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Diyarbakır-Irak demiryolu 
1 İstanbul, 23 (Telefonla) - Diyarbakır

dan Irak hududuna kadar uzayacak demir 
;!Olu hattı inşaatına devam edilmektedir .• 
Bugün bu yolun altmışıncı kilometresi de 
ihale edilmiştir. 

~- FIA Tt ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetm ve Cümhuriyd esertnfn bekçim, aaf>ahlan çıkar ıtyıul ga.ıeteflir YENi ASIR Matbauuıda baıılmiıtır 
-

EDEN, ISTIFA ETTiKTEN SONRA Vekiller Heyeti 
~areşaı .Fevzi çakmak'ın iştirakiyle, Milli Londra Romaya 
}l,JüdaFaameclisi haı:~de=.mühimbirtoplantı yaptı . Tavizal Yapm~zı· 
Yurdun mudafaasına uy- d • 

k 1 1 d Ingiliz nazırı Samuel Hoar diyor ki : '' önümüzde 
guo arar ar a 10 1 iki yol vardır. Ya harba karar vermek, yahut su/. 

-------~---------izmı·r ......................................... hu istemek. Biz, bu ikincisini . yaptık 
M~afir Yu .. oslav ve Yunan baş

--------------- · Londra,23( ö.R)- B.Edenin hariciye 
---0--

Bir verem lıasta-
ilesi 
" . 
Qcız 

kiirmaktan 
değildir -

vckilleri, le Rumen hariciye müste
şan bagiin hududtta hususi lrer.e 
binere!c btanbula geleceklerdir. 
Balknn antantı konseyinin Ankara 
i;timalanr.a büyük ehemmiyet atfe
dJmddedir. Te.!silat üçüncü aayfa
rnızdadır. 

M. nezaret.inden istifası münasebetile Avam . . e-. n şe . . kamarasmda ge«:en sün açılan hararetli 
mmakereler Clün alqam neticelenınit ve 
kamara amele partisi mebusları tarafın. . 
dan hükümete kllJ'fı teklif edilen takbih 

hak- tabirini 168 reye karı• 31 ı reyle red

--o-

Şehadetnameleri 
kında mühim bir 

deylemiftir. Münakaıalar son derece 
canlı ve hararetli olmuı, bilhassa BB. 

kf Uoyd George ve Vinaton Churchill kud~ 
me Up retli bir tekilde B. Eden lehinde müda-

fütıso.d vekaletinden Ticaret oda- halelerde bulunmUf)ardır. B. Edenin is
sına gelen bir rncktuyta, men§c ıa- tifası meselesi böylece ıimdilik kabine 
hadctn:ınıelerine ehemmiyet veril- lehinde tasfiye edilınİ§ bulunmaktadır. 
rnezi bildirilmi§tir. Mddupfa denili- Paris, 23 (ö.R) - Berlinden bildi
yor ki : riliyor: B. Chamberlain tarafından Avam 

«Mell§e §ahadetnamelerine konu- Kamarasında yapılan tebliğe göre ıtal
lacak mal laymetlerinin hakiki sa· yanın İspanyadan gönüllülerin geri alın
tı!} kıymetlerine uycun olmasına ması ve buna mukabil iki tarafa muba· 

1 -SONU 1KtNCt SAHiFEDE - riplik hukukunun tarunması meselesin
de İrti'İ]iz fonnülünü kabul ebnesi üze
rine Almanyanın vu.İyetinin ne olacağı 
bazı ecnebi mahafilde soMl§turulm~tur. 
- SONU BEŞINCl SAH1FEDE -

. 
• ukümcti tenkit eden L loyd Gcorgcs 

ESKi BAŞVEKiL FLANDEN 

F ransanın . da ltalya ile 
anlaşmasını· istiyor 

Halkevinde 

Kızıla11ın ı1ardımc"'1n mini mini ı.ravrulanmız 



-
FIKRA: • 

Gençler teşvik edilmeli mi? 
Yafftl' Nabi'nin cVARIJK• dercisinde, bu konu üzerinde çdaın ve b. 

1arp muhanirinm fikirlerini hulasa eden bat yausında; kaıaca tunlan okudUk: 

-$EHiR t-IABERC:ERi, 
iz mir 

--0--

Bir verem hastd* : 
nesi kurmaktatı 
aciz değildir 

cEdebiyat:ı meraklı ıençleri lüzumundan fazla t~vik, tunartıeı bir teair 
ppmua bakunmdan zararlıdll'. Bundan az zararlı olmadığına kani olduğu
muz alakaanltğm ela, birçok kıymetleri baltaladığı muha.kkalı:tll'; binaenaleyh
ber ikisiııin, yani atAka ve tqvikin makul bir tekilde yapalma11 IUımdır.ıt 

Edebiyatla az çok ilgisi bulunanlara yeni bir tef öğrelmiyen yukarıdaki 
•brlar, beni fÖJ'I• dü:ıtmdürdii: Biz de, edebiyab eevea cençleri tetvik içiıı 
7apalan bir hareket var mıdır 7 

Bir bayii kantta-dağım hafızamda, bu aoruya cevap •erecek bir fCY bu
lamadan. Gerçi arusra fU veya bu pzete ve deraicfe bir cGençlik sayfu1ıt
nm açd.dığma n but saydamı intifar ettiiini İfİtmİyor ve ıönnİJor değiliz. 
Fakat açıkcumı söylemek lizangeline, bu gençlaı aayfalannda çakan yazı• 
laraı çoiu ya ka,.nlma arbdat batın, 7ahut da.tlann altt verİfte ıörmesi 
için üıtilnköril almmq yazılardır. 

Sanlan iyi bir tetkik n tenkitten l'eçirmdc, kıymetleri seçip çıkarmak ek
seriya düıUnfilmb'or. 'BirçOk rerlenle de tahit olduğum gibi, gençlerin gön
dent.iil yazılar, ufak bir ıöa cezdinnesinden sonra: cUğratacak bqka fCJ' 
kalmam ma'h aöderiyle sepeti boyluyor •• 

Menileket meseleleri üzerinde duyıu ve dütüncelerini gelİftİnneğe çaltf
tığunız gençler, muhekkak ki bu lüaydiye layık değillerdir. içlerinde cYazı 
YUIIllf olmakıt veya cŞiir ıeçinmekıt isteyenler bulunabilir; fakat bu isfu.. 
nalar bütün eençliie tqmil edilemez. 

Hiç ıüpho yok ki, gençlerin lllefKUI olmak mecburiyetinde bUlunduJdan 
birçok önemli ltl• vardırs fakat bunlardan biri de edebiyat deiil midir? 
Biz yarına bazırlanan gençl.iiin, her yönden olduğa gibi edebi kültür bakı
mından da esaslı bir tekilde yetipnesini istediğimiz için, ıuurla n dizginli 
bir alüanuı lüzumuna bniiz. 

Geçende değerli arkadllfUDIZ, Şevket Bil&in'le yaptığamız uzunca bir ko. 
nupmda fU aonuca varmqtık: 

Yuan adam, okuyan ve okuduğunu iyice anlayıp düşünebilen adamdll'. 
Okumumı. dütlinmesini ve yetifmesini candan arzuladığımız gençliği, yazı 
yazmaia tefvİk etmeli ve elimizden geleni esirıememcliyiz. 

FUAT EDlP 

Seydiköy Veremle Mücadele Cemiyet{ 

Yolunda birini 
yaraladılar 

Scydiköy yolunda belediye mezarlığı 
yanında bir yaralının istimdat ettiği ha
ber alınmasa üzerine derhal mahallind.e j 
tahkikata baelanmlf ve yarala lzmır 
Memleket hastanesine nakledilerek teda· 
vi altına alınmıştır. 

Yeni idare heyeti ilk 
toplantısını yaptı 

Facianın azametini, ne 
tehlikeler altında tesadüfün lü 
le yaşamakta olduğumuzu göz . 
ne getirirsek insanın tüyleri ~ 
Veremle mücadele i?inin ınilli _-ij 

dava olarak ele alınmasına zarua-ı 
vardır. 

Doktor B. Iriithatın ısrarı üzerine 
riyasetten affı kabul edilmiştir 

Çünkü bu mikrobun ,Jtr 
ulusumuzun hayatını tehdit W 
cek kadar kuvvetlidir. Bundaıa ~ 
ka açık veremlilerin saçtıkları -_..:a 
roplar ıahsen kendimizi, ve _,,, 
yavrularımızı korkunç tehdidi 

Yapılan tahkikatta bunun lkiçeşmelik
te Hasta sokağında 8) sayılı evde otu
ran Mehmet Ali oğlu Salih olduğu ve 
bir alacak meselesinden dolayı, arkada
şı Hüseyin tarafından tabanc::l kurşuniy
le yaralandığı anlaşılmışbr. Hüseyinin 
attığı kurşun, Salihin ayağına rastlamış
tır. Yarası oğır değildir. 

--=--
Yetim ve Jullorın 

Veremle mücadele cemiyetinin yeni 
idare heyeti dün akıam ilk toplantısını 

dispanser binasında yapmıı ve araların
da vazife taksimi ikmaİ edilmiştir. 

Senelerdenberi bu cemiyetin reisliği

ni ıayanı takdir bir şekilde ifa eden Dr. 
B. Mitat Orel riya etten affını rica et· 
mi~. bu ricası ısrara üzerine kabul edil
miştir. B. Mitat heyette mesaisine de· 

l vam edecektir. I maaşlarında kolay ık Bundan sonra riyasete avuht B. Sü· 
Bu ay başında verilecek zat maaşlan leyman Faik Özkan, umumi katipliğe Dr. 

için, mnliyece şimdiden haz.ırlıklara baş- B. Ali Hnlim Bayer, ikinci reisliğe dok· 

tor Bn. Saada Kağıtçılar, veznedarlığa 

doktor B. Şükrü seçilmişlerdir. Yeni he- da bulundurmaktadır. 
yete muvaffakıyet dileriz. Binaenaleyh bu uğurda ar.ara! 

öğrendiğimize göre veremle mücadele ,.ı..,karlığa göğüs vermek hena 
cemiyetini verimli bir çalışma içinde, mu-ı ni hem de vatani bir borçtur:. 
hite fayda verecek tekilde harekete ge- Maddi imkansızlık sözünün 
tirmdt üzere bazı eaaslı tedbirler alına- mes7lede yeri ~okt~r.' _ lıİ' 
caktır. Bu sene verem hastanesinin ta- Bılhassa lzmır gıbı yara?CI .I' 
hakkuku için hem vilayet, hem de bele- muhitte bir verem hastanesı'!e _.. 

cut vermek büyük bir iş sayı...-.:ı dfye yardım edeceklerdir. Bilhassa Vali 
Umumi vilayet Meclisinin 

B. Fazlı Güleç cemiyete müzaheretini yemizin bu büyük maksat i~~ı:: 
vadetmiotir. dım elini uzatacağını muhakl'IP" 

lanmıştır. Maaşların kolayca alınabilme- 1 -

si için bazı tertibat alınmıştır. Askeri 
mütekait ve malullere eski maliye vez
nesinde, mülki mütekait ve malullere 

T k ••J k ., yarız. • bl' 
1. e aU anununa gore cVerem mücadele Cemiyetit 

verem hastanesi için teşebbüsil 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d~ ve yetinJere yeni m~~e ş~e~nde .. ÇOK ı•s Tı AN G • • tevziat yapılaca'ktır. Bu suretle izdiha- Memurlara, yetim ve va
rislerine verilecek ma

aşların vergileri 

sisi ve takip fikri kuvvetli 
daşlardan bir heyet seçmelidir •• 
heyetin ltlaksat ve gayeyi izah U .H. BU LA J D J YOR mın önü alınacağı ümit edilmektedir. 

Maaşlarını barı~adan kırdıranların mu
ameleleri de ayın yirmi beşinde ikmal 
edilecektir. 

--=--

rek varlıklı ve muhabbetli va••lllillll'·ı 

lara baş vurduğu zaman yarc:hdt 
receğinde şüphemiz yoktur. 

(Ege kupası) maçlarına 
altı bölge girecektir 

Beş yaşında 
Bir yavru yandı Askeri ve mülkl tekaüt kanunuyle mil- tediye yapılmadan evvel vefat eden 

Çorakkepıda Osmanzade çıkmazında zeyyelatı hükümlerine göre memurla-! memurların, kanuni mirasçılarına inti-

Ulusumuzun şefkat me-111
• •.,.ı

da ne kadar hassasiyet göste~_.... 
pimizin malumudur. Müsbet ~ 
karşı memleketin alakası cellll .... -

mizi arttırmağa kafidir. 
Hareket bekliyoruz. 

·
-BA C:TARAfl 1 iNCi SAH1FEDE· bol h~ '- ı·v · · t•h d ff k 8 sayılı evde oturan B. Mehmedin beı ra veya maaşa müstehak yetimlerine ve--. ıkalinde de mezktlr vergiler yine istih· 
_ l'Vf aK.em ıgı ım ı anm a muva a . .. . I . . . . · · 

- l t dl f d d yaşındakı kızı Culızar, kazaen manga ın 
1 
yahut vari.slerıne verılen ıkramıyelerle kakın yekılnu ilzerınden hesaplanmak 

HAKKIOCAKC>öLlJ 
..; 

Jim, Adil, Mustafa, Namık. Süley· l:·fd- ~.8 t~n K an ~ er;~on~~ üzerine düşerek vücudunun muhtelif yer- • on senelik maaşların vergi tevkifatının lazımgelir. 
'inan, Mazhar, Hamdi, Sait. Kemal. ı m ış ır. azanan ar . a l . d Av l dd" 1 d .. Bir Ocakta 

Adil• d ld v M t H v k Ah t öz erın en yanmıştır. gır surette yara a- tayin ve hesabın dn bazı tere ut ere u- Mevzuubahis mebaliğ haddi zatında 
ın pazar maçın a a ıgı yara er er, asan ı anı ' me - k lcl 1 

. .1 .. . B h f · · F ·t s· w 1 Bah K nan bu yavru ha taneye a arı mıştır. şütdüğü cereyan eden muhaberelerden tekaüt maaşının hizmet senesine na7.a- --=--
ıyı C§megc yüz tutmuıtur. u a ta· gırgın, erı ımsarog u, a o- . 
·ki maçlara İştirak edecek vaziyette- ı nurnlp, Şevket Ardadır. nA .J -

1 
.
1
.k k anlaşılmakta olduğu~dan tat~ıkatta yan· ran toptan hesap edilmiş bir ifadesinden 

•_)!_ , __ !_ • ı b l B 1 T·· I_ k ırıoae cı ı ursu lışlıklara mahal verılmcınesı ve her ta· başka bir şey değildir. Binaenaleyh hiz-
uır. ızmır flllllpıyonuna stan u un ar urıc spor urumunun .. 

Ameleden biri enkd 
albnda can vermltll 

• .. L ""'k l • l l d. A rafta seyyanen muamele yapılınası ıçın met mukabı·u sayılan bu ~-.l=yeler 1836 maçlannda muvaffakıyet dıler, ıyı resmı mı em en o muş ar ır. n- Şehrimizde muallimler için ac;ılııcek 
1 

h bll"' lU ı.ı::uı 
haberlerini bekleriz. cak ikişer sene müsabaka idare ka-

1 
tayyare modelciliği kursu için muhtelif I a~.a~;~~.ğY_~~ rusus:ı~~lt~dgıneD ;;m numaralı kanunla değişen 797 numaralı 

EGE KJPAS( 
biliyetleri denenecektir. J il1' okullardaki muallimler müracaata 1 goru u ,~ ·rına ı~e .ve c en e er- kanunun birinci maddesi şümulilnden 

. . darlığa bıldırı uştır : hariç kalmakta ve bu itibarla vereseden 
FUTBOL ÇALIŞMALARI 1 bkaşlamışll ardkır. Bunlar tesbıt ı<edııınce 1 - A : 1683 1ıumaralı tekaüt kanu- bu tediyeler dolayısiyle ayrıca veraset 

Aydın bölgesinin cidden isabetli 
bir teşebbiisü neticesinde ortaya atı
lan Ege kupası maçlara fikri fiiliyat 
sahasına girmiotir. Aydın bölge baş
kanlı~ı. lzmir mıntakasına gönder
Cliği teklif mektubunda şu izahatı 

urs QÇI llC8 tır. l d v• • • nunun 2936 numaralı kanun a egıştırı- ve intikal vergisi aranılma.~ana mahal 

Futbol ajanlığının federasyona 
gönderdiği m esai raporuyle yeni · 
çalışma yılı programı takdir ve tas
vip edilmiştir. Federasyon bu hu
susta İzmir bölgesine tebligatta bu
lunmuştur. 

--=--

M 
len on tiçüncil maddesi mucibince sici- bulunmııınaktadır. 

şe 
len veya hükmen tekaüde scvkedilcn za- 2 _ Askert ve mülkl tekaüt kanunu-

veriyor : 
1 - Her sene tekrar edilecek 

olan Ege liklerine Manisa, Aydın, 
Balıkesir, Muğla, Denizli şampiyon
lariyle, milli kümeye ginniyen tz
mir takımlan arasından tesbit edi
lecek bir şampiyon takım iştirak 
edecektir. Likler bir devrelidir. Mak
sat Ege sporcu gençliği arasında ta
.sıııma ve kaynaımayı temindir. 

2 - Bu müsabakalar her sene 
temmuz ayıNn ortalarında başhya
cnk ve final maçları lzmirde, fuarın 
açılmasını müteakip yapılacaktır. 

3 - Müsabakaları, merkezi iz
mirde, bulunacak bir lik heyeti ida
re edecektir. Bu tiklere iştiraki ka
bul eden bölgeler murahhaslanmn 
iştirakiyle 6 martta ilk toplantı ya
pılarak esas nizamlar ve deplaBman 
işleri tekarrür ettirilecektir. 

NOT - Aydın mmtakasımn ka
rarı lzmirde gayet müsait karşılan
r.ıışbr. lzmir mıntakası bu teşebbü
se müzaheret ve iıtirak edebilecek
tir. 

HAKEMLER 

GELECEK TAKIMLAR 
Şehadetnameleri hak

kında mühim bir 

bitlcrle askeri memurlardan hizmet 
müddetleri 15 seneden aşağı olanlarla 
sicilcn veya memurin kanununun yet
miş yedinci ve yahut 2919 numarah ka
nunun üçüncü maddeleri mucibince 
tekaüde sevk.edilen mülki memurlardan 
hizmet müddetleri yirmi seneye baliğ 

Memleketimizi z iyaret edecek mektup o~mıyanlara, beh7r hizmet senesi için 
olan First Vienna ile federasyon bırcr aylık hesabıyle son aldık.lan maa-

d k t ... l • d.l ·§ I _ BAŞT ARAFI 1-tNCl SAHlFEDE - şın emsali hasılı üzerinden verilen pa-
arasın a a ı an aşma ımza e ı mı 1 1 
ve maç tarihleri de tesbit edilmiştir. dilduıt edilmesi lüzumu daha evvel ralar. . 
Aynca Balkan memleketleriyle ya- de bildirilmişti. Ancak hakiki satlf j B - 65 yaşını d lduran veya vazıfe 
pılacak milli maçlar etrafında da mefhumunun barı yerlerde l&yıkiy- icabı olmıyarak malul olan memurlardan 
müzakereler son safhadadır. le anlqılamadığı ve yanlıt muame-1 hizmet müdJctlcri 20 seneye baliğ ol

Merkezi A vrupada seyahate çı- lelere meydan verildiği cereyan eden I mıyanlara tekaüt kanununun 26 ve kırk 
kan Aston ViJl,ı adındaki maruf in- muameleden öğreniliyor. 1 üçüncü maddeleri mucibince kcu beher 
giliz profesyonel takımı memleketi- Mütekabilen ıerbeat döviz tediye- hizmet senesi için bir aylık hesabiyle 
mize iki maç yapmak üzere davet ıi suretiyle mübadeliitta bulunduğu-! son aldıkları maaşların emsali hasılı 
edilmiştir. Eğer hir anlaşmaya var- muz memleketlere vaki ihracatımız- üzerinden yapılan t cdiyeler. 
mak mümkün olursa maçların ilki da tüccann, mukabil ithalattan mü- Hizmet mu~ahili tazminat .h~kmündc 
Ankarada, ikincisi lstanbulda yapı- , tevellit bir prim mevzuu bahis ol· ı olduğundan hızmet erbabı ısUhkakları 
lacaktır. İngiliz takımına kaTşı muh- mrunam dolayuiyle, piyasa fiatin- gibi kazanç, iktısadi buhran, milv~ze~e 
telit şekli düşünülmektedir. den ~ya, yani zararına mal sat- ve hava kuvvetleri~e yaro.m1 vergil.eı:ı

lngiliz Çelsi takımı da yakında maaı lmt'iyyen varit ve doğru de- ne tabi tulu~ı lazımgelır. Vcrgının 
seyahate çıkacaktır. ğildir. Bu itibarla, mevzuubahis ül- hesabında tazmınatın ~ekununun ~ 

kelere yapılacak sevkiyat için talep tutulm~ı ve bu ta7..mınat ma~~ ve uc
olunan men§e tafıadetnamelerine ko ret mahıyetlnde olmadığına gore me~ 
nulmak üzere ticari vesikaların gö- k<lr kanunlarda yazılı yirmi ve otuz h

KROS KANTR1 

Önümüzdeki hafta içinde Kültür- rülmeıi, kıymetlerinin kontrolü, aa- ralık muafiyet tenzil.Alından istifade el· 

parkta bir kros kantri müsabakası j lif fiatlerinin piyasa fiatinden dun tir~:::~~:~: ~ata kanunen ls
tertip edilecektir. Bu müsabaka ye- 1 olmamasına dikkat edilmesi lizım-

Geçenlerde bölgede yapılan fut- di kilometrelik.tir. dır.» tihkak kesbcttiği halde henüz kendisine 
.. ' , \,.,. •, : : ... • • ' • • • i."fllt'I- • • • • 

Y ARINKI 25 ŞUBAT CUMADAN iTiBAREN 

TAYYAREDE Yine 2 filim birden 
BOYOK ARTiST MARLENE DIETRICH'IN MUHTEŞEM TEMSiLi 

KIZIL iZDiVAÇ 
KAPANMIŞ BiR TARiHiN KANLI SAHiFESiNi BiZE AÇAN. RUS ÇARLl(alNIN iHTiŞAM VE DEBDEBEStNl TASViR 

EDEN MUAZZAM FiLiM - A Y R I C A -
BEY AZ PERDENiN tKt SEViMLi KOMl(al TARAFINDAN YARATILAN 

PATE PAT AŞON SiRKTE FtLIMLERIGöSTERILECEKTIR 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

UL DAGORIN 
Emsalsiz zaferi 

UMUMi ARZU OZERINE IRAF.St BiR GON DAHA UZATILAN 

BEKARET iLE TORK~ 
SöZLO Periler 

FILlMLERININ SON GONONDEN iSTiF ADE EDiNiZ. 
Seanslar: Bekaret 2.45-6-9.15 de. Periler Diyarında 4.35 -1.50 de 

Diyarında 
. . . : .:-.. . . . .~ ,. :.· . ... '. -· . . , . ' . t 

nun kırk yedinci maddesi mucibince 25 
yaşını doldurmak ve yahut evlenmek 
suretiyle maaşları kesilen kız çocukları
na ve yahut maaşa müstahak yetimleri 
olmadan vefat eden mütekaitlerin yir- vale etmiştir. 
mi beş yaşından yukarı bulunan kız ço- Bir çok ameleler çalışırken, 
cuklarına :erile~ 2,5 senelik ~aaş1:11' "Ç9kmli~ ve amclcden Nevşehirli -"' 
kanunda (ıkramıye) olarak tavsif edil- met, enkaz altında kalarak can.,_-. 
ıniştir. F..sasen bu paranın maaş hakkı tir. 

sakıt olduktan sonra verilmesi de, ma- Yapılan tahkikatta tedblrsi~ ~ 
hiyelcn ikramiyeden başka bir şey ol- biyel verenlerin HüsnU ve M~ ~ 
madığını açıkça gö.stennektcdir. Bu ne- dukları anlaşılarak lüzumu m~ ' 
vi ikramiyelerin dahi yekunu üzerinden lerine karar verilmiştir. 
hiç bir ?'uafiy.et teruilalı ya~ılmaksızın Duruşma safhasında suçlul~, "' 
kazanç iklısadı. buhran, muv~ze~e ve te kendilerinin kusuru olmadı~.---.. 
hava kuvvetlerıne yardım vcrgılerı kc- etmişlerdir. Bir çok şahitler ~ 
silmesi lôzımdır. ve gelmiyen bazı şah.illerin ce~-

- SONU DöRDONCO SAHiFEDE - karar verilmiştir. 

Halkevinin çalışmaları 

Resim sanatı hakkında 
konferans hazırlandı 

, 
Ayrıca Aydın oğullarının mimari eserlet• 

hakkında da bir konferans verilece~ 
1 - Res.5am Celfil Uzel tarafından oğullarının mimari eserleri) , 

Evimizde muhtelif san'at ekollerine alt projeksiyonlu bir konferans ve 
bir seri konferans verilecek ve ayni za- Bu kıymetli konferansa bütün 
manda me~ur tabloların kopyeleri de lar davetlidir. ~ 

projeksiyonla gösterilecektir. Konferans- 3 _ Evimiz salonunda her~ 
lara her hafta çarşamba gUnü akşamla- perşembe günü akşamı saat u6'I ilr 
n saat l!>.30 da başlanacaktır. bülün yurodaşlara Karagö~ 0'1 ~ 

Konferanslar yedi hafta devam ede- nanacaktır. Para.sız olan bll , 
cek ve ilk konferans iki mart 938 çar- oyununa bütün Izmirtiler dave ~ 
şamba günü verilecektir. hk ııı tf1 
Mevıular şunlardır : 4 - Halkevimiz mü.ata ~ 
1 _ Primitifler bando şefi bay Galibin id~r ıctit· 'f1' 
2 - On altıncı asır ltalyan san'atı Ilalkevi bandosu teşkil edile~~, 

vamlı ve hevesli çalışmak hcV 
3 - On yc.J:--J asırda Ispanyol ve ..,a ~ 

u.u.&Q müzisyenlerin kayıtlarını , .. 
Hollanda san'atı ba• 

4 - On yedinci ve on sekiz.inci asır 

Fransız ve lngiliz meslekleri. 
5 - On dokuzuncu asır Fransız san'atı 
6 - Modem san'at 
7 - Türk san'atı : Mimart, dekoras-

yon, minyatür. 
2 - 25 / 2 / 938 tarihine rastlıyan cu

ma günU akşamı saat on sekizde mimar 
bay Necmettin Emre tarafından (Aydıa 

·· E. · krl llğın·e.., uzere vunız se e er ..'.al 
ları bildirilir. ,,,. 

5 - 26/ 2/g38 cuınarLe i a~.,....,. 
21 de Evimiz Halk dersanele 
sinin yıllık eğlentisi vardır. il İti!. 

6 - 24/2/938 perşembe gtııı ""'
yın ..,e 

16.30 da kitapsarny ve ya 
1 
tı~ 

da köycüler komitesinin top an 

dır. 
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Vekiller Heyeti 
Mareşal Fevzi Çakmak'ın Jştiraki,yle, Milli 
Müdafaa meclisi halinde-mühim bir toplantı 

L~KARA, 23 (Yeni Asır mu- Vekiller Heyeti,";üteakip toplan- ciye nezareti müıte§an hududu
~den) -·. Bqvekil B. Celil tılannda bu ay bqmda Büyük Mil- muzda hususi trene binecekler ve 
..;arın . Ankara ya avdetini mütea- let Meclisine verilecek olan 938 ae- Sirkeci garında merasimle karııla
~~ ~killer Heyeti, Milli Müdafaa1 nesi bütçesiyle metgul olacaktır. na'caklardır. Müttefik devletler mu
'İ ,..~ı halinde olarak Marqal f:ev- ı lstanbu1, 23 (Yeni A11r muhabi- rahhasları yarın (Bugün) tehrimize 

yaptı 

\41Qllaiın iftirakiyle bir toplanh rinden) - Ayın yirmi betinde An- gelecekler, yine hususi trenle Anka
~lflır. Geç vakite kadar devam karada toplanacak olan Balkan An- raya hareket edeceklerdir. 
~ bu toplantıda yurdun yüksek tantı hariciye nazırları ıkonaeyine if- Konseyin bu defaki içtimaına bü
L.. -faatlerine uygun bazı mühim tirak edecek olan Yunan Bqvekili yük ehemmiyet veriliyor. Miwir
~lann ittihaz olunduğu bildiri- 8. Metalau ile Yugoslav batvekili lere dost memleketler ıazetecileri 
~ B. Stoyadinoviç v_e_R_o_m_an_r_a_h_ar_i-_de_r_ef_ı_k_ıt_etm_e_kt_ed_ir_. ____ _ 

Yugoslav ve Yunan Başvekilleriy)e 

Rumen hariciye mü.steşarı 

Gece yarısın.;lan sonra hududumuz
da hararetle selimlandılar· 

Misafirler bugün Istan
bulda karşılanacaktır 

r~1ıırad, 23 (Huauıi Muhabiri
iıe n - Telgraf) Ankara yolunda 
t' 'ıraddan aynlan Romanya hari
~ek ıtıüstqarına Belgradda yüksek 
it., abul yüzü göaterilmiıtir. An
~ ada toplanacak olan Balkan an
Sı kf!nseyine Romanya hariciye 
it nı temsilen ittirak edecek ol&n 
)~e_n nazırı Belgradda Yugoslav
~vekiliyle bir mülakat yapmlf, 
.._ L e Prens Pol tarafından huzu-

lllbul ec1·1m· ı· · · ~ ı lf ır. 
~ lıgoslavya batvelcili ve Rumen 
, rı ~lgraddan dün gece yansı 
~ı~lardır. istasyonda Türkiye 
~otlo erı, Yunanistan, Romanya, Çe
~·V'&.kya, Fransa ve lngiltere se
'-

1 Romanya nazırım ve Yugos
llQ'la baıvekilini tqyi etmiflerdir .. 
~aıır Selanik yoluyle Istanbula, 

•tı Anka raya gideceklerdir. 
KöPROLODE 

'-~öl>riilü, 23 (Hususi) - Yugos
~vekili doktor Milan Stoya-

dinoviç ve değerli Rumen hariciye 
müsteıarı Köprülüden geçerlerken 
kendilerini halk ve belediye reisi 
karJılamı§tır. Belediye reisi iki mi
safiri Fransızca bir nutukla selam
lamış ve Ankara seyahatinde ken
dilerine muvaff akiyet temennisin
ae bulunmuı, bütün Balkanlıların 
sulh fikrinde müttehit oldtıklanm 
gönnekle köprülülerin mesut olduk
larını teyit etmi§tİr. 

Dr. Stoyndinoviç, istasyonda bir 
müslüman kadına : 
. - Ankaraya gidiyoruz, Ankara 

Türkiyenin merkezi ve ,arktan zi
yade garp milletlerinin emniyet et
tiği bir merkezdir. Müsaade ederse
niz, orada, Ankara halkına selamla
nnızı, götüreceğim, demİ§tİr. 

Müslüman kadın JU cevabı ver
mİ§tİr : 

- Kardeılerirnize selim M>yleyi-
nız. 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Son 
dakika : 

IVIıs ı r la Fransa arasında 
fikri dostluk büyüktür 

Sayİn misafirlerimiz Yunanistan 
baıvekili General Mett.ksas, Yugos
lavya ba§vekili bay Stoyadinoviç ve 
Romanya hariciye müstqarı hudu
dumuza girmi§ler ve hudutta selam
lanmıtlardır. Misafirler lstanbul yo
lunda seyahatlerine devam ediyor
lar. 

Bu devrede Balkan antantı kon
seyi reisi bulunan Yunan baıvekili 
çok nqelidir. Yann (Bugün) ,eh
rimizde hararetle istikbal edilecek
lerdir. 

Istanbul, 23 (A.A) -- Balkan antantı 
daimi konseyinin Ankaradaki toplantı
sı n1ünasebetiyle bu .sabah Belgraddan 
§ehrimize gelen Belgrad elçimiz B. Ali 
Haydar lle bir1ikte Yugoslavya hariciye 
nezareti siyasi daire umum müdürü bay 
Smilianiç ayni nezaret Balkan :şubesi 

şefi bay Ristiç, hariciye ~ube şeflerin· 
den bay Gnvrilo\'İÇ, A\1ala ajaru;ı umum 
müdürü bay Yovanoviç, Vreme gazete
si muharriri Svitovski de ~ehrimize gel
mişler ve Pcrapalas oteline inmişlerdir. 

Ağahanın 
Oğlu lstanbulda 

lslanbul1 23 (Yeni Asır muhabirinden) 
Ağa hanın oğlu Ali han ve karısı bu
gün şehrimize gelmişler ve Akşam Av
r upaya hareket. clmişlerdir. Ali han, 
babasının da gelecek sene Istanbuln gel
mesi muhtemel olduğunu söylemiştir. 

ES 

Atatürk 
Halkevlerine şuurlu 
ve nurlu calısmalar 

t ~ 

diliyor 
Anİı:ara 22 (A.A) - Halkevleri

nin altıncı yıldönümü dolayısiyle bü
tün Halkevlerinin sarsılmaz bağlılığı 
ve gönülden saygısını yüce Şefe su· 
nan telgrafa Atatürkün lütfettiği ce• 
vahı aynen neşrediyoruz : 

Kcma Atatürk 
Cümhur Başkam 

is tan bul 
Yarattığınız büyük idenlcr içinde 

çalışarak gösterdiğiniz yüksek hede
fe bir an evvel varmak istiyen Hal
kev)eri bugün altıncı yıldönümünü 
tezahüratla kutladılar. Bu güzel. ve· 
aile ile de Büyük Şefe inan ve ba~
hlıklannı bir daha coşgunluklarla 
tekrarladılar. Halkevlerimizin bu 
candan bağlılıldarını arzcdcrkcn yü
ce tazimlerimin kabulünii rica ede· 
rım . 

Dahiliye vekili C. H. P. 
genel sekreteri Ş. KAYA 

Sükrü Kaya 
Dahili('e vekili ve C. H. P. Genel 
sekreteri 

Ankara 
C - Kültür sahasİndaki ink işafı

mizda mühim bir vazife gören Hal
kevlerinin yıldönümii münasebetiy
le gönderdiğiniz telgraftan çok mü
tehassis oldum. Teşekkür eder ve 
Halkevlerine şuurlu ve nurlu çalış
mı:t larında başarılar dilerim. 

ATATÜRK 
- - = --

Eski Başvekil Flanden 

Fransanın da ltal
ya ile anlaşma

sını istiyor 
-BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHtFEDE-
dar olmaktadırlar. 

Paris, 23 ( ö .R) - Sosyalist partisi 
renel aelueteri B. Paul Faure «Popu
lairu ıazeteı.i.nde sosyalist partisinin ha
rici siyasetteki daimi prensiplerini say-

na SAY:FA 3 ·• 
6 , ..... 

. . . ... .. . · 

SO.N HAB .. E -. R . .. . . . . ... -._,, . . 

Aşk yüzünden 
Istanbulda cidden feci 

bir cinayet oldu 
lstanbul, 23 (Yeni Asır muhabirinden) - Mercanda atk yÜ• • 

zünden feci bir cinayet oldu. Sevdiii kızla göriittüğünden dolayj 
arkadatı Refikle kavgaya tulufan sabıkalı on yedi ya,ında Arif, 
kendilerini ayırmak isteyen Hasanı tabanca kurtuniyle ölaürdii. 
Katil kaçmağa muvaffak olamadan yakalandı. · 

·Deniz bank müdürü 

Bugün lzmire ·1?eliyor 
• 

Denizbank lzmir, 
Vanda şubeler 

Trabzon ve 
acacaktır 

• 
Ankara, 23 (Yeni Asır) - Denizbank umum müdürü B. Yu· 

suf Ziya üç gün kalmrık üzere Ankaradan tzmire hareket etti. 
Umum müdür, yarın aktam (bu aktam) tehrinizde bulunacak, 
liman İf lerini, t~kilat ve tesliatı teftit edecektir. Bu. ~eftitl~r bit
tikten sonra deniz tarikiyle lstanbula ıidecektir. 'Denizbank İz. 
mir, Trabzon ve Vanda tubeler açacaktır. 

Ziraat kongresi 
Egeden altmış mtİrah~ 

has iştirak edecek 
Ankara, 23 (Telefonla) - Ziraat kongresi hazırlıklarına bü. 

yük bir ehemmiyetle devam edilmektedir. Sayın iktısat Vekili 
B. Şakir Keıebir ziraat kongresi hazırlıklariyle mefgul olmakta
dır. Ziraat kongresinin toplanacağı gün bu hafta tesbit edile
cektir. 

Kongrede tütün zeriyatının tahdidi, mü&tahsilin ihrac edilet ek 
mahsullerin standarizasyonuna tarlada yapılacak ihza:-ratla i4ti
rak etmesi de görü,ülecektir. Ege mıntakasından kongreye 60 . 
mmahhas ittirak edecektir. 

Amerikadan AnkaraYa 
bir ticaret heyeti geliyor 
~ 

Ankara, 23 ( Huıuıi • Telefonla) - Amerika ile memleketi· 
mi:ı: arasında bir ticaret anlatması akdi için Amerikadan bir he- · 
yetin Ankaraya gelmesine intizar edilmektedir. Anlatmaya ait 
proje Amerika sef aretiyle Türkiye otoriteleri arasında ih-zar 
edilmittir. Projeler teati edilmiftir. 

Ankaraya gelecek olan heyet, anla!manın tatbikatını ve Tür
kiye - Amerika ticaretinin inkişafı etrafında te!ebbüsatta bulu
nacaktır. 

Firari Ihsan, bir F raıısız 
adasında • 

ımış 
• 

lstanbul, 23 (Telefonla) - Geçenlerde Osküdarda Onnik is
minde birini öldüren ihsanın Osküdar hapishanesinden firar et· 
tiğini haber vermittim. Müddeiumumiliğe gelen malumata göre 
firari ihsanın Fransanın hakimiyetinde bulunan bir \lehirde bu
lunduğu anlatılmıttır. 

~. l>aris, 23 (ö.R) - Mısırda Fransız sanat sergisini açarak bazı 
tiıydtetlerde bulunmut olan maarif nazırı B. Jean Zay seyaha
ltra. en avdet etmit ve Mısırla Fransa arasındaki fikri dostluğu 
'ttl'iıt eden hu seyahatin neticelerinden ve mütahedelcrinden 
Ji~lll~un olduğunu söylemiştir. Maarif nazırı Mısırdaki Fransız 
,, lıselerinin ve arkeoloji m(ktebiyle Hukuk Fakültesi gibi mü
~:e~elerin tam inkitaf halinde olduğunu ilave etmittir. 8. Jean 
ot/ ~n fikrince istikbalde Fransız - Mısır fikir İf birliği mazide 

Ihsan gemicidir. Bu sayede firar ettiği , evvela Napoliye gitti· 
ği, bilahare Fransanın idaresindeki adalardan birine kadar git· B. Muammer Eriş Fransa miıdafaa 1ıazırı B. Daladier meğe muvaffak olduğu sanılıy"r· 

mebus oluyor makta ve ıunları yazmaktadır : Blwn Al h 

ji ;;i;f ;c·;ıe geçen mü-
hinımat imha edilmiştir 

Almanya ile anlaıma yolunda kabul edi- m an ava nazır l Ankara, 23 (Telefonla) - Partinin k 
1 

ih 
1 

ak b'ld' · · 
•. .. v. lece esas arı sar o ar ı ırml§lt. 

munhal mcbusluklnra gosterecegı nam- B 1 d .. 
1 

k 
1 

• k ti d' 
1 d 1 b k .. un ar a mustem e e erın ıyme en •· p [ d h tf k f t 

zct er arasın a ş an ası umum mu- rilmesi için i~ birliği, bazı müstemleke- O onya a arare e arşı anmış lT 
dilrii bay Muammer Erişin bulunduğu terde nüfus yerleıtinnek için kolaylıklar Vartova, 23 ( ö.R) - Almanya hava nazırı ve Prüsya batve-
muhakkak addedilmektedir. Bay Muam- l · b' k 1 gösterilmesidir. Fransa Almanyanın kili general Göring buraya ge mıf ve ırço nazır arla hariciye 
:mer Eriş mebus olduktan sonra da 1~ nezareti protokol •efi tarafından kara, ılanmıs. tır. Mares,al Görinc:ı-bankası umum müdürlilğünü ifa ede- müstemelekeler hakkında taleplerini bir T 0 

cektir. anlayıı ve uzla~ma ruhuyla tetkike ve Leh ordusu batkumandanı Mareşal Ridz Smigli ile bir mülakatta 
. d• münakaşaya hazırdır. Fakat bu müz.ake- bulunmuştur. Bu aktam hariciye nezaretinde terefine verilecek 

Dost gaz.etecıler gel l renin umumi bir tesviye kadrosu içinde ziyafetten sonra Maretal Göring yarın reisicümhur B. Mosiski-
Pari 2 lc;lanbul, 23 (Telefonla) - Yugoslav- cereyan etmesi ıarttır. Siyasi meselde- nin davetlisi olarak bir av eğlencesinde bulunacak ve cumartesi tı11.ı '• 3 (ö.R) - C. S . A . R. (Gizli ihtilal komitesi) depola- v d d k h · · B B ki k qa b l ya \ 'C Yunan gazetecilerinden kalabalık rin halli ve sulhun teıkilat altına alınma- günü artovaya av et e ere arıcıye nazırı . e e görÜfme ela... u Unan mühimmatın yeniden patlıyarak bir kazaya mey- V d k 1 k 
•• Ve bir grup geldi. Yarın sabah Ankarayn 11 suretiyle bütün Avrupa meselesi hal- üzere artova a a aca hr. 

t.r •efl~~eıneleri için bunların en tehlikelileri belediye laboratu- ·ı M ' k 
\. T ıg h ık b gidiyorlar. Gazeteciler Balkan antantı ledilmİf olmalıdır. .Japonya l e eksı·ka arasındakı· mu"za erat q"'· ~' Vasıtasiyle imha edilmiştir. Bu mü immat aç ir sa-
t. "'" Yıa ld k ·ı · • M konseyi miizakeratını takip edecekler- Sosyalist partisi bu prensiplere sadık • A k / d 
qj._ D'" .~· 1 tan SOnra bir fitil VaSıtasiyle atef veri mttbr. Üt• merı• ada ı~vı• karsı anr--a l 

T "lırtilt" dlı'. ' kalmııtır. 1talyaya gelince, İspanyadaki J ~ 1 ' • "af 1 k u içinde bir alev ve bunu takiben duman sütunları et-
t apla b · d h ı l(alya.ya ni.decek rönüllülerini geri alması icap eder. Nevyork, 23 ( ö .R) - Hayde-Parkta gazetecileri kabul eden ....._Ur. mış ve tehlikeli mühimmat ir an içın e ma vo mut- ~ h d - · · b ' ld 

.. ~... Fransa herkesin emniyet ve selameti için reisicüm ur 8. Roosevelt yakında Vatingtona öuecegını ı ir-
'i:' ~~~~~~~~~~~~~~;;::;:;[)2%Z~m;;ifi;;~ Kral/ar herkese bitap etmektedir. Eğer bu yapll· mİf, fakat AvruP,a vaziyeti hakkında tefsirlerde b ..:lunmaktan iç-i l~J.r~~z2;1~Z7' 7Z7 a::Gl!Za,.~!"A'"IW!Q' Roma, 23 (A.A) - Dolaşan bir şnyi- mana Avrupa ve dünya için müthiı sa- tinap etmittir. Bununla beraber reisicümhur bugün Avrupaya 

MiRiN HAV ASI ... LALENiN HA\TASi' AiLARCA aya gör bay Hitlerden başka Belçika, atler mukadderdir. Bunun haricinde hareket eden Amerikanın yeni Londra 5efiri yle uzun bir müla-
~ ŞEYH AHMEDI DiNLEYECEKTiR Siam kralları ile Hollanda kraliçe.si, Ar- umumi anartiden baıka hiçbir ihtimal katta bulunmuftur. 
l . ,. navutluk ve Yunan kralları da ltalyaya yoktur. Siyasi mahafilde beyan edildiğine göre Meksikadaki Şogan UR KÇE ŞEYH AHMET gideceklerdir. Londra, 23 { ö.R) - Fransa aefiri madenlerinin Japonlar tarafından ifletilmesi için Meksika hü· 

Romanyada sükunet B. Corbin bu sabah Forreinr. Office'te kümctiyle Japonya arasında yapılan müzakereler Amerikan hü-
VE kabul edilmİ.ftir. B. Corbinle yapılan mü- kümet mahafilinde kaygı uyandırmaktadır. Çünkü Japonların bu U ç A N K o V B o y vardır zakereıer hakkında malUnıat verilrnit ol- suretle burada bir deniz üssü tesis etmeleri de mümkündür. şu 

'l't.JitlC. Bükrcı. 2 3(A.A) - Siyaıt bir tah· mamakla beraber rörÜfme mevzuunun takdirde Amerikanın San-Diago deniz üssünden ancak 1200 mil 
\ ~E.{OKS JOURNAL - RENKLi M/Kl VE SAiRE li>•ctin öldürüldüiü hakkında dönen ta· tnailter~ ve ttalya arasında açılacak mü- JI mesafede olan bu üs sayesinde Japonlarm Panama kanalını ve 

~---=~!) ... ,...._P:__::S_:l _~B~U:_:G~~O~N~~L:·~A~L~:E~D~E:_ ___ _ıji1~ia:t:ar~u:ı:l•:ız~d:ır~. ~B:ü:tiı:' n~m:e~ml~ek:e:tt~e-t:a:mJ:zak:e:r:el:er~v~e~la;p:an~y~a~:m:•:sel:e:•~İ ~o:ld:u:iu:ı ileride açılacak Nikaraıua kanalını lrnntrol edecek mevkide ol-
- malarından korkulmaktadır. 
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iki va kar ısında: 
Bilginerle çok 

enteresan bir görüşmede bulunduk 
Dr. Abdi Mulıtar 

Büyük şüpheler uyandıran bjr sual: Kimler çocuklarının ____________ .... _________________________________________________________________________ __ 

babası değildir. Hangi çocuklar gayri meşrudurlar? •. -
şaşırtıcı buluşları · bu meseleyi 

----------------·-
Fennin kısmen 

halletmiş bulunuyor ... Fakat ebedi' muamma 
-------------------------------------halin de kalmağa mahkum olan noktalar vardır 

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

, ..... 

Bir esrar kaçakçılığı 
Ehli 
lar1 

vukuf hadise yerinde yaptık
tetkiklerin neticesini anlattı 

Evinde tavan arasında dört kilo esrar şahitlerinin islimaınn başlanmıştır. 

Uç tabanca ve üç bıçak bulunduğu iddi- Bu şnhi.tlerden bazıları şu ifadede bu
asiyle tevkif edilerek üçüncü asliye ce- lurunuşlardır : 
za mahkemesinde duruşması yapılmak- - Esrar meselesinden haberimiz yok
ta olan eski csrarkeşlerden Veyselin t tur, yalnız ı;ilahçı Refik ile, Veyselin 
muhakemesine devam edilmiştir. arasının açık olduğunu işittik ve halta 

Geçen sayımızda yazdığımız veçhile, Refik bir gün : 
suçlu vekili, hadiseyi müteakip sorgu - Ben senin canını yakacağım ! 
hak.imi ve vukuf ehli tarafından müek- Dediğini de başkalarının ifadelerine 
kilinin evinde yapılan tesbiü delaile ait atfen duyduk .. 
rapor veren şahitlerin mahkemece cel- Demişlerdir. 

bedilerek dinlenmesini istenüş ve dün Bu sırada müdafaa şahitlerinden ba-
vukuf ehlinden bay Kemal mahallinde zıları daha çağırılm~ ve gelmedikleri 
yapılan tetkikatı şu suretle hülnsa et- görülünce suÇlu Veysel ayağa kalkarak: 
tniştir : - Bayım.~ Bu şa)UUer de burada idi. 

Uç ehli vukuf suçlunun evine gittik. Bunlar üade vermek.ten çekiniyorlar. 
Hak.im huzurunda tetkikatunızı yaptık. - Öyle şey olinaz. Burası mahkeme-

IK1 VAK'A KARŞISINDA 
BULUNUYORUZ: 

' 
Fakat evlatlarının babası olduktan er- Eve giderken, sokak kapısının zorlama dir. Herkes gelip şahitliğini yapabilir. 

......................................... kak d W!1dir , 
• • kekler için o kadar mubak egu .» neticesinde kırılmış oıduğunu, evin alt Suçlu bu şahitlerin behemehal gelme-
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::ı['8{i~r :J 
Gazetelerde yeni 

numaralar ... 
Adım (Fiske) dir. Vaı.ifem de fJ,sk~ 

lemek. (Taş) olup baş yarmak, (~ 
olup kalp delmek istemedim. suna ) 
men, fiskclerim, yerine göre, (Ş~ 
tesiri yaparsa, kusurwnun affını, ac 
saygılarımla şimdiden, yalvarırun. Cş1' 

- Huy canın altındadır, derler. pi 

çıkmayınca huy çıkmazmış .. Meğer _,.t 

boş lafmış bu .. Sayın üstat bay Zefl'.;j 
Besimin ahretten dünyaya gönd~ 
mektuplan okuyor musunuz? .Ahrt 
yine gazetecilik yapıyor. Huylu bur: 
dan vaı. geçmiyor işte .. ölmü~ ols3 
hi .. 

- Ay, Zeynel Besim öldil ~U ! 
1
,. 

- Dirilmesi yakl~tı, arkadaşıtll·· 
11
• 

kında bay Haydar Rilştil ile becarlJ 0 

caklnr .. 
- Neler işitiyorum! Kulaklartıi\8 f.ıl'' 

rlamıyacağım geliyor... . llP 
- Gözilnle de göreceksin iki göt. 

Yalnız kendini sıkı tut ve imanını ~ E Röportajı yapan ~ Doktor ayağa kalkmqb. Mu.ayeneha- tarafında depo haline konmuş bir oda- lerini ve dinlenmelerini istemiştir. 
1-. Birinci vak'a Glaskovda ge- : Adnan Bllget : nesi içindeki bir tablonun önünde du- nın tavanından iki parçasının kınlmış Suçlu vekili avukat bay Thsan söz ala- m~ .? .. 

çiyor: =•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= rakladı: ve parçalarının yere bırakılmış olduğu- rak demiştir ki .. : rtf.t' 
• •--- • d Bu sabah1 Yeni Asır bac:ıı>ub. ıı .!.ol• Ba da maruf bir butanede, gayn __.. -« Kulıanç ve izzeti nefıme son e- nu gördük. Evin her tarafında tetkikat - Hadise aydınlanmalıdır. Bazı şa- -s ,,.v 

di bir hadisedir. Maruf tnciliz Lordla- rece bağlı erkekler için: yaptık. Uzun raporumuzu verdik. bitlerimiz kim bilir ne sebepten mahk~ Hakkı Ocakoğluna rastladun.. A 
rmdan N. C. Velton'un metresi Bn. Sel- ı - «Çoeufum acaba benden r:ıidir?ıt - Kırılmış tahta parçaları, her za- meye gelmekten çekiniyorlar. Bunlar acele gidiyordu. 
na'nın bir erkek yavruıu dünyaya ııeli- Şüphesi kadar öldürücü bir azab tasnv man yerine girer, çıkabilen vaziyette mi- da gelmeli ellerini vicdnnlanna koyup Sordum : 
>'or. Bu h.utane gayet iflek n doğumu vur edilemez. Erkeklerin kendi kendile- dir ? hakikati açıkça söylemelidirler. Bunlar · - Nereye böyle acele acele? 
fazla butanelerden biri olduiu için do- l 1 rine ıordulı:lan bu gizli ıwılin cevaba, - Orasını yanımızda bulunan maran- da dinlendikten ~nrn, biz müdafaa hak· - Meslek değiştirmeğe .. 
ğumu müteakip Bn. Selnanm yavrusuna biç bir .wdıı bulunamamııtır. goz tetkik etmiş, yerinden oynamıyan kının kudsiyetine dayanarak yUksek - Ne olmak niyetindesin 'r {l• 

verilmesi icap eden 39 numara, aynı za- BENZEYIS VE H %KiM tahtalar olduğunu söylemiştir. huzurunuzla bir keşif daha yapıhnasmı - Sayın doktor bay Memduh sar~ 
A mesleklerimizi değış' tirdik.. O gaıc 

manda bafka bir y&TNJa da veriliyor. UNSURLAR • - F.srar1ar buradan çıkını~ ? istiyeceğiz .. 
tı iki rün sonra meydana çıkıyor. Bu ba· - Bilmem... Gelmiyen şahitlerin celplerine karar oldu, ben de kimyager olacağım.. 6~ 

- GU1e güle bayım, Allah iklnlıe 
tayı yapan hemJire itin farkına varınca . Doktor .. 1.mdı· e••sa .,.;..;,,ord·• .. Suçlu tarafından gösterilen mUdafaa verilerek duruşma haftaya talik edildi. • ~...ı .. 

... - o-·; u yeni meslekleriıilzi riiUbarek C\:> ..... 

d~~ ~~ hMeqlrelere haber ver· - <t Gerçe; çocuğunun veçhen kandan mı, yokaa ltendileriıie.' •ırınga «Ü» wrubu ı" ıe' çok dig" erbin bir FtSKE 
ınıı:aneiı _...;7 or. ea'al olmamak için h h . b · f d b .,. to 

çocuklardan birini Bn. Selna'y'a, diğerini · vera er b angı 1~. tbra ın l<~t· b ~- edilen kan yüzünden mi ölüyorlardı? kandı. Onun kanı her yabancı 
fakir bir • 1 ba arına e?~cmesı un?~ ~ 1 ır Uzun arp.ştırmalardan sonra bir Fran· çuha iyilik verebildiği halde, ya• K 

. anaya venyo~. .. .. _ cevabı olabılırse de, colC defa meş.. s.ız filimi bunun ııebebini buldu. Hayvan b h·ç b·r ~·bun ona hayrı do- azanç 
Fakat Bn. Selna bır turlu çocuga ısı- ldukl l ld dah.· ki ancı ı 1 

e· -.•. . . ru o arı ıa e 1 çocu ar lrenı insz.n vücuduna çirince toplu kü- kun mıyordu ' 
namıyor. Hata hatırına eelmedıgı ırn h b 1 b b'l" ı ' a · 
ICI d~ çıkaramıyor. Bot boiaz hemıire- 1 a a a~ın~ .~nzemeye ! ır er~ - meler haline geldiği ve bu k~m~ler~ .~~: 1 • : ~ni ~eşif~eİ' ins~nları kan cin- K ,, e 

• ___ !_t bir ·..:-aft ;:.er· . d •- 1 '4avı gozl~, sarı ~açlı ana,. ba marları tıkayarak hastnyı oldurdugunu sı ıtıbarıle böyle dort sınıfa ayır· anununa gor 
nın aaınunı ILU .... me ıı, OllUZ L l d 1~ •• ı·· • !... '- ga J • 

___ , Şiınd' --L oa ar an l',;.~ra goz u, sıya,aı ç ı meydana çıknrdı. ' dıg" ı sıraya gelince· müellifin biri ""' 
sene sonra açıla TIUWuyor. ı nuuı· - • ki ld•w• "b" • k. ' -"" 
k mededir. Altı 

8 
danberi İngiliz adli- •. ocu ar ge ıgı S! 1• çır ın a.~a - Kan kaybeden ruutalara hayvan kanı kan cinsi malum karı kocalardan - Battarafı 2 nci sahifede....-~· 

e ,. b 
1 
~ L---= .t 

1 
1 abalardan VENOS kadar guzel d~ü, insan kanı vc:mek lüzcmu öğre- dogw an rocukların ne cinsden ola- 3 - Mezk11r tekailt kanununun e • .t 

yeıı ang çocu5 _. ~· anaya tu o • lA dl d · b·ı· B • "" ' ı.sapç· _ yinl ııuJd&r. ev a .. ar a yetıçe ı ır. ,enıeyış nllmiş oldu. Fakat insana, insan kanı 11• cağını araştırmay'ı düşündü. ci maddesi mucibince bir nilfusa ~ 
dupna ta. ~ mef, • • ı oldm:u 2aman mesele kalı:nazsa rını;a edildiği halde dahi yine bir çok edecek maaş mikdarının 300 kurul 
de 2- :~~~l vak a memleketımız~ da, h:nzeyişi1:: ~lmadığı •• Y,akalar ölümler oluyo:du, birçok hastalar c!a MOTHIŞ HAKiKAT daha aşağı .olduğu ahvalde on. seıı~ 

geç Y • •• • ik . 1 da «şuphe(? Qutun kuvvetıle erke- $On derece istifade edivorlardı. •. • defaten verılerek alftkalan kesilıll ~ 
Bundan seneler once B~da bır f) - Bay Abdı Muhtar ği kemirebilir B _ -L-J k d '". 1 • k - Fabt doktor, bu çok muthlıl dir Bu suretle verilen paralar toP 

ik da h .. iki d I b. • • · , ı . u mUf_.n:ue ar;ı.sm il aıım enn a- E k k ,. l _._ l b•t · • ~t· 
n esnasm , enuz yqm a o an ır 1 ı~tmden emmim. Ben hakL."Ulldan vaz ge- Tabiat her noktada 1rk.<!ğİ ka- fasında, dnsanlarm kanı birbirlerini, ne- -. • ~et, ıu no . ta atı o ar- es ı tediye edilmiş teka~t maaşından ibB 
yavru kayboluyor. Çocuklarmı kay~~

1
çıyonım. O sağ kaliın da, öteki kadının dına hak;m varattıfi-ı halde bu d b eh. 1. d b biri edildı kı çocuklar, ana ve babalannm tir 

bab ıllarca ka '-th'lrt • biricik • • • - p , ' 1 en azan z ırıyor a azan ze e- ka dak" • . aJ 1 rd M r . __.""' 
ana, a 1 ' Y,·:r":7."en · hımayesmde d~.> noktada erlı::esri acınacak, friiliinç miyor ?ıı suali kendi kendine doimuı 0 }; nın 1 cıns~ . l}'or a L ese a ı • Binaenaleyh vergi tevkif atında öP"" • 
yaflWarmın admsından ~.orl~.l.~~ Bu vaziyet üxenne Süleyman peygam- bir va::ivette bırakmıstır. Cünkii du. · . . Ana. cA> cm.smden, baba cB». c~- her istihkak sahibine isabet eden biri! 
rastladıktan yavru k~dil~ ıçm ~ır ~ıt ~r yavruyu, bu nya teslir.:ı clnÜf.... ev)adından şüppeye dü~ni'ek, val- Şüphesiz alimlerin kafasında uyanan aınden 1SC çocuk mutlaka cAB» cmsın· lık tckaUt maaşı mikdarı esas tut~ 
kapuıdır. Uzun uzun. uxerınde ~uruYıo~ar 1 -Şiiphe edilemez Jsj .~u his~i bi: terazidir. nız erkeklere mahsus bir 1ect9ır. her sual cevabını . atılJtırıın bir tectjiJ>e den oluyordu. • . 1 ğından ve bunların aylık m.lkdar1 dJ ~ 
arqbriyorlar. Zarnanımı::uliı ne boyle bır aUalete bo- Erke;:;.in müstebit Dsikoloı·isi kar· ilha d kti.•. V •t k. b aa1· il Ana cAıt cmsmden, baba da cA» kuruc:tan fazla olmıyacagınv dan b\l ' 

Niha d kuz ıla ı,· "' ı m e ece e w e un u s m • . . d . cul A • • d -s ~ 
yet o sene sonra, yap. n ar ı yun eğecek ana, ne de böyle bir hisli lca- şuanda, le adının en hürük intik'am 1 ham ettiği tecrübeler de yapılmağa bq· cınım en ıse ço ' ta « ,. en.ısın en 1 maaşlar, 2395 numaralı kanunun el' 

ihbara uyularak bu yavrunun tzmırde ol- nlra inaru:.cak baldın yoktur. silahı buduT Uyandırabildiği :\Ül)-11 d F d Al d b t oluyordu. eli maddesinin on altıncı fıkras~ıtlıı 
d .. ö~=•=-or. Buraalı ana baba kal- B · • ·ı· h · d b • • • .. .• '" an ı. ransa n, manya a ve er a- K iner bu nokta a vannca akıllı mü- . . . 

agu gnoıı...aq ' en ıım ım cep eıın en. tıp cep e- hed tr Hallı mumkun olmıyan bu aft ba ı tnh · t t bb b" q Y 1 bınce kazan,.. vergısınden 1890 n ._ __ ._ 
1 

• 1:.. 1 . • r a ş ~an arnya ı m ve ıyo· llif' b. . . ..k el . • ~ . ~ 
ııuuaa xmıre seu7 or ar. .. .. •m~en ne derecey~ .kadar kabiJi iZah ol- fÜphc, medenivetle b~raber doğ-ı lojinin birçok Mhalıınnı aydınlattı. Fa- e 7. D'll~ fu mu emm nebceyı ÇI• kanunun ikinci maddesinin D fıP;,ı. 

On bir yqına ıelen, ıurbm yavrula-, dugunu anlamak ıçın, sayan doktor B. mustu ve insanhğın sonuna kadar kat bu meyanda Viyanalı cl.andstei- kani • • • • mucibince iktısadt buhran vergtslıl 
nm sörUace heyecanla baiırlanna bau-1 Abdi muhtara baş vurmıığı faydalı bul- da böyle gı"decektı·r >> ,. bul l 1>··1·· d" ba ti cKannun cınıı, ana ve babuının cmı• 1980 1 ı__ ı~~ -1~ 

lar F
-'-- b d-L •--·•--..ı- b d • ner ın» ıq arı u un unyayı yre er 1 . . h uk ve numara ı llUtllUllUD ...,~dl yor • aa.at a •• ._,._. .... ...., u um. • . erınut mecmuuna uymayan er çoc ,_.,. 

•• ıı:...- •• - baL--- ld-'-'- FENNiN SA~IRTICI ıçınde bilUtı. · ti. y b'· 1 b' x.- LL-- • müteallik beşinci fıkrası muclb~~dl çoc ....... oz anan ve oz UAU o wwıı• pıç r. e oy e ar çocu5 u.u u.u.aı, etı .. . . tutuJP":., 
"dd. _.ı 1...!!1 •• 1_ !1_! -L. BOYOK $0PHE BULUŞLARI KAN GRUPLARI tar fmd ld tılnı tar muvazen.e vergısmden muaf .. \Ailtl": 

nnı 1 • .uen &uıtür a uu zat ~--yor. a an • a 11 .> ve yalnız 2882 numaralı kanun hU-"-
Bunlar, Bursalı ana • babanın iddialan· •'-~ b" · · d L __ ,_.a:x..:_:.. • ·• • • BiR MtS •L tevfikan iizd "ki nisbe"L.Je 1ı'"' esikalarla • . a.uıune sonsuz ır ituna ueu"""Kuıu... -« ilim dwıyaımda her hangı bır _ cBu zat kanlarının birbirlerine A ne Y e 1 uııu .silt"t"' 
m Y c:erhediyorlar. aaym doktor B. Abdi Muhtar, ricamı mevzuu tetkik için ~layan ara•tırma· L--ı hazan ko~'tü" b · · t • tme kuvvetlerine yardım vergisi ke 

a lf L_ ... t .uuu a oı ua .. ıçm buyuk bit' nezaket ve i.acel.ikJe karfaladı. Jann, biç beklenm.iyen ve me~ tama- .:nin inaanlar ·ıçm" ra .. - 1 b" ima- Sıze hır mısal: ıcap eder. ;1~ B • al.J.:!1- __ n.. md ~d :ı:.. • • •• •• • • • :6 1-..' , azan ıyı esır e - • • • • 

üz • d d nnak • . . - .... e e qey o • • l b• 1'"':'.Jt 
enn e u ıstenuyonız. Muayenehanelerinc!e laıJ'ŞI katJıya ıeç- men yabancı olan meseleleri de aydın- dığtnı bunun kanuni bir . mah- « Kan cınsı «AB» o an ır ço- 4 - Eceliyle vefat eden ıneınur cld"". 
iŞiN HiSSİ CEPHESi tik. lattaiı daima göriilmüttür. Günün birin_I ıulü ;lduğun~ gösterdi. y~ dün- cuğun anasının kan cinai cA» iıe, teka~1: kanununun ~lll ikinci ~fi". 

Doktor: de bunun aykırı bir tesadüfle aydınlan-! yadaki insanların tqıdıkları kan cinsi iti· babasının .. da ~utlaka ~B• olması mucıbınce hizmet milddetleri on~ 
Glaalıovdaki hld~ Buna ve lmıİr· - « Siz hana, ana - baba - ev· man ihtimal dahilinde idi. bariyle dört eruba ayrıldıklarını keıfetti. farttır. Eger hır tesaduf bu ada- neden aşağı olanların ınaap ın ~ 

deki hldlseyl met'ar adalet makineleri- lit mevzuunun yalucı bir cephesi- Ve nitekim bu ihtimal bqün tabak· Bu gruplardan birisine «A• anıbu, mın ~an cinsiyetinin cBıt o}duiu· yetimlerine beher hiune: sene~~ 
nin ne kadar Lir üa'betle tayin edeceii ni dettirmek i!tiyorsunuz dedi •• bık etmiıtir. Halli hiçbir zaman müın·,ikinciıine cB• anıbu, üçüncüsüne «AB> nu ıosterm .. ~zs~, o adam oglunun şer maq hesabiyle verilen P ,ı. 1 i t~ 
n·y·•t bir 1--LtyetJe hen:; .. --1um· d ... x.:ı. O t d h .. ' . '-un·· olmnracak aayılan bu m~·--·nın grubu d·"rd·· .. .. d 0 b . babuı degıldir. Hem O adam 203 numaralı ve 9/12/1934 tarıw·hi.- ·-' 

..... -u .... IDIU ...... r a a, u mevzuun ıçıne gıren K .,, ------ ' • o uncusune e « > rru u ıs- .. b b d ~·ıd· h kar b edi . . _ı.;1e tft" 
dD". •• • davalar olma.saydı, sualinize ga- bu muammaya yabancı bir meselenin mini verdi. Ve bu dört anıptan her bi- çocugun .. un a ası egı ır; em arında eyan ldiğı ve~ 1t>-' 

Habnmda kaLlıfma sore tarihte de zete sütunlannda cevo.p vermek tamiki ymünden aydınlandığmı cörün· rinin kanı, kendinden ba,b. ıruplar için d~ çocugu?un babası cB• markalı mukabili tazminat hUkınUndedit· ıııilf 
bu ıibi Takalara sık aık tesadüf edilmit- istemezdim, dedi. ce siz de 18J8calumr.ı. Fennin bu ,a,a- dütman olduiuno meydana çıkardı. hır erkektır. .. üt kanununda bu paranın, rn~a~ 
tir. Bir yavruya uhip çıkan iki ana Sü- Sordum: tıcı balutlarmın bir isbatmı ve bir misalini M • l A A b d b. • · Keza ; mahkemeye duten ve tahak yetimlere verileceği tayitl ~ 
Jeyman peygambere bq vurunca, o za- _ Sebebi? vermek için size meıeleyi bqından an· k e ~ a: « b gr; u~. 9:n ır_ının ayni çocuğa baba olduklarını id· olduğundan ka:ıanç, iktısadt l> ~ 
mamn en biiyük hak •e adalet otoritesi -« Sebebi; pyet basit .. Çünkü iza- latacağun,, anıd~r » gr~ hfkan uhırakkıne akfı~n· dia eden iki erkekten hangisinin milvazene ve hava kuvvetlerin8 .r ... 1~ 
derhal labc:mı meydana çlkarmıt: batanı olcuyanlann bir çoğu, kendilerini . ~a c .. ~ ~·e ~ ı h r ik" d ır: haklı olduğunu bu ke4iflerle mey- vergilerinin, maaşa müstahak yeıb>-a' 

KAN NAKLi uk l.d?krk grt up n d e Me ıl" aAnBeaı dana çıkarabiliriz. Çocuiun kani her birinin hissesine düşen ıniJcds' ıı<f' 
-« Şimdi kılıcunla bu yuruyu ikiye kemiren tüphenin hal yolunu öğrendik- pe ı a e fayan ı. ese a« » tahrl d"ld.k l" ·bt teO''., 

bölecefim. Yara1U11 birinize, yan.sanı da leri halde, diğer bir çokları da durduk- - «Vaktiyle, çok kan kaybeden ya- grubu çok hodbin bir kandı. Ken· ı . e .• ı te~ sonra, .~eıe a rinden hesaplanması ve bu gı 1"'pl" 
··t ki • --X.:- lan d .• b d .. ___ L, d. ş·· , . 1 d. • • d b k b. k. cA-;, cınsınden ıae. anneıının ve lerin birinci fıkrada zikredilen. se ~ 
o e nıze ver~uu.• yer e fup eye ut~er ır. up- ralılara koyun kanı ıınnga ediyorlardı; ı cınsın en at a ır ımıeye b b k l d A 1 k ült't 

Deyince, içlerinden biri yqlı ıözlerile heye düşenler de mutlaka erkekler ola- fakat bu butalarm kısmı &zamı ölüyor• 1 hayrı yoktu; fakat her yabancı a azs~nın an arıA a «b h» 0 acaB • re bianen aynca veraset ve ~ır:ı.1t ı"! 
Sül •• •• d. -ı-:- cak Çünk' •• 1 d - ld-·'- 1 b k d br. ıra anası « », a uı c 1) gıs· ine tru>· tutulmaması ve ıaı;ıı-- ·~·" ır eymanın onune ıze ı-......: tır. u anne er, ogurmuş o ua- du. gr:u un anın an o, mükemmelen AB l k 1 

• otv-- .ıı1 
-« Sahibim, demİf. Kılıcml%Ul ada- lan evlidlannuı rerçekten &Dllelidirler.1 Merak edildi: Bunlar kaybettikleri istifade ediyordu. olsaydı, ~ocuk ta, « » ~ aca t~. hiyetinde olduğu için yirını ~:uıriltJ'"' 

İİİİİİİİİİmCiiiiiiiimiiiim~w;;;;iiiii&;;;ii;;;;;;m:;;;;;;,iiim;,i;;i;i~;";z;~;;;;;.;(;;;~ij;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiii;;;:;~;;;;;;:: Erkeklerın kan muayenetınde hı- ralık muafiyetlerdcm istifade 
'*:ıi 2 teıı!'lı9 1 &•m - aa;s BW'lr;~.ı~··/J'~....a>~~Af<'l\2t'Mi '.CI • 2 M'*~P.;ıı.Jı;2hH4k~ riıi cBıt aöaterirae katiyen baba ·}hım tir g3lillıt' 

H-- .e r Q u·. n :::::da k·y·k değilim ~~:~:;;;r~:t~i.if!:~~~: *~~E:~i~!E7Ei:?~ MANiLER: 

Tepsiye koydum nar.ı 
Ağlarınl zari zari 
Gurbet ile yolladım 
Kıvırcık benli yAri 

Tüf engi çaktım almaz 
GözUm avcıdan yılmaz 
Beni sevdaya saldı 
Gitti Allahtan korkmaz 

Ufacık fiske taşı 
Yandı yüreğimin başı 

Ne yarden haber geldi 
Ne dindi gözUm yaşı 

Hoş geldin, safa geldin 
Canıma cefa ge1din 

Ne ben öldUm kurtuldum 
Ne sen insafa geldin 

BIR ATA SöZ'O: 

Konuğw:ı ,iWılü kıldan incedir. 

, 

Tavuklarınız bugünlerde küçük yumurta yumurtlamağa 
basladrlar. 

-· - Evet, miişteriler az para veriyorlar ela ondan .. 

MEVLfu.~ADAN BiR PARÇA: 

<Bağa bülbül geldi, kargadıın kurtul
duk. 

Ey gözümün nuru aevgillm, seninle 
bağa ~delim ve gül ve susam gibi açıla-

lım. Akan sular gibi bağdan bağa revan 
~lalun. Akalım ve hiç dunnıyalım...> 

Yardan ayrılalı ayık detilim Yalnız her ıkıaı de cA» çıkarsa, ve daha ziyade hizmet ifa ed U1' ~ 
Ben de bir selama layık değilim mesele yine halledilememif olur.• kaüt oldukları zaman bir sene ııt?":. 
Tez gel yarim tez gel olma muhanet BABALARI KEMiREN nisbetinde verilen paralar ~' ~ 

ŞOPHE mukabili ikramiye mahire "e il'; 
Eğin dedikleri bir küçük şehir 
Yediğim ağudur içtiğim zehir 
Ana ben cahilim çekemem kahır 
Tez gel yiirinı tez gel olma muhane 

Eğin dağlarından ben nasıl nşam 
Taze ynkın çıkmış nasıl alışoun 

Yarim kUsmüş gider nerde kavuşanı 
Tez gel ytirim tez gel olma muhanet 

BIR BILMECE: 

Hattır, huttur, Arnavuttur. 
Adamı kapar, ağzı yoktur. 

Cevabı: Yarın 

Dünkü bilmecemiz: KULAK 

Doktorun cidden çok kıymetli ve çok 
cu:İp i:zahatm.a tqeldcürlerimi bildirirken 
kan eruplan bahıinin birçok babalan 
fÜphe ve pibe içinde yaptacağmı dü
ıünüyordum. Doktor, kafamda dolatan 
endifeyi anlaınq 111>i sözlerini ıu ciimle
lerle tamam1ada: 

- cCarip değil midir ki, Musa pey· 
gamberin c.Kadmm her aünabı silinmez 
bir iz bıraka-» sözünü 6000 ıene ıonra
ki alimler bu suretle teyit etmiı oluyor. 
Mecruhlara koyun kanı zerk.inden do
ğan fenni arqtırmalann, kadm cünahla· 
nnı meydana çıkaran bir mİyarm bulun
maıma müncer olacaiuu IDm tahmin 
ederdi.. 23/2/938 

)ONAN BlLGET 

ğundan kazanç, iktl.9adl buıır-1' r-~rd 
vazene ve hava kuvvetlerine ~ 
vergisine tabiiyeti lhundır· ~t <" 

Otu.ı sene ve daha ziyade h ı~bıJ ~ fi1" 
te tekaüt olmadan ölenleritı :ı,. "e· .J 

. sçılıtt ,ılJ" 
mlyelerinin kanunl mıra; aoııı: &' 
mesi, mezk<lr ikraıniyenın • .Jil -~ 

· · te [)V" .ef' .. 
bini ve hukuki mahiyetiJll aort ~ 
miyeceğinden keza anezk~ her \': _Jef 
ye tabi tutulması ve vetginitl uıcr~,-

·kdar lP"' 
hissesine isabet eden :mı \j:r.ef ~ 
değil, ikramiyenin yekCUl;\l ııe"i eJtr 
hesaplanması iktiza eder. bili ıed111 .;t ıniyeler dahi hizmet ınuka c~c'/ ~ 
den madut bulunduğundan..; jptİıcı1 f 
ild·,,.; · · veraset ve t .,rl r ı& ıçın ayrıca a}lrı 

gisine tabi tutulmalarına ıJl 
bep yoktur. 



Z4 ~A ' PERŞEMBE 1938 YENt.ASIR 

Vekiller Heyetinde Kızılay cemiyetinin yıllık kongresı 
Halkevinde vali B. Fazlı Giilecin • ANKARA RADYOSU: 

Yüz otuz karar verildi. ~un_l~r arasın- f. 
da Bergamanın elektrık ışı de var ~, 

başkanlığında toplandı 
' 

Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30-12.50 de Muhtelif pliik ne,. 
riyatı, 12.50-13.15 te PIAI<:: Türk musild.'4 
ve halk şarkıları, 13.15-13.30 da dahil( 
ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 

6 - Emniyet muamelat memurları 
nizamnamesi, 

9 - Emniyet teşkililll memur ve müs
tahdemlerinin kiyafet ve teçhizatı hıılt

kındaki niza.mnanıe, 

1 O - Cami hademesi nizamnantesi
nin 2 l inci maddesini değiştiren nizam-

işinin emaneten yaptırılması. 
19 - Aşı ve serom fiatleri içi.n yeni

den hazırlanan listenin meriyete konul
ması. 

20 - Kütahyanın Emet kazasının Kı
:ulbuk köyündeki llgnit madeni imtiya
zının Etibank uhdesi.ne ihalesi. 

Ankara, 23 (A.A) - icra vekilleri 
heyeti 2Z/2/ 19 36 tarihinde başvekil 
Celal Bayarın reiıliği altında gend kur
may ba;kı.nı Mareşal F'evzi Çakmak'ın 
da huzuru ile toplanarak muhtelif iıler 
haldcında 1 30 u mütecavi.z lcarar vermiş 
ve bunlar araıında aşağıdaki kararları 

kabul etmiştir: name, 21 - Güven Türk anonim sigorta şlr-
1 - Yeni yapdacak B. M. Moclioi bi

nasına ait pli.n. 
2 - F enerbahçe metire mahallinden 

hazineye ait kumın 2290 aaydı kanuna 
göre paruız olarak lıtanbul belediyeııi
ne terki. 

1 1 - Hayvan sağlık zabıtası nizam- keti esas mukavelenamesinin 1, 2 35. 78 
namesinin 1 inci maddesinin değiştiril· ve sekseninci maddelerinin kaldırılması 
metine ve 2 nci maddesinin kaldırılma- ve dH't~r maddelerinin madde nuınarala-

3 - 2490 oaydı kanunun 7 nci mad
deıine göre 1 S.000 lirayı geçen arttırma 
ektiltme ve pazarlıklarda mahalli gaze
teden batka ilan yapılacak iki gazete
.den birinin Ulus olmuı ve diğerinin itin 
icabına göre hülcümet namına ali.lcah da
irelerce scçilmeıi. 

4 - Türkiye - Estonya muahedesiy
le verilan kontenjanlardan 326 A pozio-
yonuna ili.veten yüz tonluk daha kon
tenjan verllm~ 

S - Ankara ile Etimesut radyo ia
tasyonu aruında yapdacak 145.000 li
ra kctifli elektrik td>ekeoinin pazarlıkla 
Ankara elektrilt tirlı:etine yaptırılma11, 

6 - MW.tdif Yilayetlerin 9 3 7 oene
ııi huoual idare bütçelerine münakale ya
pılmuına ve munzam tahei.eat verilme
oine müteallik biltçe tetkik komi.yonu 
kararlarının tudilti. 

7 - 1663 numaralı askeri ve mülki 
tekaüt kanununun 3 üncü maddesine 
2936 numaralı kanunla eklenen F fılr.

raıı mucibince mülki memurlann eicil
leri lizerine tekaütlüklerinin. .ureti icra~H 
ve tezkiye varaltalannua tam tanzimi. 
h.aUındaki nizamname, 

ıtna. dair olan nizamname, 
12 - Belgrad üniversitesindeki iki 

Türk talebeye mukaba lstanbul üniver
aitcsindc tahsil etmek üzere gelen iki 
Yugoslav talebeye ayda 76 er lira yar
dım yapılması, 

1 3 - Devlet demir yolları Sivas atöl
yesi için getirilecek. montaj aletlerinin 
muvakkat kabul usulü ile memlekete so
kulmasına izin verilmesi, 

14 - lstanbul kitap saraylarının tas
nifi tşlerindc çalışttnlacak memurlara ait 
kadronun udik.i. 

1 ~ - !:.lazığda yapılacak 96,923 li
ra 64 kuruş keşifli cüzzam pavyonu in
fa&h için 9 36 ydına geçici taahhüt sa
lahiyeti verilmc&ıi. 

16 - Türlciye • lsveç ticaret ve idea
ringi. anlaomalaOnda bazt tashihler ya
ptlmaaı, 

17 - Islanbulda et fiatlerinin ucuzla
tılması için belediye ve mahalll idareler 
ellerinde bulunan iskelelerden geçen 
küçük hayvan yavrularından alınan 

0/50 ve küçük hayvanlardan alınan bir 
kuruşun 0/25 kuruşa ve büyük baş hay
van yavrularından alman beş ve bü
yük baş hayvanlardan alınan on kuruşun 
da 2.50 kuruşa indirilmesi. 

18 - 5:i.820 lira keşifli Bergama ka
sabası elektrik tesisatının yenilenmesi 

Eden, istifa ettikten sonra 

Londra Romaya 
tavizat yapmaz! 

rının değiştirilmesi. 

22 - 0Içel vilayetinin merkez kazası
na bağlı Yeniköyde Bahrettei.n ve Mu
hittin Yunus kardeşler tarafından mey
dana çıkarılan krom madeni imtiyazının 
adı geçenler uhdesine ihalesi. 

23 - Çankaya caddesinden ayrılıp 

küçük Ayro ·ya giden yol üzerindeki 
1300,1461U4i>/ sayılı imar adalarının 

müstakbel imar vaziyetlerini gösteren 
4501 sayılı planm tasdiki. 

24 - Kireçlik kömür madenleri T. A. 
Ş. Esas mukavelenamesinin 7. 83 ve yü
züncü maddelerinir '>ğiştirilmesi. 

25 :- Türkiye imar bankası esas mu
kavelenamesinin 5. 33, 35, 39, 47, 79 80, 
64, 87 ve yüz dokuzuncu maddelerinin 
değiştirilmesi. 

26 - 1081 şahsın Türk vatandaşlığına 
alınması. 

27 - Bazı sanayi ham maddelerinin 
937 mail yılı iptidai maddeler muafiyet 
cetveline ithal edilmesi. 

28 - Türkiye Letonya ticaret muka
velesinin tasdiki hakkındaki kanun la
yihasının yüksek meclise arzı. 

29 - Türkiye - Letonya ticaret ve 
Klearing anlaşmasiyle merbuılarının 

tasdiki ve buna tl" ·tea\lik kanun layiha
SLnın yüksek ınec ...... :! arzı. 

Ağırcezada 
--0--

Bir sahtekarlık davası 
neticelendi 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir sah
tekarlık davasının duruşmasma nihayet 
verilerek kararı tefhim edilmiştir. 

Hüseyin Rahmi oğlu Ismail adında bir 
şahıs, kendisi.ne ait nüfus hüviyet vara
kasını tahrif ederek adının üzerine Rem-
zi diye yazmış ve bunu Mehmet oğlu 

• BAŞTARAFI BlRlNCl SAHiFEDE - relı: Milletler Cem>yeti idealine bağhlık Remziye vermişti. 
Reomi kaynaklardan bildirildiğine gÖl'e teyit olunacaktır. Ayni adam, Arif namına verilen bir 
Almanya fspanyol metclesinde ltalya· Londra, 23 ( ö.R) - Dahiliye na.zm hüviyet cüzdanını da tahrif ederek Ka

nın gö~lerine tamamiyl~ ... iı~ et- air s.am"~ Hoar.~ terefine verile~. bir öğ- I dir oğlu Ahmede . vermiş ve Ahmedin 
tnektedır. Her ne kadar gonüllülenn ge- le zıyafetınde ooz almlf ve tabu geçen · askerlıktcn ıhracı ı:;in de bir vesika ter
ri alırımut iti için yapılan mütavauıt hafta sonu badiaelerinden babıede<ek 1 tip ve tanzim ederek şube reisi B. Mus
teklife Almanyanm qtirak ettiği reamen beynelmilel vaziyetin vahameti kart•sın- tafanm imzasını ve şubeye ait resml 
bildirilmİf değilae de Almanyanın vıızi- da bükümetin takip ettiği hareket hat- mühüril de taklit etmişti. 
Yetini tamamiyle ltalyarun YUİyetİne il)'· tını müdafaa eylernİJtİr. Nazır demiıtir Ahmet, vesikasını almış ve şubeye ilı-
duracağı Alman payıtaLtında kaba! ki: raz etınişlir. 
edilmektedir. dlizim önümüzde iki yol vardı: Ya Fakat yapılan küçiik bir tetkik, bu-

Berlin, 23 ( ö.R) _ Alman gazete- ber ıulh fikrinden feragat. eder~ harbt j nun sahteliğini meydana çıkaımağa ka
ler; B. Clıamberlaln tarafuıdan Avam hasırl•yacak ve lngilte<enın aililılanma 

1 

fi gelmiştir. 
kanuu:uında yapdan beyanatı çok iyi programını bir ~t daha ~y~ edecek- Ondan sonra mesele, çorap söküğü gi
kv,Jamlflardır. Umumiyetle B. Cbam- tik y~ut ta ilıtil&f ııe~lennı ızale ede- bi, birbirini takip elmiş, sahte nufuslar 
Lertainin lngiliz milletinin aldı tclimine cek bır ga)'l'et aarfeyliyl!cektik. ellerinden alınmıştır. 
hitap ettiği ve genç milletler haldanda- cBiz bu sonuncuauna karili' verdik. Sahtekllrlık suçundan dolayı lüzumu 
ki ııempatisine güvendiği kaydedilmek- Harbın önüne geçilmez bir zaruret oldu- muhakemelerine karar verilen suçlular
tedir. « v olkİfe Beobahter» gazetetine ğunu kabul etmek İstemiyoruz. Sarfedi- d~n Ismall, nufus tez~eresi üzerinde tah
Riire B. Cbamberlainin aöderi Cenevre lecelı: bir gayretle bu musibetten içtinap rifat yapmak surelıyle sahtekarlıktan, 
kollektivizmine ve Fransa tarafından tat- mümkün olduğunu ümit ediyoruz. Biz Ahmet ile Kadir oğlu Mehmet ve Meh
biı. edilen ııiyatctle Fransız • SoyYet pak- harp sebeplerini izale edecek he< gay- met oğlu Remzi de ve bu nufus hüviyet 
brıa ~ bir tenkittir. rete bumz. Bu gayretin muvaffakıyetle cüzdanlariyle sahte askerlikten ihraç 

lond 23 ( ö R) _ Kabin I' . neticelenmemesi de mümkündür. Bun1at vesikasını kullanmaktan mahkemeye ve-
bu .. ı::· haftalık. • • e mec ıst böyle olmıyacağuu ümit ediyoruz. Her rilmişlerdi. 

ıçtimıunı yapmlflM'. hald mili b' ' ··-'ul .. "-·- ' ' B 1 _,_ Is '!in sah f 1 .. i Nazırlar ltal il üuk 1 • çıl- e et ızım nam.... ..,.~,,uza ılı· un anwn maı le nu us ıuv -
bıao • • ,_!..~a e • mR ere e;:": Lorda mat etmelidir. Biz karanlık müzakerele- yet cüzdanı ile Ahmedi.n askerlikten ih-
"" ı ıçuı u ... utttenın oma ııenn • • . d .u ___ dehlizi • · ___ ,_ dai I · ·-'-- · · 
"'İrde v il ek tal' hazırlamakla nn ıçuı en ç""'"""' enne gu...,_ racana r zmır ş.,.,., reisinm ımza ve 
"' CT ec ımatı değiliz.. Her iki taraf için ,.,refli ve hak- mühürünü taklit ettiği sabit olduğundan 
at ~ul olm'lflardır. Lord Birci bugiin oa- kaniyetli bir tekilde ihtilaf aebeplerine binnetice Is mailin bir sene yirmi gün 
olu O.SO de Romadan hareket elmİf bir ç;ıre bulmak i.teriz. Fakat böyle ha- ağır hapsi.ne, diğer suçlu Alunedi.n, suç
teQ.~ Yarın Londraya gelmeli beklenmek- reket cC:~rken 'mevcut dostluklarımızı lu lsmail tarafından sahte olarak tanzim 

ır. 

ıı..., feda etmeğe niyetimiz yoktur. Her ne edilen askerlikten ihraç vesikasını bl• 
d' Unla beraber cMancbeater Guar- kad&J' yeni dostluklar pe da etmek ia- ]erek şubeye ibraz etmek suretiyle kul-
'-n• ga t • • d • " 1 al Y lıiilı:" ze e&ının yaz ıgma gore 1 yan tenek te eskilerini terketmek ula alda !andığı sabit olduğundan üç ay hapsi.ne 

it '."'.";İ, lngilterenin ltalya ile anlatma bile gelemez. Memleket bu yolda bizim ve suçlu Mehmet ve Remzinin bu hüvi-
iii::;u" •çın harici aİyasetini değİftirece- cesaretimize itimat etmelidir.» yet cüzdanlarının sahte olduğunu bile-
" . •eya halyaya tavizat yapacağmı --=-- re kullandıkları anlaşılamadığından be-
"°'ıt ed" 
d •yoraa pek ziyade aldanıyor. Lon- B. Eden raetleri.ne karar verilmiştir. 
..,:• Çok iyi takdir edilmektedir iti bq-

İlt ..;..:~: Chamberlainin istikbali ltalya İngiliz - İtalyan 
l'tt -- .,ilecek müzakerelerin muvaffıdo-

~eya akametine bağlıdr. ı· t•r l t k - müzakereleri 
"• ır ııdra, 23 (ö.R) _ Amele parti.i s ırasını an a aca 
ri 1' •de-uruono kongreııinin mümeuille- Londra, 23 (A.A) - Öğrenildiğine 
ııtı ranı'>;rt-House'da toplanarak iki oa- göre bay Eden cuma akşamı müntehipr.,:' fll%Ja miizakerede bulunmllflar ve ]eri huzurunda bir nutuk söyllyecek ve 
;; ..• ~e İçindeki buhranla lı&sd olan va- kendisini istifaya sevkeden esbap ve 
,.:ıil~t•tı.ilc. etmiflerdir. Bu alqam DCf· avamili izah ve teşrih edecektir. . 
"•sik ~le bır vesika hazırlıuunıttw. Bu B. Eden sıhhi sebeplerden dolayı ıs
"m 1" ıle ı:ı. Edenin i.tifau dolayısiyle illa ctıniş olmadığını ve istifasının §iın
'• ~ e Partilinin ve aendikafut te,.,ldriil- diki siyasette tlli derecede ehemmiyeti 
ı;.. ~~leri bildirilecek ..., bqyelı;i. haiz bir mesele addedilemiyeceğlıı.I be-

dıcı hareket hattı takbih edihı-. yan edecektir. 

Londra, 23 (A.A) - Öğrenildil!i.ne 

göre Ingiliz - Italyan müzakerelerinin 
önümüzdeki hafta nihayetinde Romada 
B. Ciano ile bay Perth arasında başlıya
cağı söylenmektedir. 

B. Perthlıı yarın Londraya gelmesi 
beklenilmektedir. Kendisi başvekilden 
talimat almak ve hariciye nezareti er
kim ile göI'Ü§lllelerde bulunmak için 
bir ka~ ııün Londrada kalacaktır. 

Izmir Kızılay Cemiyeti ilk Merkez Heyetı .. 

Saat 18.30...19.00 da karışık plAI<: neşri< 
yatı, 19.00-19.30 da Türk musikisi ve 
halk şarkıları, (Makbule Çakar ve arka
daşları), 19.30...19.45 te Saat ayarı ve a
rapça neşriyat, 19.45-20.15 te Türk musi
kisi ve halk şarkıları, (Nezihe ve arka· 
dru;ları), 20.15-20.30 da havacılık: Ş.Ha
zım Ergökmen, 20.30-21.00 de plakla 
dans musiki•i 21.00-21.15 te ajans haber
leri, 21.15-2 ı:;5 te stüdyo salon orkest
rası. 

-BAŞTARAFI BIRINCl SAHiFEDE- ıi icap etmekte idi. Kur'ada Bn. Rukiye 
rin ve daha tclkatli bir makeı buldu- Avni, Bn. Sıdıka Behçet Uz. Bn. Sabire 
ğu için yaptık. Salt, BB. Avukat Baha Yurdkoru ve Dr. 

ISTANBUL RADYOSU: 
Öğle neşriyatı· 

2 - Gıdasız ve muhtaç halde kalan Sabri Serinken'in müstafi ıayıldıkları an
fakirler. her na11loa lzmire gelen veya !aşılmıştır. 

Saat 12.30 da plakla türk musikisi, 12. 
50 de havadis, 13.05 te plAkla Wrk mu· 
sikisi, 13.30 da Muhtelif plAk neşriyatı, 

Akşam neşriyatı: 

Memleket hastanesinden çıkıp ta yuva- Çalışmalarında muvaffak olan Kızı
aına dönemiyecek vaziyette kalan 1 4 36 lay merkez heyetinin bu seneki faaliyeti 
vatanda.., 169 7 lira oarfedilmiıtir. Kı- nazarı itibare alınarak, valimizin teklifiy
zılayın bütçesinde bir ha.yli yekUn te~k.il le ayni zevat tekrar merkez lıeyctindc
cden bu maıraftan kurtulabilmek. için. ki ça.hşmalanna iade edilmişlerdir. 

• 
Saat 18.30 da Çocuk tiyatrosu: Serçe-

şehir belediyelerine taallUk eden bu KAN NAKLi MESELESi cik umacının evinde, 19.00 da Nihal ve 
arkadaşları tarafından tllrk musikisi ve 
halk şarkıları, 19.30 da spor musahabe
leri: Eşref Şefik, 19.55 te borsa haberleri 
20.00 de Cemil KAmll ve arkadaşarı ta
rafından türk musikisi ve halk şarkılar~ 
20.30 da hava raporu, 20.33 ~ Ömer Riuı 
tarafından arapça oöylev, 20.45 te Blınen 
Şen ve arkadaşları tarafın<!an tiirk mu• 
sikisl ve halle şarkıları (saat ayarı), l!L 
15 te Tahsin ve arkadaşları tarafından 
tUrlt musikisi ve halk prkılan, 21.50 de 
Bedriye TilzUn Şan: Orkestra refakatilı 
22.20 de orkestra, 22.45 te ajans haberleri 
23.00 te pllkla sololar, opera ve operet 
parçaları, 23.20 de ııon haberler ve e"' 
tesi gUnün programı. 

esa.elı vazifenin belediye kanalından ba- Bunu müteakip dileklere geçilmiftir. 
şanlması temennisinde bulunuyoruz. Kızılay cemiyeti. &zatından Dr. B. Ha-

3 - Oç malule, ıun'i ayak yapılmak aan Yutuf aöz alarak kan nakli meaele-
suretiyle 180 lira aarfedilmiştir. 

4 - Halkımızın rağbetine mazhar 
olan dispanserlerimizde bu yıl da 2 l 96S 
haıtaya baLa1mıı ve ilAç1arı meccanen 
verilmek ıuretiyle ıstırapları tehvin edil
miıtir. 

Oç dispanıerimizin faaliyeti ve bu ne
ticeyi. alabi.tme.i. için yapılan muraf 
11667 liradır. 

5 - Geçen kongremizde ameleler 
için bir atcvi açbğımızı arzetmiştik. He
yeti B.liyeni.zin bilhassa takdirine mazhar 
olan bu hayırlı hizmete devam ediyo
ruz. HAien, i.aşesini temin eylediğimiz 
amele yekunu 500 - 700 araoındadır. 

Yakında başka fabrikalardaki ameleyi de 
yardım 1\udutları içine. alacsğa. 

6 - Hükümetimizin göçmen ıiya.aeti 
malılrndur. Yarının, istihsal hayahnda 
mühim bir yer tutacak olan işbu vatan .. 
daolann yerlettirilmesi işinde, cemiyeti .. 
mlz üzerine düten yardımlan ifa etmek
ten geri kalmamaktadır. 

7 - Köylerden kuduz tedavisi için 
gönderi.tap te parasızhktan ve yersizlik.
len Memleket baıtanesine misafir edilen 
vatandaşların iaıe ve ibatesini deruhte 
etmek üzereyiz. Bundan maksadımız, 
haotanenin aktif yatak kadrosunu füzu
len işgal ettiği için eıltıntJı bir durum 
i.hdaı eden bu halin önüne geçmek.le, 

hastanenin tedavi bakımından faaliyetini 
genişletmektir. Bunlar için icap eden 
masrafı, hususi idareden alacağız. 

Faaliyet raporu alkışlar arasında tas .. 
vip edildikten sonra 938 - 939 yılı büt
çesi de 45600 lira olarak heyeti umu
miyenin tasvibine arz ve ta!dik edil .. 
miştir. 

YENi HEYET 

Nizamname mucibince Kızılay heyeti 
merkeziycılnden kur"a ile bet lcielnin ça

kartlmaeı ve yerine yeniler'inin seç.ilme-

aİ.ne temas etmit ve: 
- cBir hutaya yüz gram kanını ve .. 

recelc bir donör otuz lir'a ücret istiyor. 
Bu paranın her zaman, fakir bir hasta 
için verilmesi imlcin.sız oluyor. Donör 
beslemek te müP:üldür. f'akat zaruret 
vardır. Bazı haatalar bu yüzden ölüm 
tehlikesi geçiriyor. Kızılay cemiyeti bu 
tene bu ite S 00 lira tahliıat ayınroa 

faydalı olur. Bu para ile kan donörleri 
i.tihdam edilir. 

Bu dilek yerinde görülmüı ve üzerin .. 
de müzakere cereyan etmiıtir. 

Azadan B. Hüsnü Tonak, Kızday dis
panserlerinin doğum esnasında lüzumlu 
görülen iliçlann bulundurulmaıını teklif 
etmiştir. Slhhat müdürü bu mevzu üze .. 

AVRUPA iSTASYONLARI: 
SENFONiLER: 
13.15 Roma kısa dalgası. Senfonik kon, 

ser, 21.15 Bükr~. Senfonik konser nak. 
ll. (Vachlav) Talich'in idaresinde). rin~.:: izalıat vererek, doğum işlerinin bü

yük bi.r ıürat ve intizamla idare edildt .. 
ğini ıöylemiş; ancak bu tedbirin de fay- HAFlF KONSERLER: 
daoına iştirak etmiştir. 6.45 Parls kısa dalgası: Pllk koruıert. 

7.10 Berlin kısa dalgasL Hafif musiki 
Bunu müteakip Ankara Kızılay kon- . 
· 1 · d · · k d k h (8.15 devamı), 10.30 Paru kolonyal: plAI( gresane zmır en ı~tıra e ece muta • . . . 

h 1 ·ı · · Bun! S hha V-L"' musıkisı. 12 Bertin kısa dalgası. Halli 
aı ar ı&eçı nuşhr. ar ı t ça.,u.l ikis' 

B. Huliisi Alataf, oaylav B. Rahmi Kö- m~ B ı.İın kısa d I . . 
ken, Hamdi Aksoy, Benal Anman, Ka- er a gası. Hafif musıki.1( 
mil Duraun ve Sırrıdır. 15 devamı) 14.15 Paris kolonyal: Kon• 

ser nakli: 15 keza. 17.15 Roma kısa dal. Büyüklerimize tazimat telgrafları çe-
kilmesi de kongrece ittifakla kabul edil- gası. Şarkılı halk musikisi. 17.15 V""' 

şova, karışık konser, 17.45 Bertin kısa 
miştir. Büyük Şef Atatürke kongrece çe-
kilen telgraf ıudur: dalgası, halk musikisi, 18 Bükreş. Radyo 

«Mutat yıllık kongresini akdeden iz- orkestrası, 18.15 V arşova. Sôkak korusu 

mir Kızılay üyeleri, Cemiyetin Yüce Ko
ruyllCIUımu en yül<&ek aaygılarla andık
lannı ve candan relen bağhlıklannın 
bildirilmesini benden diledaer. Kongre
nin bu öır ve aletli dileğini yiikaek bu
zurlannıza ulaıtınrken aonauz ve tüken
mez aaygdarımın lütfen kabul buyuru!-
muını yalvarırun. • 

Kongre Bllilı:anı 

lzmir llbayı ve C.H.P. Baıkanı 
FAZLI GOLEÇ 

18.30 Peşte, Çigan orkestrası. 19.50 Be"' 
lin kısa dalgası. Bando muzlka, 20.10 
Peşte Karusonun pllklarından, 2030 Ro. 
ma Bari: Karışık plAk musikisi. 21 LA· 
ypzig: Orkestra. (Beethoven, Haerulel, 
Schubert, Lothar vs.) 21.05 Varşova: 
Estonya musikisi. 22 Varşova: Mandolin 
orkestrası ile birlikte karnaval programı 
22.50 de Bükreş: PIAk konseri, 23.05 
Roma, Bari: Brahms, Respighi, Chopin. 

OPERA, OPERETLER: 

Yemen imamının oğlu 
14.45 Roma kısa dalgası: Lirik opera 

musıkisl. 17 Berli.n kısa dalgası. Sevilen 
opera ve operetlerden, 22 MilAno. Torino 
Vittadin'i.n cCaracciolo> operası. Prens Seyfülislam ODA MUSIKISI: 

Paris ziyareti dolayısiyle Fransız gazeteleri 
Yemen hakkında şayanı dikat haber veriyorlar 

10.15 Be.elin kısa dalgası. Keman trl· 
yosu, 20.20 B!lkreş, Debussy'ni.n eser
lerinden oda musikisi sonatları. 21.30 
BerUn kısa dalgası: Yaylı kuartet tara
fından romantik akşam musikisi. 

Paristcn ayrıldıktan sonra memleke
timize gelmesi beklenen Yemen Imamı
nın üçüncü oğlu SeyfülislAmm Fransız 
payitahtını ziyareti münasebetiyle Fa
ris gazeteleri Yemen hakkında şayanı 

dikkat bazı haberler neşrediyorlar. 

Paris - Solr diyor ki : 

•Seyfülislfun adını !aşıyan bu orta 
boylu adam gözlüklüdür. Ananevi el
bise taşımaktadır. Elbiseleri üzerinde 
Yemen Imamlığınuı hükümdarlık all
metleri vardır. Prens, Parisin büyük 1 
otellerinden birinde bir daire tutmıış
tur. Parisi.n hayatı HUdeyde ve Yemenin 1 
hayatına benzememesine rağmen hiç le 
yabancılık göstermemektedir. 

Scyfülislam b~ veya sekiz milyon 
mu olduğu blUmniyen bir insan kitlesi
ne hükümran olan Imam Yahyanın 25 
karısından doğmuş 34 çocuğun üçUncü
südür. 
Imamın on dokuz çocuğu ölmüştür ... 

Hayatta olanların beşi kız ve diğerleri 

oğlandır. 

Her oğlunun bir unvanı vardır. Kimi 
harbiye nazı.rı, kimi vali, kimi şehremi
ni, kimi postalar müdliril unvanını ta
şırlar. Imam, tebaalarının davalarını 

bizzat ve Süleyman peygamber gibi gö
rür. Bir çolı: on milyonlara varan serve
tini bizzat idare eder. 

Yemenin biricik iazeteslnl bizzat dol-

Yemen imamının oğlu Seyfülistam 

durur. Radyodan, elektrik tenviratın

dan ve otomobilden çok hoşlanır. Han
gi devletle olursa olsun bir muahede 

RES!TALLER: 
9.30 Berlin kısa dalgası. Enstrümantal 

' neşeli .konser, 15.45 Bertin kısa dalgası, 
Hugo Vollf'un şarkılarından, 16.30 Be.e
lin kısa dalgası, Piyano ile Romans ve 
Rondolar. 18.15 Millno, Torlno: Şarkılı 
konser. 20.40 Bükreş. Fransız şarkıları, 
(Georg Stefanescu tarafından). 21.30 
Berlin kısa dalgası Alman şarkı
ları. 22 Bertin kısa dalgası. Chopinin e
serlerinden muhtelif parçalar, 22,15 P~ 

te: Beethoveni.n 10 uncu sonatı {Piyano 
ile (Beethoven tarafından), 22.40 Flo
rans, Napoli piyano konseri. 

DANS MUSIKISI: 
10.45 Berlin kısa dalgası. 18.15 Roma 

Bari. 19.15 Bükreş. 23.30 Florans, Napo-
11. 23.35 Uypzig. 

MUHTELIF: 
19.10 Roma kısa dalgası. Musikili a

rapça neşriyat, 20.36 Bari: Türkçe ha
berler. ve Türk musikisi. 21.15 Bari; 
Rumca haberler ve Elen musikisi. 

imzalamaktan çekinir. Kasalarını hiç --=--
kimsenin bilmiyeceği yerlere saklar. Kız kaçırmak 
Yapacağı işlerden evv•I istihareye ya- Menemenin Ali ağa nahiyesine bağlı 

tar. Samurlu kijyünden Kadir, on beş ya-
Söylendiğine göre oğulları, nazırları, şında Rebiayı kendi rizasiyle kaçırmış

modem teşkilltı ve büyük elçileri olan tır. 

biiYlik bir krallık hülyası peşindedir. 1 Iki suçlu adliyeye verilmiştir. 
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Goganın 

Saraydan çıkarken 
son sö·zleri 
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BiZANS SARAYININ JC YVZU 
.. Polltlk hayat sürpriz ve 

zilletle doludur,, 
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Ulan Meryem ana domuzları 
işte haşhaşa kaldınız. Ne haliniz varsa görün ve bir 

daha karşıma çıkarsanız babamın şarap l 

çanağını kafanızda parçalarım . ~· 
. Sebastiyano, esasen bir an evvel ı radonun bulunduğu çuvala eğildi. 1 Bu &ırada ''e kr.ranlıkta bu.unduk- f 

i§i gönnek ve T eosyaya dolgun bir - Tut bakalım ucundan.. lan yere doğru ko!'A k~ ''C nefes 
nla haber götürmek arzusu içinde Sebastiyano eğilir gibi yaptı ve nefese bir a.cfa.mın geldiğini gördü-
idi. birden herifin üzerine saldırdı. l lc::-. 1 

Yakıt ka}•betmeden koluna gİrmİ§ Eyi hesaplıyamamıştı. Kumbt.rosun U?ğı, içinde bulun-
olduğu Soradonun kafuına bir yum- Kumbarosun uıağı, sanki böyle G'!.lğu kötü vaziyet içinde bu gelen 
ruk indirdi. bir tecavüzü bekliyormu" gibi büyük meçhul adamdan imdat İ$ledi. • J 

Ayı gibi herif, kafasına inen bu bir çevihlikle geri sıçradı. -· Yetİ§in .. iki haydut bir oldu-
dev yumruğu altında bir sendeledi. Sebastiyano yüzü koyun yere ka- lar. 
Fakat Sebaatiyanonun tahmin ettiği pandı. Beni öldürüyorlar. 
gibi yere dü§medi. Herif, kudurmuı gibi uluyarak Diye bağmlı. Koşuak gelen adam 

Diİ§ünülecek sıra değildi. onun üzerine atıldı. Bereket Sebas- durdu. Karanhl~ta bçğu?Jllan gö-
lkinci ve daha ,iddetli bir yumruk tiyano tam zamanında ayağa kalk- rüyordu. Faltat iki ki i bir kiti)'e gc-

herifin ıartP dolu midesine indi. maga fırsat bulabihnitti. I ce yarısı hücum etmişti. 
Bu sefer artık tamamdı. Şimdi karıılıklı ve müthiı bir bo- Yiğitlik clamc.rı kaynıyan bu meç-
Soradon ho!almıt bir çuval gibi ğ~ma oluyordu. Kumbarosun U§aiı hul adam ne oluraa olsun diyerek 

yere yıkıldı. Seba.at!yanoya nazaran o kadar kuv- ileri atıldı ve bir yumrukte. arabacı- t 
Kumbaroaun Uf8iı da diğer iki vetli değil ise de ondan daha çevikti. yı· yere ıerdi. ı V" 

uıaJrtan birini çabucak yere sermİ§· Bütün hücumlan defediyor ve tesirli Sonra bir küfür savurdu. 
1, Iİ. hücmnlar yapıyordu. Sebaatiyano - Ulan kahbe oğulları.. Ulan ~ 

Bulgaristanda seçim 
\ 

Dnesin: " Zafere doğru,, 
yazısında tavsiyeler 

Bulgaristanda müslüman çingeneler kütle 
halinde tanassur ediyorlar 

Sofyn, 21 (M. H.) - Geçenlerde hü-1 ve binaenaleyh bu bilgilere sahip alill)( 
kümctin organlığını yapan Dnes gazete- ler yetiştirmelerini tavsiye eylemiştir .• 

j sinin cZafere doğru> başlıklı yazısını Bu zatın, mecmuasında uğraştığı önem· 
ve bu yazının uyandırdığı akisleri al- 1i meselelerden biri de Bulgar dili va 
mıştık. Sfü.ü geçen gazete ayni mevzua Bulgar yazı tarzı meselesidir. Bu iti• 
bir kerre daha dönerek basındaki neş- barla Bulgar kültürüne olan hizmeti 
riyata cevap \'ermektedir. Bu yazıya gö- pek büyüktür. 1843 te neşrettiği «umu• 

1 re Bulgar milleti ya rüşdünü kazanmış- mi coğrafya> siyle Bulgarlara kendi va·. 
ıtır \'e bu takdirde kendi selim aklı ve tanlarını tanıtmış ve bu hususta birçok 
'şuuriyle hareket ederek müstakbel par- mahimat vermiştir. Bu eser, Slav har• 
1 Jamentoya memleketi seven vatanper- ]eriyle basılmıştır. Fotinof yıllarca çı· 

1 verleri seçecektir, yahut henüz reşit de- kan mecmuasiyle Bulgar milletine ha• 
ğildiı: ve bir takım vesayetler altında- sının bir millet için ne kadar büyük bir 
dır. Bu takdirde de muhteris partizan- önemi haiz bulunduğu kanaatini veren 
lara alet olacaktır. Bunun ikisi ortası ve bu hususta parlak bir çığır açan Bul
yoktur. Reşit bir milletin göz göre göre gardır. 

fena ve muzır unsurlara rey vermesine 
ve mesela komünistlerden müteşekkil 

ı 
bir parlamento meydana getirmesine 
imkan var mıdır ? Şuuruna ve rüşdüne 
malik bir millet, hiç bir partizana ka-

l pılmak tehlikesine maruz değildir. Bi
. naenaleyh gösterilen telaş ve endişe ta

mamen ye!sizdir. Bulgar milletinin ~e

lim aklına itimat etmek ~zımdır. 

KOLTOR 

TANASSUR EDE~ ÇINGENELER:·" 

Gazetelere göre Vracada 200 - 230 ka· 
dar Milsliiınan çingene keneli arzulari~
le hıristiyanlığı k·abÜl etmiştir. Mir ı~ıı .. 
zetesinde Gospodin Macarof, bunların 
kendi arzulariyle hıristiyanlığı kabul 
ettiklerine delil olarak Vraca metrepo• 

. Sebaatiyano ötekinin de hakkın- kesilmek üzere idi. Meryemana domuzlan. Böyle geç B. Gor., 
dan geldi. Y ennde ve uyuklar vaziyette otu- vakıt mı buldunuz birbirinizle hırla-1 Sof ya, 21 (M.H) - Z<r"' gazetesi de 

Şimdi yerde ve yanyana üç utak, ran arabacı vaziyeti göz ucu ile an- Hcak.. ı,te tel.teke kaldınız .• Ne ha- 1 tebeddül sebeplerini araştırırken Yahu
Angelilrinin üç sadık uıağı sıralan- lamı§, atlıyarak Sebutiyanomm im- liniz varıa görün. Ve bir daha kar- , di meselesini ve son günlerde k.ayboldu-

Bulgar gazeteciliğinin temeli atılalı 

80 yıl olmuştur. Bulgar periyorik bası
nın cPirb ve .-Agah efendisi>, 1786 da 
Samakofta doğup 1858 de Iı.mirde ölen 

!itlerinin esasen her hangi bir cebir va 

tazyiki kabul etmiyecek' liadar rnilne\' ... 
ver ve başkalarının din ve hislerine hür
metklr bir adam olduğunu göstemıek .. 

m••b. dadına ko,mmtu. Bu suretle Kum- şıma çıkarsanız babamın şarap ça- ğu şayi olan Sovyet Rusyanın Bükreş 
-Y -s- ı Kostantin Fotinof adında bir zattır. Bu 
Arabacı, ıanlô yanıbaşında geçen barosun uşağının hakkından gebnek j nağını kafanızda parçalarım. işgüderi Mdisesi hasebiyle Rusyanın adam, 1828 senesi nrfında «O zaman 

bu ~yleri duymamı§ gibi oturduğu artık kolay olacaktı. -BITMEDI-
1 
Roın:ınyaya verdiği şiddetli bir ültima- Bulgarlann kültür merkezi olan dı.mi-

te, Bulgar kilisesi şiarında esasen czoı, 
la hıristiyanlaştırma> keyfiyetinin mev· 
cut bulunmadığını ileri sürerek hadi~e" 

hakkında memnuniyetini izhar etmek• 
~~~ 1 

y erde uyukhyordu. Kumbaroaun tomu hatırlatmakta ve bu ikisinin de ı d b b ı re yer eşmiş ve ora a ir mat aa i e 
utaiı bir iki seslendi İıe de herif, Yu·· z ıı·ralıklar tedavu·· ıe Goganın devrilmesinde amil olduğunu husust bir mektepte.sis ederek çalışma-

Utro gazetesi tanassur edenleı·in re .. 
simlerini vermektedir. Metrepolit bun~ 
lara madenden küçük birer haç hediyeı elinde atlannm dizgini, uykusundan B ileri sürmektedir. Bu gazeteye göre, . ğa başlamıştır. 1838 senesi bir Yunan 
etmiş, okuyup yazması olanlara da bi
rer incil vermiştir. Kilise, cDalaletten 
kurtulan> bu yoksul hıristiyanlara ha14 

kın maddi yar.dımlarda bulunmasını te-

ayılmadı. Sebutiyano onun la"Y'8fl Goga saraydan çıkarak veda etmek üze- grameri neşretmiş ve Elen dilini çok iyi 
uykusunda olduğunu derhal anladı. k lacakt r re son defa olarak kendileriyle görüştü- bildiği için bu eseri ile bütün Rumlar 
relim .. Biz kendi i,imizi kendimiz gö- çı arı 7 

) ğü kabine arkadaşlarına : arasında şöhret almıştır. Nihayet 1842 

B · ı ail 1 b ald p l'fk senesi ilk Bulgar gazetesi olan cLüboso- • 1 

Diyerek arabanın içindeki dört -BAŞT ARAFI BtRtNCt SAHİFEDE - ye cümhuriyeti Merkez bankası ibaresi - enı sr ga e e ç 1
• 

0 1 1 

h .. · 1 J ·ıı tl ] d 1 lovic• mecmuasını neşre başlamıştır. Bu 
Mwvaldan ~irünü aldı. iplerini da ala- davüle çıkarmağa bac:lamıştır. iki üst köşede ufak madalyonlar içe-, ayat surpnz er e ve z.ı e er e 0 u-

mennı etmekte bulunmuştur. 
---- l 

3- • ~ ı< mecmuanın ilk sayısında muharrir, Bul-
rak Kumbaroıun nuıgm"' m yanma Haber aldığımıza göre bir mart 938 risinde 100 Türk lirası yaı.ılı ve altı iki dur. Kral, dış ve iç politikamızın icap Kıymettar bir hatıra 1 -:r- • • . h• • k"' gar milletinin «uyandıran> papaz Paisi-
-Jdi tarihinden itibaren yeni yüz liralık ku- kö.-ffinde daha ufak iki madalyon ıçın- ettirdıgı sebepler dolayısıyle başve aJl!t- . 'd . . .

1 
. .. k h . •- • :. , yın ı eallerını ı erı surere ta hl et- Kardeş Iran ulusunun şefi Majest• 

Kwnbaroaun U§8iı: purlcr de t<'dnvüle çıknTılmağa başlana- de ~:a~nız 100 rakknml:m ~arkd~r. ~rtn ten çekilnıc)diğimi Eöylediği zaman ben,. miş, Bulgarlara vatanlarından, dillerin- Peblevinin Büyük önderimize yaptık .. 
_ Sen hakikaten i§güzar adam- cak mukabilınde mütedavil banknotlar- zemının sağ tarafında Atatur ün resım- , Lu zilleti çok acı olarak duydum, de- den, gramerlerinden bahisle felsefe, lan ziyaretin intibaları hakkında güzel 

ım ..• dedi. dan ayni mikdar tedavi.ilden çekilecek- Jeri, rozetin üst ortasında ve iki satırda miştir. t k 1 . . k t 'h ~ f .b. ·u b. lb" h 1 B lb" .. . 1 man ı , ızı , arı , cogra ya ... gı ı ı m- ır a um azır anml§tır. u a um 
~-ıu bu dev gibi adamı öyle 

1 

tir. 100 Türk lırası yazıları ve bunların al- Yeni k~binenin karakterini tahlil 1 1.k b 1 1 ı~- ld·~· . B ba lm AIVtJ• u • • " ere ma ı u unmo arı itUımge ıgıru eyrutta sı ıştır. 
kolayca hakhyacağını hiç hatırıma Yine öğrendiğimize nazaran 30 mart tında 11 hazıran 1930 tarıh ve 1715 nu- eden bu gazete, Goganın çekilmesiyle ---------------------
getirmemiJtim. Mükafatını yarın 93'3 tarihinde ilan <!dildiği veçhile 5ah- n:ıaralı. kanuna göre çıkarılmıştır, ibare~, Romanyada zahiren normal bir hayata A ki ı 
mevhaneciden ahrıın. leleri zuhur ettiğinden merkez banka- H varaır. Bunların altında ve ortadakı doğru giWleceği man;ısı çıkarılıyorsa da vusturyanın ı·sıı· aA ı· 

Böyle söylenerek üc U$ağı çuval- sında csa en kısmı auıını toplanmış ve 100 rakkamının sağ ve sol taraflarının ' . . . .. Ü b k d ç·· k" . kr 1 lara koydular ve sımsıkı bağladılar. piyasada mevcudu pek nz kalmış olan biraz yukarısında kırmu.ı renkte seri ve j ışın ıç yuz . a; a ~·· un ~ yenı. a 
Sehaatiyano: halen müte.davil esiti yüz liralıklar meı- sıra num:ıraları ve alttaki seri ve sıra beyannamesın en omanya a antıpar
- Eh .• dedi. Şimdi biraz dinle- kür bir mart 938 t:-.rihinden itibaren an- numaralarmın altında .da banka umum' lamanter bir i~are kurulmaktadır. Hat

nelim .. Yorulduk. lıterıen sana bir cak 6 ay mi.iddetlc mecburi olarak teda- müdür ve müdür muavininin imzaları J t~ kurulan bu milli temerküz ka~inesi 
yudum prap vereyim.. vüle devam edecek ve bu altı aydan bulunmaktadır. Imzaların bulunduğu de Rumen un!.urunun faydasını her şe

Cebinden prap ıi§esini çıkararak :sonra kanuni müruru zaman müddeti orta alt kı~mın fonunu ufak yazılarla 1 ye faik tutmak şiarında olduğundan Go-

Lehinde işçi sınıfları arasında bir 
plebisit yapılacaktır 

&i. Şifeyi Kumbarosun UJaiına bakiyesi olıın dokuz sene altı ay kadar yazılmış Türkiye ciimhuriyeti Merkez 1 ganın hatlı hareketini takip edecek, yal- Paris, 23 (ö.R) - Viyanadan haber veriliyor: Avusturyanın 
d M k b k · l · d t bd'l b k ıoo ·b ı · te k.l ı kt d' 1 d ha l b" tt d k müstakil kalması lehinde İfçİ sınıfları aruında bir plebisit ya-uzattı. a er ez an ası gışe enn e e ı an acıı ı are erı ş ı e me e ır. I nız a şuur u ır sure e avranaca - pılmaktadır. Bütün A vuıturya arazisindeki fabrikalar am•lesine . 

Maksadı herif ,i,ıeyi kafuina di- tdilecektir. Versosu (Arka yüzü) ön yüz renginin tır. Bu, Goga - Kuza kabinesinin pro- ,... 
kerken üzerine çullanmak ve gafil Diğer kupurlarm tebdiline başlanma ayn_idir. Tezyinat çerçivl!sinin ortasında l gramını tedrici bir surette şuur ve takt- birletik sendika tarafından vatansever. bir karar ıureti taıvip . 
a-.lamaktı. tarihlen-llyrıca bildirilecektir. iki satırda Türkiye cümhuriyet Merkez la tatbik etmek demektir. Ancak Goga edilmek üzere arzedilmittir. Bu karar suretinde Dolfuı tarafın-

Çünkü onun oldukça kuvvetli ol- Yeni yüzlüklerin evsafı aşağıda kısa- Bankası ibaresi ve bunun iki üst yan Kuza knbine5inin dış poJitikasiyle bu- dan vazedilen prensiplere sadık kalarak daima Avuıturyanın İı· 
cluğunu anlamı.tb. en gösterilmekle beraber banknotun as- aşağısında daire içerL · -:de 100 rakkamı günkü kabinenin dış politikası arasın- tiklili için mücadele edileceği bildirilmektedir. 

A~t.. b. bo.. b' ·· la lmı görmek istiyenler Cümhuriyet Mer- altında da Türk lirası yazıları vardır.. . Vı'yana 23 (ÖR) Şanıo"lye Şu•nı'g tarafından yarın (bu 
'zln ar gll9ma ıraz guç 0 - Ç . • d Ç kk 1 b v ı da bariz hır fark vardır. Senelerdenbe- ' · - T • 

caktı. kez Bankasına ve diğer bankalar gişe- erçı;enın ortasın a . ana ~ e ogazı- ri Romanyanın dış politikasını idare et- gün) ıaat 19 da Diyet. meclisinde söylenc:cek nut~k _!.>üyük bir 
Vakıa hakkindan geleceğine emin ]erine ve kazalarda malmüdürlüklerine nın bır klsmının resmı ve sng tarafında . t kt b 

1 1 
T merakla beklenmektedır. Bu sırada Sendıkalar bırligi .tarafın-

h fif b k b. d . d mış ve e ıne e u unmuş o an atares- d A . "klAI• .. 1 . b I h' .k idi.. Emindi ama •• Yine işi kolay ta- müracaat edebileceklerdir : a pen e ren te ır aıre var ır. . . . . an vuaturyanm ıstı a ı ve fanso yenın fa ıı e ınde fabrı a-
rafından tutmak istiyordu. Ebadı 8 1/2 X 18 1/ 2 santimdir. Ev- Banknot ı.iyaya tutulduğu zaman bu konun Goga kabıncsmın Berlin - Roma ı lardaki amele nezdinde tahrik edilen hareket devam etmekte-

F akat Kwnbarosun uıağının da sdı rektosu ön yüzü çikolata rengi olup dairenin içerisinde AUıtürkün filigrnm mihverine ~lan tereddütlü yakınlaşma- . dir. Her taraftan •ansölyeye Avuıturyanın istiklali ve bu yolda 
kaybedecek zamanı yoktu. Sebaıti- orta zemin hafif penbedir. Ortaııındn şeklinde baş re.simleri görülmektedir .. ! sına mukabıl P:uis - Londra mihverine çahtmağa devam ctmeıi lehinde telgraflar gelmektedir. Bu ha· 
yanonun teklifini reddetti. portakal mor pembe ve yeşil renkler- Çerçivenin alt ortasında ~00 Türk Jira-I daha kat'i bir temayül göstereceğine reket tanıölyenin yakında Avusturynnın istiklali lehinde bir ple

- SCn hele yardım et le tunları den mürekkep çiçekli bir rozet vardır.. sı ibaresi yazılıdır. Benknotun her iki şüphe yoktur. Işte hakiki tebeddül, bun- biıit yapmak niyetinde olduğu haberini teyit eder gibi görün-
arabaya taııyalım, dedi. tik önce So- Kenar çerçivesinin üst ortasında Türki- tarafı taydus çelik tabıdır. 1 dan ibarettir. mektedir. 

~~;;;;;;;;-;;~i!iimiiiii!~iiiliriliiir.ir.!WiiiiiiimiEiiiiii~~~~:!~~;--;::-ici~bö':;i:;'i:~:f;~j;.~~;:ji;:h"b;~;'i;ti::~~~i.:'"\i:~~ı;;i~~ik:'I;:~~i:';';ik:ı~~~--_...----"!~.....,~----~------- ........... ., 'Z'L'LZZL/.LL'/70.~ -- Sen ne için böyle kıyafet de- - Padişah bunu işitince şaşırdı. Ve- Filhakika böyle hareket ettiğimiz maamafih Biricik Sultanı artık gön .. 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman. 

ğiştirerek bahçıvan çırağı heyetine 
1 
zirine sordu: aynı · isabet oldu. Çünkü Ejderhana i lümden · çıkarmak lazım geldiğin( 

girdin~ Niyetin ne idi? Mutlaka na- - Şimdi ne yapacağız~ varır varmaz pederimin haleti nezide ı söyledi. «Neden h dedim. Şu cevabt 
musa dokunacak bir harekette bu- - Efendim, vakıt kaybetmeksi- bulunduğunu haber verdiler. Fevk- verdi: 
lunacaktın ı Çok şükiir mak~acİına zin asker cemetmeli, başına mahir ı aladc mükedder olarak saraya koş- _._ Harzem Şahı, Gaznc Şahı ile( 
muvaffak olamadın.. Şimdi cezam 1 bir kumand~n tayin ~derek m~mk_ün 1 tum. Sevgili pederimi ölüm döşeğin- müttefikine karşı bir kaç muharebe• 
bulursun. - ı mertebe suratle duşman uzerıne de buldum. Beni hasretle kucakla- ı· 

t ı B ı L ~ de mağlup olması üzerine, istikla ı .. 
Dedikten sonra maiyetine hitap ı gönderme i. unun a beraoc:r cena- dıktan sonra teslimi ruh etti. 

1 d 1 b h kk · t' h I k · ni muhafaza edebilmek için musa .. • etti: ~ a ı~ maye ıne m.a~ ar 0 ma ı- Bir taraf tan pedeJimin ölümü, di-ç l n e r-·™ # B .. t.. .. .. • t" • t ı çın camılerde dua edılsm. Fukaraya gwer taraftan tahta cu"'luAsumla ba•lı- laha akte•ti ve kerimesini ke~disin«l 
..,,__,__.,;,c,../~.... - unu go urunu:ı, emaye mı eş- ı k .1 . K ı ·k ıc .1 h y w · hh · · B' d ·k 

hir ettikten sonra şüphesiz şeriki ı sada a vefrbı sın. ezka ı tbeeKmbı mka 
1
- yan devlet ve hükümet gaileleri ha- vermegı taa ~t .ettı. ız ora a 1 eln 

Yazan: METiN ORBAY .. .. l hah 1 be b 'd puslan a uyurara ser st ıra ı - na bir müddet Biricik Sultanı unut- başlıyan muharebe işte bu suret d 

eclcu~ul 
0 an . c;ıvan a ra er 

1 
am malannı emretmelisiniz. Ümit ede- t 'b ' ld . d neticelenmiş .. Harzemden hareketi· 

Şah 
4 ınız . k. b h k b h l . l .. urur gı ı o u ıse e az zaman sonra 1 . 

b k S 1 Emri kat'isini vererek benim hü- rım 1 cena ı a u ayır ı ış er uze- aşkının ateşi kalbimde yeniden can-1 min ikinci yahut üçüncü günü Bı~ 
Gamsız ve • • • t rine bize muin olur. 1 · ·k S 1 b ' f ' · l 4 ırıcı u an viyetimi bile sormagwa lüzum görme- lanmağa başladı ve gitgide şiddetlen- rıcı utanı ır se ır vasıtasıy ev 

Vezirin bu nasihati padişaha der- 1 Ş 
görünce kalktılar ve: clşte Kel oğ- fakat etti. Ne çare ki raksın heye
lan geldi, bizi eğlendirecek . > dediler. canlı zamanında başımdaki deri gev
Su1tan da bana: şiyerek bir aralık yere düştü. Ca· 

- Ey delikanlı, dün beni güzel riyeler derhal hileyi nnlıyarak bağır
eğlendirdin. Onun için bugün seni mağa, çağırmağa koyuldular. Sultan 
de görmek isterim. da fena halde hiddetlendi: 

Dedikten sonra bana bir ut ver- - Ben seni hakikaten kel zan-
dirdi ve çalmakhğımı emretti. Em- nediyordum. Meğer sen hilekar bir 
rini yerine getirdim bir takım aşı- herif imişsin 1 
kanc gazeller okudum. Onu gör-- Diyerek bir hayli azarladıktan 
dükçe aşkım tezayüt ettiği için daha sonra harem ağalarını çağırttı. Beni 
müessir, daha muhrik söylüyordum. dışarıya çıkarttı. Beni bir odaya ka-

. müteaddit çalgılarla icrayı ahenk et- pattılar, ertesi güne kadar orada bı
tiktc:n sonra rakıetmekliğimi de em-. raktılar. Ertesi sabah padişahın hu
retti kalktım, mükemmel raksettim.1 zuruna çıkarıldım. Padişah pürga
Cariyelerinden bazıları da hıma r~ 1 zao:: 

di. Yalvarmak, hiç olma7.sa bahçıva- h l · d k k b 1 d'W di. Bir derecedeki gece gündiiz onu, müdebdeb bir maiyetle Gazne a· . .. _ l . a tesır e ere a u etti ve ıger- h d 
nın. bıgu~ah old~g~nu an atmak. ıs- leri ile beraber bahçıvan ve benim de düşünüyordum. Nihayet ı~ı lalam ına göndermeğe hazırlanıyor u. 
tedm~: ~ınlcme~ı Abılc. F ~k~~ benı .a: 1 salıverilmekliğimizi emretti. Hüseyin beye açtım. Dedi ki: Bu sözler beni az daha çıldırtacak· 
lıp gotAurece~lerı Aan?a buyuk vezı~ı Ben böyle mucize nevinden canı- - Filvaki, şimdi teehhül etme- tı. Adeta çocuk gibi ağlamağa baş· 
fevkalade hır telaş. ıle ~uzura dahıl 1 mı kurtarınca saraydan çıkarak doğ- niz lazımdır. Harzeme bir elçi gön- ladım. Hüseyin bey beni teselliye ça· 
oldu, ~unları. arzettı: .. . . t ru lalam Hü~eyin beyin yanına git- ?eri~iz: Biricik Sultan~ ?ed~rinden lıştı. Nasihatler verdi. Unutturmak 

- E~endım: pek mue~sı_f hır ha-
1
• .tim, dönen i~leri anlattım ve Biricik ısteyınız ve razı o.l~ası .ıçı.n duşman- için en güzel cariyeleri buldurup ~~ 

her geldı. Malumu devletınız Gazne ,'Sultana ciddi surette aşık olduğumu larma karşı kendısıyle ıttıfak edece- d ld d F k t bir türlu 
Ş h b d 1 k · · S 1 ı w. . · b 'Jd. . . rayıma o ur u. a a 

a m un an evve .erımenız u - , söy]iyerek bir yolunu bulup gönlünii gınızı ı ırınız. . . . .. .. karaıTI•· 

1 . d' 1· 1 fak . lbe k .. 'd' 1 b d k l k 1 B f.k . . b Jd Jk . Bmcık Sultanı gonlumden çı tan a ız ıvaca ta ıp o muş, at ce- ce tme umı ıy e ura a ama u ı rı musıp u um. tıza e-, .... 1.. k h l duın 

b d 1 1 b d .. · d. 1 ~k· H"· · be d d · k b. H·· . 1 yor, uzu uyor, a ro uyor · . va. ı re a mıştı. şte ~n an. m~~- 1 ıste ım. ı..a ın use~ın . y son e- en_ na~eyı yazara _ızzat . use~ın . .. .. . ine keclerı· 
faıl olarak Kandhar padışahı ıle ıttı- recede muhalefet ettı. lhtıyar pede-ı beyı bu ışc memur ettım. Azımetın-! Bır gun Huseym bey Y d' ınelc 
fak etmİ§, ikisi birden aleyhinize kı- 1 rimi düşünmek lazım geldiğini anlat- den sonra avdetine tehalükle intizar I mi tahfif etmek, beni eğlen ır gel· 
yam etmi§ler, orduları ile buraya üç' tı. Sözlerinin makul olduğunu gör- ediyordum. Nihayet avdet etti. Har- f için uğraşırken vezir huzu.ruına 
dört günlük bir mef:afeye kndar gel- düm, fazla itiraz etmiyerek yola çık-}zem padi§ahınm kendisini fevkalade di ve şu garip haberi verd! :•AEIJI_. 
ınj ler. • tık. Eiderhana döndük. riayet ve ihtiramla kabul ettiğini 1 -BITJVJ 
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Son hafta içinde piyasada kuvvetli 
telikki edilecek iŞler olmadı 

n 

Edirne Etnofraf ya 
müzesi 

Edime, 22 (Husus!) - KUltür Bakan
lığının yardımlariyle tamir edilen ve et
noğrafya müzesi haline konulacak olan 
Mimar Sinanın eserlerinden DarUlku
ranın tamiri bitmiştir. 

Müze eşyasının muhafazası için yapı
lan Camlı dolaplara kültür bakanlığın
dan gönderilen eşyalar konmuştur. 

Edirne, 23 (Hususi) - ·Eski eserleri 
sevenler kurumu geçen yıl Kazım Han
larındnn Uluğ Mehmet Hanın Osmanlı 
padişahı ikinci Murada gönderdiği yar
lığı bastırmıştır. 

k • k d Bu yıl içinde hazırlanan Trakya kılA-
F akat eşya fiatlerinde az ço ısti rar var ır vuru tarih kısmını tstanbul . mUzelerl 

HoR08 
Markasına Dikkat 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

MiDE 
EKŞtUK ve YANMALARINI 

eiderir. Son derece tebif 
edilmit bir tmdur. 

MtDE n BARSAKL.A. 
RI alJtbrmu. 

Aiwiaki fena kokuyu 
Ye tatmlıiı defeder. Mü. 

muilmüatabaarlardandüa~buk 
daha kolay ve daha kat'i tem eder. 
Ba,ka markaları warla reddediniz. 

"--bri ]Uf ld d f tl k k lit Palamut satıslannın borsada icrasına müdür muavini arkcoloğ Doçent Arif ve 'nıiz ticaret ve zahire borsası ta- teha · o uğun an ia er anca a e • 
lafından son ekonomi haftamızı teşkil üzerinden tayin edildiğinden müstakar başlandığı gündenberi piyasada tam ve Müfide ta ilk devirlerden başlıyarak. son •••------.. -----•••••••••••••••• 
eden 16-22-2-938 tarihleri içinde neşr- bir piyasa yoktur. Maamafili beyaz ve kfımil bir vuzuh hbıl olmuştur. Jşlerin devirlere kadar yazdırmıştır. Içınde 

l~ olan gllndellk satıf ltstelerinin temiz mallara müsait fiatlerle alıcı va_r. cereyan tarıı ş\ındilik memnuniyetbahş Trakyanın :u~ün abid~erini ~e~y-
cınaıı neticesinde mezldb- mUddet zar- dır. bir sima arzetmekte ve temiz mallara le toplıyaca u eser u sene astır a-
lında bo le · lan ti fazlaca talep gösterilmektedir. caktJr. rsada muame görmüş o • BÖRÜLCE: 

· Clret eşyasının haftalık sat~rmın cins, Bu sene palamut rekoltesinin az.lığına --------------

btilttar ve haftalık upıt ve azamı fiat- karşı fiatlerin geçeıı sene fiatlerlnden Fı 

1 
R s ~f J 

leti.nin berveçhl zir pldlde bulundutu Dahili ihtiyaçları karşılamak üzere pek te yüksek bir seviye göstermemesi n( B ~O_, , = --~- ,. 
~ı1m11tır: piyasaya arzedil<?n mallara talep zuhur isühlik piyasalarından şimdilik daha ~ . -. - =--
iri etmektedir. Eyi ve pişkin mallar fiatle- fazla fiat verilmemesinden ileri ' geldiğt U~üM 

.bulday 8904 çuval 5.25 6.50 rinde tereffü. meyilleri olduğu söyleni- anlaşılmaktadır. Bununla be~aber bu- 114 M. j. Taranto 
) Arpa 3211 > 3.9375 4125 yor. gUnkU fiatlere de mutedil göziyle bakıl- 85 Ş. Riza halefleri 

12.50 14.75 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Feıuıin ıon icadı ve yibde 89 derecesinde tütünün Nikotin, Pir • 

Amonyak ıibi zararlı maddeleri süzen 

Doktor Perl -
SIHHl AtllZLIKLARI 

:. BUla 155 > 4,oo 4•50 NOHUT: maktadır. Maamafih mevcudun ı:ilnden 69 Akseki bankası 
~Kumdan 17 > 4,75 8,75 giine azalmakta bulunması itibariyle 
~···~~· ' n 68 > 4,75 4,75 d bo ılan k ı· t 1 1 ka s nda f" tl . ao. LU Son hafta için e rsaca yap ne~- uvvet ı a ep er rşı ı ıa erın 1 

54 K. Taner 
'J,... Galemidi 

12,75 13,50 
12,25 13,75 
14• 15• On adet ilici \erabtt 1 t ~~t~~RGELMIŞTIR 
14• 

14
• Toptan ve perakende Slltif yeri : lmıir Kemeraltı karakol bqİamda 

h ce 21 > 9.25 11,75 · d da 1 ksAı ği k ı· t ıd v d ... N 
21

-. 6 riyattan nafta için e borsa satı mış yü ..,ece aoaa ı mevcu 01 ugun an 1 
· ohut .,. > 6.00 7.50 !:.., 1 iht' tl h k t t kt 

13, 13, M A Z H A R ö N G () R 

13,25 13,25 ··-----· ·----·· 

8 Paci 
Susanı 

609 
> 

15150 15
,
75 

olan 2134 çuval nohuttan 712 çuvlllının bazı satıcı ann ıya ı are e e me e 
1( ""•~··L ?G.OO haz:ır ve 1422 çuvalının da vadeli olarak oldukları da diişünülmektedir. , ""'-u.a. 2480 balya 28.00 F- yt b 1h }» satıldığı anlaşılmıştır Hazır mallar 6,25- Piyasa bugün için sag am ve i ass~ 

alll\IC çeklr. 98000 kilo 2,50 2.50 lıd 
il. Palamut '5238 kental 240.00 515.00 7,5 vaaeliler ise 6-6,625 'kuruş üzerinden ihracat evled lş\iha ır. 

3 A. R. Üzilmcü 
343. Yeku.n 

22~4$~ 
229830 

~~Yatı 15000 kilo 30,00 34,00 muamele gö'rınüştUr. ZEYT-!NYA(if: INCIR 
Ihracat evlerinin bazılarının $0h'.iha~a .ŞO A. 11. Nazh 4.75 4.75 hurda. 

ı 2300 "kilo 18.00 18.00 
L4.c. ı'çı'nde piyasada nohut mübayaatına gi- ı · d hafta' ' · ~2809A 
llQCI!' 15 al 6 00 6 00 Zeytinyağı piyasasın a son ıçın- "' 
t.ldrdekslz üz. 5o2f"', 5~5 18'.oo rişmcsi ~iatlc.ı: üzerinde ~1üessir olı~uş ve de hissedilecek kadar sükunet vardı; ımu 

· nohut fıalle)'ınde son pıyasaya nısbetlc h ftak• ib . • \ ., 1 ZEYTINYAXI 
ız_... _0.1 k · Muameleler geçen a ı gı ı ışuna ı ) - ' h A 

1 
• ,...., k' 

... -.na aatışlarını bu suretle icllld4 e~ - bit kuruştan fazla tereffü hAsıl olmuştur. . i el f atler a ıŞ4lı. kilo Mu n.ııcı 26 . ı:.i7 es ·ı Ş?.· 
~ 10nra i§bu manın nevi üzerinden Nohut stoklan günden güne azafmak- c:reyan etmemı~ se e ı ynı se 23/;2/938 Çekirdeksiz üzüm orta fiat-
~ fiatl • ~ · / :vıyede kalmıştır. . h.fta ~tı, miktarı ve · e.noi geçen ta olduğundan :talebin devamı <takdirinde Hafta satışı olarak kaydettiğimiz 75 " len. 
ita ve geçen senenin bu hafta~yle mu- fiatlerin daha fazla tereffü arzetmesi ih- bin kilonun 5000 kilosu hiız,ır sıra mai- , 

l'eaeli olarak apğıya kaydediyoı;uz ve timali kuvvetlidir. $imdilik piyasa sağ-
lan ı...c.___ 1ardan olup kilosu 34 k~ruşt.ruı ve müte-
• -.-ı.aya a,lt piyasa vaziyetleri hakkın- lam ve nlıcılar i<:tihalıdır. 1 ı ı 9 et. alAL :." :baki 70000 kiloSU vade i Satı mış 0 Up ~\iarlarından edindiğimiz mali\- 10 
lnatı da ayn ayn ipretllyoruz: SUSAM: kilosu 30-32,5 kuruştan muamele gör-

11 

7 12.25 
~2.75 

13.25 
14;.50 
16.50 

mUştür. , ZAHIRE 
BU~DAYı Susamın piyasa \'aziyetinde geçen haf- Bugün için zeytinyağı piyasasında ı;Ü- ! 

· 581 çuval buğday 5.8125 6.25 
taya nisbetle bir de~işiklik yoktur. Fiat- kunet vardır denilebilir. ı ao .. L-&..: : .. ind 1288 kental Palamut 275. 520. 

ı._ l'la neşriyatıua gote son lliUwa ~ e Jerin ~imdilik 15,5-15,75 kuruşta istikrar MAZI.· 
vot-..l- la · 7" balya .ııa»ıuk 34.50 . -. aatılırı11 olan buğday r nevi, göstermektedir. Geçen senen~ bu hafta- r. ı 
hıiktar ve fiat itibariyle §U şekilde tas- sında susam fiatlerinin 18,25 kuruş ola- • fllSllrF/,V"..LZZJ!iDfj':472Z7f~ 
illi ...ııl-:....:ı- · Mübaynn,tı mahdut ticarftha~elere F K 

1 ~-...uJtwn rak tesbit edildiği borsa bültenlerinde f f 
}('.._ı A.;.. ÇO,_ ffiÜnhaSU' J-..,fan b.U madde icin mÜSta-, 

1 
, o o ema 

•n Çuval ~ '& oörülmı;.,tür. ~ ,.- l. 
~UınU§ak mallar 7l92 P ~ kar fiat yoktur. Hafta satışı olan 2;i0 , l 
Sert nıallar 147 

5
'
625 6

'
00 

PAMUK!: çuval 'ma~ının karı,~ malla;inn · oldu~u 
11 
Hükü~et ~arşısında Mollazade 

"M.i..;:- ~ • _.ı. 6
•
25 ı 6

•
50

. .f 1 'bo~a· neşrfyntinda mezlturdur han blriqci )sat No. 1... • 
~ mauar 1565 5,25 5,815 • ' l • • 1 1 " 
Y~~ S""" Hafta aatı"°" olarak borsa neşriyatından 1 Fevka ade. nature ı ve nçırına poz-
-un ~ :rs lNCIRı d.is la 

r • icmalen yukarıya işaretlediğimiz 2480 , lar, ı<:art :ve ap.-an man r, ş~yet 

1 Bundan bir hafta evvelki satış mtıd'arı b 1 y • r· ... t noktasından ehven fiatle ö'1rencilere yüzde 25 
se 3 aya pamugun nevı ve ıu Son hafta jserisinde bQrsadµ yalnız on . 1 ~ • 

1 70 çuval olarak hesaplanmıştı. Fiat- satış vaziyeti s.öylc hulasa edilmiştir: • · ı tenzi tıt vesikalık resimler hemen 
er • .,,. .. il a ""5 ku nda üt beş ruval i,nc:ir muamelesi olmu~turı 1 1 

• ' 1..1.~!~. 
1 

e -,'"" r\1f arası . .m e- ::ı l verilir. 
~ Nevi balya Az Çok Işbu miktar da kilosu ~ kurll§ fiatle sa-

1 
' 

1 
_ 

10 
S.

7 
(261) 

Pt1aaamızda bulday işleri BOn hafta Akala birinci hazır 436 42,00° 46.00 tılmıştır. . I . • • · • 
~e ıevtemJt ile de fiatlerct. geçen > ikinci > l03 3s,OO 42•00 '1937 incir mevsimin

1

den işb~ neŞriyatı- j '7..LLYL/._,.,, T az 
• ~ ....tki haflalara nazarb göze Yerli birinci > 7\1 3l,OO 36.25 mız tarihine kadar' borsada satılm'ış olan '

1

tıalac diğe'.r numariı1arda 0,25 santimlik 
1 

~ blr deliflkJJJc olmamıştır. ~lerin > vadeli 925 33•5o 35.oo incirin 128000 çu~ala baliğ olcluğu 'anla-
1 
yeni bir tedenni g&te"1uştir. · · 

1~ kejfiyitl Anadolu ~en > ikinci hazır 126 28
•
00 29

•
00 ~ılmıştır-,1.936 mahsulünde.n geçen se'rie-\ f~at seyrinin d.~a vazih h~ .. surette 

llQ lllevrudatmm .on ,unlerde ehemmi- > Uçüncü > 86 2:;,oo ı5,00 nin bu tarihine kadar ise borsada 180642 an"tıişılmasını temınen mezkGr ıuç muh-
l'ttJt Jlllktarda hılalqmasına atfedil- 2480 çuval incir satılmış olduğuna göre bu se- 1 teii'! tarılıe' ait Üzüm piyasasına ,rlıüte-
.......,__ •· ....._ı..."d ı...__ '---~ I Son hafta pamuk piyasasında geçen · • 1 ~· · k 1 '>. - • tli 0 • 
--.19111r, UGU1 en ~ır -un gewıe:u z- neki satış miktarı geçen senenin aynı I uaır r~ am arı a~~gıya ışare y ruz. 
~ J'esbe 'alıcıları 'tefkil eden un haftaya nisbeUe oldukÇa göze çarp~ bir müddetine nisbetle 52642 çuval noksaı)- Numara 16-2-§38 18-2-938 22-2-938 
1 hrikatarlerlnhı ihtiyatlı hareket etme- faaliyet varsa da fiatlerde bu faaliyetin lık arıeylemektedir 7 12,15 12,50 12,25 
etbıt blt•.o _.__ı_._.:ıı-. CUmdilOc bu"day icap ettirdiği terakki görülmemiş ve fi- · 8 • 13 25 ı 13 00 12 75 
~ -v ·--~ "" 5 

• • • • . . Halen elde mUhim denebilecek mik- • ' ' 
'llaaına durawı gözüyle bakılıyor. at vazıyetı geçen haftaki sevıycsı~ mu- . . 

1 
d v k 9 13,t5 13.50 13,25 

haf d .b. .. UI .. t·· S hafta tarda ıncır stokları bu un ugu ve anca 
10 4'l\P aza e er gı ı gor muş ur. on 14 75 14.75 14,50 

A: mübayaatının kısmı mühimmi ihracat mevsimi geçmiş olması hasebiyle incir 11, 1s'50 • 16 50 16,50 
..__ 1 af d 1 . d . tih ı ili:erine kuvvetli muameleler yapılma- Ş h b .. ' haf' . . d 7. 8 liafta aa•••ı olarak yukarıda '"aretle- ev eri tar ın an yapı ınış ıse e ıs - u esa a gore son ta ıçın e , 
~ _, ~ ilk piyasalan fiatlerinin piyasamızda te-, dığı ~nlaşı~~tı~. . . .. . .. ve 9 numaralı ma1larda 0,50 ve 10· numa-
bey 3211 çuval arpanın 2887 çuvalı reffü husulil imklnına müsait bulunma- Inhı.sar ıdar sının ~urda ın~ır ~uba- ralı UzUmde 0.25 santim tenezzül vaki 
~ve mUtebaki 324 çuvalı da çakır ması ytizünden bu noktadan kayde şa- ı yaat~nda l})ulu~duğu ~lenmektedir.Oda olmuş 11 numaralı üzilmler ise mevkiinı 
ltr 4-4 tefkil etmektedir. Beyaz . mal- yan bir değişiklik olmamıştır. Şimdilik neşrıyatına gore mevsım başından son muhafaza etmışilr. 
~çakır arpalar ise 3,9375 kunıf vaziyet müsait tellkk.i edilmekte ve tale- 1 tarihlere kadar lzmirden muhtelif mem-j Ay nihayeUerine gidilmekte olmasına 

1:1_ fiatlerle .a~ılmıştır.. 'bin devam ve temadisi halinde fiatlerin 1 leketlere 21440 ton incir ve 378"3 ton hur~ ve yeni tahmilat yapılabileceği ~mitleri-
~1 ihracat evlerinin yenıden .. ..,.. ı d 'h dil ·~· · k tli b l ağm Uz" lklUba . . • • ~- biraz ilerlemesi ihtimall varit görülmek- a ı raç e mı:1.ır. nın uvve u unmasına r en um 

~...:aatına gırışme,,ı Uzenne arpa pi- tedir. ÇEKIRDEKSIZ ÜZÜM: işlerinde durgunluk ve fıatlerde tenezzül 
... - aatıamlaşmıştır. Mevrudat aşalı Ek . hafta uk k meyilleri vardır 
"llkarı 'LL_.. . onomı mız.ın pam apanq . . . . 
lı.u ı. __ -mııen mUşterl bulmaktadır, fiaUnln yerli hazır mallar için 34.25 ku- S ek • h f . t k· ı d a- üzUm kurumu ~ırkaç haftadanben 

4'tlZlr fiaU "--=t te, 11kk. dil ek on ononu a tasını eş ı c en aş ı.... d .. .. k d' Inhi .0 ~ L er MWNU lCI ı e m - ru11 olduğu anlaşılmıştır. , v d . .a· ihl rd bo d 1 .... 111 :>Nrsa a gorunmeıne te ır. sar ı a-
"'-!l'aber tal bi d tak.s'--'-d . :.- gı a ışare\.lı tar e e rsa a yapı .. --:r 1 A-ı . ldi ll .. . ühi' • }'"- e n evamı u.ı.rıu e pı- ri t ..... ıse ma ar uzerıne ın m sayı-

h..ı.. _d~ tereffü husulU ihtimalinden de PAMUK ÇEKlRDECI olan üzüm satJ.i'ları miktar ve fiatle !~bilecek miktarda ,:rquamelat yapmak-
-"'ıaedilrnektedir. · gündelik itibariyle berveçhi Alidir: taP,ır. 

1 

~. Palamut i~leri seyri tabii.sini takiben Satl§ tarihl çuval Az Çok Şehrimiz ticaret oda.sının neşriyatına 
:--..:.___ ilerlemektedir. Son hafta işleri bir hafta 1&-2-938 629 11,00' 18,00 nazaran mevsim başından bu ay ortala-
8orsa . evvelki i§lere ni.sbetle daha tatlı geçınif 17 > • 864 8,00 17,50 r.ına ka~r I~irden müstehlik memle-

~teı . neırıyatından icmale.o yukarıda ve fiatlerde mahsiis bir terakki meyli 18 > • 591 10 00 17,75 k 1 2480 kird ks' · · ihr 
""''ı 4diiiınız 155 çuval baklanın 75 _çu- • 

17150 
et ere 2 ton çe e ız üziım aç 

Ilı: .. _ .S CU?Uftan ve eski mal kaydiJle hlsıl olduğu anlaşılmıştır. Iştihalı alıcı 19 > > 1498 9,00 
17 00 

edilmiştir. Geçen senenin bu tarihine ka-

4 ru ele .• görm. Uf bµlunan 80 çuvalı da vardır. 21 > > 766 5,00 16.,25 dar ise ihracat mikfarı 56000 tona yakın 
t\ıı 22 > > 679 5,25 bir miktarda {di. 

il~ uıennden muamel~ görmüştUr. PALAMUT: Yekun 5027 UMUM! PiYASA DURUMU: 
~ bir hafta evvel borsada bakla Bu suretle mevsim başından işbu neş-. 
tı.• e ınuaınele olmamı• ve g-n se Hafta satıcıı olarak yukarıya i•aretle-
"rıirı b ~ - 7 - • , 

7 riyatımız tarihine kadar borsada .mua-
~i. BU ha~ı da tamamen ipiz geç- diğimiz 5456 kental palamutun nevi tize- mele görmUş olan çekirdeksiz üzüm mik-
f._ ak}& uzeru' ıe şı'mdı'lı·k bazı talep- rı"nden miktar ve fiatleri borsa bülten-
~.- &" tarı 229467 çuvala baliğ olmuş bulun-
~ olcıoaterilınekte ise de piyasada stok !erinden alınarak aşağıya nakledilrni§tir. maktadır. 
ırı~k~ ':'n~ mal sahipleri teklif edil- Nevi kental Az Çok Çekirdeksiz ilzilm piyasasında bu haf-
~ll &ebe arı ~ıatleri kabul etmemekte ve Tırnak mallar 2957 425,00 515,00 ta geçen haftaya nisbetle fazlaca faali-
dir. Ple ııler tevessü eylememekte- · 83 350 00 370 00 b 

> engın · • ' yet görülmüş ise de fiaUerde bilakis azı 

l>iYasa Kaba > 2012 300,00 450,00 tenez.züller kaydedilmiştir. 
sağlamdır. > > 17 240,00 240,00 1 İ{T-n. 5-2-938 tarihinde tesbit e~ o an 

~ARI: • Kamanita mallar 167 360,00 425,00 piyasa fiatleri 17-2-938 tarihine kadar 

Yukarıdaki izahattan anlaşılacağı ü
~ere son hafta içinde piyasada kuvvetli 
telikki edilecek işler olmamakla bera
ber ilzUm müstesna olduğu halde sair 
eşya fiatlerinde az çok istikrar görül
müştür. Piyasada kayde şayan başkaca 
bir fevkaladelik kaydedilmemiştir. 

:ABDI SOKULLU 

o. " A '·~ • • - • 

~z~ir gümrükleri baş direktörlüğün
den: 

1 Mart 938 Salı günü ıaat 14 de gümrük komisyoncusu, maiyet 
memuru ve tüccar müstahdemi imtihanı yapılacağından istekli. 
lerin 1093 sayılı ve 19/6/927 günlü komiayoncu1ar hakkındaki 
kanunun 3 üncü maddesindeki yazıla belgeleri tamamlayıp im· 
tihana gelmeleri ilan olunur. 592 (338) 

IZMIR iKiNCi MINT AKA TAPU SiCiL MUHAFIZL/ô/N. 
DAN: 

Seydiköy Çay mahallesi 40 Nu. lı'i8okakta kiin saiı 2208 künye 
Nu. lı ana ile Bo,nak Arifin i•galindeki ana •olu 6 numara tajh 
Aydın oğlu Ragıp hanesi, arkası 10 numara tajlı Retit hanesiyle 
Kaı-aca Mustafa İfgalindeki arsa, önü 40 Nu . . h sokak ile ~vrili 
776 M., 12.50 D. meb·e .M. arsanın mütegayyip ethaetan metrUk 
olarak hazineye intikal ettiği .defterdarlığın vaki it'arından anla .. 
şılmıt ol111akla, bu yerde ali.kası bulunanların ilan tarihinden iti
baren 10 gi,in sonra malialline tahkikata :gidecek olan memuru
muza veyahut ~:mıir !lkr.ci Mıntaka. Tapu Sicil Muhafızlığına 
ellerinde mevcut vesaiki taaarrufiyeleriyle birlikte müracaat et· 
meleri ilan olunur. · · 593' (339). 

Devlet demiryollarından: 
· Haftada üç gün lzıiıir, • Bandırma arasında mütekabilen itle-
yen ekspres trenlerinin her birinde yolcuların yeme ve içme ih
tiyatını temin için bulunduriılan ve birer yolcu arabası içinde bir 
bölme tefriki suretiyle viıicuda getirilen Büvet 2490 Nu. lı artbr· 
ma· eksiltme 'Ve ihale kanunu hükümleri dahilinde açık arttırma 
suretiyle bir ıene için kiraya verilecektir. Muhammen bir sene
lik kira bedeli 400 liradtr. isteklilerin •yüzde y~di buçuk nisbetin· 
de muvakkat teminah yahrmaları ve ite airmeye manii kanuni 
bir halleri olmadıiına 'dair beyanamelerle 4/3/938 Cuma pnü 
saat 15 te Alaancak 8 inci ltletme Komisyonuna müracaat etme-
leri lazımdır. Şartnameler Icomisyondan parasız alınır. 

24-4 540 (343) 

Fenni j?Özlük için 

KE~AL KAMiL AK:i
1

AŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çetitleri yakından 

ve uZaktan rören parfe siferik, silenderik, dubl fuvayyo 
tqlarla albn, nikel, pilitin, has baga ve aellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet sözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile röz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

~· 

~ ----- Rufuz mallar 220 250,00 280,00 aynı seviyede kalmış ve 18-2-938 tarihin-
14 çı.ıvaı salı§ı olan 17 çuval kumdannın Yektin 5456 de 7, 8 ve 9 numaralarda 1,25 santimlik 
du11.ı an; beyn ve 3 çuvalı sarı mal ol- Palamut mahsulünün aynı kalitedeki bir tenezzül göstermiş diğer numaralar TIBBIN iLK VE SON SöZü Bütün Tıb kitaplan 

Jtat ra nı müz min 
bron~itler, öksürük

•.'ls s.ırılaaşı~ml§tır. Beyaz mallar 6,75- esas nevilerinde son hafta1arda fiat nok- aynı raddede kalmıştır. 18-2-938 de bu 
~eıı Pi r ıse 4,7~ kunJ§tan satılm~tır., tasından kuvvetli bir istikrar vardır.Fiat şekilde teessüs etmiş olıın piyasa da 
~. l'aaada küçük mikyasta talep seviyesi qağı yukarı geçen senenin bu 21-2-938 tarihine kadar devam etıUiş ve . . 

lere ve ııöiiit nezlelerine kartı en mÜeMİr bir ilaç olmak üzere tavıiye ediyor. Kinin nasıl sıtmanın ilacı ise katran da 
ökıürüklerin bpeaifik ilicıdır. KATRAN HAAKKI EKREM'de katranın bütün ıifalı hu.alan bwunduiundan öksürük
lere ve müzmin bronıitlere vp göğüs nezlelerine brp en müeaair ve en ehemmiyetli hir iliçhr. Balıamlan söker ve ye· 



, ' .. 
ellMI ... 

ELEKTRlK 
MOTORLERI 

Dünya m·obilyacılığının 

1938 
Modellerini 

Sanayıdc Siemens Motör ve 
malzemesini kullanan rahat eder Haraççı kardeşler 
M. TEVFİK 
BAYKENT 
METALLUM 

lambaları deposu 
Peıtemalcılar 77 /79 

Telefon : 3332 

5 Şubattan itibaren 
Vitrinlerinde zevk sahiplerine tefhire baflamıflardır. 

.--""...... ---:. --~-- -. ·- - _ .. __ 

lnhisar!ar un1um müdürlüğünden: 
lzmirde yapılacak inhiıarlar pavyonunun projesi icin açılan 

müsabakanın tartları hakkında bazı izahat daha verilmesi mü
nasip görülmüttür. 

1 - Projelerin gönderileceği müddet 25 Mart 1938 tarihine 
kadar temdit edilmittir. 

2 - Tezyinat için kat'i bir projeye lüzum yoktur. Yalnız zik
redilen ,eylerin yerli yerinde göıterilmeleri kafidir. 

3 - Şerait metninde bazı hatalar görülmü~tür. Bundan dola
yı metni tekrar a,ağıya dercediyoruz: 

KJSIM A: 

Müsabaka feraiti: 

1 - Müsabakaya ittirak edenler, yapacakları plana muhtevi 
kapalı zarfı ikinci bir zarf içerisine koyup buna isim ve adres
lerini havi bir kart ili.ve edecekler ve nihayet 25 Mart 938 tari
hine kadar ne,riyat •uhesine vcrmi' olacak!ardır. 

Planlara kat'iyyen isim ve adres yazılmayacaktır. 
2 - Planlar; isimleri bili.hara bildirile~ek bir jüri heyeti ta

rafından tetkik edilecek ve birinciye 300, ikinciye de 100 lir~ 
mükafat verilecektir. 

3 - Yapılacak pavyonun azami bedeli 15.000 liradır. 
4 - Pavyon; ön cephesi 18,40 olan 24 X l8,40 eb'adında bir 

arıa üzerine kurulacaktır. 
5 - Verilecek planın mikyası 1/100 olacaktır. Gönderilecek 

olan planlar funlardır: 
Zemin, maktalar, c~pheler, renkli dahili prespektivler. 
6 - lnfaat malzemesi kabil olduğu kadar modern ol,.~ak ye

ni metil cam ve saireden terekküp edecektir. 

KISIM B: 

Dahili taksimat: 

. 1 - Atatürk köşesi. 
2 - Hem içerden hem dıfardan sahf yapılabilecek t;:, .da bir 

aatıt yeri yapılacak ve burada tüt~n, tu.z ve kapalı Şİ\>C içki sa
tılacaktır. 

ltbu satıf yerinin tozdan, topraktan mahfuz "'c mamulatın ço.
lınmamasına karfı da müemmen bulunması meir~ttur. 

3 - Bu ıahf yerine yakın elveri~li bir .yerde m3lllulatın stok 
edilmesi için bir depo yapılacak. · 

4 - Münasip yerlere vestiyer ve bir tuv<>.lel yapılacaktır. 
5 - Çatının üzerinde veya münasip bir yerde kafi derecede 

masa konulabilecek ve ayrıca ayakta içki içilebilecek .bir bar 
Amerikan yapılacaktır. 

6 - 2 5 eb'admda bir sigara imal yeri ı-yrılacc>•::tır. 
KISIM C: 

Tezyinat: 

1 - Yaprak tütün, .sigara, tuz, icki, barut te .. hir etr.-ıek ve bir 
de mağaza vitrini nümunesi göster~ek icin altı. vitrin y<lpılması 
mutasavver olduğundan bunlara yer ayrılacaktır. 

2 - içki, tütün, tuz .satışlarını gösteren ve inhisarların köy
lüye yardımım teabit eden «tütün, incir, üzüm mübayaasında 
köylüye yapı lan yardım» 4 grafik yapılacağından bunlara yer 
tefrik edilecektir. 

3 - Mevcut 5 2 eb'adında kabartma bir Türkiye haritası 
ve barut satı~ını gösterir iki pano için yer ayrılacaktır. 

4 - 1,5 X 2,5 eb'admda yapılımt ufki Cibali fabrikası ma
keti için yer temin edilecektir. 

5 - Otomatik tarap fıskiyesi için bir yer ayrılacaktır. 
Fazla tafsilat için reklam ne.friyat tubeıine müracaat edil-

mesi. «935» 22-24 552 (330) 

No. 3001 F DAIMONA 
El feneri 

DAIMON markalı bu fenerler ıeceleri gündüz yapan hem elde 
hem veleabitte kullanılan fenerlerin en iyiıidir, portatiftir, 

yaası pille ıtık verir. 
Çoi dayanır, çoli ıailam oc çolr. acuzdar. 

Bilhuaa mithalle araaiDda ini.allrtik c1önütünd~ çok iyidir. 
Tani,e ecleriz. 

~'-1. ......................................... .. 

Nazilli Pamuk ıslah istasyonu mü
dürlüğünden: 

Saf Akala pamuğu satışı 
Nazilli pamuk üretme çiftliiinin 937 aeneıi Saf Akala pamuk 

mahıulü ataiıdaki tartlar dahilinde ıatılacaktır. 
1 - Müeaaeıenin bu sene mahsulünden 11li.h · kıamına ait 

932 kilosu A markalı ve 1927 kilosu B markalı olmak üzere ce- ' 
man 14 pereıede 2859 kilo ıaf Akala pamuğu kapalı zarf uıu
liyle satılacaktır. 

2 - Satıt 11 Mart 938 Cuma günü Nazilli mal müdürlüiünde 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Verilen fiat muvafık ıörül
düğü takdirde ihale sözü geçen .-ünde aaat 11 de olacaktır. Ka
nunun tarif ettiği tekilde hazırlanan teklif mektuplarının o gün 
nihayet aaat 10 a kadar Komisyona verilmesi lazımdır. 

3 - ihaleyi müteakip müşteri bedelini tamamen mal aandı
ğma yatıracak ve mal sandığı makbuzunun ibrazında mal müt
teriye hemen o gün müesaet.enin anbarında teslim edilecektir. 
Mü,teri malı üç gün zarfında müessese anbarından kaldırmağa 
mecburdur. Aksi takdirde kat'i teminat irat kaydedilecek ve ma
lın kaldmlmasından imtina olunduğu takdirde yapılacak ikinci 
satı,ta vaki olacak zarar ve ziyanı müfteri tazmin edecektir. 
ihtilaf vukuunda merci Nazilli mahkemeıidir. Mutat veçhile her 
peresenin kanaviçe ve çenberi saf pamuk yerine 8İdecektir. 

4 - Muvakkat teminat 82 liradır. 
5 - flan delliliye pu1 gibi resmi masraflar mütteriye aittir. 
6 - Malan nümunesini görmek isteyenler lstanbulda ve iz. 

mirde Ziraat müdijrlüklerine, Nazillide müesaese müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

22-24t 2- 6 553 ( 322) 

l'iirkiye · ., 

Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciger rahatsızhkları
n a, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu ~ 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 

EYLUL 
Baharat Deposu 

· Sa~m mü;terilerind~ gördüğü çok değerli ilgi üzerine .Çefİt· 
.Jerini arttırmıJ ve bütün hekimlik ·ve kimya aleminde iyi tanıl
mıf HASAN ECZA DEPOSU müstahzeratıridan; · çocuk ve ihti
yarlarımız için öZLO UNLAR, ,eker hastaları için GLöTEN 
unu, ekmeği ve saireıi .. Mqhur LiMON ÇiÇEKLERi ve muhte-
lif kokulu kolonyalar ile esanı, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çefitli tuvalet efyaaı, ÇiL ILA.ÇLARINI istanbul fiati üzerine aa· 
tı,a koymu,tur. 

Zengin çe,itli dit fırçaları, dit macunları, garantili dövülmütt 
paketlenm~ l;ahaıat, yeni mah.ul ıhlamur, ıalep .. 

·AR !fj . elbise IM>yal~ı ft daha ~ çok çCfitler. · 

• ~f<)Nı ~ -

lzmir defterdarlığından: 
Yunanlı ıatı, Lir• 

1280 Buca Atağı mahalle belediye caddeıi 82 kapı taj 
numaralı ev 2t00o 

Yukarıda yazıla emvalin mülkiyeti gayri mübadil bonoıiyle 
ödenmek fartiyle ve kapalı zarf usuliyle ıatıfa çıkarılmıttır. 

lhaleıi 3/3/938 tarihinde ıaat 15 dedir. Alıcıların yüzde 7.S 
teminat yatırmaları ve kapalı zarfların yevmi mezkurde saat oıı 
dörde kadar varidat müdürlüğünde mütetekkil satıf komisyonu 
riyasetine tevdi etmeleri. 407 (341) # 

il daimi encümeninden: 
Menemen - Muradiye yolunun O t 250-İ f- 037 kilometreleri 

arasındaki toprak ıeviyesi ve fOSe yapısı ve ıınai imalatı 4884 
lira 40 kurut açın tutariyle 15 ıün müddetle açık ekıiltmeye ko
nulduğundan iste)Jlileriı.ı 2490 ıayılı yasaya ıöre hazırlayacalt" 
ları teminatlariyle birlikte 7 MartJUS Pazartesi günü ıaat 11 de 
ıı Daimi Encümenine batvurmaları. 549 (342) A 

• 77$ --

Denizbank lzmir liman işletmesin
den: 

Otuz bin tane Bandırma parke ıatın alacağız. Şartlarını öjreo• 
mek ve fiat teklifinde bulunmak İsteyenlerin en son martın bl• 

sününe kadar itletmemize mÜl'acaatleri ilin olunur. 
24-27 588 (340) ~ --

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Di9leri ve di• etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve u;:. 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dit macunu 

Sabah öile ve akfam her y~melrten •onra günde 3 Je/d 
Jiılerinizi lırçalayınız. 

I·Z Mi R . 

PamukMensuccltı Tür 
Anonim Şi'rketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınar~~:., 
Yerll PamuAundan At, Tayyare, Köpe oe•İ 

Dellrmen, Oeylk ve Leylak markalarını havi be~ tiP 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın •Y111 

mensucahna faüdir. 

Telefon o. 221 l · ve 30t)7 
T t&I rat adresi : Ba rak lzmir 



TURAN rabrikaları mamulAtıdır. Aynı umanda Turan 
tuvalet aabunlannı, traı aabunu ve kremi ile gllzellik krem
lerini kullaD1D1z. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
btlar l~la lzmlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22• Telefon 3cas 
--... 4•!4 

Doktor 

tems'in 
Nasır 
iLACI 

m • OZAR-

.. '\ 

DOK~OR JEMSiH 
lta~11 eıki nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

UGnden çıkarır. 
Cid lllu11ıi depoıu: ln2iliı Kanıuk eczanesi her eczanede bulunut. 

di ve .. • b" ·ı· d mu easır ır nuır ı acı ır. ..., 
.................. m::a'ft .. :mz~·~mm,.;:•~ım1lDl!'mı;z•.~ı'*lllC*~'D· .... rımrmıllii&~F~iWki4BQlii 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

• •• 
OSMANiYE 

Sirkecide 
ö ıı .. it .". t.!ta LO 1 otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
-lkırıa k TF.O:dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eıe 
Oteli . endısıni ıevdirmittir. 

lltlllt. erınde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu 

~t ~•1t11iyetlerine ilivcten fiatler mülhit ucuzdur. 
u • bütün Ege ve lzmirliler b~ otelle::.~uluturlar. T 

, 

Fiatı her keseye efverltU. 
:f 

Büyük radyol.ar1n evsaf 
· ve kudretinae · 
Lüks a6sterit~.f 

bir radyo .. ~ ·· 

•1 WlAVDEREıc ·SPARTO·N 
-- ' ALiNiZ · ' ~8 MODELİ r 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalc Han) 

···············~i·~·~~~····~~"ii"~·~~~~·············~ 

Norveçyanm halis Morina babkyağıdtr. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 

. 
• • • 

·············~··················· .. ·································· .. 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Markalı radyolarl tercih ediniz .• 
ZEVK, AHENK, SEDA TEMlZU- .ı~~=""::::::=-~::::ıo---~~ 
el, ZARAFET HEP BiRDEN AR
ZEDER. BiR DEFA GÖRMEK, 
DiNLEMEK, SONRA KARAR 
VERMEK MENFAATiNiZ iCA
BIDIR. 

İzmir ve Civan umum Depozite
ri : St. KALOMENI • . • . . . • • . 

Büyük Kardiçah Han OMEGA 
Ticarethanesi ittisalinde ....• 

". . J.: .. ~ \ .. ~ , . :, ' f.......... ' . ' .';',: 

Her işte kullanllan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

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

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlıimın fena akıbetler doğurmaaina 
mani olmakla beraber bütün 11tırapları da dindirir. 

lea'bcncla wiintl• 3 lıa,. alınabilir 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

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

BİRINCl KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL. 2443 An.As LEVANTE - LINIE, A.G. 
Lllerman Lines Ltd, BREMEN 

LONDRA HA'lTI DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 
POLO vnpuru şubat ortasında Lond- BAMBURG, A. G. 

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- ERNST L-M RUSS vapuru 17 şubat.. 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull ta bekleniyor. Rotterdam için yUk ala· 
içln yük alacaktır. caktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- ADANA vapuru 18 şubatta beldent.. 
tidasında Londra, Hull ve Anversten yor, Hamburg ve Bremen için yük ala· 
gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda caktır. 
Londra ve Hull için yük alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT-Hamburg 

LtVERPOOL HA'ITI GLOCKSBURG vapuru 8 martta 
MARDlNtAN vapuru 5 şubatta Li- bekleolyor. Rotterdam, Hamburg ve 

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

MARDlNtAN vapuru 20 şubatta ge- BUCAREST 
lip Liverpool ve Glasgov için yük ala- OITUZ vapuru 22 şubatta bekleniyor, 
cak. Köstcnce, Galatz ve Galatz aktarması 

LESBtAN vapuru şubat ortasında Ll- Tuna limanları için yllk alacaktır. 

verpool ve Svanseadan gelip yUk çıka- DUROSTOR vapuru 18 martta bek· 
racak. leniyor. K6stence, Galatz ve Galatz alı: .. 

DEUTSCH LEV ANTE - L1N1E larması Tuna limanları için yilk alacak· 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg tır. 

Bremen ve Anversten gelip yük çıka- JOHNSTON V ARREN LlNES 
racak. LIVERPOOL 

Tarih ve navlunlardaki de~işiklikler
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

TRAJANUS vapuru 21 şubatta gelip 
Anvers (Doğru) Rotterdam ve Ham
burg llmanlan lçin yUk alacaktır. 
HERMES vapuru 3 martta gelip Burgas 
Varna ve Köstence için yilk alacaktir. 

MARS vapuru 7 martta beklenmekte 
olup Rotterdam, Am.sterdam ve Ham
burg Umanları için yU.k alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

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

DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 
OSLO 

BAGHDAD motörU mart ortalarmdıı 

bekleniyor. Dieppe ve Norveç için yUlc 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
ESPAGNE vapuru mart ortalarında 

bekleniyor. Anvers için ytik alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
The Export Steanuıhlp CorporaUon 
EXHIBITOR vapuru 20 şubatta bek· 

lenlyor. Nevyork için yUk alacaktır. 
STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME FtNN vapuru 21 şubatta gelip Rot
terdam, Hamburg, Gdynla, Dantzlg, Da- DUNA vapu~ 25 şuba~la bekleniyor. 
nimarka Umanlan Baltık Norveç li- Budapeşte, Bralislava, Vıyana ve Lhuı 
manlan için yilk alacaktır. için ylik alacaktır. 

GOTLAND moWril 3 martla beklen- Illndakl hareket tarihleriyle nav· 
mekte olup Rotterdam, Hamburg, Gdy- lunlardakl defifikllklerden acenta me. 
nh , Dant.tlg, Danlmark ve Norveç li- suliyet kabul etmez. 
manları için ylik alacaktır. Daha fazla tsf'.cıllAt almak için Birin· 

GUNBORG vapuru 14 martta bek- el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
lenmekte olup Rotterdam, Hamburg, ve Co. :ı.. v. Vapur acentalığına mtira
Gdynla, Dantzig, Danimark ve Baltık caat edilmesi rica olunur. 
limanları için yUk alacaktır. TELEFON No. 2007/2008 

SERV1CE MARlTtME ROUMAlN 

ALBA JULtA vapuru 7 martta gelip lardak! d~ikllklerden acenta mesull
Malta, Cenova ve Marsilya llmanlan 

yet kabul etmez. Daha fazla tafsilAt lçlıı 
için yük ve yolcu kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. İkinci Kordonda Talımll ve Tahliye hl· 
LECHtSTAN molörtı 15 martta bek- nası arkasında FRATELLt SP.ERCO 

lenmektc olup Anvers, Gdynia ve Dant- VAPUR acentalığına müracaat edilm&ı 
zig limanları için yük alacaktır. si rica olunur. 

1U\ndaki hareket tarihleriyle navlun- Telefon : 2663/ 4111/4221 

Nazilli Pamuk ıslah istasyonu mü
dürlüğünden: 
Saf akala pamuğu satışı: 
Nazilli pamuk üretme çiftliğinin mütedavil ıennayeye ait 

1937 aenesi ıaf Akala pamuk mahsulü atağıdaki prtlar dahilin
de ıablacaktar. 

1 - Müe11eıenin bu sene mahsulünün mütedavil ıennaye 
k11mına ait 15927 kilosu A markalı ve 40092 kilosu B markala 
olmak üzere ceman 294 presede 56019 kilo ıaf Akala pamuğu 
kapalı zarf usulü ile ıatılacaktır. 

2 - Satıf 11 Mart 938 Cuma günü belediyede toplanacak ko
miıyonda yapılacaktır. Verilen fiat muvafık görlüdüğü takdirde 
ihale ıözü geçen gün ve saat 16 da olacaktır. Kanunun tarif etti
ği tekilde hazırlanan teklif mektuplarının o gün nihayet saat on 
bqe kadar Komisyona verilmesi lazımdır. 

3 - ihaleyi müteakip müfteri bedelini tamamen müessese 
veznesine yazacak ve vezne makbuzunun ibrazında mal mütte
riye hemen o gün müeaaeaenin anbarında teslim edilecektir. Müt
teri malı üç gün zarfında müeaseae anbarından kaldırmağa mec-
burdur. Aksi takdirde kat'i teminat irat kaydedilerek ve malı 
kaldırmaktan imtina ettiği takdirde yapılacak ikinci s&bft& vaki 
olacak zarar ziyanı müfteri tazmin edecektir. ihtilaf vukuunda 
merci Nazilli mahkemesidir. Mutat veçhile her preaenin kanaviçe 
Ye çenberi pamuk yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 1596 liradır. 
5 - ilin, delli.liye, pul, mukavele gibi resmi masraflar müt

teriye aittir • 
6 - Mahn nümuneıini görmek isteyenler lstanbulda ve lzmir

de Ziraat müdürlüklerine, Nazillide müessese müdürlüğüne mü
racaat edebilirler. 

22-24-2-6 SS2 (325) 

1938 SENESi HARiKASI 

BRONZ (İDEAL) 
DIŞ FIRÇASIDIR 

Her eczane ve tuhafiye mağazasından arayınız 
(918) 
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Za er, çini ileri y··züne gülüyor 
Japon kaynakları, mutad tekziplerle buna bile "yalandır ,, diyor 

Otuz · altı Çin taf yar o 

Si 

ormoz adalarının merkezini bombar 
dıman etti, tayyareleri imh etti 

Japonlar 4000 çinliyi hamilen imha ettiklerini ilan etmek suretiyle 
gurur Juydu~larını açığa vurmuş oluyor/a;. Bu haber teyide 

şayandır. Çin raporlarında kayıtlı değildir . . 
Pruis, 23 (ö.R) - Son dakikada 

H:ın-Keudan bildirildiğine göre Japonla
rm Formoz adası üstünde Çinlilerin yap• 
tıklan bava taarruzu büyük bir muvaf
fakıyetle neticelenmİ}tİr. Bu hücuma ~
~ak eden Çin tayyareleri 36 tanedir. 
Bunlar Japon hava limanı üzerinde 5000 
metre yüksekten uçmuP-r ve e.ttıldan 

bombalarla 40 Japon tayyaresinin tah• 
rip edildijini teıbit ctmiılerdir. Diğer 
t:ırnftan iki hangar ve bir be,nzin depo
ıu da Çin bombalariyle yanmqlardır. 

ÇtNULERiN MUV AFF AKIYETt 

Paris, 23 (ö.R) - Tokyodan bildi
riliyor: Çin ta:vyarelerJ Çin denizinde Ja- . 
ponyaya ait olan F onno:z adasının mer• 
ke~ üzerinde \içmuılardır. Fonnozdan 
Domey ajansına bildirildiğine göre bu 
hareket sabah saat on biri bq geçe ya

pılm~tır. Çin tayyareleri birkaç düzüne 
bomba atmqlarsa dıı ciddi hasar yapa· 
mam.qlardır. Tayyarcler dön~te Papa
dodan 60 kilometre mesafede olan Çin
Sin-Fu üzerine de 1 O kadar bomba at
mı,lardır. Bunlar hususi evler üzerine 
d~miqlerdir. 

JAPONLARIN RiCA Ti 

Han-Keu, 23 (A.A) - Çin ajaru.ı 

bildiriyorı 

!spanya harbı devamdadır 

Eld.en ele geçen T erueli, Cümhu
riyetçiler terketmişlerdir 

-~ 
:r .':~ 

Teru elde sokak mıı1ıarebelerindcn intibala r ... 

Ba~lon, 23 ( ö.R) - Dün saat 15 te 'lıu hareketi es~i hııline getinnek İçin diif- j Iardı. T eruelde mukavemet eden biit:irı 
j Barselon radyosu milli müdafaa nezare- man lem iki ay mütemadiyen hücum et-

1 
ıarnizon ve çelik alay tarafından ıôt14 

1 tinin ~ğıdaki tebliğini n~retmİ§tİr: Ka- ti ve bu maksatla bu cepheye her cins ı derilen yardım kuvvetleri esir eclilmİf' 
l ra ordusu, prk cephesi: Dün akpm or- unsarlan müstesna bir tekilde yığıverdi. tir. Esirlerin yekunu 3000 i geçmekte'" 
ı dumuz tarafından terkedilen Teruele Dü.ı ak~ Teruelden çekilen kuvvetle- dir. Bu esirler arasmda bir fırkanın et• ! düşnun ancak bu sabah saat 10 da gir- rimiz önceden tayin edilmİf ve hazırlan- kanı harbiye reisi bütün zabitJeriyle el•• 
mi;ti.~. Dt.hn 13 Şubatta c~mburiyet bil§- mq olan müdafaa hattı üzerine yerlq- bildir. Elde edilen ganimete gelince be~ 

1 

kwn:ındanlığı Tenıelde bulunan kuvvet- ! mqlerdir. Sem köyü ıimalindeki mev- nüz sayılmıt olmamakla beraber .Sıı11 • 

ı le:e bir rauhımıra tehlikesi belirir belir- 1 kiler ~gal edilmi2tir.. tander ve Gijonda ele geçirilen ııarP. 
. , . . . . .. 1 Salamanka, 23 (ö.R) - Teruel cep- l • d dah h · ı· 0tdıı• mez ~e!:-.n te:Ke!r.ıelermı emretmı~tı. Dun . . . rnn zemesın en a e emmıyet ı 

ı 1 d • hl"k 1. b' kil hC3ı radyosu Teruel1n nasyonalutler ta- • bild' il kt d" 

it.on uıd er e vru:ıyet t~ ı e ı ır ıe I . gu ır me e ır. 
rnfmd~n zaptını tıTcnıcl yemden lspan· ri la 

ald•hıdan ~el ir te:k .. dildi. Evvelki teb- 1 ld "_:b r._ ib 1 • l Roma, 23 (ö.R) - Teruel :zafe Y 
-u - 1 yo o u, ,,..-n n ı:.apana:ıt ı are eny e li 

1 
"mh • ..:ı • --.-fi 

l liğimizc:!c l:ildirdiğar.iz gibi bu tahliye b.ld' . •=- G ) F k 1.. nasyona st er cu urıyet'suerm gey-1 1! L-ınışLU. enera ran o uzumsu:z ilk k" 1 d L_ J .. ctir• 
1 
ha::ekc~i tam bir ni:um j,.;ncfo yı:ıp:lmq • tt . ,.. . • . . ! . t' an un taarruz ann an ueri yer ~ ,.-· I zayıa en ı:,.ınap ıçın emır er vennış ı. • l ıı• 

1 ve T e.-udd~ ricz.ti himaye için bırakıl- Dü,man Teruelde her n.e pahasına olur- meğe çalıştıklan kanaati yıkmış bu l1J'I • • 

! nq olı:ı •on k-Jvvetle: de Fe~M::u-Ja Fa- 1 sa ;lsun mukııvemete karar vennişti. Fa- yorlar. Salamankadan bildirildiğine go 

T ıinpmıun cenup bölgesindeki Çin kı
taatı ıiddetli mukabil taamıılan saye

mde seçen hafta terkettikleri Humy 
nehrinin ıimal kıyıama tekrar vann~lar
dır. Nehrin timal aahiline çakanlan 1 O 
bin Japon askerinden üç bini ölmüş ve 
cm kalanı cenuba doğru çekilmiıtir. 

Binden fazla Japon askeri Huayuanı 
terkel:m.İflİr. Şimdi Japonlar bücumlan-

l
l:mgi!tleı:b eöstermeğc çalışlıklan bir 

1 
ket tehir tam olarnk muha&ara edildi- re Teruelin cnubunda ileri hareketi :J~ 

r:ıubvemeti lurdıktnn ~onra kuvayı lcı:Jli.1 ğinden düşman bu niyetini tatbik ede- vam etmektedir. Barselon hükürnetıJ1~ 
yeye iltihz.k ctmi !erdir. mecli. Sabahleyin yalnız bazı münferit 1919 sınıfına mensup ihtiyat zabit ve 1'U' 

Terud c::mhurlret o:dw•ı tıııraf:ndan gruplar fehirde hala mukavemet ediyor- çük zabitleriyle 1920 kur'asını ıilih ,.J• 
· ! tnm iki ny evvel :nptedilmi~li. Birum lardı. Saat 11 de nasyonalist kıt'alar bü- bna çağırması vaziyetin vahametine de" 

bir hafıada ncticelendi:-mif olduğumuz Hh tehre tamıımiyle hakim bulunuyor- lildir. 

ansa hariciye nazırn 
m bab cihetinde Hopei istikametinde 1 
fiddetlendirlyorlar. Halen Hopeinin 60 Modem silahlarla teçhi z edılen bir Çinli asker F ı • ı • d ti '°" d • ""' J 
mil doğusundaki Tuusien'de mü.b~ ~ir vaffaluyetler kuanmqlardır. Çinlilerjcenubunda 4000 Ç~~i öldürm~ veya ransanın ng iZ os uguna ver ıg 
muharebe Yulınıbulmaldadır. Taaıuıa Pen-Funun cenup ve cenubu ıarkisinde yaralaml§lar n tecavuze geçmege te;eb- • 

Covıien ~· •. ~~tim'deki .Japon mağlüp olmUflar ve 700 ölü bı.raktnıf- l büs eden 10.000 lı:iıilik Çin kuvvetJeri·ıbu•• yu•• k kıymetJ• so•• zlerı•nde teyı•t ettJ. 
kuvvetlen mühım miktarda takvıye al- tardır. Pekin • Hankov demir yolu bo- ni de dağıtnuşlardır. Vo-Hu cenubunda , 
m11lardı.r. Bütün bu noktalarda n Sin- 1 ç· l'I · 1000 k d 'T' l b ı • • • yunca ileri hareketine devam eden Ja- in 1 erm a ar 0 u ve yara 1 1

• Faris 23 (Ö R) _ n-· t 1 • 
bsaaııa ile Pinsban cavarlannda mubare- • .. . ' · un op anan na 
~ pddetle dnam etmektedir. ponlar Yong-Hay iltisak noktasına doğ- raktıklan haber verilmcktedır. Bazı zırlar meclisi hususi bir ehemmiyet kcs-

Roma, 23 ( ö.R) _ Şanıbay Japon ru terakki etmişlerdi!-. malzeme de almmııtır. l bctmiştir. Şimdiki ahval dahilinde hü-
1&.aynaklan Çinde aoa günlerde yapılan Şanttmg vilayetinde Japonlar Çin • Japonların iddiaJanna göre Çin ordu- kümct e~karunın kaygıları harici vazi-
ukeri hareketleri fU ıekilde göstermek- Ling sevkülcen mevkiini ~gal e~ler- sunun maoeviy ta düşükmü, n enc:ak 1 yel ve mılli müdafoa meseleleri iizerin
tedirler: Merkezi Çin demiryollanna ha- dir. Çinliler burada 4000 ölü bırakmıt· mareıtıl Çan-Kay-Şel-'- emrettiği ıiddetli 

1 
de t~planmıştır. ~üzakerat beynelmilel 

kim olmak için hareketlerine genİJ mik- tardır. tedbirlerle zahiri bir nizam mulınfoza ·mahiyette son lıadıseler ve bunların ne
yasta devam eden Japon kuvvetleri mu- Japonlar zon haftalar içinde Fu-Çin ediJiyonnuı.. ticeleri hakkında bay Delbos tarafından 

verilen izahatla açılmıştır. Nazırlar mec-
lisinin bu müzakereler neticesinde milli 
mü<lafoa için yeni ve mühim krediler ltalya - Brezilya 

r ·s n da kabul etmesj, milli müdafaa tahsisatını i 
a a ı 1 ıd . . h ~ b' k . . 1 . arc ıçın usufı tr ·nsa tesıs etmen 

Kızıl yıl dönümü ordunun 

Şerefin~ Rusyada umu
Roma, 23 (ö.R) - Roma - Rıo de Ja-ı ve hava ordusu büyük erkanıharbiyesi

neiro hava seyahatini yapan Italyan tay- nin yeniden tensikine karar vermesi 
yarecilerinden albay Biseo ve yüzb~ı mfın.idardır. 

af ilin edilmiştir 
A 

mı 

Mşl. Voroşilof nutuk söyledi 
Moskova, 23 (ö.R) ·_ Dün a~m f dirildiğine göre Mareşal Voroşilo! nut

Kwlordunun kurul~unun yirmin~i yıl! kunda harp halinde Sovyet düşmanları
dönümü şerefine yapılan merasim neti· ı nın Cenevrede akdedilen mu~avelelere 
cesinde Moskovada verilen ziynfettc bir rağmen kimya harbi yapmalarının muh
nutuk söyliyen Kızılordu başkumnnda- temel olduğunu, şu takdirde Sôvyetle
nı ve milli müdafaa halk komiseri 'llltı- rin de kimya silnhını kullanmaktan çe
rcşal Voro~ilof orduda ve donanmhdn kinmiyeceklerini bildirmiştir. 

Moscatellinin tayyareleri Brezilya hil· Hükümet memleketin emniyeti namı
kümeti t:ıraf ından satın alınmıştı. Bru- na milletten istenecek yeni gayretle bir
no Mussolininin tayyaresi de ltalyan hil- likte bu yeni yüke milletin tahammül 
kümeli tarafından hediye olarak veril- edebilme.si için bir mali ferahlık siyase

miş ve bu münasebetle yapılan mera- ti takibine karar vermiştir. Bu maksat
simde ltalyn - Brezilya kardeşliğini te-. la, maliye nazırı bay Marchandeau ta
yit eden sözler söylenmi~tir. rafından ekonomik kalkınma ve istihsa-

Fil is tinde son vaziyet 
Kudüs, 23 (ö.R) - Delin mmtakasın

da geniş mikynsta askeri hareketler de
vrun etmektedir. Bu hareketlnin hedefi 
son taarruzların faili olan müsellllh çe-

keşfedilmiş olan hainlerden bahsetmiş Paris, '23 (A.A) - B. Delbos Paris-
ve bunların arasında bilhassa ordunun te Amerika ve Sovyet sefirleriyle yap- teler i ele geçirmektir. Yüksek zabit-

~ . .. . . ler mıntaka valisinin riyaseti altında De-
siyaı.i idare eski amiri mareşal Tuka- mi§ oldugu gbruşmclerde bay Hıtlcrın 1. d t 

1 1 t tb•ki . d 
J 

· · 1 · · k . . . . ın e op anmış ar ve a ı ıcap e en 
çevski ile amiral Or ovun ısım erını zi - ve bay Ederun ıstıfasından sonra hAdıs tedb' 1 . t tk"k . 1 d' M tak 

· · ı 
1 

.
1 1 

. . . . ır erı e ı cmış er ır. ın a 
. yo an mmnıy c a o a e ı m tır ve retml§ür. o.an beyne mı e vazıyetı tetkık ctrnış-

1 11 ta . 1 bl k d'l iş · 
Malllmdur ki Sovyet deniz kuvvetle-ıtır. · ı 1 ·· ] 1 il ıııı.L hl to b'l 

mı ra yoz er e m se wı zır ı o mo ı -
rinin başkumandanı olan amiral Orlov Salahiyettar mahafil B. Çcmbe,rlaynin ler bu yollar üzerinde mekik dokumak-
bundan bir kaç ay evvel vazifesinden dün akşnm bny Şotnna bir telgraf gön- tadırlar. Son zamanlarda tcthiş hare

nzlcdilerek yerine bir başkası tayin edil- dererek iki memleket arasındaki anlaş- ketlerinin kaydedildiği Turkarcm ve 
miş ve o vakitten beri amiralın ne ol- mada bir guna değişiklik yapılmamış ol· Nablum mıntnknlarmda tayyareler ta
dui,runa dair hiç bir haber alınmamıştı.. duğunu ve bütün meselelerin iki mcm- rafından mUtemadiycn hava isilkşafla
Mareşal Voroşilof cbütün bu hainlerin J ket arasında tamamiyle mutabık ka- rı yapılmaktadır. 
mahvedildiğini> bildirmek suretiyle hnmak suretiyle müzakere ve halledil-
nmiral Orlovun da Tukaçevski ile ayni 
nkibete uğrndığını haber vermiş ol
muştur. 

SOVYET DÜŞMANLARI 

Roma. 23 (Ö.R) - Moskovadan bıl-

mesjne devam edileceğini ve daimi lıir 

zarurete tekabül eden iki memleket te.~
riki mesaisinin hiç bir veçhile haleldar 
olmamış olduğunu teyit etmesi dikkate 
şnyan bulunmaktadır. 

Moskova. 23 (A.A} - Yüksek Sov-

yet meclisinin divanı Kızılordunun yir
minci yıldönümü münasebetiyle umumi 
af ilan etmiştir. Bu aftan devlete karşı 

cürüm i,şlemiş olanlar müstesna olmnk 
üzere 3 seneye kadar hapis cezasına 

nuı.hkfun olruılnr istifade etmektcdk. 

lin artması için hazırlanan proje tasvi!> 
edilmiştir. 

Hava naz.ın bay Guy Lachambre'm 
teklifiyle yeni hava erkanıharbiye reisi 
ve mıntaka ve kolordu kumandanfarı
nın tayinleri tnsvip edilmiştir. General 
Villemin hava crkanıharbiye reisi ve 
hava ordusu yüksek komisyonu reis ve
kili olmaktadır. 

Faris, 23 (ö.R) - Hariciye nazırı B. 
Delbos mebusan meclisi hariciye komis
yonunda dün akşam beynelmilel vazi
yet hakkında geniş izahat vermiştir. 

Umumi olarak bu izahat Avusturya 
meselesine, B. Bitlerin beyanatına ve 
bay Edenin istilasına ait olmuştur. Ha
riciye nazın vaziyet tevazzuh edinceye 
kadar basiretli bir müşahede siya.-;eti 
takibi lüzumunu göstermiştir. Bu da B. 
Edenin temsil ettiği nz.ami vaziyetle bay 
Çemberlaynin temsil ettiği asgari vazi
yet arasında bir nevi intikal devresi oln
caktır. 

Ingiliz başvekilinin beyanatı münase
betiyle bay Delbos bunların diplomasi 
ananeleriyle telifi lmkfmsız olmndı.IÔnı 

Paristen bir görünüş · .. ··ınt&' 
söylemiş ve Fransanın Ingiliz dostluğu- Fransanın kendi içine doğru buzu cJt• 
na daimt sadakatini teyit ettikten sonra ni, ittüaklarından silkinmesini is~~eı;. 
Ingiltere ve Fransa arasında tesanüdün te, diğeri ise aşırı ve mülahazasız s~ 
olduğu gibi kalması lüzumunu göster- büslerle memleketi bir sergüzeşt:edit'·" 
miştir. rüklemek tehlikesini göster~e1<·ddctl• 

Hariciye nazırı ispanya meselesi hak- Hükümet bu iki cereyanı ayın şı 
)undaki Ingiliz - Italyan müzakereleri- reddetmeyi faydalı bulur. ?Jilletl~ 
nin Londrada cereyan etmesi ]fızııngc- Dostluk ve ittifaklarına ve ftıı~ 
Jeccğini, :rlra karışmazlık komisyonu- Cemiyeti paktına sadık kala.n t~! 
nun merkezi de bu şehir olduğunu mü- müşterek emniyet prensiblJU~ 0&11-' 
şahedc ebniştir. etmesi fikrinden asla vazge~!Jınııı51' 

B. Dclbos diplomasi direktiflerinin dir. Sadece umumi efkarın Jlltl .. 11eJ>C" 
e 111e,. ııl"' 

geniş bir mikyasta dahili siyasete tabi temayüllere kapılmamasını v tiııl t 

olduğu noktasında bilhassa ısrar ederek tin milli birlik ve disiplin zarure 
Fransada milli birlik ve disiplin zaru- clir etmesini temenni eyler. rı ı:ııı1 
rctini göstermiş ve sabah yapılan na- Paris, 23 (ö.R) - Maliye .nıızlc1' ııU• 
Zırlar meclısı. 'nı'n Fransız teslı"hat prog Marchandeau bı'r nutuk söylıYc.r .. 111il5· - ·çı.. • 
Tamını takviye ederek Fransanın harp kümetin niçin milli müdafaa \ııi sı.l>, 
kudretini aznıni haddine çıkarmak ka- tak.il idareli bir ka~a tesi:. ~-ttJ~cııllJıl1~ 
rarını vermiş olduğunu kaydetmiştir. lemiş ve eski harbe ait botun so1

'' 
. ttiktel1 s-'1" 

Hariciye nazırı Fransız umumi efka- !erin tutulacağını temın e ·çııı rJ111? W 
rında bazan kendini gösteren birbirinin yeni bir harpten sakının:ık l Jlıı ll 

ı k ]'" uınU 
nksi iki temayülün nahoş neticelerine nın çok kuvvetli olma uz 
işaret elınbilr- Bu temayüllerden birisi settiğini bildirmiştir. 


