kat'i ihaleye kadar borçlular borçlarını faiz ve nlUl'aflariyle birlikte öderlerse satıt muamelesinin 

• fesih ve iptali yine bankanın elindedir. Mütleri bu Taziyette yatırmıt olduğu pey akçesinden bat· 
.1ı:a bir hak talep edemez. Diğer ipotek sahibi alacaklılarla diğer allkadarların itbu gayri menkul üze
rindeki haklarım ve lauıuıiyle faiz ve masrafa dair olan id~ialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün zar• 
fmda bankamıza bildirmeleri lizımdır. Ak.si halde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça satıf be
delinin payta.maıından hariç kalacaklardır. Satıt )>efİn p.ra iledir. Taliplerin yW:de yedi buçuk pey 
akçesi ile her gün fazla mahlmat almak için bankamıza müracaatleri ilan olunur. 15/2/938 

KEMALPAŞA iCRA MEMUR- den on ikiye kadar yapılacak birin- FOÇA COMHURtYET MOD-
ôUNDAN: ci arttırmada teklif edilecek bedel DEtUMUMIUötNDEN : 

Kavalar zade Şem•iye 180 lira muhammen kıymetin yüzde yetmİ§ Foça kazası ceza eTinde yapılacak 
bon;hı yıınyah Mürteza oğlu lsm • be§ini bulduğu takdirde ihale edil&- olan iki yüz elli lirıı muhammen ke
ilin bu borcu için ipotek göstennİ.§ cek noksan bir bede1 teklifi h • nde ıifli tamirat ve tadilitm münakasası 
olduğu Budamcılar mevkiinde Ş. miiJterinin taahhüdil halci kalmak için Yeni Asır gazetesinin 1, 3, 6, 
Yol G. Abidin hafız Osman fİmalen fartiyle arttırma on be§ ırün daha 9/2/938 tarihli nüshalariyle ilanına 
Mehmet oğlu Arnavut Haydar ce- uzatılarak 7/4/938 perfembe günü rağmen talip zuhur etmediğinden 
nuben kocabat Hasan Ali oğlu Mın- saat on birden 12 ye kadar ayni su- 16/2/938 tarihinden itibaren arttır· 
lafa veresesi bağlariyle mahdut ki- rette yapılacak ikinci arttırmada tek- mıı ve eksiltme kanununun kırk 
nunuevvel 932 tarih ve 24 numara- lif edilecek en çok bedel mukabilin- üçüncü maddesi mucibince on gün 
lı tapu senediyle mubııarnf bulun- de ihale edilecektir. Almak isti}"en- müddetle lerndidine ve ihalenin 26 
duğu 339 lira muhammen kıymetli !erin arttırma zamanlannda mu- 2/938 cumartesi günü saat ona ta
döıt dönüm bağı ile on üç zeytin hammen kıymetin yüzde yetmif be- likine karar veTildiği ilan ohınur. 
ağacı ve kulak dede mevkiinde Ş. ti niabetinde teminat .,kçesi veya ------------
Kel Yani damadı Kiryako halen milli bank itibar mektubu ile bir- alacak iddiuında buluııanlann yİr· 
Yanyalı Naim C. ve C. Tarik fİma- tikte K-.ıı~ ;cruında haztr hu- mi gün zarfında icra dairesine mÜ· 

len kel Oaman vereaeai bağlariyle ltnunalan Ye fazla izahat istiyenle- racaatleri, aksi halde tapuda miisec
mahdut dört dönüm bağı aatılmak rin bugünden itibaren açık hulu- cel ohnıyan bu kabil hak Ahipleri
ü:ıme müzayedeye Yerilıniftir. 23/ nırn p.rtnameyi göriiJı anlamaları ve t>İrı paylaımadan hariç tutulacağı 
3/938 ı:araamba ııünü saat on bir· ba mü1lr: üzerinde bir 2Üna lıak ve ilan olunur. 



Zayi 
Hrtasat vekiletinin 5 mayıs 1937 

tarihli ve 525 numaralı, fabrikamı
zm muafiyet ruhsatnamesi zayi ol
duğudan, yeniainin alınması için 
müracaat edeceğimiz malum olmak 
üzere ili.n olunur. 

cTURYAC» 
Türkiye yaj ve mamulib sanayii 

Ltd. Şirketi 
1-3 (273) 

...,.._ u - o - • ·~ 
IZMIR SlC1L1 TtCARET ME-

MURLUCUNDAN : 
(Riza Kayadipli ve Hasan Tütün) 

ticaret unvaniyle lzmirde Pe§ten;ıal
cılar ba§ında Ertemer sokağında 6 

· numarada yaparak tütün üzerine ti
caret yapmak üzere teıekkül eden 
iıbu tirketin ticaret unvanı ve !İr
ket mul:avelenamesi ticaret kanu
nu hükümlerine göre sicilin 2191 
numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilin olunur. 

lzmir Sicili Ticaret memurluğu 
Resmi mühürü ve F. Tenik 

unzası 

t : MUK:AVELENAME 
Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi 

§Ubat ayının on yedinci perşembe 
günü saat on altı raddelerinde lz
mirde Halimaia çar§ısında 14 sayı
h dairei mah$uauında Türkiye 
cümhuriyeti kanunları dairesinde 
ifavı vazife eden ve aşağıya resmi 
mühür ve İmzasını koyan lzmir 
Oçüncü Noter vekili bay Fehmi T e
nik nezdine gelen ve ut ve hüviye
ti kanun nazarında ıahadete ehil 
görülen kimselerden lzmirde Hali
mağa çar§ıaında Yeni Yol sokağmd<
iki numaralı kahvehane müsteciri 
Murat Bakraç ~e 1zmirde Birinci 
Süleyman iye mahallesi 4 77 inci so
kak 36 rumarada oturan Mustafa 

• 

• 
iyi ışık 

Osram DJ lambasım kullanınız. 
Ucuz. bir ışık temin eder. 

Söglam iş 

os A ·m 
Dekalüınen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

. . .. . 

oğlu Mecit Ye,ilbalın tarif ve r."ha- cc•::ı;ıa;1;:1•~"&~·~.c;~i~'.AmJJR~ _ .. ____________________ !m•n•ını .. •D•••••1:1Rll"'lii•-
detleriyle anhqılan lzmirde Gün
doğdu mahallesinin ikinci kordonda 
Fransız hastanesi karşısındaki evde 
oturan Dramalı Mehmet oğlu tüc
cardan Hasan Tütün ve ayni evde 
oturan Kırkağaçlı Halit oğlu tüccar
dan Riza Kayadiplinin sebebi mü
Tacaatleri soruldukta anlatacaklan 
v~hile bir §İrket mukavelesinin ta
rafımızdan yazılmasını istediler. 

Adı ve sanıları yukarıda yazılı 
phitleri yanında diledikleri sorul
dukta her ikisi söze bqhyarak : 

Madde 1 - Şeri~lcr, Türkive 
Gümhuriyeti dahilir '" yaprak tü
tün üzerine ticaret eylemek üzere 
akdi tirket eylcmİ§tİr. 

Macide 2 - Semıayei sirket, 
«4000» dört bin Türk lirası olup üç 
bin lirası Riza Kayadiolive ve bin 
lirası Hasan Tütüne aittir. Maama
fih !İrket iıleri inl<İ~f ettikçe ,e
rikler sermayelerini mütenasip su
rette tezyit edebilir. 

Madde 3 - Sirketin nevi kollek
tif ve unvam «Riza Kayadipli ve 
Hasan Tütün» ,irketidir. 

Madde 4 - Şirketin merkezi İz
mir ve merl:ez muamelatı Peşlemal
cılarda Ertemer sokağında 6 numa
ralı müessesedir. 

öKSORENLERE VE 
GöcUŞ NEZLELERiNE KATRAN 

- .. f • •• • ' • • • • • . . . 

HAKKI EKREM 

.......................................... mmt .... tlBl .. Bllllli .. UI .... ~ 

Dünya mobilyacılığının 

1938 
Haraççı kardeşler 

5 Şubattan itibaren 
Vitrinlerinde zevk sahiplerine teşhire başlamışlardır. 

Madde 5 - Sirkeli ilzam· eden 

akit ve taahhütleri ile hakiki veya ....._ ·------------9---------------------
hükmi eıhas ve müeuesattan gerek ~ 
nakden ve gerek seneden para talep 
ve ahzü kabz eylemek i•lerinde şe
riklerin Firma ile müıterek İmzaları ~---iliill-mil-B;r&ı' f!!i"!::r\>i:~~.: ' • 

bulunması meJruttur. Ancak !İrket 
hesabına mübayaa edilen tütünlerin 
transiferi yapmak her şerih münf e
riden mezundur. 
· Madde 6 - Şirket hesabına ya-

ptlan İ§lerin getirece~i temettü veya 
melhuz zararlar nısfiyet üzere tevzi 
olunacakbr. " 

Madde 7 - Kasa muamelatı şe
rik Riza Kayadipliye ve tütün işlet
mek isleri de Hasan Tütüne aittir. 

Madde 8 - Şirket, on sekiz •u
bat bin dokuz yüz otuz sekiz cuma 
gününden itibaren bir sene için 

muteberdir. 

~' 
_,EMENi 

ELEKTRiK 
MOTORLERJ 

Bundan bqka diyecekleri olma- Sanayide Siemens Motör ve 
dığmı bevan ve ikrar eylemeleri malzemesini kullanan rahat eder 
üzerine İ.fbu mukaveleyi yazmakla 
beraber hazır bulunanlar yanında 
yüksek sesle ve açıkça okunarak 
meal ve münderecatının arzulan J?i
bi yazıldı~ı her biri taruından ik
rar ve tasdik edildikten sonra tarafı
mızdan ve akit ıeriklerle ,ahitlere 
imza ve tasdik ettirildi. 

M. TEVFİK 
BAYKENT 
METALLUM 

lambaları deposu 
Şahitlerin imzaları : 

Akitlerin imzaları Peıtemalcılar 77 /79 
lzmir Üçüncü Noter vekili Fehmi Telefon : 3332 
Tenik reami mühür ve. inızas?. \a I 
Umumi No. 147 1ZM1R S1C1L1 TiCARET ME-

• Hususi No. t / 22 MURLUCUNDAN : 
ltbu mukavelename suretinin da- (Sabri Fetvacı) ticaret unvaniyle 

ire dosyasında saklı 17 /2/938 ta- lzmirde İnönü caddesinde 27 nu
rihli ve 147 numaralı aslına muta- marada tütün ticaretini yapan Sab
bak olduiu tasdik kılındı. Bin dokuz ri Fetvacmın itf>u ticaret unvanı ti
yüz otuz sekiz senesi tubat ayının 

1 

caret kanunu hükümlerine ıöre si
on yedinci pe?fembe gÜnÜ. cilin 2190 numaruma kayıt ve tes-

lzmir Oçüncü Noter vekili Feluni cil edildiii ilin olunur. 
T enik resmi mühür ve Mnza&ı. f bmir •İcili Ticaret .memurluiu 

525 (301) ı .... i mühirii n F. Tenik imzaaa 

EYLUL 
Baharat Deposu 

Sayın mü,terilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine çe.it
lerini arttırmıt ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tanıl
IDlf HASAN ECZA DEPOSU müstahzeratından; çocuk ve ihti
yarlarımız için öZLO UNLAR, teker hastaları için GLöTEN 
unu, ekmeği ve sairesi.. Me,hur LiMON ÇİÇEKLERi ve muhte-
lif kokulu kolonyalar ile esans, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çe.itli tuvalet etyası, ÇiL iL.AÇLARINI İstanbul fiati üzerine .a
tıf& koymuttur. 

Zengin çe,itli dit fırçaları, dit macunları, ıarantili dövülmii•, 
paketlenmit baharat, yeni mahsul ıhlamur, salep .. 

ARTt elbiae boyaları ve daha pek çok çe9itler. 
TELEFON: 3882 

. 
-·--- ---- -- -- - - ~ ----- ---- -- -

Siirt Nafıa nıiidürlüğiinden: 
Siirdin Hazo nahiyesi merkezinde yeniden yapılacak 52585 lira 

bedeli kC4ifli iki l>ölüklük bir jandarma pavyonu kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulm~tur. 

1 -' Eksiltme günü 25 mart 938 cuma günü saat 15 te teabit edi
lerek Siirt hükümet konağı içinde viliyet makamında yapılacaktır. 

2 - İstekliler evrakı fenniyesini Siirt Nafıa müdürlüğünde oku
yabilt.ceklerdir. 

3 - Muvakkat teminatı 3944 liradır. 
4 - istekliler resmi gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 sayıla nüs

hasında çıkan talimatnameye ııöre vesikalarını hazırlayıp 2490 sayJı 
k:ınunun otuz ikinci mac:ldeai mucibince teklif mektuplarım birinci 
madcleele yazıh gÜn ve saatten bir saat evveline kadar komisyon riya
Rtine l'Ölldenneleri mecburidir. Poetada ıecikmeler kabul olunmaz. 

19 - 22 - 2S 526 <298) 

Çiftlik, Süthane ve 
tün köylülerin <.Jik 

nazarına: 

• EL 1 M ı 
Krema makina1ar1 

Bu makinalar dünyanın her 
de sütçülük aleminde büyük 
ret kazanmış ve en verimli 

ne .olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modelleri 

gelmi,tir. 
AYNI F ABRIKANIN 

MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
ızMtR ve civar umum sallf de-

MiŞLEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

Gazi Bulvarı No. 11.21 
J elA'faf: KAUKt - IZMIR sm :uoppı 

• 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Ditleri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve u 
ömür temin etmekte rakipsİJ; bir kudrete malik dit macunudu 

Sabah öile ve altfam her yemekten sonra günde 3 J~la 
di.flerinizi lırçalayınız. 

iZ M iR 
Pamuk Mensucatı Tür~ 

Anonim Şitketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll PamuOundan At, Tayyare, Köpekb•f! 

DeOlrmen, Oeylk ve Leylak markalarını havi berce~ 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tıP 
menıucatıoa fa\ktir. 

Telefon o. 221 ı ve 3()97 
Tt~J raf adresi : Ba rak lzmir 



TURAI 
Tul.AN rabrikalan mamu!ltıdır. Aynı ıamanda Turan 
'-alet ............. traı Nbunu ve kremi ile gOzelJik krem· 
l.rW lnaU.-z. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
btlar lcla laalrde Gazi Balvarenda 25 numarada umum acen· 
lelik Netı Akruah •e j. C. HemlİJe müracaat ediniz. 

> Poeta Kut. ••• Telefon 3C&S 

KREM BALSAMIN 

. \ """'1 • ' 

~ tuauaJ, aarııın: esmer her tene tevatuk eden yegane sıhhi 
td trıııerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
... ~~· Yarım asırdanberi kibar mahf ellerin takdir ile kullandıkları 
~ Klzellik kremleridir. 

ICreaa Balnmin d6rt tekilde takdim edilir: 
~ - Krem Balaamia yağlı gece için peobe renkli 

3 - Krem Balaamin yağıız gündüz için beyaz renkli 
- Krem balsamio aa badem gece için penbe renkli 
- Krem Balsamio acı badem gündüz için beyaz renkli 
~z Kanzuk eczanesi Beyo2lu Iıtanbul 

b No. 1626 FOC No. 1611 FOC 
~ >JMON marka bu fenerler iki yüz e_lli metre meufeyi s&
~ .; A1arlad .... Şuleyi dajıbr Ye toplar. Yddınm DAIMON mar· 
~~·Pille Janan bu feaerlsin ıiyah Ye reaklileri Yardll' 1938 
lf~cadı olan bu fenerler çok beieailmit ye takdir eclilmittir. 
~· tavıiye ederiz. UMUM DEPOLARI ı 
ı..=-":_de : Suluhan ciYari No. Z8/9 Hiianü Öz ödemitli •• 
~lcla: Talitablecle Jalr Dekalo ve S.L . 

_... - . -
Fiatı her kesere efveiiflf 

1 Barak radroların evsaf 
• ve kudretfnae : 
Liika sıateri,ıl 

bir radyo 

· ~ -

ÜRAVBEREK SPARTO~ 
,. ALiMiZ , 'aa MODELİ . ; ~ 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyülı Karliçolı Hon) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMtŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AK.HtSAR Hilmi Faiz 

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

• . 
• • • • • • • • . 
• 

Norveçyanın haliı Morina bahkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET CIBI IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
: .................................................................... .. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAf{ 
Maden kömürü 

Her cin• kömür perakende ıuretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

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

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

SAHiFE. 

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

BlRINCl KORDON REES HAMBURG 
BINASI TEL. 2445 ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
LHerman Lines Ltd. HREMEN 

LONDRA HATTI 1 DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE 
POLO \'tıpuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- ERNST L-M RUSS vapuru 17 §Ubat-
cak ve nyni .:amanda Londra ve Hull ta bekleniyor. Rotterdam için Yük ala. 
için yük alacaktır. caktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- ADANA vapuru 18 4ubatta beklenl-
tidasında Londra, Hutl ve Anversten yor. Hamburg ve Bttmen için yük ala
gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda caktır. 
Londra ve Hull için yük alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT-Hamburı 

UVERPOOL HA'n'I GLUCKSBURG vapunı 8 martta 
MARDlNlAN vapuru 5 şubatta U- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 

verpool ve Svanseadan gelip yUk çLka- Brcmen için .yiilc alacaktır. 
racak. SERViCE MA.BITIME ROUMAIN 

MARDlNtAN vapuru 20 şubatta ge- BUCARESI' 
lip Ltverpool ve Glasgov için yük ala- OITUZ vapL ru 22 tubatta bekleniyor. 
cak. Köstenoe, Galatz ve Galatz aktarması 

LESBtAN vapuru şubat ortasında Li- Tuna limanlan için yük alacaktır. 

verpool ve Svaruıeadan gelip yük çıka- DUROSTOR vapuru 18 martta bek· 
racak. leniyor. Köstence, Galatz ve Galatz ak-

DEUTSCH LEV ANTE - LlNtE tarması Tuna limanları için yUk alacak· 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg 

Brcmen ve Anverstcn gelip yük çıka
racak. 

Tarih ve navlunlardakl değişiklikler
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

tır. 

JOHNSTON V ARREN LINFS 
LWERPOOL 

INCEMORE vapuru 27 şubatta bek· 
leniyor. Burgas, Viyana, Köstence, Su· 
lina, Galatz ve lbrııil limanları için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 
OSLO 

BAGHDAD motörll mart ortalarında 

bekleniyor. Dieppe ve Norveç için yük 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
OBERON vapuru T/2/938 tarihinde 

beklenmekte olup Rotterdam, Amster-
d H b lim l . . ilk al ESPAGNE vapuru mart ortalarında am ve am urg an an ıçın y a-

kı bekleniyor. Anvers için yük alacaktır. ca ır. 

STELLA vapuru 8/2/938 tarihinde AMERICAN EXPORT LINES 
beklenmekte olup yUkUnU tahliyeden Tbe Export Steamslıip Corporation 
90nra Burgu, Varna ve Köstence li- EXHIBITOR vapuru ıo şubatta bek-
manlan için yük alacaktır. lenlyor. Nevyork için yQk alacaktır • 

ULYSSES vapuru 18/2/938 tarihin- STED=~ ==iSE 
de bekleruneke olup yilkUnü tahliyeden 
sonra Burgas, Varna ve Köstence li
manları için yük alacaktır. 

STELLA vapuru 21/2/1938 tarihin-

DUNA vapuru 25 şubatta bekleniyor. 
Budapeşte, Bratislava, Viyana ve Llm. 
için yUk alacaktır. 

Illndakl hareket tarihleriyle nav· 
de beklenmekte olup Rotterdam, Ams- lunlardaL• d 'ki ki d ta 
terdam ve Hamburg limanları için yük 

1 
klLlbuleğişı i er en aeen me-

al "'cn ktır. su fyet a etmez. 
SVENSKA ORtENT UNtEN Daha fazla tafsilat almak için Birin· 

AASNE vapuru 7121938 tarihinde el Kordonda V. F. Henry Van Der Zet 
beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra· 
Gdynia, Dantzlg, Danimarka limanları caat edilmesi rica olunur. 
Isveç ve Baltık limanları için yük ala- TELEFON No. 2007/2008 
caktır. 

FINN vapuru 22/2/938 tarihinde ge- eder. 
lip Rotterdam, Hamburg. Gdynla, Dant- Daha fazla tafsl1At için ikinci flCordon· 
zig, Danimarka ve lsveç ve Baltık li- da Fratelli Sperco vapur acentasına mU-
manları için yük alacaktır. . 

.. , . ' . . ~ 1----·- · a · . . •. .·"' ·• · . , · · . ·• 

SERVtCE MARITlME ROUMAIN racaat edilmesi rica olunur. Navlun!~ 
· SUÇEA VA vapuru 14/2/ 938 arihin- daki ve llAnlardakl değişikliklerden 

İi de beklenmekte olup Malta ve Marsil- acenta mesuliyet kabul etmez. 
ya limanları için yük ve yolcu kabul Telefon : 2663/4111/4221 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

ES 

Bu her iki ote!in müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkana kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

• • M 
Yazın insan 

·kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soluk alsuWiıma fena ilobeder d.........._ 
milli ol••kla beraber bütia llbr ....... da cliaclirir. 

,,,.,,, ........ J ..... aluwı6ilir 

, 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi 
Beyler ,Sokağı köfelİ 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
.lzmirden götürülecek 
en pk en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-

zaa Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olac:akbr. lzmirde HiW eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuı, kokuculuk 
alemini f8fırtmıı bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili itindeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve bemer İlimlere aldanma
manız için ti!eler üzerinde Kemal 
Kimil adanı 1rörmeliainiz. 

Ege zeytincilik istasyonu müdürlü
ğünden: 

Burnava - Zeytincilik lıtuyonu Bahçesinin lzmir • Bumava 
fOielİ üzeritıde uzayan 550 metrelik headelderinin du•arla tah
dit Ye İnpıı münakasaya konulmufbll'. 

1 - Duvann muhammen infaat bedeli 3445 lira 42 kuruttur. 
2 - Münakasaya ittirak edecek taliplerin bedeli muba•me

nenin yüzde 7.5 nu nakit olarak mleaaese nam ve beaabma lzmir 
Merkez Bankasına yabnnalan llzımdar. 

3 - lhale,i miteakip bedeli ihalenin Jiizde 15 İllİ nakit •e 
.-etin olarak tediye edecektir. 

4 - Minakua !B/Z/938 Pazartesi cfini saat 14 le Banaa
•• fOMli izmilMle " Mink Vali General Khım Dirikten Mbn 
ahn•• behçı•• 111 lteteldril komiı1onda icra olun.calrbr. 

5 - Taliplıria wiiuka1a tiniinclen enel ,_.iti mlnakuayi 
•nla-ak ibıere aail'acaatlmi ilin ol ..... 

1~19 22 zs (314) 471 



.iti YENIASIK" 

Avusturyanın istikllli kayboldu 
Anieriha mehafili bu kanaatte bulunuyor· 

Yeni Alman manevrası Dikkat uyandıran sözler 
Çekoslovakya istikametine çevrile

kuvvetle tahmin ediliyor \J • 

cegı 

Avusturya ve Almanya arasında 
gümrük ve para birliği tekzip edildi 

•• gore Ayni mehafile 
mani olmak için biı· 

diktatörlüklerin terakkilerine 
harbı göze almak lazımdır 

Fakat bu ikinci merhale de artık muhakkak sayılıyor 
Da. nazırı ile mülakatı 4 saat sürdü Hitlerin Avusturya 

Berlin, 18 (A.A) - Dün aabah Ber• 
line gelmq olan yeni Avusturya dahili
ye num B. Arthur Seyas lnıuart B. Hit
ler tarafından kabul edilıniftir. 

iyi malUınat almakta olan bir men
badan bildirildiğine göre ATUSturya da
hiliye nazın, B. Fon Ribbentrop ve B. 

Göringi de ıörecektir. 
Zahiren husuıi mahiyette olan bu zi

yaretten Berlindeki Avusturya ıefareti
r.i., malUınab olmadıiı :unn~ilmekl~
dir. Zira B. Seyu lnguart Berline muva
salitmda da .ne Avusturya sefareti er

IWu ve ne de Alman b~ümetinin he: 
bangi bir mümessili tarafmdan kaqılan

ımt değildir. 

Çekoslovaknıanın Alman 1ıud dunda kain S1ıdet şchiTleTmdcıı 
en merh~•nı Av~ig 

Pariı, 18 (ö.R) - Fransanm Berlin 1 olan Avusturya nazın orada IÖz alacak 
&efiri B. Andre Françoi - Poncet ta- J ve bundan sonra, tahmin edildiğine gö
rafından Avusturya mescle!İ hakkında ı re, tayyare ile Berlinden aynlarak Viya
Almanya hariciye nezareti nezdinde ya- naya hareket edecektir. 
pılıı.n te;ebbia hakkında fU iı:ahat veril- Avwturya pnsölyesi ŞllfllİI tarahn-
mektedi:: dan Alman - Avustur}ra münasebetleri 

Fransa sefiri hariciye nazın B. Von hakkında aöylenecek nutkun tarihi 24 
Rı'bbentrop t:ıralından kabul edilmiş ve ıubat olarak tesbit ediln:i§tir. Bu nutuk 
cz!m bir konUJma esnasında umumi me- radyo ile yayılacaktu. 
a::lderden bnhsederken Be11tesgadende DiKKAT UY ANDIRAN SÖZLER 
Avusturya ~nıi::ilyesinin ültimatomvari Paris, 18 (ö.R) - Von Papenin be-
bir ibtarfa karıılaımaıının ve Viyana Jıa. yanatı büyük dikkat uyandınnııtır. Nas
dfaderinin P:ırisle hWlule getirdiği acı te· ı yon~I - sosyalist mahafilinde Avuıturya
air hakkmda Alman hariciye nazırının ya Alman hulwüne k&J'fı aon mukave-• 
dikkatini c~lp et~. B. Françoi - Pon- met çekirdeğiniri de bir plebisitle orta
cd Fraıuanm Avusturyanm istiklaline! dan kaldmJacağmdan babsedilmekte
ve t9pral: tamamiyeti meselesine daima 1 dir. Diğer taraftan Avusturya federal re
büyük bir &lüa gösterdiğini de Alman isi 8. Mikl:uın anayasaya göre olan va· 
diplqma.Wnin reuine batırlat1Jll§tır. .zİyetinin taıfıyesi ihtimalinden babıedil-

Fnm:ız ıefui t.ıırafoıdan yapılan te- mektedir. Fakat bu haberleri fİmdilik ih
'ehbüsiliı d:ğer b:r gayesi de Almanya tİyat kaydiyle kar§ılamak icap eder. 
ve .Avusturya arnsında yapılıp bi.la nq- Berlin, 18 ( ö.R) - Avusturya dahi
redilmiyen acn anlaşmanın mahiyeti hak- liye nazırı B. Seiss lnguartın Berlinde 

B. Seyu İnparlın ziyaretinin Berch
tesgadm mukarttratmm de11>İf etmiı ol
duiu ilk temaslardan biri olduğunu be· 
yan etmektedirler. Ayni mahafil bu zi
yaretin iki memleket arasındaki her tür
lü .ui tefehhümlere mi.ni ve bilhassa mu
bac:.irler meae1eleri, hudut hadiseleri hfllc
kmdaki IUİ tefebbümlenı mini olmak için 
AYUSturya ve Almanya dalıiliye neza
retleri araımda ıdu bir meaaJ birliti ya· 
pdmuma medar olacağını ilave eyle
mdlteclir. 

iu gibi undan sonra da knnaı:.ti şu ola-ı AVUSTURYA DiYETI DE lunda izahat i temek ve bunun Alman bulunması münasebetiyle Alman guete-
cak\lr: TOPLANACAK hülriinıeti tarafından nasıl tefsir edildi- 1 leri Avusturya tanıölyeıi ŞU§n.İge ve lui-

.~ki Alman d evleti. a~as.•~.da um~i Viyana, 18 ( A.A) - Federal d iyet ı• ğini öğrenmekti. Çünkü Berlinin bu uz- bin~ıio:ıe takdirlerini bildiren yazılar ne~-
munasebetler ,,e sıkı 1J bırlıgı yalmz hır l 23 Şubatta içtimaa davet edilmqtir. B. 1~ ' , ' • · ·~ -~ ~· __,, · - ,... ·~l 
bakı'kahn tecellisi değil ayni umanda Şuonig bu münasebetle bir natuk irad, ~ ' r,n ~ • ;·.,~~·l 

k • A ]h ük' A • • 

1 ·~ mer eı:ı vrupa su unun ve s unetı- edcc~k ve bu nutuk ihtimal B. Hitlerin ?" 'ıtlb~ 
nin garantisidir. bil ı:.ym 20 sinde Ray~tagda gÖyliyecc- 'P:_-y{;, •" A VUSTURY ANIN 1STIKUU -KAYBOLMUŞTIJR 1talya, Avuduryn ba~vekili:ıin Roma i;i nutk:ı cevap tc;kil edecehtC-. 

Vatinıton, 18 (A.A) - Bilhaua aa- ile ~am ~ir an~ql .ms dairl~d~ yaptığı Paris, l 7 (A.A) - Fnuu.a hükiilneti 
ı:.L:--aa-- 1 • __ ,__.,.,.. 1 esen tervıç ve ı tı:ıam ey ernJ§tir. 
ıcuıı.r•••u- o an yan reamı maoaıue men- Viyanadnki Fre..nsız se{i:-i B. P-ux'yu 
111P bir zata göre hariciye nezareti Avus- RAYtŞTAG YARIN "rOPL ANIYOR Fransa."lm i\vrupanm niu.mı için e$tıslı 

turya hadiseleri .dolayısiyle pek bedbin- Berlin, 18 (A.A) - Rayİştas önü- bir unsur t clakl<i ettiği Avusturya: idik-
dir. Hariciye nezareti Avusturya istikla- lalinin muhafazası itiyle alakadar oldu-
linin halihazırda bukukan mevcut ve fa- müzdeki pazar günü ıaat 13 d~ içtimaa 
kat fıilen ortadan kalkmlf olduğu fikrin- davet eoihni~lir. B. Hitle. in nut~ bir 
dedir. · saat devam edecektir. Hdkm B. HitJe-

rin nutkunu dinleyebilmesi t~in pazar ~
ÇEKOSLOV AKY A ISTIKAMETINDE nü icrası muka.rrcr bütün s_por toplantılan 

BiR MANEVRA ilga edilm~ti. 

ğunu B. Ş:ıfnİge y-:niden beya..'l ve ihtar 
dmeğe memur ebni,tir. Ayni :zamanda ( 
Françoi Boncet de Berlinde müma~iJ bir 1 
lCJebüste bulunması için talimat vera-
~tir. 

Amerikan hariciye dairesi Almanya
nm önümilzdeki manevrumm Çekoalo
Takya iatikanıetinde çevrileceğini tahmin 
etmektedir. 

Havai nehrinde 
Burada yapdan tahminlere ıöre Avus

turya nkayÜ demolciuilerin ve bilhaua 
lnpterenin bir çok aenelerden beri it
leri ıürüncenıede bırakmaktan ibaret 

B. Hitler 

memurdur. Bu arad:ı Avusturya ve ,\l• 
manya nıısyonal •osyalistlerinin biririıt• 
den ayn bir tqekkül halinde kalrnal•11• 

m ve aralarında resmi münasebet oıın-· 
ınasmı ıörüıecektir. B. lnguard ayni .,,.. 
manda nasyonal • aosyalist temayüllü ol· 
duğu için bu meselelerin müzakeresi lı0 .. 
laylaşm~ olacaktu. 

Diğer taraftan B. Şufnİgİn Berıtetl' .. 
dende B. Hitler taarfından ileri süriiJel' 
bütün talepleri kabule mecbur kaldıi~· 
nın doğru olrnadıiı söylenmektedir. fll,. 
tekim B. Şuşnig tarafından reddedilefl 
Alman müddeiyatma ait uzun bir Jdt' 
bile neırediliyor. 

GOMROK VE PARA BtRUi>I 
Avusturya malıafiJi Almanya ve /l<ıiı;s• 

turya arasında gümrük birliği, par• b~· 
liği, kabine içinde nasyonal - aoıY-1"1 
nuırlar niabetinin arttınlmau nokt.ıart• 
nm kabul edildiğini . ediyorl•r· 

Halbuhl Alman mahafili anlat~ 
ikinci merhalesi olarak bu tedbiri 
tahakkukunu beklemekte idiler. 

TEKZiPLERE RA~t' .. _. 
Avusturyada yapılan bu tekPP -

rağmen, Alman mahafilinin >Jıı;:;e
Avusturya anlaımasmm ikinci met .,,-ıı• 
si olarak gösterdikleri talepler ,\~i 
yada A vusturyaya karıı beslenen ~ 
niyetin ne olduğunu açıkça göste dilı .. ' 
itibariyle Fransız ıiyasi mabafilinde 
kate pyan görülmektedir. ı-

• dife .. 
Fransız diplomatları Viyana h• JJıt 

rİ hakkında endişelerini gizlef1'l~iif1i'. 
beraer ıimdilik kat'i hükümler y if• 

k •-----·•- ilk .. c:e Jt•Y me ten saKJ111I1AKta ve on tori' 
taı mecliainde B. Hitler ve A ":;..,dıtt 
Diyet meclisinde B. Şuıniar tar iiP"' 
wylenecek nutukları dinlerneie J -". 
görmektedirler. Fransa ve t?'il~~-__., 
cak bu reami unsurlara malik _.fi• 
sonra vazivetlerini tavin edecekl 


