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Istanbul, 24 (Hususi) - Gece başlıyan kar fa .. 1 
sılalı surette bütün gün devam etti. Hava so-

Senelik ğuktur .. 
.Altı G i;k,"'•••••• 

....... ti ••••••••••••••• 
Trakyacla da kar fırtınaları haber veriliyor. 

~TELEFON: 
----

~- _F1ATJ ( 5) KURUŞTUR Cümtıuriyeıın ve c.:ümhuriyet •• --ı • .... k • · -a. • ... .,1rrınm ue çuı, .!auahları çıkar ıtyasi gazetedir YENi ASIR Matbaumda baıılmııtır 

Bal • 
seyı a meclisinde 

Şuşnig tarafından yapılacak beyanat 
hükümet bir resmi beyanname 

8rı .. ·A t'l!ün nkar'!_da yapılacak toplantı Balkan Pak-
• • 
ıcın 

' 
neşretti · 

~ın kuvvetli o~duğunu .bir dah;, meydana kovacaktır 

Dost misa - • 
ı-

er9 .:---_____ 

8a-lk_a_ 
a 

Nutku din_!_emek için her yer tatil 
edi]ndş, tiyat~, sinemalar kapan

mıştı~:_ Halk~okakları doldurmuştur 
L 

konseyi 

r~ktın ~uvveiini 
ır daha t·eyit 

edecektir 
)) . ' & 

!> Ost V •• fil y • ı.;.Oalav e m~tte . t unan ve Yu-
tltj" başvekıllerr ile Romım•ra hn-
1.. -.,e ın·· :J ... 
"tti ltıe Usteşar! ~· ~ommen dünden 
lıul'or) ınleketımızm misafiri bu]u-
a· ar. 

d ııe .. el 1 .oatJuk v guz ~em ~kederinden 

ava 
Viyana, 24 (ö.R) 

Avusturya ahalisi.ne hitaben 
bugiin ne§redilen resmi beyan

ı namede pnsölye Şuınig tara
hnclan "bugün Diyet meclisinde 

1 
yapdacak beyanatla ıeçen 

Stasyonu bUta aonundaki hadiseler için 
izahat Yerileceği ve Avustur· 
yanm istikbaldeki vaziyeti 

Binası ikmal edildi hakkında da direktifler veri

ımm • 1stanbul - Ankara. Adana ha- leeeği bildirilmektedir. Bu 
va sd~erine ma:t ayının son haftasın- miinıuehetle bugün tatil günü 
da b~liınacağı haber almmlflır. Cwna· ola~ktır. Vatanseverler cep-

ovaımdaki ıivil hava istaayonunda tay- h~11 •• 24 ıubat perıembe gü
yareler için bir luo.ngar yapddığı gibi bir n~un A~turya halkına arsu 
de iııt:.uyon bina:;ı inıa edilmİ§lİr. İn§aat 1 ve ıradesmı belli etmek fıraab· 

~ ~ . ikrm.l edilrnİ§tir. Bir heyet ~tasyon bina- nı v~~esini arzu etmektedir. 

C cw•ral Metaksas:n son ziy!lrct.n , A 
1
• "". . . . 

1 

wun kat'i kııbulünü y pacaktır. Şansölye tarafından aöylene-
u.e n :ara ısta ı? ı_nila 1stıkbalı K • · d cek nutuk .. L.-.:..1 b' İstanbul, 24 (Hususi) _ y (C, j .. iŞ mevsımın e hava meydanının faz- munaaeuvuT e ır-

gün) Ankarnda t l ·--'- B nlknn Anc- '!,:e mur,te;~ı B. Commen ve müttefik lla çıımurlu olması nazan itibarc almarak çok nümayİ§ler bekleniyor. 
op an-~ 3 ıın - cev1cllcr 1 ' 1: ı . b -'- v· tanlı Konseyine i~tirak edecek y 1 ~:ırmın:s ·~Y~l en u ııAşarn meyd!lllm ~tondan y pdması muvafık ıyana, 24 (ö.R) -

ba·vekil' B M &-'- y la uruı.n j trenle gcldı1e:-. Skt:ccı ı~t::ı.::yonu, Türk eöriı1mü~ ve keyfiyet Nafıa Vck"'' tı' Avusturya Rayıtag meclisinin ı . euussas, ugos vya b~ d • .. fik d I • we ne ib. . vekili B. Stoyad" o . P. h . : 1 o~., mütte ev etlenn b:ıyraklan ile bildirilmi§tir. Bu civarda içileceI, su için tar ı ıçtima aalonu bugün 
m vıç, .om:ınya :rı::ı- - S0"l' 1 OC[lNCO SAH•r."En~ - <!~ sondaj yapdmaktadır. j ıamölye ~nig tarafından 

.,... .... söylenecek nutuk münasebe-

tirdiler M··kardeşlık selamlarını ge
~ hitı · uşt~rek sulh ideali uğrun· 
~ l('e§en mılletlerimizin, kuruldu
c~hraUnden bugüne kadar hiç bir 
dOat]u~ 8~çirmemiş olan Balkan 
IQet v Runa atfettikleri yüksek ,kıy
fı:aqt c değeri bir kerre daha ölçmek 
~ını 'Verdiler. 

tiyle fev~!J!.d_e_l}!r ıe!<JI.cJe_Y.r. 

1 miin localannın tam kar]ısmd~ - SONU ALTINCI SAHIFEDE -

~d lkan konseyi itiraf etmek la
~e e ırd~i, Avrupanın en geniş telaş ııı..d ııeıere oahne olduğu bir za- Beılinle anlaşması ---<>-- • • 

Bu a .. toplanıyor. . • • • l k? Kalkınması ıcın 
kôn/"k harbın nihayet bulduğu ıyı mı o aca . • 

Kültür 
Güzel 

Direktörlüğü 

Bir Tamim 

------Okullara 
Gönderdi 

.... :•heri yirmi y.I geçmi• olması- ---<>- T edkikler yapılıyor 
~rıq· Bjen bir türlü zail olmıyan bu Rorr.~, 24 (ö.R) - Çek gcne:-allc- Vilayette köy kalkınması etrafındaki \>\ı§~e kr, Avrupanın istikrara ka- rinden biri bir makale neşrede:-ek harp çall§malara devam edilmektedir. Köy Mu allı· m ve talebenı· n 
~İiıte ~.~~n ne kadar uzak olduğunu hdindc Çeko!İovakyanm Fr.ırumdan ve kalkanmasmm zirai ıahada alınacak ace· 
~k\~gı cihetle, Konseyin . böyle diğer rnüttefikh:rinden doi:-rnıdan doğru- le tedbirlerle bir in evvel temini mev· 'lıl!ı d" zamanda toplanmış olması ya yardom cö.-miyeocğini yozmokta ve .,..bahi,tir. ' h •• b ı • k• h~ı~le.di~'.lanna in~irah verecek bir Prag bü•ıüınotinU. Borlinlo anl.,ınuıno Geçenle!'de valinin ,;ya.eıinde içtima ayat tecru e erı ta ıp 

Q ekılanc bir hareke~ olarak cö:ıtennektc- eden kaymakamlar, köylüye yeti§tirecek-

~&.tı ~oruz ki, son aylar i
5

inde ecre- dir. Çekoslovakya başvekili bay Hod.zrı - SONU YEDINCt SAHiFEDE - ve tetkı• k edı• lecek 
~ en fevkalade bazı hadiseler -------------------- ---------------'-------

~Odu~: Pakt~ etrafında bir çok dedi
tt eeheb~cşrıyata, hatalı tahminle-

'( \ı 1Yet vermiştir. 
"~iıı ~slav başveki!i B.Stoyadino
bılha 0ına ve Berlın seyahatleri, 
~cı8Ja.

8aa Berlin görüşmelerinde Yu
f~lle\t~anın yüksek ve hayati men
he ~}~~den mülhem olduğuna şüp
'ırıe;turıniyen sözleri, manidar tef-
B~n sebebi olmuştur. 

~eıı jefsirler, Balkan pakbnı teşkil 
~İlll evletlerin ana politikalarına 
'mı olan zihniyetin hala anlaşıl-

na ş olduğunu gösteriyordu. 

Kültür Direktörlüğü, cidden yerinde tmı devam ettiren müesseselerin tarilıl 
bir i, iaerinde durarak okullar direktör- sade bir merak mevzuu değil, bir çok 
lüklerine ıu tamimi gönd~lir: hallerde, muamelelere sirayet eden haki• 

cı:İnsan elleriyle kurulduktan sonra ki bir ihtiyaç mevzuudur da .• 
canlı bir U%Viyet gibi yqayan ve onu ku- Onun için tzmir ilindeki kültür mües• 
ranlardan sonra da U%Ull müddet haya- ı - SONU BEŞlNCt SAHiFEDE -

.Yeni Rumen ana yasa_sı 

Yapılacak reyi ama bütün Roman
yalıların tıpkı intihap vazifesi gibi 

iştirak etmeleri mecburidir 

~!kanlılar, bugün Avrupa bir 
~~~~t bulunuyorsa, bunu icap 
~ h k udut uz buhranlann kartı
~1-) a lara saygı göıtenniyen bir 
t.~!ti~an ileri geldiğini .pek R LLondradan birdgece görünüşii b 
~~t~ı:ı:ı7t':;~!:l.~;.~:b:;:k Om&DJD 08 raya CeVa l1. e~Lü~<~:~-n-
)b,., a ugu .. " manasmı iyice kavra- r•d• yeni lıanunu -· ""~ "I< h...li ainin kabulil hakkın· 
•'ltlııt l'V tiklanna dürüstlük ve a-~;.. ~ctnıezlerse Avrupa daha çok . da plebioit yapdaoak-

~ı:!~ı buhranların ısbrabını ltalya ·1 Milyar borç, Habeşin ilhakı :.:::;.:';;:ı~· .. :: 
'1\l)k nalı etmek her vatan-

~eti tra7 devletleri, milletler cemi- s •• • k ı •• •• • dq için mecburidir. llıekle beında :ııkı bir kütle teşkil et- ·ve uveyşın ontro unu ıstı•yor Bütün memlekette ilan . 
..._ So taher, sulhun menfaati na- edilen ve ...ıan b;, 

N\J OÇONCO SAHlFEDE - • 1 h.. . Londra, 24 ( ö.R) - Londrada çok ı 2 - Akdenizde lngiliz - Italyan deniz l 5 - Süveyf " kanalının müdafaaıma ~e. P e ı~ıte lf· 
~ ŞEVKET BiLGiN büyük bi< diplomatik faaliyet hüküm •Üt'- ı.u~etıen .,..,.da mU.avat, Jtalyanın iftüaki, fuak etnuyenlenıı pa· 
• •••••• mektedir. lngilterenin Roma ıefiri Lord 1 3 - Süveyı kanalının tahkim edilme- 6 - ltalyaya l>ir milyarlık bir istikraz ra ı:ezaaiyle cezai. a. n-

: y ··························· . e . B.. BWd Ronıadan ıeJmittir. Seli< b.,vekil \ne•i, .erilme•i. d...Jaoaklanıu ve Wlll• 

: V ı_ n l Ut C e B. Chamberlain ile Lord Halifakım tn-1 4 - Süvey' idare meclisine ltalyanın Bu prt1ann 1ngiltere tarafından kabu- ~erinin .~~rb~ ~~dde-
~ e~iller heyeiinde giliz - ltalyan miizakettlen bakkmda .... ,;,,;...ı,;, Jü giiç aöriinmektedir. Hu halde önü-~e bildRıle<e-
l .ı....., .... eklen talimab alacakbr. D;je• ta<af-1 müzdeki hafta içinde mesele Avam lıa· iini habe• nm>ekte-

: ~' h·· a, 24 (Hususi) - Yeni tan Romadan ltalyan hükümetinin ıon ı· b k marasında yeniden müzakere mevzuu dir. ~ l~ be ut~esinin bugünlerde Vekil- tekliflerini getirdiği zannedilmektedir. Ş t.tn asının olacak ve B. Chamberlain ile Lord Ha· Bülueı, 24 (ö.R)-
' lıt Yetınde t •'-'k' R '- l · b ~ · t.1.ı· euu me bq1anacak- Bu teklifler hakkında henüz aarih malu- L J b • lifaka vaziyet hakkında daha esaalı malu- Plebisit Romanyamn omanya IQ"a ı, yenı <l§Vekil ile beraber 
i ........ ~Ye Vekili B. Fuat APalı mat mevcut değil,. de ôri babualan ma· On ra ŞU eSl mat v......ıderdir. b., tandmd• faaliyetle devam ediyo<. Joumab e ıö"' Roınanyada reriima 
i ~ ~vekil B. Celal Bayan hafile ıöre 1ngiliz • ltalyan meıelesini 1stanbul, 24 (Huausi) - Londrada lncilterenin Roma sefiri Lord Birdin Bafvekil Patrik Miron Bükreıte ilk ev· anedilen yeni anayaaa fqist formüllerin• 

- ~ ında :ıi t • B • 
1 ><ıü b" YIU'< ettL u zıyue- bütün cepbet...ı,,le ortaya koymakta ve açdaoak it bankuı \"hainin luuholan lıabine tarafmdan buıı-lanan tatimab bl· ..ı ny • ....ıerden bhi olın-· Me- den ilham almakta ve ltalpdalô ko"'o-''~İn utçe ile alakalı olduğu atideki noktalara dayanmaktadırı lbazırlanmaktada. Şubenin açılma tarihi mil olarak ıelecek hafta ortumda Ro· murlar, tüccarlar v.a. yığın halinde rey ratif devlet rejimine benaer bir ıietem te-

'••.,, edilnıekted' "'"••••• ır. 1 - İtalyan imparatorluiunun taadi.. bankanın martta toplanac:ak heyeti umg..lmaya dönecell ve laemen mmakerey• sanddtlan batma ı{tmektedirler. ala etmektedir . 

••••••••••••••••••••••• 
----:..:.:.:.:..:.:.:.::.=.:... ~i. . mlJ'e lçtjmaından _. lıolll olocaktw· - SONU OÇllNCO SAHiFEDE - Pwı., 24 (ö.R) - F.,ı.t cPetit - SONU 3 tJNCtJ SAHiFEDE -- . 
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• Ithalit ve ihracat1 

Halkevi köşeıı 
......... 

Ticaretile uğraşanların 
ruhsat harçları .•. Lititya 

Adlı bir Transat-

Beyler sokağında bir ölüm 

Germencikli ihtiyarın · 

günü alqamt saat 18 de mı.mar ~ 
mettin Em.re tarafından (Aydın °ıoJ~' 
rının mimari eserler hakb f!da) P 1311 
siyonlu bir konferans v.~r.~ecek~daPaı 
kıymetli konferansa butun yu 
davetlidir. ıarafıll" 

2 - Ressam bay Celal Uzel Ueıitl' 
dan Evimizde muhtelif san'at eko s1rıJ 

3258 numaralı kanun mucibince be- gilerinin evvelki hükümlere göre tarhe- Jantİk 
.. • tulanlann 1938 malt dileceği tarahaten beyan edi1mit oldu- • • J. ran~a~ey•aıtabığtu b b ıundukıan ğunda itbu mükelleflerin ı 9 3 7 mali Y•- 25 O T urıst getır ı ölümü şüpheli görüldü 

·ı cek ye ait bir seri konferans verı e ıeri d• 
zamanda meşhur tabloları~ koPY~erarı" 
projeksiyonla gösterilecektır. l(o _...,!Jtl yıh ıçmde ma a mec ur u ruh ı l . • 25 

h t tezkeresi luırçlan hakkında Ma- lında aldıklım sat tezitere erının Dün lzmir limanına gelen Lititya va-

~ aa V UJ ti den alakadarlara mühim liralık tezkere ile tebdili ve harç r.ark;- puru 250 seyyah getirmiştir. Bu vapur 1 tahkt• ,katta hastanın, Verilen 
b il .. akşaı>~ lara her ha!ta çarşam a g nu nf raıı" 

saat 19.30 da başlanacaktır. l(o il: ~oır 
lar yedi hafta devam edecek ve .. nil ~e
fernns iki mart 938 çarşamba gu 

bı~e e. e -~nderilmittir Bu tamimde nın istifası şöyle dursun 1936 malı yıl•ılngiliz bandralıdır ve lngiliz transntlan· y apl an rilecektir. ır tammıkigo • mükellefiyet şekillerinin değişmiş aayı - ''-1 . da bu"yu"'- bir kıymet taşı- ) ld Mevzular ~unlanhr : 
dnil" . v d t~en arasın .. .~,., t ··ı d•gvı• anaşı 1 ,. e ıyor • b ı· daha· imle.an olamıyacagın an 1 )j"' aç 3 0 0 m e ) I p · ' tifler • " c3258 numanh kan~I• eyanname' mao•na . • makıad,,. - mm """' 

'"k llefler meyanına ithal edilmiı olan 19 38 mali 'Yılında da ken~ıler~n~enı:a~- ı 2 3000 !onluk olan bu muauam de- il - On altınco asor ltaly•~ 
m(.uth el"t ve ı'hracat ticaretiyle iştigal ri safi iradlı mükelleflerın tabhı o lu • niz eı'deri 490 kamarayı, tenis, tiyatro, 1 h•d' n'lı'yor. Adliyeye yspılan ihbarda bu za· IH - On yedinci asırda 

t a a. h çl d f azl arç a ın Adliye §ayanı dikkat bir ö üm a ıse- 1 d • tı .J ' deni t"ıcaret ve :zahire borsası bulu- lan tezkere a.r arın an . ~ . • ı lr.:onser salonlarını havidir. Konfor iti- d tın, içtim ilaç neticesinde öldüğü de id- ve Hol an a sana ..... ioı:> 
e er, b elit ıbı 2S lıralık . . d" ·ı s'ınin tahkikatına el atmıştır. Ha ise ıu· .,. d . se~ 1 de bu boHala<da almop oablan muma ve eynnam ' " g . • b ariylc geçen ocne demze m "' en d;a cdmyo<- IV - On ye lı>e< ve on .,.. ,.... 
nan Y" °' uıu. k · vcdlmeolne <mbn yok· ı • · d ·a duc as" F<anstt ve Iog-
rnallar üzerine lcomiayonculu.lc yapan· r t tez eresı 1 cKraliçe Mari• vapurundan gen . eg • Germencikli altmış yaıında B. Halil Adliye iıi her iki cepheden tetkik edi-
lar) m 1937 malı y<h b;dayetinde evvol- lu<- b" d;,_ Vapu<dan çokan lu<dıle.don b" kos- admd• bfr ~• bundan ;ki goeo evvel. yo<. y.,;ı,n ilAç gözden geç;,;(iyo<- Ad- lekled. ~ 
ki mükellefiyet tekillerine göre &lm11 ol- 32S8 numaradlık~a~unun ~uva~.~a;le;· ı mı Bergamaya, bir lcısmı da Efcse git- ikinci Beyler sokağında. Taflan gazino· liye doktoru ölüyü muayene ediyor. Ne_· V - On dokuzuncu asır •.ı ki -·'- --t t..ke<el .. ; buçla•mm <Ônci madd .. in • . , ayd. u mu • : mi-1.,. ha<abel .. ; ,;,.,., olmi, le<dfr. r b san'ab 

ou •n ~ b ı · 1939 ol" Y'hnda bcyannamden • "d • • ounun ku....,daki Sel~ot oıd;no gc •· t;cede, ha•lamn ciğ.,(.,;ndc mevcut " d , t 
1938 kanunusani ayından sonra eyan· erın m .' Ab • 1 b 'I l .. Yolcular, vapurdan liman ı aresının yor. Kendisine üst kııtta bir oda veriyor- hastalıgvın neticesinde kalp sektesinden Vl - Mo ern sana ri. ~ dilen

'n .. bi olduğu ..... .,.. ibllğ edil- ümfoden ·~'IN'C '". ' lulu. 'mo ·~·~ ıah.ıs eltiği b;, vapuda çokanlm""'" Va- vır - Tü•k "'n'all : Mô"" 
nam • . 1936 _._ l bacındo.n atı v 1 o"ldu .. gvü anla .. ılıyor. Bittabi ölümde, dok- .... ,_ t •• ,_ retiyle istenildiği vaki olan mü- temin açın tıu.:vını yı ı y - , pur gelirlcen istanbula ve Midilliye ug· ar. .. .. rasyon, w..ınya ur.. pel" me~ au • • b k t ımağa mochu, olduk- . . k • 8 . Halil ,.ı, • ...,d,,_ e;, doklo<• mu- d""" ·ı• ı ·, yapı.g, ıahak- ı d h r hal" ıii' racaatlerden ve gazetderdekı neşnyat- aren an un.en ~ . . ' ramıştır. l skenderıyeye gıdcce tar. racaat ederek tavsiye edilen ilacı almıı torun ver ıgı ı acın csı 3 - Evimiz sa onun a e . .le bii 

ak d lan dcftedcn ıa,d.k ell•~olonno ve mu- 1 kuk eımôyo<- şembe gUnö akşamı saat yirın~ ~ 
ten anlqılm taal ır;__ • . kanu· amelelerini bu iefterlere geçirmelerine J • ve odasında istirahate çekilmi~tir. Ccce Bu netice üzerine ölünün defnine ruh· yurddaşlara karagöz oyunu oyna • ....Jr 

2395 numar l s;azanç vergısı 1 Iska ... n ı·ş erı vakti B. Halilin odasında ölü bulundu- b •tün :iP'" 

nunun 
81 

U.ci -ddeolndc rub,.t ıez- m•lufıu<. • oat verilmioıi<- Tahklkaıı müddeiumumi tor. Pa•as<z olan bu oyuna U 
kemerinin ne zaman almacaldan tay;n mnacnoloyh mo~u~b~ı,;. mükel!".

0
" ı Be<gamada bulurunakta olan iskan ğu anla,.loyo<. ad(;yeye ak .. ıti- muavini B. Cevat ;da.o etmiıti<. lilcr davellidir. ,,,..... 

bfr mali oene ;,;.. muıcbu bulunduk- ancak 19 39 meli yoh •btidaomdan •tiha- 1 müdürü bay Fuat avdet etm~li<. Ber- it zab<laya, o•ad•n 4 - Halkevimlı milsıahken> il' 

~e taarih edilmiı ve muhtdif mükdlefi- ren beyannamelerin tabi olduğu 25 Ii- gaınada göçmenlerin iskan işleri yolu- Muhteıı·f Denı·zbank bando şefi bay Galibin idaresi.ııde ve' 
".'.: tekillerinc cön ..ı. .. t tezk...deri ndok ruh .. t tczkom; almak mecburiye- na konmuştu<. Göçmen evleri de h az..,. • Holkevi bandosu teşkil edil~ of" ~a,.lonnm mikı.n da 82 nci maddeoin- •nde olduhlumdan. 19 l 7 mali yd, ;çm lanmaktaduc. Bobarda bu evler, geçen vamh ve hevesli çalqmak hev ;;;.,.ı 1 

..... evvelki hükümlere göre aldıkları ruhsat 1 g·oç· menlen"n emirlerine ve- -o-- m:•~isyenlerin kayıtl.a r.ınl yaP· . ..,,,,,. efe beyan o umnur-·· · •~ 1. .h • . sene ge en -o-- ....,. ~ 
RuMat tezle,..(orinln mutebe< olduğu ıczk.,..; huçlannm ouna' "' etine ••· ı dleceklir. • ' 1 QJ{lr{l üzere evimfa sel<relerhğıne b8I 

m.ıı"" .... lmd ... -.ıı .. '""'ı..d •• dam .... 6• .. a.maı.n .ı.nm~ ?•·· !"':• 1 Oğrendlğ;mize göre öniimö•d•k• Y"" Eşhasa aıt eşya v mum m .... bilfüilir. • &' 
ez inci maddede ,.azıt• harç 'niabetteri- faddar~n·n d. derhaı red . ve ıades. ıa-1 mevsiminde ızmir viliyeune dah~. sooo Bı·r beyannamede Jzmı'r Je . s - 26/2/938 tarihine rastıır•~ 
nin tebeddOlilnl Ye dal.o ,.;ık.ek niobe- nmgel". • .•. göçmen dkin edilecektir. Yeni goçme~ (il mart.si günü akşam. saat 21 d•u't ıl" •llb'ı L-- Lo'.!L ___ ı..-- ettirecek tekil- 19.39 malı yılı gelm. ede·"· evvel ııını na1_uyatma başlanmazdan önce, .şundi- ·ı b ·ı · •? B. vu•uf halk dersanelerl komitesinin yı ı 
te - IMU~ --- b 1 kdl n JU'I gösterı e ı ır mı. Denizbanlt umum müdürü 

1 
" Jı 'd ... ı • .: .. .ı ne-''erl (l.J.:..•:-=tmedikçe mü- t~ketmi~ olan b_u ka . • mu e er na-_ ye kadar gelenlerin ev ve ara71 işleri 'd A k lentisl vardır. 1İ "" 

• ..._ ~ .,..,..., d k . Ziya Ön;~ düa goee ""t ,;,~ e n •· at ..ıo 
temmim tezkere barcı alınll\Ulna zilr.:l'e- roma 1936 takvım yılı batı~ ~n ter ta. tamamen halledilmiş olacaktır. Muhtelif eşhasa a~t e.şyanı~ bı~ bey~n- ra treniyle -hrimize gelmiıtir. B. Yuauf 6 - 25/2/938 cuma günü sa d• r dilen 

Lanun hliL"-'en· mü.ait değildir. rihino kadar kanunu_n S S mcı mad·d· C31 ------ d b tamun r Dll, tarih, edebiyat ve saat 17.30 
a. &.llllLI 1 1 namede göıtcrilmemesme. aı~ ır . 1 Ziya Öniş, Karşıyaka da lzmir liman iş-aralı 

kan muvakkat bi- mucibince :vereccklerı be}'anname er uze- • LJ lk / ~ h t e bınaen .. 

1 

·ı kurul toplanhsL vardır. 
3258 nuın wıun . . . d . h d'I 8 ve 74 Üncü Partı ve rıa ev erın- ~elmiştir. Bunu e emmıye ın leri umum müdürü B. Haımet Do ge 1 e el el d

desind (",bu lı:anun ıle yenı- rııı en vergı tar e ı me ı ı d l lk V k• --=--
rin ma e ı • . F f k 'b"nce tahsili . • f neşre iyoruz: liman idaresi memur an, tuat e a- • af 
den beyanname mulGne tabi tutulanlann madclesının • d 1 ruhrası muckı 1 l . h l den vergı a ınmaz Ba .. ka bARka kimselere ait dahili tica- 1 t' daireleri cefleri tal'ahndan istikbal Fransa - ltalya tıc • • b kan 'ktiu eder ise e sat tez ere erı arç- ,.. -v • k. e ı ~ 
1938 malt yılı kazanç vergıu u un- ı . aleti 1 eden evvel ı Bazı ınahallerd~ Cümhuriyet Halk 1 ıet eşyasının bir beyanname ıle sev me edilmiştir. 1 l / 

'dan evvelki hükümlere göre tarholunur. ları~ı~ da ~erkgı v d b~e mk t t Partisiyle Helkevlerine knrşı taahhUde müsa:de edilmemesi hakkmdaki 1950. B Yusuf Ziya Öniı aah gününe kadar an aşma art _.,,. 
Bu mtikellefler vım yı ı ~ı~n- w d b . l d d h" tez-' gı"rişcnlerin, öd:m!!n taahhüt bcdellcrın-j&::ıyılı ve l /9/ 1937 tari.hli gene yazı u- lzmirde kalarak, Denizbanka devreduen ParİB, 24 (A.A) - Ticare 

1938 tak · 1 b tahsılıne daır anun a ır ayı mevcu . 1 · l h '' ! · .
1 

~,;_. 
'tibar 2~95 yd kanun mucıbın- olmadıgın an u vnzıyet er e a ı . k 'I . .. ..._ 'd l 'nce • . .d . . k .. .. Al h d riY ..ı-

dan ı en ;, ea ı 1 1939 aı· 1 d ev- ' den tediye sırasında vergı esı mesınc l:ümlerinin ba.ı:ı gumru1r. ı are erı müe.ueseleri, tersancyı, laman ı arcsıne maları dıre töru p an ın _.d ı· • • 1 - kdlef olanlar kere harç arının m 
1 yı ın an ı B h 1 ı ld w d b l d 8 M lta Ro!PI- ' 

ca beyanname '"'*"' e mu . . h kk k lul!" · de- lüzum göstedldiği anlaşolnuştır. u u- ranl'f ıath;k edad;;;i an .. , '"'" an, u- ait da;.eı.,;, vapu•lan; lngi ıe" en ye· bir Frans« heyeti ar . ,.t ~· halkında menu uaul ve me<:bunyetle- v~l :kmalen ta a u ve ta ı caız 1 usta Maliye veklilelinden gelen bir ta- , nun tavzihine lüzwn görülmüıtür: Ol ~Ln alınan Bayraklı vapurunu göz- A,.,,,,ı,. . ..... : : ı:o:-~ .. ·~ T4-1o7 - ,.,.o 
.&hl nı .... .ı ... \ ırl,.,,ilmeltt~dir. lHJdır. -- ---·- · ···-· 1 s ............ ... .. ,,., .... ,&&Quu . . .... &,.., ., .. ,.,.. d h .. · · ıcı . . 'b 1 • .. .. ...... __ .. kavelesfru müzakere edecektir~ / 

... b~ tul 9 28 • lı: , • e, ma reç gumru crmın t raz o unan j • .. .. l • . ~ .. ı tu anlann 1 ,, malı yılı azanç ver- memurlarına da tebliği rica olunur. sayılı kazanç vergisı kanununun sekı- 1 •
1
• . b . uh Umumı mudur, yarın da zmır cıvann- """-· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~ · • ~ıı~~ey~~m~m ~~~ . • . ~dP 

;::: ==::::::s zinci maddesinin birincı fıkrasında sa- 1 k . 1 k'k . r dakı dalyanları, balıkhaneyı, Jzmırde tZMtR ASKERUK ŞU~ A " h k • d / yanın onıımento arını tet ı etmeSt ve • • . w. .. tJI' gırce za m a eme Sin e yılan daire ve müesseselerden madut b L•L • • d b d 1 Denızbankm meydana getirccegı mues· tSUötNDEN : 

1 
bulunmadığından, bunlara karşı taah- 1 u tetu .. net~ccsın e . eyanname e ya- , seselerin yerlerini görecektir. HERKES DtKK.A TLE oıctJS 
ı Üd . . 1 I kk d k .. d zılı eıyanın hır tahsa aıt olduğu anlaııl- öw d 'W• . .. t . d O . ___./', ı e gınşen er ıa m a mez ur rna - v . . .

1 
f gren ıgımıze gore zmır e enız- ıa41•1 N ld .. k . . d h 

.. k .. .. ' htb 'ki h I kt dıgı takdırde beyannameyı tescı etme-
1 
b k b" b . l k Li . l 

938 
· lbl akJı:ıı:ınalc~ t e u munun .... ı ne ma a yo ur.. . 2 . . d d 'd ~ .. k an ın ır ıu esı açı aca ttr. man ıı- - nısan ce y -Y a o en cınaye ı suç- Bu verginin kesilmemesi iktiza eder.') S i, . _ncı maddesını_e ehme,vn ~uınru -,. leri idaresinin, Dcnizbanka bağlı olarak, Bu celpte henüz fiill hizmetinld y ;..,.ır 

lennın, başka baıııı:a fa ıs ara aıt eıya- f k .. kil b" 'd h ı· d f ı· I d l d 316 330 dahil ogı.r..,. -=- . . w a at musta ır 1 are a ın e aa ıyet mı.ş p ya e er en - auıv luıarl mahkuA m oldu Çocuk okuma eVİne n'.~ ~" beyann~moyc da(,,( o~d~gunu gö•le.m.,; muhıomeldô<. !ular : Deniz, Muzika, jandarın" ,ıııJ-
....._ gorduklerı takdırde pul nokaanlıgı ikmal l f • d "d b. b I '·h . rük Harp saruıyü orman korunıa .t1 

Cumaovasının Kısık köyünde değir-ı ne önce muhtar Zeynelle kayınbiraderi 
menci Abdullahı öldürmekten suçlu Ha-

1 
Azizi öldı.irmckten suçlu Kiızım ve lbra 

lil fbrahimin ağırcezada devam etmek- himin nakzen cereyan eden muha1ceme· 
te olan muhakemesi neticelenmi§ ve ka- leri neticelenmi~tir. Af.ırcezn heyeti, ev
ran verilmi§tİr. Suçlu bir ıene, üç ay ve velce verdiği karara uyarak suçlulardan 
Clört gÜn hapse mahkum edilmiştir. An- Kazımı on sene on gün. ibrahimi de 15 
calc: mevkufiyet müddetini ikmnl elliğin· sene hapis cezasına mahkum etmiştir. 
den tahliye edilmittir. Ayrıca suçlu Ha- l ler iki suçlu beşer yüz lira ölüm taz
Jil lbrahim 600 lira ölüm tazminatı öde- minatı ödeyeceklerdir. 
yccektir. 

• . • f zmır e yenı en ır a ıa. ane ınşası, • • de Y bl·r ayda Jevam olunmakla berııber miırsıllen hakkında d 1 1 d h . ı· b" k'ld f larından da 316 - 332 ve belki 1"11• aı .. ''k k 09 dd . ! a yan arın a a vernn ı ır şe 1 e a- . h • ~ 
gumru anununun 1 uncu ma esı- 1 1• •. b"I . . . k . l . dogwuınlulardan bir nıikclar sıla d l . . . w. a ıyet costere ı mesı açın ta vıye erı mu-e en er mn ıaıb;k odoloceg, yazolod.,. kane.d;.. ahnacnkt... "' 

Ilalkev; kitapsaray komitesinin Mum- 1 Bu su,.ılo mev.;d gümriik!.,;nce ••· j Bahk iıç;ı.,;n;n hayadan intW.ma ••- 2 - Bu doğudolu erlerden ..,.loı ,,~ 
cu kahvesi caddesinde açtığı çocuk oku-

1 
lcn ~OY• beya~n~melc<i .• ".'uhıelôf vah"~:: , kulacako,_ Bunla, hakkonda alonacak ise heyeU S<bhiyece muayene;:i :. ~ 

nın evine bir ayda 669 ilk ve orta okul ,. ••I ..,. • ., ohhva ellogo ıc.b,ı cdddog< ' ıodb;,ı., b;, kanunla mcriyele g;,.cek- mak üzere l n;san 938 euma güO f 
talebesi gelerek muht.clif ders kitapları l zaman pul noksanlığ, ikmal ettirilmeklejl tir. daı· bir vesika fotoğrafiyle bcrabC' 
ve yardmıco kitaplarm okunmuş oldu· borab" ""ule aykm ha.eket edildôğ;n. -...:.,_ beye gelmeleri gerektir. ....~. 
ğu haber alınmıştır. den ötürü de ceza hükmedilmeai tebarüz' Diki/ide tetkik/er 3 - Bu müddetin hitamında cı#t1 

-=- ettirilmişken, bazı gümrliklerce nakliyat yet iddiasında bulunacakların id 
Talebe müşahedeleri ti<keıleri •• ••l.ndan ı.;, konolmenlo ve vm;,eı zfraaı müdürii, IÜIÜn lidolôk- kabul olunmaz. ··dd•~"" 

Hadise esnasında Halli Jbrahimi dö
ven Ali ve Osman yirmi beıer lira parıı 
cezasına mahkum edilmişlerse de bu ce
ı:alan tecil edilmiıtir. 

BERAET EDENLER Kız lisesi talehelerinclen bir grup dün bir b eyanname ile kendi ıubc~.eri na.mı- 11 ıe~i -~akkı~da . te.tkikat yapmalr.: üzere clün . 4 :- Tebdil ha.vah ol.up ta :~et jçil'' 
Ağırceza mahkemesini ve diğer rnahke- j na sevk ve bu şubelerce tesellum edılen Dıkılıye gıtmıştır. batmış olan erlerın dahı bu rn ·diC· 

1 d b ·· ti · ecburı Karataşta Bn. Canan isminde bir kadı - mcler:i u yaret ederek telkik ve mUşa- eşyanın ordino veya konşimentolan na· -o-- e şu eye muracaa erı m 

hedelerde bulunmuşlardır. zarı dikkate alınmabızm başka batka p- 1şitmiyenlerin konseri *· ası~ nı döverek iki aylık çocuğunun düşme
sine sebebiyet vermelcten suçlu Roza ve 
Esteryanın suçları sabit görülemediğin · 
den beraetlerine karar verilmiştir. 

NALDöKENDE 
Burnavanın Naldöken köyünde, üç se-

Üçok lstanbula gitti imar işleri 
İzmir tehrinin inınn üzerinde faydalı 

kararlar almak: üzere faaliyete geçen 
İmar -komisyonu, dün alc:pm belediye re
isinin baılcanlığında içtima etmiıtir. Dün
kü toplantıda, İmar plıim hazırlıkları 
üzerinde gÖrÜftlleler olmuştur. 

- =-- hıslara ait olduğu düşüncesiyle ceza hük- 1334 doğumluların ılk yoklanı rııt' 1• 
C h medildiği anlaıılmaktadır. Pazar günU saat 17 de sağır ve dilsiz lamı.şlır. lzmir ve civarında otu ıt'f' 

ÜrmÜ fflf!Ş Ut Mev.id gümriikl.,;.~ bu buouola Y•· ve körler müessese.si körler konservatu- bancolarm lifin tarihinden lilbaf<l' ~ 
vak , al ar l azal l yor p•lacak ;" golen eOY•mn .,d;nolanm ıeı- varı taralmdan b;, konser verileeektfr,. hn yinni yedinci günü akş"'.""" ~ 

-'- b b ı Işitmiyen çocukların duyarak, san'at ellerindeki nufus cü7.danlarıyle •• µ" Son bir hafta zarfında ı:ehirimizde /kile: ederc:K unların ir nama ait o up alc ... 
,. b · kabiliyetlerini göstermesi bakunından te her gün öğleye kadar Atsaoc e. .. oııı· cünnilm"~"ut hAdiseleri aualmı .. ttr. Ge- olmadığını ve beyannamesinin u veaı- . il""· 

~ ..... 1 cidden ehemmiyetli olan bu konsere bir kerlik Ş'Ubesine miiracaatJen çen sene Şubat ayı ile bu seneki Şubat kaya inlibok edip etmed;ğin; uaoıormak çok kimseler davet edilmlşUr. nur. .J# 
ayı zarfında cürmümeşhut ~terinde hay-1 ve bu ıuretle beyannamede gösteri.len ~ 
li fark vardır. Mahkemelere yalnız sar- ıteslim yerinin ibra:ı: olunan ordinoya uy
hoşluktan ve kısmen de Adi hırsı7.lıktan duğu anlll§ıldraı takdirde batlca bir mu-
bazt hldiseler scvkedilmekte ve duruş- amele yapılmaksızın iıin neticelendiril· \ 
malan yapılmaktadır. J mesini temin etmektir. 

' 
Türk anası 

İl' ... • F eragatkar bir 
,f ' ,. • , • ' ._ • ' I •..,. ,~ \, ... • • .- .t,.,,.t ' ' ' •°' ~ • ' 

BUCONKU 

TAYYAREDE 
MATtNALARDAN tTtBAREN 

HATIRASI EBEDJYEN SILINMiYECEK 

tKJ MUHTEŞEM FtLtM CöROLECEKTIR. 

Sevdiğim bir arkadaf, bana, dün okulumuzda geçen fU b 
yeyi anlattı: bit 

«Odamda çalıfıyordum. Bir aralak İçeriye ak ıaçh, ih~r•:,da. 
kadın girdi. Sapıarı yüzünde derin ıabraplann çizgiler• "' ,.,. .. 
Yavat yavat masama yaklath ve benden bir ricada bulunac ~ .. 
nı ıöyledi. Kendiıine yer göaterdim, oturdu. Dikkatli bakı~t -
mdım: Bu betbaht anne, liıemizi bitirmek üzere bulunan f~• ~tr 
yazık ki bu yıl tatanbulda kanaerden ölen zavallı talebeın~~ ~ 
dullah Şenel'in anneaiydi. Bir müddet peritan gözlerle Y"~Jçİfl'" 
baktıktan ıonra, çartafının altından bir bohça çıkardı; açtı· f,.ııİ" 
de ölen çocuğunun futbol ayakkabııı, okul kaıketi ve ıpal" iılıll 
lası vardı. Gözlerinden bir yat ıeli akmağa batladı. Hıçkırt 

K I ZIL iZDiVAÇ 
Geçen ııene ZIRHSIZ ŞOVALYE dire reklim edilen senenin en güzel filmi .• MARLENE DIETRICH ve ROBERT DONAT, 

gibi iki dahi ıanatkirın büyük temıilleri .• 
BU FILllf: Ra• Çarlığının inhiJaminı - lhtiltilden mukaddem çarların •elahet ue ihtifQTl1ını - Kanlı ihtilal •ahnelerini muıauver 

ıon derecede heyecanlı büyük a,k ue ihtircu filmi.. 

- AYRICA - J 

BEY AZ PERDENtN tKt SEVfMLt KOMIOI DOZT ABAN BASTIBACAK TARAFINDAN TEMStL EDtLEN 

PATE PATAŞON SiRKTE 
ÇOK COLUNÇLO - ÇOK EOLENCELI BOYOK KOMEDi 

llaueten: PARAMOUNT JOURNAL 
• 

ıözlerini düğümliyordu. Bitkin bir aeıle: j\rt'lı: 
- Oğlum, dedi, bunlar rahmetli ya!"Jm AbduUahındı. ujtt' 

bana yaramaz, diye ıize getirdim. Ne olur, bunları yavruc 
mun kimıeıiz bir arkadatına veriverin... "ol'" 
Ağır ağır kalktı, getirdiklerini önüme koydu ve bohçasını 

tuiuna alarak ıendeler .. gib.i ~lkh, gi~ti .. » .. • • Jç~ 
Arkadatımın anlatbgı hıkaye benı çok mutehuııı e!~· erdii' 

den, bu ihtiyar Türk anaımın en acıklı günlerinde ı0;4tle 1ır bu candan feragati alkıtlarken; kalbimin bir kardet acıaa1 
ladıeını hisaettim. 



Balkan ' 
konseyi 

Balkan Kons.eyi Paktın 'kuvvetini 
bir daha teyit 

~ugün Ankarada yapılacak toplantı Balkan Pak- ·edecektir ---------!!nın kuvvetli olduğunu bir dah~ meydana koyacaktır _ BAŞTARAFJ ı-~Ncı sAHırEI>r-
- 8 - - ınına milletlerin iç rejimlerine göre 
~ARAFJ 1-tNCI SAHlFEDE - arasına. tren hueket eclerken: ide artmqtır. Bu bqinci içtima devresin- taksim edilmemesini isterler .. Daha 
hpd tı: Büyük ka11dama merasimi - ikinci vatanım aaydıjun Tiirkiyeye de Balkan memleketleri arumdaki nriJ;;. doğru bir tabirle hiç bir milletin iç 
~~ Misafirlerimiz huauai vapurla aiderken ıizin bu canlı tezahüratınw se- nasebetlerin normal ve dostane olduju politikası beynelmilel münasebetler 
ite- 1 rıhbmından Hayc:luı>af&Ya l'eçlİ· lim ve mubabHtlerinW l'ötiirec:eiime memnwıiyetle miiJahede edilebilecek- 'Üzermde tesir yapmamalıdır. Avru
ltr 'fe dofruca Ankaraya hareket etti- memnunum. Demiftir. • tir. . . t pn, ilclebed birbirinden uzak iki mu-

• , GAZETELERtN MOTAUALARI Bulgaristan tarafından kabul edilmİf hasım cepheye ayrılmak suretiyle 
diril~' 24 (Hususi) - Seli.nikten bil-ı Belgrad, 24 (A.A)- Balkan Antanb 1 olan hattı ru-.reketin ekseriya Balkan an- ya~ıyamaz. ~ 1 
tder:or: B. Metaksu buradan hareket meclisinin içtimaı hakkında mütal&alar tantı devlel!crinin hath hareketine yakın He! miUet, en tabii haklarınc!an is-: 
""el en ıazete muhabirlerine beyana-J yürüten Politika ıazeteai Balkan anlan· o)duğuna da ehemmiyetle ifaret edile-ı tifaCfe ederek .siyasi bünyesine en 1 

._. •h~~kan Konıeyinin yeni toplanb-ıb hariciye nazırlanmn vakit vakit aktet- bilir. uygun olan rejimi layinde biricik ha
~ "Yiik limitler ve fer&blak duyarak mekte oldukları konfetanalann Avrupa- Politika gazetesi Balkanların iktuadi •kim olduğundan, ideoloji ayrılıkları
~ lcte olduğunu, Balkan pakbnın çok nm bu kwnı için büyük bir ehemmiyet ve kültürel bir mesai birliği için bütün 1 nın sulha zarar verecek şekilde is
~tli bulunduğunu, Türkiye, Yuna- iktisap etmekte olduiunu ve bu konfe- Balkan antantı devletlerinin mÜ§terek 1 tisoı'arı daim\ bir tehlike teşkil et
~ : ~uıoılavya ve Romanya arasm- ranalann bütÜI) AYrUpa devletleri lar3· gayretlerine terki mevki etmek ıuretiy·ı' melden kurtulamaz. 
la..·_ 

1~•lnn bütün J&uvfttini birbirini fmdan alaka ile takip edilmekte bulun- le Avrupanm hidi.. ve ihtiWlann orta- C'. • d t b .. t kk""l d"" 
~Yan unsurlardan aldıklarını .öy- duğunu ehemmiyetle kaydetmektedir. dan kallmut olduia bir mmtakası hali-~ .1'r;~t};c.ı~ ~· cb~" 8.. 1~1 ke~e u' kunyd~ 
-'4111ftir • • • • • mı ,ç erınm uyuK ısmını en ı 

.. · . Bu alaka cereyan etmekte olan 11ya- ne celnut bulwrıisıim'ıu da ebemmi7etl. · d t ) b·ı · l "il 1 
«1. Met·•--- . . • . . . . . ıçın e op ıya ı mış o an mı et er ce-

.__ -.au, halkın cZıto !..ıt nıdalan aı had11eler sehebıyle buıün daha :zıya- kaydediyor. • t'd" F"lh k"k b ·· 1 ---= mıye ı ır. ı a ı a u muesseı:e 

bau sarsıntılar geçirmiştir. Fakat te- · 
melin :aağl\mlığı onu yıkılmaktan 
korumuştur. INGİLİZ PARLAMENTOSUNDA 

8. Vinsto.n Churchil diyor 
işte .Balkan devletleri bir kerre 

k • . siyasetlerinin müşterek vechelerini 

1; burad~ topb..Jıktan sonradır k~ Bal
' kanlarda sulhun hiç bir arıza geçir-

Bugün Italy a çok güç bir mevkidedi~ 
ve soruyorum, biz niçin onun 

yardımına koşuyoruz!. 
tbıı~ndra, 24 (Ö.R) - B. Vinston Chur- Ita1ya en güç bir mevkide bulunuyordu. nin Fransa ilr do ... ın · münasebetlerine 
ııut klar~fından bugün söylenecek olan Ve niçin bu kadar ısrarJa onun yardımı- devamı zaruretinden h:lhsetmiş ,.c d~ 
leli.~ büyük bir :ıltıka ile beklenmekte na koştuğumuzu sorarım. Bu görüşme- miştir ki : 
ltatı· ki natır r;öze başlarken B. Edenin Jerin bir anlaşma,'11c ve bir kucaklaşma ~Fransız ordusu ve lngiliz filosu bi
~~neden çıkmasına teessüf etmiş, bu- ile neticelenmesi belki mümkündür. Fa-' ı.im yeniden silahlanmamıza ve Avru
~ ~ beraber bu heyecanlı dakikalar- kat bundan biz.hı) ı.ararlıınmızı te1afi payı tekrar harbe batırmak istiycnlerin 
:ı.. Y NeviU Chnmberlaı"n'ın' a'""ı· 1 1· taarruzunu men'e,Jmkiin veren istikrar "11'1 • •• ı - edecek bir şey çıkmasını hiç zannctmi-
l't .';' !adık kalarak harici ~yaseti ida- esasıdır. Eğer bu dostluk tehdide uğ-

'l:U~ ~ ~·orum. 
Ctr h "rini ''" ef'rrlc hiilciimct jcinde. ~· .,, ~ .,..,~u"'""' ıu~nı:cc 
l\bı.e e nıuhafazakür partisi içinde b.ü- mukavemet vazıyatitıden 91hrak ~ 
~~~rların bu siyaset etrafında bırk- perdesi altında giilencn bir inkiyat va-
ı... ını temin edeceğini ümit etme . . . _ d 
""~dlğin· ıır. . . B Ch h"ll z.iyetinc gırmışür. Acn.ba bun an ; son-
h ı ave etnu~tir. . urc ı d h k ı· d h k lltıdan . . . ra Ingfüert! n a uvvc! ı, a a ço sa-

sonra sormuştur : . · 
- Fakat b teclb" ı · l ka yılan bir memlekt•t mı olneak. ve eskı-h· aca a son ır erıy e •. . . • . . ed 
ırı~ hu birliği bozmuş ' 'e Ingilterenin sinden d::ıha ~ok, hatta aynı derec e 
~Çteki "'re r·· . znltmıs deg·il mi- dostları mı olacaktır? öyle sanıyorum 
dıt ? ,, S ıJını a • . 

· ki diinyn gözünde, hatta ~u adalarda 

111 Sonra Ingiliz • ltalyan müzakereleri ke:ıdi ~özümüzde Jngilız prestijine va-
eselesine geçerek demiştir ki : him bir darbe indirilmiştir.> 
- lliç üphe edilemez ki bu ~ırada B. Churchill bundan sonra lngiltere-

dide uğramış olur. 
cGerçe B. Chambc1·lain },ran::.a ile 

dostluğun değişmiyeccğini söyle~tir. 
Fakat hunlar kelimelerdir ve bundan 
daha esaslı teminat lazımdır. Eğer siya
setimizle Fransayı ayrı anlaşmalar ak
detmek yoluna sevkedcrsek kendi em
niyetimizin en esa~lı unsurunu kaybet
miş olacağız.lı) 

Hatip bundan sonra Iugilterenin en 
vasi mikyasta silahlanması zaruretinden 
bahsederek söziinü bitirmiştir. 

'Romanın Londraya cevabı 
;::-a..\ŞTARAFI 1-INCI SAHiFEDE _ de mübrem ihtiyaç mahiyetinde olan Amerikan gazetecilerine beyan~t~ada 
~lıy&.cağı haber verilmektedir. maddeleri nakleden vapurlar harp ge- son hadiselerden ~hbs~d~r~.~~~ngilızldhva-

Qe )' · • · t" • ır ııtuuunel a ıgt-'-'t ,~ ırı, 24 ( ö.R) - Yeni hariciye na- milcrinin himayesi altında seyahat ede- ncı aıyase ının. ye~ıtif . l ı "li d" I 
von R."bb d"" L d • . .. .. nı ve B. Edenın as asıy e nga z ıp o-.._tk ı entrop un on raya gı- ceklerdir. Dığer taraftan bulun vapur· . . .

1 
b . tik t" i 

Al • ı· · d · kilin • tab masasme verı en u ıs arne ın umum 

memesini temin edebilmişlerdir. Bi
naenaleyh, Yugoslavyanın mevcut 
dostlaldara yenilerini ilaveye çalış
masını biz Balkanlılar a~cak ho~ gö
rebiliriz. 

ikinci hadise daha az mühim de
ğildir. Balkan ittifakında ehemmi
yetli bir rol ~ahibi olan Romanya 
bir İç buhran E;eçirmiştir. Bu iç buh-

ranm kendisine göre muhtelif teza· ı 
hürleri oll"llJ§tur. Fakat bu tezahür
ler daima Romanyanın iç politikasını 
:ıllıkadar etmiş, dış politibda iktidarı 
mevkiinc gelen en sağ hükümetler 1 

bil~ Balkan paktını siyaeetl~rinin de
ğişmez bir umdesi saydıkbrını tek
rar etmişlerdir. Şimdi Roman yanın 
mukadderatım elinde tutan büyük 
t.ı.-nerJihulı.rrıüı •. ·, JııuL' Uiıun §Cin· 
siyeti bile yeni hüküm• tin Balkan 
paktına ne kadar bağlı olacağının te
minatıdır. Fakat bütün bunların 
üstünde bugün Rumen siyase
tinde nazım rolünü gören Ma
jeste kral Karo] bu teminatı dai
ma ya:atmaktan zevk almı~ şahsi
yettir. Bununla beraber pakt etrafın· 
da söylenen sözler ve bilhassa son 
hadiseler te~evvüşe uğramış gibi gö
rünen politik atmosferi açmak ve 
paktın kuvvetini teyit etmek bakı
mından konseye yeni fırsatlar ve im
kanlar vermişlerdir. 

Balkan konseyi, paktın şümulü 
dahilinde işbirliğimizin bugünkü 
cephesini kuvvetlendirmekle bera
ber, enternasyonal vaziyeti de göz
den geçirmeğe elbette ki imkan bu
lacaktır. 

tıl..ı rn&nya ıefır ığin en çe esı lara da kendilerini tayyarelere ve • d . dil ~ · · ·· 
~Yıaiyle lngil" d 1 t daml efkar tarafın an tasvıp e ecegını ıoy-
~ ttnı k • ız .e~ e a ar~a ve- telbahirlere karıı müdafaa edebilmeleri 1 • tir. lngiltere Avrupada mevcut 
\it...._. ' fikrinde ıdı. Fakat tngıliz ka- • . . ı· 1 l "tral ·· ı emış . . . 

Siyaset ufkunda yen ihtimaller 
belirmistir. Bunlar Balkan paktını 
doğrud;n doğruya alakadar etmese 
bile pakta dahil olnn müttefikleri
mizden Romanya ve Yugoslavyayı 
yakından ilgilendirdi~i muhakkak
tır. 

--qllld ·- ıçm ıerı ateş ı top ar a mı yoz er ve statükoyu muhafaza ıçın ıcabında barba 
'-ıı e çakan buhran ve dıger taraf· . ""d f 'b · • 
L hrıi haric· d k d" f tahtelbahirlerc k81'Jı mu a aa lertı ah kadar ileri gitmek uteyen Fransanın ııya-
~ ... ıye nazırının a en 1 az- dil k bitl b""t•• b ilah . k . v• . .. 1 • 
L• ·••'ftutiy tl . b b" 1 b ah t ilave e ece , za er u un u ı • setine artık itlıra etmıyecegmı soy eınıt· .._, . e crı ıe e ıy e u sey a 

1 
. . 

b'ııiddet t hh v akt ları kullanabilmek üzere husu11 kuralar tir. Lord Beaverbook ta Sovyetlerın KUP l.o ea ura ugrayac ır. . 1 . . . 
ndra, 24 (Ö R) _ Dail Herald , takip edeceklcrdır. memleketlerını hır propaganda sahası te-

•~et · · Y 1 "-'-'·" tiki · • ·· l · Al da 'e'ınin bildirdiğine göre tngiliz do· ı Roma, 24 (ö.R) - iki büyük in- l~ı et erını ıoy ertUf ve manya 
~ 11.ıı harp halinde memleketin İafesi lgiliz gazete tröıtunun sahipleri Nevyork- zemini serbest bulamıyan bu prop~; 
~ •lın.ft.L t ..ıb!_:ı . . d"d t b•t ta bulunmaktadır Bunlar Lord Beave- danın tnriltere ve Fransada daha faa 
~"t :-- ew ınerı ıım ı en eı ı · v b"Jd" . . 
~Bu tedbirlere göre en ziya- book ile Lord Aatordur. Lord Astor oldugunu 1 ı.nnqtır. -------

I<. Karol Yeni Rumen 
ana yasası lngiltere ve 

T - BAŞTARAFI 1-1NC1 SAHiFEDE -
gidi "OY . ~~lgrad, 24 (ö.R) - Bülae,ten bil-

. :a~lgrad 2 T .. . darilıyor: . . . . . 
dıl'iliyor .1 4 (Ö.R) - Bukreşten bıl- Yeni kanunu esası ıçın plebuıt bqla-

lluınen. k .;,qtır. Rumen milleti bir beyanname ile 
~11ın .. r~lı. Samajeste ikinci Karol intihap dairelerine çağarılmlf n herke-
:ı,_li l ırrnı iki · d I ·ı· k 1 • · ~ Ç<!s" . . sın e, ngı ız ra ve ıin reye qtiraki istennuıtır. 
'~lttir. ;;1 

ZlYnrct için Londraya gide· Açdan bir deftere yeni kanunu esui 
tiye! ll" rnıa, başvekalet vekili ve bari- leh ve aleyhinde herkes reyini yazdır&· 
, ı. ... lırı b T 
'ııı.tir. ay ntaresko refakat ede- caktır. Reye iflirak etmiyenler para ce-

lafQ b zası ile cezalandınlacaktır. 
rı. ul hapishanesi- Çiftçi fırkası ile aai v.e ~)cenah par· 

1'1l1} y k / tileri mensupları reye 11tirak etmekten 
b l l masına imtina etmitlerdir. Reylerin IODU cuma 

Memurlar fırka-

. lara giremez 
Bükrcş, 24 (Ö.R) - Rumen hükü

meti, bilumum memurlar3 yaptığı bir 
tamimde, şimdiye kadar mensup olduk
ları f ırk alarm adlarını tasrih etmeğe 
davet etmiştir. Bundan başka memurlar, 
bundan sonra hiç bir fırkaya girmemek 
için tnnhhilt te vereceklerdir. 
carzzzzzzu...zzr//J~L.ZX.umıl 

lzmirpalasdan 
Mardi ~ira karnavalları münaac

betiy]c salonlarımızda 26 Şubat 

9 38 Cumartesi günii aqamı saba
ha kadar maskeli '\"e ltoıtümlü bir 

Hadiseler ve vakılarin sulhu ya
şatmak ve ona kuvvet vermek isti
yen bir görüşle tetkikinden ancak 
fayda umulabilir. 

Memleket!erimizin sulh davasın
daki birliklerinin teyidi Balkanların 
hiç bir yabancı nüfuza saha olamıya
cağının bir kerre daha anlatılmJ! ol
ması, milletlerimize iç inki!aflarını 
temin yolunda dahn büyük huzur ve 
emniyet içinde çalıtmak, yarına daha 
güvenle bakmak imkinmı ba~e
cektir. 

Bu toplantıda Romanya Hariciye 
nazırı B.T atareskonun bizzat bulun
maması bir noksan te~kil etmekte 
ise de, Rumen hariciye müsteprı~. 
Commcn'in bugün Rmanyada ha
kim olan fikirleri ve hissiyatı B.T ata
resko kadar. salahiyetle aksettirecc
ğinden eminiz. 

ŞEVKET BtLGtN 

Arnavut 
Kralı evlenecektir 

,S .ON< HA<BER •· . . . . . ~ . 

Viyanada yeni emirler verildi 

Alman selimı Ve Doyç
land marşı menedildi · ·: 

Viyana, 24 (A.A) - Nevs Viener Tageblat gazetc!>İnin haber 
aldığına göre Viyana belediye reisi B. Sehmitz dün vatanıever 
cephenin bir toplantısı münasebetiyle polise ve jandarmaya nas-
yonal sosyalistler hakkında taliı:nat vermittir. · 

Bu talimatta ezcümle deniliyor ki: 
Gamalı haç takmak, Alman tarzında aelim Yermek, bazı tah

didat altında Alman martı olan Doyçlandı söylemek yasak edi· 
lecektir. Huıuıi evlere Alman bayrağı çekmek yasaktır . . 

Bununla beraber vatansever cephe · bir kimsenin tahıan naı
yonal ıosyaliıt olduğunu bildirmesine muhalefet· etmiyecektir • 
Almanyanın resmi radyo netriyatını umumi yerler vermekte bu 
DCfrİyatın Avusturya postaları tarafından tek"rar edilmesi hali 
müıteuıa olmak üzere yuak edilecektir. 

Mareşal Göering. Polonyaya 
avlanmağa gitti 

Vartova, 23 (A.A) - Alman hava nazırı Maretal Görina Po
lonya reisicümhurunun davetini kabul ederek Bialoviecze orman· 
larında avlanmak üzere Polonyaya gelmittir. 

Vartova, 24 (A.A) - Havas ajansı muhabirinden: 
B. Göring dünkü günü mukarrer program mucibince ıeçirmit· 

tir. Kendisine yapmıt olcluğu bütün cevelanlarda mühim miktar-
da polis müfrezeleri refakat etmekte idi. . . 

iyi malumat almakta olan ınahafil .mumaileyhin Leh zimam
darları ile yapmıf olduğu görü.melere siyasi bir ehemmiy~t atfet- ' 
mektedir. 

B. Bek tarafından verilmit olan bir ziyafetten sonra B. Göring 
hususi trenle Bialovieczeye gitmittir. Orada bugün ve yarın av· 
}andıktan ıonra doğruca Berline gitmek üzere cuma aksamı ha. 
reket edecektir. ' 

Dün aktam nefredilmit olan resmi tebliğ, Alman nazırının 
dünkü günü nasıl geçirmi• olduğunu bahsetmekle iktifa etmek
tedir. 

Fransa kuvvetli hava 
teşkil edecektir 

ordusu 

Paris, 24 (A.A) - Munzam milli müdafaa tahsisatı olarak hü· 
kümet parlamentodan üç milyar 200 milyon frank iatemcğe ka· 
rar vermittir. Bir milyar 200 milyon frank hava kuvvetlerine tah
sia edilecektir. Hükümetin kanaati fUdur ki memleketin emni-
veti icin Ön "i-ii·ul ... lr: ••• t--.l- -- l •• - •• , • ~ - • ' • -·· • k. ~·k. 
ayrılmıttır. Hükümet ttatyanın yapbsı aıliı 3s er bın \onlu ı ı 
zırhlının da aynca te:ıgaha konulmasını kararlaftırmıftır. 

Her ne olursa olsun Fransa 
dostluklarına sadık kalacaktır 
Nevyork, 24 ( ö.R) - Bugün uChamplin»~ransız tr9;nsatlanti 

kiyle gelmif olan yeni Franıız ıefiri B. de Saın~ 9ue~t~n gazete. 
cileri kabul ederek Fransa ve Amerikanın aynı sıyası ıdeale sa· 
dık ve adalet hürriyet ve sulh prenıiplerine ayni derecede bağlı 
olmalarının ~azifesini kolayla~tıracağını söyledikten sonra ~er• 
bcıt ve demokrat Fransanın mümessili olarak büy~k ~~rıka 
demokrasisini selamladığını söylemit ve F ransadaki sıya&ı va· 

ziyeti taıvir eylemittir. 
Sefir tunu hatırlatmıttır ki her ne olursa olsun Fransa do~l· 

luklarına ve ittifaklarına sadık kalacaktır ve Fransanın harıd 
siyaset ananeleri hiç deği~miyecektir. . ... 

B. de Saint Quentin F ransada ıoıyal kanunla~ın ~.abulunu ta· 
kip eden yalıfmayı ve sermaye ile it araıındakı munasebetlere 
hakim olan kar~ılıklı anlayıf prensibini . kaydetmi~tir. 

12 Çin tayyaresi 
Japonların tayyare lima 
nını boiubardıman etti 
Şanghar, 24 (Ö.R) - Çin hüküm~ti 

nezdinde Ingiliz sefiri sir Archibald dun 

Hong • Kongtan buraya gelmiştir. Yeni 
sefi; yakında çang • Çine giderek Çin 

milli hükümet re.isine itimatnamcsini 

takdim edecektir. 

Roma, 24 (Ö.R) - 'l'okyodan bildiril
diğine göre 12 Çin tayyaresi yeniden 

Japonyanın Formoz adasındaki Tay • 
Hon • Ku askeri tayyare limanını bom-

bardıman etmeğe teşebbüs etmişlerdir .. 
Fakat bu defa tayyareler vaktinde gö

rüldüğünden hava müdafaa bataryaları 
faaliyete geçmiş ve tayyarelerin ada 

mış1ardır. Japonlar taarruza geçtiler mi 
kısa bir mukavemetten sonra mevzileri· 

ni bırakıyorlar ve sonı·a cenahlardan ve 
gerilerden mukabil taarruzlarda bulu

nuyorlar. 

Bu tabiye ilk mU\•affokıyctini Pu
ko\• Tientsin dcmiryolunun cenubundn 

göstermiştir. Bu mıntakada ilerlem~k~11 

olnn Japon ordusu Çin kU\•vetleı·ının 
garp ve şarktan yaptıklaı ı h_üc~ml~r 
üzerine Susov i tikametindekı ılerı yu-

rüyüşlerini durdurm:ıga mrcbur olmuş
lardır. 

Hnnkov, 21 (A.A) - Çın aJansının 
bildirdiğin(? gbrc Çinın Moskova biiyUk 

elçisi Tuslang diin tayyare İli! Hankovıı 

dönmiiştiir. Bu nksam Mareşal Çan:Kay 

Şek tarafından kabul olunacak ve Sov· 

yetler birlığinin dahili vaziyeti hakkın
da izahat VC'rece'!<tir. l:ı~ aş/anıyor ıününe kadar alınacaktır. 

~~an:1• 24 
(Hususi) - Umumi ha- Yunanistanda mat· 

'4~ n Yıktırılmasına bugünlerde 
·~ d~llktır. Hapishanenin boşaltılma- buat kanunu 
~t'laya ~ edihne.ktedir. Bugünlerde Atina, 24 (Husust) - Yurianistanm 

lnahpu.s daha gönderilecek- · enl matbuat kanunu bugünktl tt5lllt P· 

balo verilecektir. 4engin kotiyon 
ve ıürprizler hazarlanmaktadır. Ma· 
saların evvelden tutulması rica olu-
nur. 

Siyah elb&.e siymek ..,.. maske 

mecburiyeti 70ldur • 

Belgrad, 24 (ö.R) - Arnavutluk mat
buat dlrektörlUğil, kral Ahmet Zogonun 
evlenmesinin tehir edildiği hakkında 
ecnebt pzetelerinde çıkan haberleri tek

z.lp etmiş ve dUlün hazırlık!~ de
. i ·r. 

üzerine geçmelerine imkan bırakma
mıştır. Çin tayyareleri kar§ılarına çı
kan Japon tayyarcleriyle harbi kabul 
etmeden geri dönmüşlerdir. Japon ma
hafilindeki kanaate göre dünkü bombar
dımanı yapan tayyareler Rus tayyarcle
ridir. Esasen son günlerdeki hava mu
harebelerinde auşürillen 30 Çin tayya
resinden 18 inin Sovyet mamulatı oldu

ğu tesbit edilmiştir. 
Şanghay, 24 (A.A) - Çin kuvvetlerj 

imdi y~ni bir tabiye kullanmağa başla-

Tusiang gazetecilere b ;} natında Sov
yetler birliğinin kollcl-.tif enuıiyet iya· 

eline sadık bu1undugunu \ e fokat be>·

nelmilel vaziyetinin ınünferır.len harek•t 
etmesine ı~ni olduğunu söylemiştir. 
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S ŞUDLT CUM!- .. ,, 

-K-oo-P-ER--A~Tı~·Fc~tı~iK~YEN~:AS~ .. ·K~ff~~-~A~--~Y~A~L~E~T~L~E~R~E~~ 

Kültür Bakanlığı yeni esasları 
ihtiva eden bir yasa hazırladı inanır mısınız? 

c) Talebeleri phai tetebbüslere ve ya
ratıcı faaliyetlere aevketmek ıuretİyle on
ların aoıyal iradelerini lnıvvetlendinnelr, 

d) Talebeyi okal binası, qyuı ve ba. 
)•ah ile ilgilendirerek okul qlerine yar. 
dun etnıeie alıttırmak, 

Temyizce evvela tasdik, sonra nakzedilen 
katil İbrahimin muhakemesine 
ağırcezada yeniden 

e) Talebeyi yerli malı aatan almağa 
Ulflırmak ve giinlük hayatlarında kendi
lerine lizun olan qya ve malzemeyi bile
ıiz, ueuz ve kolay tedarik edebilmele
rine delilet etmektir. 

OKUL KOOPERA TJFtNJN 
Y APACAC.I iŞLER 

MANILER: 

Giderim giden yere 
KJymetim bilen yere 
Yüküm cevahir taşı 
satarım bilen yere 

Gidersen yolun dağdır 
Sinem bahçeli bağdır. 
Ben senden vazgeçemem 
Seninle canım sağdır 

Göğsümden kaçıp gittin 
Sevdamı saçıp gittin 
Bir bakışla gönlümde 
Bin yara açıp gittin 

Göz ucuyla bakma 
Beni ateşe yakma 
Tutacak dalım senain 
n eline bırakma 

Erkek - Yarınki çayınıza güzel olmağa çalışarak geleceğim. 
Kadın - Zahmet etmeyin. Olduğunuz gibi de gelebilirsiniz. 

BiR ATA SöZO': 

Tqıma su ile değirmen dönmez; 

MEVLA..'lADAN BIR PARÇA: / güzel yüzü ile uyandırdı. 
- Güneş görülünce kalkılır.Beni gör

cDiln gece şirin sözlü, tatlı dudaklı dün, kalk, ne duruyorsun, dedi.., 
magrur bir güzel geldi. Beni, güneş gibi 

Karşıda dağda ordu var 
Ordu gitmiş, yurdu var 
B~n ah çektim ben bildim 
Bende gönUI derdi var 
Havar yandım aman 

Develer sıra sıra 
Ağam gitti Mısıra 
Yarim keklik ben Şahin 
Giderim ardı sıra 
Havar yandım aman 

Bffi BILMECE: 
Aktır tarlası karadır tohumu 
El ile ekilir, dil lle biçilir 
Cevabı: Yarın 

Dünkü bilmeceınlz: 
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BtR KIŞ GECESiNDE -~~~~~~~~~.-eYi,O 

Kulaklarunızm içinde aynı f . 
' Size derlen~ ki, bir kıt ıeceıinde, yebiliriz. Kulaiunızla yalnız .•c:-11 

kimseciklerin bulunmadığı bir kırda, iki mahdut bir ıam dahilinde ıtitlll 
çit arumda, ay aydanlağında üzerindeki Tıpkı ziya gibi sesin de lnfra ~' 
beyaz kapın eteklerini aallıyan bir insan vardır. Bunlara kartı bütün • 
iakeleti aörülmiiftür ve bu hayalet aynı ti husuai bir terbiye almıt olan 
mevkide sak 11k mütabede edilmittir. lann kulakları bile aajvdır. ~ 
Buna hem aüler, hem de omm1annw Telsizlerin, radyolarm bise• ... ••• • . .--. 
ailkenık bütin bu nwMllan dinlemek - SONU AL TiNCi S 



ZS ŞUBL T CUMA 1938 YENIASllf 

TEFRiKAMIZ [ BÜYÜK VE TARiHi MACERA 
---=zzı!:Ba.--~s 

Kadın korsanlar 
e2- Yazan: N. ORBAY 

Top sesleri birbirini kovalıyor 
Ben geminin dar anbarında ha şimdi battık ha şimdi 
batacağız diye ölüm zamanını endişe içinde bekliyorum 

Prag (M.H) - Çek~lova gazetesl ya
zıyor: 

Balkanlara gönderdiğimiz hususi mu
habiriıni7.den : 

Ankara Kanunusani nihayetleri -
Asya ile Avrupanın birleştiği noktalarda 
dünyanın farketmcdiği yepyeni bir hü
kümet yetişmektedir. Bu, Rus ihtilaliyle 
yalnız heyeti umumiyesini kıyas edebi
leceğimiz fikri ve iktısadi inkişaf diyar< 
Türkiyedir. Ancak bu kıyas. devam ed.;_ 
gelmekte olan T'ürkiyedeki büyük iıtln
libı tarif etmekten başka bir gayeye ma
tuf değildir. Rusyaya nazaran Tiirkiye 
muazzam ve esaslı tebeddUller geçiren 
yegane Avrupa devletidir. 

Türkiyede bugün, devlet yalnız bilfiil 
politik bir rehber olmakla kalmıyor. Hu
susi ve devletçi kapitalızmin bir terekki 
denilebilecek şekilde olan sis ....... lill çerçe-

• Tamam objektifi doğrultup ta re-1 Şu halde bir harp vardı. 1 gözi:'.rtü. içlerinden biri, gırtlaktan vesi içinde iktısatçı, inşacı ve bankacı 
•un çekeceğim ıırada omuzumdan Ve bizim burada, bu delikteki va- çıkan bir seale haykırdı: da oluyor. Demokrat zihniyetle Türk 
ııertçe tutulduğumu ve çam•tır ail- ziyetimiz çok tehlikeli idi. _ Artık çıkabilininiz.. devletini tenkil edecek olursak, bu dev-
.keler gibi silkelendiğimi duydum. Her top patla)'lfta bir merminin Ben, ne olur ne olmaz diye ilk ön- ı lete Avrupai bir mertebeye erişmek için 

"-'- ·a do"ndllmllm iki' ıu biz' • • abeti' iht' al' • d" 1 t .. av---'-'- 1 __ .ı• yaptığı anudane gayretlere rağmen, mik-'VIUllll -..- zaman - un gemıye 11 ım mı u- ce yo u ercı.;.man o:nıun. p mıcn1ı-
... bız Çinlinin' • d' l • • ,,_. .. .. b ad b ka d 1 .ı~ kar d ban 1 yas olarak Avrupayı alamayız. Maama-

azı ıt ennı g .... ere- ıunuyor ve ur a u pan a en ven e o çuuı ve yu t an a ses- . 
rek -iızlannı açan küfüre benzer bir ufak bir kurtulma teşebbüsü bile ya- lendi: fıh şu son 80 ~ene. içın~e Avrupada şahit 
a..y'-- L.::......ı-•-'---- du d ad öl' eb'! •· • · .. ·· .. Gelin' olduğumuz mıll1 ınkılapların en entere-"" ..,,. uagvuuuannı y um. pun an ı ecegunızı goz onune - ız .. 

B' • ___ ._. __ be • • • •-- kakı • • rd Ah H' •• 1 .. A ,___ d be d kt sanınl geçirmekle olan ve yüz.terce sene-
ır uıranan nı ılıyor ..... , - getmyo um. .. ıç degı se gu- rı<aaın an n e çı ·n.. l'k k"lt·· ı·· ·kı di ·n1c· -' ı k 

y lar b' ftan d L.::...... L.::...... I . kan • . d 'd' ı u ur u ve ı ısa ı ış"'ı aşı ama 
Ol' ır tara a uag•u• uagu• vertede bu unabılseydim. Öyle de Güverte ıçın e ı ı. , · t' b' 1 k t . · · d.ki T" ki •" lenm 1--'-·.ı d ed' lard . •. .. • b' kı • ıs lyen ır ınem e e ıçın şun ı ur -

.... y e cnnue evımı ıyor ı. böyle de olum olduktan &onra barı Koraanlann ır smı son ölülen . 'd t d b k b' ta . 
Be b lard b

• .... ı yerun ı are arzın an aş a ır rz ını-
n un an ır teY anlamıyor- yapılan top düellosunu görmüt ola- &ÖPCfteden aşagıya atıyorlardı. De- ka . t 1 d B .. .. t 

duın ak .. , .. d"" • . .. • d I .. •. rd ı nı rn~vcu o aınaz ı. ugun vucu 
• r o ur um. nızın uzerın e ceset er yuzuyo u. b 1 kta la Tü :k · tı t·nı~ halk. 

ASYA DA ıı 

Avrupanın 
bir parçası 

murabbaından müteşekkil mesahi sathi
yesinden247000 kilometre murabba• Av
rupa kıt'asırula bulunmaktadtr. Yanı 

ancak yüzde üçü demektir. Buna rağmen 
yeni Türkiye bir Asya devleti olmasm• 
istemiyerek kelimenin tam ınanasiyle 

bır Avrupa ılevleli olmak arzusundadır. 
Buodan başka Türkiye yalnız Balkan
larda değil, umu.miyetle Avrupada bile 
ciddi bir sulh amili bulunmaktadır. Çün
kü kendi için tasavvur ettiği mühim va
zifeyi ifa edebilmesi ancak sulh ile ka
bildir. Bu devlet büyük harpte mağlup 

-verdikleri mahzurlardan ve krizlerde~ 

Ari olarak memlekete ithal etmeyi arzu 
etmektedir . 

l!ITlLALCt İNKİŞAFIN 1ST1FAJ)E 
VE MAHZURLARl 

Be k • ki ·· B' 1 · k 'ld' . . . • . . ı u ma o n eser, t mı e ı .. 
re et venın tercumanım ça- ıraz 10nra top ses erı t'lı ı. Bıraz uzakta ikı gemı alevler ıçın- k··tı 1 · d · k'.kl ı:;,· Tü' vaziyete düşenlerin arasında revi~o-buk • • . . u e erın e eyıce o eşw.nı zaman r- ""'ı 

yetifti. Bunun yerme tabanca seslerı bat- de yanıyordu · 1 k. b' · b'td··· · d k · k nizm olmasında buluıımamış, ve ancak 

Bu inkişafta Tilrkiyeye dı.ifen büyük 
avantaj, arzu ettiği nisbette, ı'ıvruparı 

uzuo zaman müşkülat içinde bırakm11 
olan kültürel, sınat ve iktısadt tecrübe
lerden istifade edebilmesi, hatta Avru
panın yapmış olduğu hatalardan den 
almast ve bütü.n hu tecrübelerin arıuın· 

dan en musip olanı alabilmesidir. Şiın· 
diye kadar da bir çok vak'alarda böyle 
olmuştur. Mahzurlanna gelince -bu dA 
oldukça mühimdir- Avrupaya yelife

bilmek için gösterdiği tel&şlır. ÇüııkU 

eski Arap harfleri yerine Latin harfle
rini ikame etmekle veya fes ve sartğı at
makla şarklt adamın ruhunu değiştir
mek kolay olan bir mesele değildir. 

8 lar • • l ? · • 
1 

ıye ızım ı ıgın'::ız. emo rasıye ya -
- • un ~e istiyor ar !adı. • .. .. Kıç tarafa baktım. : la~ınak imkanını bulacaktır. Bugünlük, iktısadi ve kültürel inkişafın icap ettir-
Dedım. Tercumanun da p§ıtınlf· Bu da bır saat kadar surdu. Lay-Şo-San, tepeden tırnağa k:ı- bu devlet idoalini Türki eye tatbik et- eliği statünün muhafazasından başka bir 

tt. • Sonra bir ıe11izlik bütün bu seı- dıır ıilii.blı, boynuna ve beline hfenk- mok mümkün değildir. ;.ni Türkiyenin arzusu olmıyan yegane devlettir, 
-. Çabuk ~ya... lere ve gürültülerin yerine kaim tiklerini dizıni§, yanında aynı suret-. Cümhur reisi vo rehberi Kama! ATA Onaltınctdan on sekizinci asra kadar 
Diy~lar .. Dedı.. oldu. le tedıiz. atlı iki kadın bizınetcisi, ken- TüRK bır kaç sene evvel parlamento 1 Türkiye n. asıl Asyanın Avrupaya müte-
~ya.. " Oolı .. Hele tükür •• Biraz lıava ve di makamında ve ayakta istihzalı bir muhalefetini vücuda getirmek istediği veccih bir oku olarak bulunmuşsa, bu-
Yanı yattığım kamaraya mı?... ıtık geldi. Tepemizin üstündeki ka- tebenümfe bize bakıyordu. 1 zaınan bu hal vazih surette kendini gös- günkü Türkiye de 0 nisbelte Avrupa-
Geri döndüm ve kamarama dog- pak açılmııtı. Ah .. Kabil olaa idi onun bu pozds ternıiştir. o zaman bu teşebbüs muvaf- nın Asyaya doğru dJnıniiş oku bulunu-

ru gitmek iatedim.. ~ine_ kolumdan ip merdiveni sarkıttılar. bir resmini alabilse idim.. ı fakıyet görmedi. Çünkü muhalefetin y~r. ~em bu ok kanlı bir ok değildir .. Maneviyatı yeniden yaratmak ıçm 

şimdi Türkiyede, yavaş yavaş büyü1en 
nesiller lazımdır, Bugünkü. Tiirkiye te
melinden damına kadar inşa edilen bü

yük ve güzel bır binaya benzemektedir. 
Bu, ınenft zihniyetle veya kasiUe sCiy
lenıniş bir tenkit değildir. Türkiyenin 
çizdiği yolda devanı edebilmesi için 

bundan başka intihap edebileceği bir 
yol olmadığını tasdik etmek gerektir ... 
Yeni Türk rejimi, kendisinin söylediği 

veçhile cümhuriyetçi, milliyetçi, Hatlt

çı, Devletçi, Liyik ve inkılapçıdır. Bu
gün Türkiyede cereyan eden hal haki
katen bir inkı!Apbr. 

:rablıyarak ulur gibı bağırdılar. iki Çinli ıuratı deliğin kenarında -BiTMEDi- arkasında sığınanlar yalnız politikacı Bil&kis Avrupanın maddi ve manevi 
Olmu.. Olmu .. 0.-ay. de- muhalifler değil, bugü.n Türkiyede bü- kütıür gayesini taşıyan bir oktur. 

iil, &faiıya.. Ç k k k b • h tün olup bitenlere muhalefet gösterenler, Tahakkuk etmekte olan programında 
- Pelıiama.. lttebendeaf&iıya o or unç ır ırsız yani diğer bir tabirle Türkiyenın maddi e~er muvaffak. ~!ursa Avrup."".~ kül-

İniyorum. ve manevi Avrupalılaşmasına aleyhtar turlU devl~tlerı ıle Asya hu~umeUe_rl 
_ Ha O " değ'! Aıı- bulunanlar da oldu. Çünkü layık ve mo- arasında bır vasıla olmak Turkıyenın 

bara.... yar.. atacıYa 1
.. Basmahane civarındaki evlere musallat olan dern Türkiyenin kal'i bir hüküııısüzlüğe tarih! gayesini teşkil edecektir. HattA 

Etrafıma balandım.. • ı mahkum elliği ilk şey müslüman ru- bunun bazı e'.narelerl ~u~nden tecelli 
hırsızı zabıta Şiddetle arıyor hanileri ve rühban sını!ı olmuştur. 4ıe etmektedır. Şımdılik Turkiye, pek tabii 

Bir in içinde güverte tamımıen 1 1-- k k rus· 1 k ı b ı !.oplmlfb. Görünürde kimae yok- bu sebeplerden dolayı Cümhur reisi bu o...,a en ıy e ço meşgu u ~nuyor 
Son günlerde Basmahane civarında leymanın kardeşi Bayan Müzeyyenin e- muhalefet meselesinde kısa bir tecrü- ve Asyaya bakmaktan zıyade genış açtl-

tu. kurnaz ve yaman bir hırsız türemiştir. vine de girnıiştir. Bu evi de hallaç paınu- 1 beden sonra otoriter sistemi ele almış mış pençerelerden Avrupaya bakıyor. 
Biraz evvd burasÜıı teliflı hare- ı Bundan bir müddet evvel Menzil so- ğuııa çevirmiş .. Zavallı kadının sandığı-

1 
ve elan da bugüne kadar tatbik etınek-

lretlerle dolduran kor .. nlar nereye gi .... :•lerdi? kağında baZt evleri ziyaret eden bu hır- nın içinde bulunan kırk lirası ile bır çift I> devam etıni~tir. 
...._. sız <ebekesi, diln de Basmahanede Rana altın ve elmas küpesini almıştır. 1 Askeri resmi geçit gösterişleri yerine 
Gö._.___,_ L.- tarafta, (makam)- • 

ŞARKLI, AVRUPALIYA TAHAV
VOL EDtYOR 

zıennı ""\' sokağında borsada simsar B.Hulusinin Bayan Müzeyyen, komşudan avdetin- iş ! 
mda kadın konana aradı.. o da s• evine girn\işlir. de işi. anlao11.Ş ve zabtlaya haber vem1iş-1 Türk devlet otoritesi. SÜni?Ü Üzerin~ yoncl Avrupaya taha.vvül c\t.iı.ıu.ch. uu-
zükmiyonlu. H•rsız evi allak bullak elmiş, kıymet- tir. Zabıta derhal tahkikata başlamıştır. istinat etmiyor. Geniş halk kütlesinin yen azimk&.r adamlar tarafından idare 

1taattan bqka da çare yoktu. li eşyalar ve beş takım elbise meydanda Yapılan incelemelerde bıı hırsızın ay- hükümetin idare tarzına karşı beslediği edilmesi dolayısiyle en şayanı dikkat 

Yeni Türkiye, şarklıları asri ve ras-
Hem de yalnız inktısadl bir lnk.ıllp 

değil, fakat başta olarak kültüreldir. 
11..emat Atatürk, Türkten, asırlardan be
ri her şeyini teşkil edenleri, yani Su.ltan 

ve sultanla beraber halifeliği, hatta ma· 
betlerini, fesini ve şarklı ruhunu alınış• 
tır. Bunların yerlerine ona Lıltin harf· 
!erini, hayatiyetini temin edecek olan 
asri fabrikaları, sekiz saatlik mesai, ki
dınların hürriyetini vermiştir. Şimdiye 

kadar Mekkeye dönınü ı olan nazarları 
Avrupaya dogru çevirmiş ve TUrlcüa 

Daracık bir delikten &§ağıp aar- dururken hiç bırşey almıyarak savu.şup ru muhitle yaşıyan başı boş takımından 1 emniyet hissine istinat ediyor. Çünkü bu hareketlerden birini teşkil etmektedir. 
kıtılmlf bir İp merc:liven gösterdiler. gitmiştir Hırsız sandıkları, konsulları, biri olduğuna k anaat getirilmiştir. i hareket tarzı mill1 emperyalizmin teh- Bilıün bu yeniden yaratmanın ancak 13 

- ln buradan... karıştırdığına göre yükte hafif para ve Bayan Müzeyyen bir ınuhabıriınize likeli yollarına sürüklemeden onun ha- seneden beri yapılmakta olduğunu ha
lndim .. Burası dapdaracık bir yer- zikıymet mücevherat ara<lığı anlaşılmış- şunları söylemiştir: j yat seviyesini yükseltmek ve eıı muvafık tırlatlığımız zaman, elde edilen netice 

di ve karanlıktı. lfık yalnız tepeden \lr. - Ben dul bir kadınım. Iki evladım yol olarak bulduğu Avrupa kültürüne bizi hürmet ve itibare sevketmek!edir .. 
geliyonlu. Fakat bu hırsız, saat on bir buçukta da vardır. ölümllık dirimlik olan paraları- 1 ulaştınnal< gayesindedir. Türklyede ba-

Arkamdan da bizim Çinli tercü- aynı mahallede birinci sokakta mahalle mı aşıran kimse allahtan bulsun. zı ınomleke!lerin ihya ve tashihi gibi 
manı indirdiler. Ve bizi soktuklan eralarında boş şişe almakla uğraşan Sü- Tahkikat devam ediyor. şeylere tesadüf edemeyiz ve yoktur. 
bu deliğin üatündeki kapağı da ka- _ Radyo ile nutuklar verildiği ve hükümet 

padılar. 

içerisi zından gibi karanlık kaldı. 
Herifler, İp merdiveni de çelmıeği 

unutmamıtlardı.Bizineyekapatmlf

Okullara idarecilerinin bi.r takun nüınayişler yap
tıkları görülmez. Dı((erleriyle Türkiye 
arasındaki farkı te~kil edenlerin bir kıs-

Kültür Direktörlüğü 
Güzel Bir Tamim Gönderdi ını da budur. Bunun jkinci bir kLSını da 

Türkiyeyi ele alıp muü kılan bir poli

-BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE- le yazılması.. lika partisi d~~il: tek bir ad~mın bir~ok 
oeaelerimizin ve onun içinde bulunduğu 1 4 - Binanın tarilıimien babıedilirken poliltka partısmm S!'rbest ıllıfakla ha
binalann tarihinin t>ıbitini gerekli bir iı I hangi tarihte, kimin tqebbüı ve delale-: reket ede~ek Türkiyeden h~~ifc ~·sultan 
oaymaktayım. Bunun için: I tiyle yapılm1' veya gere!< paralı, gerek, tardetmesıdir ... O .'an"'.n hen uz vucut bul-

lardı? 
Fotoııraf çekme teıebbüsünde bu

lunduğwn için mi cezaen buraya tı
kılmlftun. O lıalde yanundaki Çinli 
tercüm.nın ıuçu ne idi ? 

Bunlan diifünmede iken güverte
de bir çok ayak aeıleri duydum. Bu
nu bağnfmalar, emirler ve küfürler 
takip etti. Çok geçmeden mülhit bir 
top sesi, top bombardımanı batla

1 - Her okulda, okulun ve binasının , para11z tekilde ele geçin1miı old~, za- makta olan huku.metın kadrosunda esa
tarihine dair bir defter veya dnıya tu- mania hangi maluatlar için kullanıldığı,: sen mevcut bulunmakta olan yeni poli
tulması.. ne gibi deiiıiklikler yap!ldığı, içinde ne 

1 
tika. partisi işte bundan sonra teşekkül 

2 - Bu doıy.!l veya defterin demirba- gibi önemli ve tarihi vak'abr geçtiği izab etmışlır. 
fa kayıt ve deği§iklik vukuunda giden- olunacakhr. Mekteplerde, müeıseıeler· PENÇERELERI AVRUPAYA BAKAN 

dı. den gelene devredilmeıi.. de çallJlln muallimlerle, mektepten ye-
1 

ASYA DEVLETI 
3 _ Dosya ve deftere girecek yazı- titen talebeler ve bayatta elde ettikleri Coğrafi noktai nazarından harpten son

ların mümkün olunca, aFtıİ ölçülü kağıt- neticeler takip edilerek bU defterlere ip- raki Türkiye hemen hemen tamamen bir 
!ara daktilo veya en okunaklı el yazısİy- ret edilecektir. 1 Asya memleketidir. 762000 kilometre 

Atılan toplar yalnız bir gemiden 
değildi. Batka gemiden de baflıyan 
t0p seslerini duyuyorduk. -

Parisli Kadın 
~~~---- -- -· 

görünce sadık muavini P .P. 27 yİ de· - Uiratnuıların ne netice verdi? 
bu vaziyetten haberdar etmek, onun 

1 
Kimin üzerinde durdun? 

yardunına batvurmak lüzumunu 1 - Zerçianonun .. 

Genç ve zeki delikanlı, kumanda- - Evet ... 
duymuıtu. ı -Muhakkak mı? 

IZllrz2:1Citli==,, nın davetine ava hazırlanan tazı çe- - Böyle kat'i konu§abilmek için 

-64-

«iddia m•bmı tarafından pbit yapılan tahkikat ve verilen malümat 
0 1ar.k gösterilen Kont Zerçiano ve bu adamın namusundan ve istı'kame
Kontea maate.ef ımbkemede bulu- tinden ıüplıeye dütürecek mabiyet

~lardır.ıt te değilse de Montlori yme arqtır
le Kumandan Montlori, Zerçiano i- malara bu cepheden batlam-iı en 

karııının mahkeme esnasında bu- doğru yol olarak buluyordu. 
1"ü"1ıyacaklarına da.U olan lsviç- · Kendi kendine töyle mütalea yü
re doktorların raporunu tetkik etti. rütüyonlu: 

.Raı>or, Kont ve Kontes Zerçiano- - Paruli kadın gibi kurnaz, zeki 
n~-~ tarihte bir zehirlenme bidiseai ve bu gibi casusluk iflerinde uzun 
~en yataldanndan çıkaniıya- tecrübelerle pİ§mİ§ bir kadın böyle 
te ı"e Pariae gelemiyecek vaziyet- mühim ve nazik bir meselede n:ıaıl 

K duldarııu natıktı. olur da bir tedbirsizlik yanar, nasıl 
dik'-~~~an~ o zaman dütüneme- olur da biç tanımadığı bir kimse ile 

""'tnı timci d" .. .. bö. le b' ... Porun ı Ufunuyor, Y ır açıktan açığa pazarlığa giritir .. Nasıl 
k-.bi! b~r zaman için alınmasının olur da Zerçiano adında batka bir 

olabiJecegın" • • •·- · ed. le.fa.,, ön.. ı .... ~ ı~or ~e adam yerine yanılarak Kont Zerçi-
btırke t un~e .e~~ ço~ege uıı- anoya batvurur. H.yır .. Hayır .. 8öy
d11tu ordn ek bır ısım uzerınde ısrarla le bir ihtimii.l çok çürük ve çok zaif-

Y u: f 
~=t Zerçiano ır.Montlori kendi kendine yaptığı 

ne kadıır oA!dc-• .nda te>t.;kl.orinin bu neticeye vardığını 

vildiği ve nctesi ile ıitap etti. neye dayanıyorsun? 

- Yeni bir,ey mi var patron? - Şuna: Mahkeme günü ne 
- Belki.. ı Kont ve n" de Kontea Zerçiano bu-

Ab .. Öyle bir av var ki .. Onu, ta değillerdi. Doktor ranor!an neza
bir ininden çıkarabilsem, kendimi keten verilm~tir. 
meslek hayatında çok bahtiyar bir) - Peki .. Sonra? 
adam sayac-iım. 1 - Fransız poliaine verilen lsviç-

- Bu hangi av? j redeki adres ıabtedir. Vikıa Zerçia-
Bu öyle bir av ki bizim hepi-, nolar Tiroldadırlar ama .. Bi:ı:e göıte

mizi atlattıktan sonra timdi kendisi / rilen adreste değiller. 
büyük bir huzur ve rahat içinde ya-

1 
- Sonra ... 

tıyor. - Sonrası lsviçrede ne Macar, ne 
- Bu dediğin avın izi nerede? 1 Çinli, ne Pab.gony•lı batka Zerçiano 
- laviçrede patron.. yok .. Sadece bizim Zerçiano var. 

- Kimden bahsetmek İltediğinil - Mükemmel. 
anlıyorum. - O lıalde kumandanım hemen 

- Ben de sizin zeki olduğunu- paçaları 11vayacağız demek .. 

zu biliyorum patron.. ı - Sakin ol.. Acele etme .. Düşün-
- Şimdi ııra iltifata mı geldi? meden bir i9 yapmıyalım. Ben timdi 
- Hayır iltifat değil .. Benim ka-' asıl ve hakiki iz üzerinde bulundu-

famı patlatan meaele ile sizin de' ğumuzu anlıyorum. Bu sefer yapa
meşgul olduğunuzu göriJnce adeta 1 cağımız hareket neticeye birez geç te 
ve kendi hesabıma seviniyorum. ı olaa emin olarak varm.tdır. 

- Sen de mi uğrqıyordun?. - öyle ama patron içimdeki 
- Evet.. kurt beni yeyip bitiriyor. 

Bir çok Türkten de işittiğimiz gibi, Tür
kiye pek tabil olarak zayi edecek zama
na malik değildir. :Şimdiye kadar yapa
madığına erişmek ve Avrupanın ancak maddi hayatını ve kültiirüııü ıslah edc
bir kaç asırda ınan("n ve maddeten yap- ccğini ve onu Avrupantn seviyesine yiı"'k. .. 
tığı terakki devirlerini birden allamak selteceğini vaadetmiştir. Bu cesur ol· 
mecburiyetindedir. Kem>lizm -Türkiye- duğu kadar musip bir rehberlik ta.av· 
de hali hazırda yapılmakta olan terakki-ı v~ruduı". Şimdi de onun tatbikine ~· 
!ere resmen Kemalızm denilme:ktedir-ı hıt oluyoruz. Muvaffak olacağma datr 
Avrupanın inkişafın• tahlil etmiş ve olan ihtimaller kuvvetlidir. Bununla be
bundan sonradır ki onun özünü alarak raber açık pençerelerden, Avrupaııın 
Türk milll istik!Ali için istimal etınİi'tir. şimdiye kadar halletmeğe muvaffak ol

Bugünkü. Türkiye milli bir devlet ol-ı madığı meselelerin bir mahreç bulup 
mak istiyor. öyle bir devlet ki politika 

1 
'Türkiyeye glrmiyeceği, veya tahavviile 

sahasmdak.i istıklıiU, iktısadi. istiklal ile 1 uğramış şarklı ruhunda, şarkla garbın 
takvıye cdılsın ve bunun neticesındc de karşılaşnuyacağını, yani Avrupanın hiç 
Av~upa~ın .. bU.y_ük .. ~üllür.ünde olduğu I bir yardımda bulunaınıyacağı ve ancak 
g_ıbı millı. kul turun.un ıstıklalı ın.h;af ~t-j Türkiyenin bizzat kendine bir çare ara· 
sın. Polıtika noktaı nazarından ıse (mu- nıasını icap ettirecek bir krizin vuku· 
him bir Türk politikacısının bu makale 1 bulmıyacağınt henüz tahmin edemeyiz. 
sahibine söylediği veçhile) 19 uncu as- Maamafih Turkiyenin bu gibi manevt 
rın büyük ideallerini sonradan sebebiyet krizlerden muaf kalması çok muhtemel-

- - - -
KumandM Montlori P.P. 27 ile 

yaptığı bu göriiflDenİn ertesi günü 
bir mektup aldı. Mektup fsyiçreden 
geliyordu. Ve ıu aatırları ihtiva edi
yordu: 

2 iNCi BORO KUMANDANU

ölNA: 

dir. 

Alsancak 
Doğan spor 
Pazar günü 
karşılaşıyorlar 

• 

Pon-Sur-Riale meaelesi üzerine si- önümüzdeki pazar günü tehrimizde 
ze çok mühim ve acele malümat ver- milli küme karşılaıması olmoyacakbr. 811 
mek istiyorum. Bunu timdiye kadar fon.attan istifade eden Alııancal. ve De>· 
yapmadığımın sebebi yapmak busu- ğanspor tal.ımlanmız bir l.upa maçı yap

ıunda maddi ve ıılıhi imkan bula- mağa karar vermişlerdir. 
mayt§ımdandır. Şimdi artık hem bü- iki kuvvetli ıakunımızın bu l.artılaş
riyetimi hem de kendimi bulmut va- maaı ıüphesiz ı.; zevkli ve heyecanlı ola· 
ziyetteyim. Ve derhal lıerteyi aöy- caktır. Bu kal'lılaşma gere!. Alaancağın 
liyebilirim. Hangi gün ve hangi aaat millô küme müsabakaları ve gerek Do
iateraeniz bana lsviçTeye, qağıdaki ğansporun huıusi temaslan İçin antren· 

rd
••• ad E . • manlı bulunmalarını temin edecektir. 

ve ıgım rese yaz9raınız. mrını- p .. .. . 
ab

.. azar gunu aynı zamanda (B) takım· 
ze tamamen 1 um.. l d b 

arı :ı u maçtan evvel kartılaşacaklar· 

ARSEN FARMON 

Kont ve Kontes Zerçianonun 
P.S. - Adresim: Cenevre-Post 

sabık oda hizmetçisi 
reatant. 

A.f.18 
-BiTMEDi-

dır. 

--=--
Balkan Antantı 
iktısadi konseyi 
Belgrad, 24 (ö.R) - Balkan antantı 

iktısadl konseyi ni..oa.n yında Istanb11l
da toplanacaktır 
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Diyavlosla Sebastiyano buluştular 
uşağı başında kopacak kızıl kıyameti 

anlamı~, iki arkadaşın sarmaş dolaş•ndan istifade 
kurtulmayı tabanlat·ı l<aldırmakta bulmuştu 

Kum barosun 

ederek 
Gecenin lıaranlık ve sessizliği için

de yükselen bu küfürlü ses Sebasti
yanonun kulaklarında çınladı. 

O, böyle ve birdenbire üzerlerine 
ı;elen ve bir yumrukta arabacıyı yere 
ıeren herifi haklamak için yere bı
raktıiı İçi p.rap dolu tifeyi boynun· 
dan yakalamıt ve bu meçhul adamın 
kafasına fırlatmağa hazırlanını§lı. 

bastiyanoyu sırtlıyarak arabaya gö- 'ı ve kapı derhal aç1lmı§tı. U§aklar onu 
türdü. Hıristidi atların dizginlerini tanıdılar. 
eline aldı. Arabayı çevirdi. Önüncle hürmetle eğildiler .. 

T eosyanın konağının istikametini Angeliki, erkasından siyah pele-
tuttu. rinini ve ba§!nd:ın §apltz.s:nı çl,ar-

Bu sırada arabanın icinden Sebas· dıktan soma: 

tiyanonun sesi yükseldi: _ Culporis uyuyor mu? 
- Diyavlos .. Diyavloa. - ı Diye sordu. ' 
Hıristidi atlan durdurdu. Arkası- 1 

165 
iş -

öğretmenin iştirak 
Resim kursu sona 

- Evet .. Pek az evvel geldi ve 1· na dönerek seslendi : ı yattı. , ~ . _,.,.. 

ettiği 
erdi 

- ..... babamın §etap çanağını .. 
Meçhul adamın küfürlü sözlerinin 

Mmu olan bu sunturlu cümle üzerine 
Sebastiyanonun ağzından bir sevinç 

- Ne var?. Dediler. "' ,,_ , -· . ·• • 
_ Dövüt yerinde prap tifemi Izrnir ve Karşıyakadaki ilk okul mekıe olan klasik ıekilden ayrJar.,k, ça- cukların it kabiliyetleri artacağı gibi ı,.. 

unuttum.. - Haber verin •. Uyandırın. Mü- muallimleri için. kültür enopekteri B. Re· lıJmalara yenilikler ilave etmek, çocuk· dli zevklerinin de yükaeleceği lfikirdır. 
nida11 fırladı .. Diyavlos, bir küfür savurdu ve him feyler gÖrÜfeceğim. fetin idaresinde açılan iı - reıim kursu, lan yeni teknik karııoında bırakarak ori· Pek yakında mektepliler müzuind• 

atlan kırbaçladı. Angeliki, taksimatını pek eyi bil- dün meaaisini ikmal etmiıtir. Bu kursa jinal buluılarına zemin hazırlamaktı. Mu- öğretmenler için l>ir de foıogralçdık kur• * diği konağın merdivenlerinden orta lzmirden 90, Karııyakadan 75 ilk okul allimler kuralarda öğrendiklerini okulla· ıu açılacaktır. Bunun için bir atölye h•• 
Aynı gece.. kata çıktı ve ah§kın adımlarla Çul- öğretmeni iıtirak ederek cidden iyi ne- rında tatbik edeceklerdir. Bu ıuretle ço- zırlanmakıadır. 

- Diyavloa .• 
Meçhul adam da muhatabını tanı

Mlf ve haykıl'Dll§tı. 
- Sebaatiyano!. 
ICo§arak gelen ve kavııaya, dala§

aağa müdahale eden Hıristidi Di-
ya-..lostu. 

Angeliki, eski ordu ba§kumanda- porisin oturma odasına giderek bek- ticeler alınmııtır. 
nı Çulporiain konağının kapısını 1 ledi. Bu kuraun hedefi. ilk mekteplerde bu 
komploculara mahsus İfaretle çalmıt -BiTMEDi- branı üzerinde timdiye kadar göıteril· 

Se1imiyede 
Nalbant kuraları 

lq oldular. Kumbaroaun UJağı iae Istanbul, 24 (Hususi) - Şehrimizde tki kapı yoida!ı derhal &arma§ do- H A y A L E T L E R E 
· onlan bu vaziyette görünce ba§ına Selimiye Nalbant kursunda Uç aydan 

gelecek kızıl kıyameti derhal anla- beri Trakya vilAyetlerinden ders gör-
mıt ve kurtulUJ çaresini hemen kaç-

1 
., mekte olan genç nalbantların imtihanla-

,.akta bulmuştu. nanır mısın· ız. rı yapılmış ve ehliyetnameleri verilmi§-
T abanlan kaldırarak rüzgar gibi tir. 

ko{maia ba4ladı. Ustalar şimdi köylerine dönmektedir-
- Ulan herif kaçıyor .. Tutalım. ler. Bunlar bulundukları mahallin nal-
Sebastiyano, up.ğın pefi ••ra ko- BAŞT ARAFI 4 UNCU SAHiFEDE biyeti batkalatacaktı. Belki o zaman ıize O binlerce millik mesafeyi bir saniyeden bantbaşısı ve tanınmış bilgili ve inanıl

't'alamağa hazırlanan Hıristidiyi ko- kelerden naklettikleri sesler, odamızın etrafınızı ihata ettiklerini söylediğimiz daha a2 bir ıamanda katedHelı: beni zi- mış san'atkarları olmuştur. 
lundan tuttu. derin seuİ2liği içinde ne kadar hudutswı esrarengiz «mevcelerden• bugün gözle- yarete gelmİf gibidir. Seıini duyuyorum. ikinci kurs bugün açılmıştır. Bu kur-

- Zahmet etme, dedi. Cehenne- bir kayna~ma,bir seıler kaynaıması mn· rimize ıözilluniyenleri ıörecek, kulakb·ı Yakın bir atide onu ekranımda ıör~ek, sa Trakyanın dört vilayetinden yirmi 
rae kadar yolu var .. Ben hep bunlan cut olduğunu anlatmıyor mu? ı runızın duyaım.dıklannı duyacaktık. O ı her hareketini takip ed~eğim. Görülü- genç iştirak etmi§tir. Kurs birinci kurs 
aenin İçin yapmı§tım. , mevceleri ki çelik clıvarlardan bile geçi· yor ki her İın benimle beraber olan, var- gibi üç ay devam edecektir. 

_ Benım" ı·,.ın· mı'?. Demek kapa- BEŞ DUYGUMUZ VAR 1 1 B' b .. 1 d b ıların 1 lığ 1 · d bil ki'"" .. Hazirandan ilibaren yeni çıkan nal-
'% • yor ar. ız ugun on at an u m mu saran aeı en uya me agı:m,goz-

. •••........•.•••....................•••. , • c 
~ Gümrilkler s : . 
: geliri artıyor i 

Ankara, 23-- Hazırlanan bir il· ! • tatiotiğe ıöre, gÜmriilıler-imizin re- : 
• liri dnamlı olarak artm.ı.tad.-. : 

1936 - 1937 aeneoinde bu ıelir, S 
• 72.447.000 lirayı l>almllflur. Bu : • miktar: : 

1928 • 1929 da 66.863.000 
1929 - 1930 da 71.015.000 
1930 • 1931 de 67.303.000 
1931 • 1932 de 50.866.000 
1932 - 1933 de 48.104.000 
1933 - 1934 de 50.068.000 
1934 • 1935 de 52.739.000 
1935 • 1936 da 60.686.000 
lira idi. 

• • • • • 
~ 

'- - nJd • bil' d ? ı ı · · k · ha al ı · ·· bil bant mektepleri ve nalbantlık hakkın-na KDh ıgımı ıyor un • 1 mevcudiyetini ancak fennin yarattıfl ci- erune gözü mıyen y et en gore - Son senenin 72.447 .000 liruın-
B 'li d 1 t · ba" dakı' kanun mucibince bütün tahsil th • - ı yor um ya.. § e sem g- Bütün tabii fonomenlere nüfuz ede-

1 
hazlarla buluyon12. Buna inanıyoruz. O- meldiğim için radyo veya televizyon cİ· fl . k•J . . 1 dan 46. 770.000 liruı i ali.I reımı, 

ı ı. w ı L _.. ı·1c· • 1 ... • masra arı z.ıraat ve a elince temın o u-
-T- ..... ·-.... -· • • ..,. 4 "-G."' • ın1n ı,a .... ...L ~Y:- 'L.." ~· '-•··--·• •••"'•r .ı- ._..ı---:y•t: ~· 8;;. .. 1_..,.;...y.iz.e bazına bas YWmam lazım geliyor. Etra- 10.377.000 liruı İltihlik reunİ, 
ı•aklan bunlar.. D " · k b " d 1 .. ükm' • h al ti · b. '- • 1 rafını d 1 h 'btı' balind d' nacaktır. 12 734 000 ı· 1 ---'-' • .,. ıt aıemı anca u na~amam uygwnuz- 1 goz ıyen ay e erm u- teıevuyon ız a o an ertey ı zaı: e ır. .. ... . . N lba k . . araıı muame e "Ya111-ı : 

Diyavlos, yerde yanyana •ıralan· la bil--'- o··v..nm-'- kabil olduğunu '- d t el"-'-' h ı B ih · ı b' ki d ı -'- Ciinderdıgım resım a nt ursu 2.476.000 1'-•ı •• :. ı-"--lerdir. :" ... .,,., •·- ..,. e...-anm a ec u>mı aya saymıyoruz.. u tızaz ar 12e ma ar an ıe m..... ili l b l . f .. b B 0
• - .....-

111•• u··ç çuvala hayretle balayordu .ı· B 1 dan b' . k 'k 1 1 mua m ve ta e e en pro esor ay e- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -. • • zanne ıyoruz. an ar ırı e " 0 un- Kulaklarımıza irifmiyen ıeolerin bir rad- tedir. içlerinden bazılarını harareti, ziya- . . . ---------------
- Suratlannı görmiyorıım ama ca, bunl•rdan hm' · --· edildı·gı·· kadar k' . 1 dilın . d 1 k ·-· h 1 . . stm Osman ıle hır arada .• '"" ....... :: • • 1 yo ma ıneııy e zapte esme tafmryo-- yı, aa ayı, e e trıgı, erç DM!!l .... ce eruu, 

her halde eyi bir İf yaı>mıt olacak- hassas olmazsa nasıl ı;orebilır, nasıl du- n12. ko:mıik ıualan tanıyoruz. Fakat tanıma· --------------- Avusturya 
meclisinde 

ıın .. Vikıa onlar beni bavlamadtlar. yabiliriz? d·"--ız, mevcudiyetinden haberdar hile jik bazı hidU.lerden betı.edebllirim: 
Benim yerime kendi adamlarını baii'- Şu halde İnanıyoruz ki gözlerimizin .,.u.. . 
'---'-lar. F-Lt hanı" o menhus konak· KöRLER ALEr-.11 BAMBAŞKADIK gönnediği hayaletler, lrulaklannıızın ifil· olmadığımız pek çok ihtizazlar bile var• Telepathie (Telepati), ipnomma,pre-
acıı 111U1 monition ıibi hadiseler batlı batına bir 
la vaziyetim hiçte hoşa gidecek va-- mediği oesler etrafmıızdadırlar. Ve biz dır. Bunlan saptetmek, mütalaa etmek esrar yığını tqkil etmiyorlar mı? Bun· -BAŞTARAFI BlRlNCI SAHtFEDE• 

.l-"ild• U hik' So en büyük mahremiyetimiz içinde bile kabildir. Şu halde hayaletlerin mevcut 
ziyette ~- ı. zun aye.. nra Doğu;ta kör olanlar için diinyaya, ha- !ardan her hangi birini anlayabilmek muazzam bir Avuoturya kartalını ~ıyaıı 

la Şimd• •· "I k dah .. onlarla ba,.hap, onlarla yanyanayız. olmama11 İçin bir sebep tasavvur edile-
an tının. ı goru ece a mu- rici aleme ait olan telakkilerin bizimki- M .. . d iltl 1 için biç bir tedkik maluulü olmadan zih. bir bayrak uıllJllflır. AVU1turyanm milli 
L:_ • ler T '! k dah mez.. evzuumuz uzenn e c er e eaer.. , , • • ... 
nun 1f , eosyaya ven ece a terden ne kadar farklı olduğunu bir ke- ODAMDA YALNIZIM yıll • • . D111U2de yerlqen fikirlen lerketmek la· renkleri olan lıınnızı-beyu-lunnnı kor• 

Ühi h be 1 H d . 'd !im IH yazmlf arca u-•mlf olan ilım- . __ L .. hed m m a r er var. ay ı gı e · re düşünün. Bu kör de dol8§"hilir .. Par- . "zl . . ··~ .. 2UDdır. Fenrun esuı ve nwu mUf8 .,.. delalar blltün localan oannalıta ·..e me• 
Hazır araba da var.. maklannın hassuiyetiyle bir çok lf. leri lenn •o enne manmıyarak onlann mUf8· clir Ortada bir hakikat beyan eden hadi· 

Odamda 7aln121m. Etrafımda derin bedelerinden ıüphe etaek bile bir çok · lduk ih . • d buslann koltulılarına dolanmalıtadır. ilk 
Sewtiyano da bir in evvel bura- görür gibi h11J&rabilir de ... Fakat mas· b" . l'k d Lik. b' seler mevcut o ça z nuruz e yapaca- al •-- 1 h • · ... __ ı. 

dan zakı.. k ft id• ır ıe111Z ı var ır. m ır atmoafer kinuelerin ıözleri önünde cereyan elmİf • _L_._ 1 • h"'--" kal 1 ıır ar va-.1ever er cep eoınm JW<oea 
u "'9ma tara an ı. mavi bir gök yili:ü, keoif bulutlar bak- . . d • H h k • d" B ha L <d' 1 gunız m ....... eme enn ne _..... ır k" 1 f d . al edil ktir' 

K b k • belki ıçın eyun. er ıey are ets12 ır. u • bazı ..., ıse er vardır: Sö' 1 . .. niJ k il' dam! er anı ara m an lfl ece • 
um arosun açan u .. .,, kında ne dii•un" ehili'r ?. Yahutta yu"ce daı.. z erme ~~e ece ım a annm 

bir d !arak,,....,. l b" ~ e reketsizliğe ve oeui.liğe kendimi kap- Mesela hiç kimse tarafından el 1ürü). b ·-~~--- h" . h bili . Bütün ahali sabahtan beri tamöly• 
az sonra yar ımcı a ge e ı· !ar, engin denizler, sırt ormanlar hakkın- o ııerva•yo......-ına ır ıza araya ırız. Ş . . tk d 1 . 1 .. . 1 r "---" H • ı·d· tırdığım bir anda. elimdeki gazetenin mediği halde kendiliğinden harekete ıe· F-'--ı bu m"·-Ledel••den h- h•n...: hı'· uırugın nu u o ayısıy e numaJ'lf e 

.-uı. ırıı ı ıye: da ne dü~ünebilir 7 Ona günaydın dedi- .,.. .....,. ~ ~ --· 
Ne oldu İse zavallı arabacıya ğiniz zaman bu cümlenin 

0 
görmiyen za. radyo ıütununda okuyorum ki benden len möblelerin yer değiftirdilderi, İıua!I· rini izaha muvaffak olmuyorsak vakıayı yapmakta ve meydanlarda kaynafnıak· 

oldu. O bizdendi. Bana yardım için vallı varlık ili:erinde yaptığı İntibak ne binlerce mil uzakta Skala De Milinoda ların bir ..ıonun bir pençereı;.;d-;., uçar inkar etmektense kendi aczimizi kabul tadır. Tıcarethaneler ve fabrikalar ifçl 
ıelmitti. dir7 Şüphe yok dünyanın minası ve e· me;hur bir tenor cLa Kavatine De Fi- eibi çıkarak bir diğ.,.. pençeresinden Jt· etmek limndır. lngi!İ2 ilimi Crookes ha· ve miiatabcleınlerin meydanlarda topla• 

- Bazan öyle yanlışlıklar olur. hemmiyeti onun için hambatkadır. garo• yu teganni edecektir.Tenöriin mik- ne içeri ıirdikleri eörülmiiftür. ımdan geçen hadU. lıakkmda cbu müm- narak hoparlörlerden ıanıölyenln nutku• 
Ben sizin burada ne halt ettiğinizi rofön kartısmda teğanni ettiği parçalar Bunun ıribi alevler içinde kaldıldan kündiir demiyor. Bu inkar eclilınez bir nu clinleyebilmeleri ve nümayİf yapabil· 

1 Allah J he 'fi 7-8 DUYGUMUZ OLSAYDI nebi eyim. vere cıe rı ters dünyaya yayılmaktadır. Ve hen ınilyon-ıbalde biç bir 12tırap oesi çıkannıyan, vü- vakıadır.» diyor. Bu mevzu üzerinde o- meleri için daha erkenden ite nihayet 
tarafından yumruklamıf olmasam.. la İnsanın ayni dakikada duydukları İh· cutlarında en küçük bir yanık niJanesi kurlanmısa alika ile takip edebilecekleri vermeği kararl11Jlırm1flardır. Bütün ti• 

ikisi bir oldular. Çuvallan araba· AUab bizi bq duygu ?e -~arataca~ I tiyaca kapıl"'.'~• radyomda bir düğmeyi j lafımıyan insanlar ıörülmiiftür. Zahiren bir yazı serisi huırlamakta~ yatro ve sinemalar kapalıdır. Devlet ti• 
ya üstüste koydular. 7 _v~~a s. duyıu veneydı ı~~he edebilir 1 harekete gebriy.~~- Skala D~ ~in.'.'· ı ~çına zannedilen bu hidioeler yanında Yakında bu ıütunlarda bunları takip yatroları tansölyenin nutkunu yaymak 
• inim inim inliyen arabacıyı da Se- mısm12 kı nazarlanmızda dunyanın ma· nun mqb~ tenoru artık odam ıçindeclır. ııze bunlardan daha fevkalade pıikolo- edebileceksiniz. 1 için huıuıi tertibat al~ır. · 

lrz.t:L/L/J////////J~WWWi _._, ııe bir adamdı. Sohbetinden pek ziyade dar benzeyişlerine merak ettim. He- Halbuki diğer malzeme gibi suyu da men şimdi nasıl nail olacaksınız? 

HALK MASALLAR/ mütelezziz oldum. Yan1md<1 bulu-lk.ime bunların k<ırdeş olup olmadık· nereden getirip akıttıklarına insanın Sonra kırk uşağından birinci 

Evvel Zaman.· 
içinde 

Yazan: METiN ORBAY 

5 
Gamsız Şah ve biricik Sultan 

- Efendim, bir kaç giindenberi tim. Filvaki fevkalade güzel yapıl
Ejderhan kapıları haricinde bir ta- mıştı. Hayran kaldım. Hamamlarda 
lam sular zuhur etmiş. Orada gayet hizmet eden delikanlılar gayet güzel 
güzel hamamlar peyda oldu. Bir kaç idiler ve birbirlerine tamamiyle ben
gün evvel orada hiç bir şey yoktu. ! ziyorlard~. Bi~i.ni. diğerinden fark~t: 
Bu mükemmel hamamların ne vakıt J mek kabıl degıldı. Hamamın sahıbı 
ve ne •uretle yapıldığını hiç kimse de elli yaşlarında ve gayet yakışıklı 
bilmiyor. Birkaç gün içinde öyle va- muhterem bir zattı. Hamama gelen 
si, öyle muntazam binaların nasıl müşterilerin hizmetine bizzat neza
vücuda gelebileceğine kimsenin aklı ret ederdi. Herkes yıkandıktan sonra 
ermıyor. da gayet nefis şerbetler ikram olu-

Buna tarif olunmaz bir derecede nurdu. 
taaccüp ettiğimi elbette takdir eder- Saraya avdet edince Hüseyin beyi 
ainiz. Hemen vezir ile Hüseyin beyi gönderdim, hamam sahibini celbet-

• alarak bizzat tehir harici:ıe çıktım. tirdim. Huzuruma çıktığı vakıt ken
Haber verilen hamamları ziyaret et· disine iltifat ettim: Gayet, belia, edip 

nanlar da mahzuz oldular. Söz ara- !arını sordum. aklı ermek kabil değildi. cHaydi, bu emrimi icra et I» deyincf 
sında bir münasebet bularak dedim - Evet, efendim, hepsi bir ana Ben bu §eye büsbütün taaccüple uşak kayboldu, pek az sonra büyük 
ki: evladıdır. Emrediniz, her ne arzu e- kaldım ve ne suretle yapıldığını söy- bir velvele işitildi, Harzem Şahının 

- Kelanunızdan anlaşılıyor: Siz derseniz yapsınlar. Fakat rica ede- lemesini hekimden rica eyledim. Şu kerimesiyle beraber avdet etti. 
hekim, mütefennin bir zatsınız. Siz- rim huzurda bulunanlar çıksa daha cevabı verdi: Ben 0 kadar hayrete düıtüın ki 
den şunu rica edeceğim ki aualleri- 1 eyi olur. . - Bunları anlatmak uzun olur. gördüğüm şeyin hakikat değil, riiYB 
me doğru cevap veresiniz. O ha- Huzurumda bulunanlar hekimin Yalnız ben otuz dokuz muhtelif ilim olduğuna zahip oldum. Fakat pek 
mamları nasıl inşa ettiniz? Ve İnşa bu sözlerini İşitir işitmez benim em- sahibi olduğumu size söyliyebilirim. çabuk gelenin hakikaten ııevgiliııt 
ederken nasıl oldu da hiç kimsenin rime hacet bırakmaksızın kendilik- * olduğuna kanaat getirdim ve heıııeıt 
haberi olmadı? !erinden dışarı çıktılar. Hekim ve - Ey muhterem filozof! Sizin ayaklarına kapandım: 

- Ey adil hükümdar! Benim kırk amele ile biz yalnız kaldık. Ne gibi ilim ve·fazılda emsalsiz bir zat _ Ahi Sevgili Sultanım! Şu filo· 
hizmetimde kırk tane amele vardır.·, emredeceğimi biraz dü§ündükten ile dost olduğumdan dolayı kendimi f h' . I · ·1 ı~ıık ah d zo un ımmetıy e sıze naı o ,.. 
Hepsi birbirinden m ir ir. Ve tec- 1 sonra bulunduğumuz yer içinde bir fevkalade bahtiyar addederim. Hud· §erefiyle mübahi oluyorum. ŞuıtU 
rübe sahibidirler. Onların vasıtasiyle i hamam yapmalarını arzu ettim.Ben damınız vasıtasiyle herşeyi icra edf.• k 

d k . h 1 biliniz ki sarayınızda bahçıvan ıy~· 
yalnız bir günde şim i ı amamlar-ı bu arzumu söy er söylemez hepsi ceğinize §Üphem kalmadı.Hatta Har-
dan daha güzel ve daha mükemme· birden ortadan kayboldular. Biraz zem Şahının kerimesi Biricik Sulta- fetiyle gördüğünüz delikanlı ~"-

1

'. 
!ini İnşa edebilirim. Bu amelenin! sonra muhtelif renklerde bir takım nın şimdi buraya getirilmeııini emr- dim. Beni ne suretle tardettirdiğııtb~ı 

ve ölümden nasıl kurtulduğumu ı· 
hepsi dilsizdir.Fakat kendilerine söy- mermerlerle ve daha sair levazımla edersem bu müşkül işi de icra ede-
lenen lakırdıları işitirler. Hatta ken- avdet ettiler. Çalışmağa başladılar. bileceksiniz zannederim. lirsiniz.Hakkımda gösterdiğiniz buıt· 
dilerine bir İş emretmek için lakırdı Hamamı o kadar süratle yaptılar ki - Efendim, arzu ederseniz hud· ca şiddet, eva ve hakaret size ~~t~ 
bile söylemeğe hacet yoktur. Yalnız ellerinin hareketlerini gözle görebil- damım Biricik Sultanı Harzem Şa- kalbimde peyda olan aşk ve ~u .,Oi. 
işaretten anlarlar. Yüzünüze baktık· mek kabil değildir. Bir kısmı inşaat hının sarayından alırlar, buraya ge- betime zerre kadar nakisa getırııı 1 
lan gibi ne istediğinizi derhal idriık ile meşgul olurken diğerleri kaybo- tirirler. Aşkımın şiddeti günden gün';. j'~t~ 
ederler. Arzu ediyorsanız irade bu- lup levazım yetiştiriyorlardı. Hasılı - Hiç arzu etmez olur muyum} Size nail olmak için her fedf~ ~ür· 
yurunuz, gelsinler, birşey yapsınlar. birkaç saat içinde on iki renkli mer- Bana bunu yaparsanız daha büyük bulunmağa hazırım. Bu de a 

1 ~ 
Hekimin sözü doğru olup olmadı- 1 mer sütun üzerinde misli görülme- inayet, daha büyük eyilik etmiş o- etimden dolayı her ne emr~~rf~e 

ğını anlamak için adam gönderip , miş derecede zarif ve güzel bir ha- luraunuz. raziyim. Lakin ııevdazede goıt u f,j· 
ameleyi çağırttım. Geldikleri zamanı marn yapıp tamamladılar. Fiskiye- - Peki padi§ahım. Zaten Har- merhamet buyurunuz. Kulunuz 
bunların hamamdaki delikanlılar ol- j !erden berrak aula:r beyaz mermer- zem Şahından intikam almak arzu- derhan padiphıyım. · EDI 
duğunu ııördUm. B:tbirlerine o ka- den mam61 havuz içine akıyordu. ııındayım. Bakınız, muradınıza lıe- · -BITM -
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YEM ASIK 

w=ı.12ısr-..1 ANKARA RADYOSU: , Yenilen F avsta 
:aı • ,, =· 

............................. ma~• öğle neşriyatı: 

Yazan : Mlşel Zevako Saat 12.30-12.50 de Muhtelif plak neş-•••-----------••m•i711•-" riyatı, 12.50-13.15 te Plak: Türk musikisi 
-78-

- Ne cevap vereceksiniz?. 
h - Re.nrüsine söyleyiniz, istedikleri 
akkuıda cevabı ordulanmız baş ku

~andanı ınösyö Lö DUk dö Giz bizzat 

sizi kurtarmak için başkalarını öldürmek 
lazımgcliyor. 

Hanri müthiş bir korku içinde lilriyc
rek sordu: 

ve halk şarkıları, 13.15-13.30 da dahili 
ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: On altı yaşında bir kızı 
ieUrip t~-1· d _,_..,_ 

=ıım e CCCAur. 

Salonda büyük bir gUrültU koptu.Bu 
cevap lIUknolnra karşı harp ilünı mana
~: geliyor ve orduları dük dö Gizin 

e edeceğini anlatıyordu. 
llanrı dö Navar bu cevabı alınca barış =lu ile isteklerinin kabul edilınlyeceği
anlaın~ ve ordusunu toplıyarak harp 

elnleğe karar vermişti. 

- ölecek miyim? Beni öldürmek mi 
istiyorlar? 

- Eğer ben olmasa idim, şimdiye ka
dar belki yüz defa ölmüş bulunacaktı
nız. Bugiin de aynı tehlike karşısında 
bulunuyorsun. Eğer sizi öldürürlerse 
ben de yaşıyamam.. Görüyorsunuz ki 
mutlaka öldilrmek veya ölmek mecburi
yetindeyim .• 

Saat 18.30-18.35 te plak neşriyatı, 18. 
35-19.00 da Ingilizcc ders: Azime ipek, 
19.00-1!>.30 da Tı.irk musikisi ve halk 
şarkıları (Haluk Recai ve arkadaşları), 
19.30-19.45 te saat ayarı ve arap-;a n~
riyat, 19.45-20.15 te Türk musikisi ve 
halk şarkıları, (Nezihe ve arkadaşları), 
20.15-20.30 da konferans: Parazitolog 
Nevzat, 20.30-21.00 de saksofon solo·Ni
hat Esengin, 21.00-21.15 te ajans haber~ 
!eri, 21.15-21.55 te karışık plak n~riyatı, 
21.55-22.00 de yarınki program ve istik
lal marşı. 

Güzel dansederken gözüne kestiren 
alçak zavallıyı nasıl öldürmüş? 

~alın kararı hararetli ~lar topla
:ıştı. Lig askerleriyle görtışUlmek üze
; herkes dağıldı. Kral odasına çekildi. 

1 ilrl-.geceliklerini geydiği sırada anası 
~e slrdi. 'OçUncü Hanri onu görUnce 

U bu~turdu vo dedi ki: 
ha - Anneciğim, Parislilerin taleplerini 

v1 olan ıu def teri biraz karıştırdıktan 
~il.ta henıen yatacaktım. Bunların iste
:!ert kabul edilebilecek şeylerden de
l> r, Ah bir kerre kuvvetli bir ordu ile 
~ girebilse idim ... 

itoJ. ltateruı dö Midiçi çok sakin bir tavırla 
tıığa geçip kuruldu. Hanri de anasına 

~l'ltak ~endin! koİwğa atıverdi. Ve de-
"e ld: , . 

'OçUncü Hanri tirtir titremeğe ba~ladı. 
Katerin acı bir gülümseme ile ilave et
ti: 

- Madam ki babanız bana ölüm kok
tuğumu söyledi, onu yalancı çıkarma
mak Jazungelir, zira kabuslu geceJerim
de gelip beni ayaklarımdan sürükler. 

- Anne, ölülerin mezarlarından çıkıp 
hayattakileri rahatsız edebileceğine iııa-
nır mısınız? 

ISTANBUL RADYOSU: 

öğle neşriyatı: 

Paris, 19 (P.S) - Fransada, Pas de 
Calais ağırceza mahkemesinde bir cina
yet davası görülmektedir. 

Bu dava, sekiz ay evvel işlenmiş ve 
o zaman bu muhiti heyecana düşürmüş 
bir cinayetin davasıdır. 

Cinayetin kurbanı, 16 yaşında genç 
bir kızdır. Yüziinde yaşının biltün ma
swniyetini taşımaktadır. 30 yaşında bir 

Saat 12.30 da plakla türk musikisi, 12. , vahşi onu bir baloda dansederken gör-
50 de havadis, 13.05 te plakla türk mu- ınü.Ş, ho~una gitmiş, e:de etmek istemiş, 
sikisi, 13.30 da Muhtelif plak neşriyatı, pusu kurmak suretiyle zavallı kızcağızı 

ertesi gUnü yakalıyarak 'öldilrmü.,tür. - Niçin inanmıyacağım. Akşam neşriyatı: s: , 

- Anladm1, yüzünüzden anlıyorum. Klzın babası ~andarmadır. Adı Raşa-

Birııderinizin ruhundan korkuyorsunuz. Saat 18.30 da plakla dans musikisi, 19. dır. 14 Temmuz 1937 de bir liyakat 
Hanri artık annesiyle karşı karşıya da konferans: Ali Karni Akyüz (Çocuk< madalyası almıştır. Aynı gün FranEanın 

kalmak istemiyordu. Onun. odadan çeki- terbiyesi), 19.30 da Beyoğlu Halkevi gôs- l millt bayramı oldu~undan bir balo var
lip gitmesi için ne isterseler verecekti. terit kolu tarafın'dan bir temsil, 19.55 fe dır. Raşa, genç lkızı ıle beraber hf!m aldı-

-.&nuna rkadar sabredeceğiz.. Sapsarı çehresiyle annesin<len vaziyetin 1 borsa haberleri 2o.oo öe Vedia Riza ve Lğl maBalyanın şerefine hern de milli bay-
~ - llalırl. ben ya'kitı.da ölccegim. Sen tavzihini istedi. l arkadaşları tar~fmdan türk musikisi ve ı ramı kutlulamak için bu baloya 

~d<;n -~~ln?-tı§., ~lacaksın. O za- Koterin'tekrar etti: halk ·Şarkıları 20.30 da 'hava raİ>oru, 1 gitfuiştlr. Baloda herkesle beraber genç 
~ flnnenln senin saadetine çalıştığını -

1
öldünnck istemezseniz ölmeğe ha- 20_33 te Öme: Riza tarafından Arapça kız da h. e.r kesle dansetmcktedir. Onu·n· 

tıriıYarak saygı ile beni :ınarsın. 1 d d 
-ı zır anınız. sö lev 20.45 te Muzaffer ve arkadaşlaıı d~ttiğıni 30y~ın a Hervo adın a bın 

- Bent sevdiğinizi bilirim anneciğim. - öldürmek! ... Fakat };'imi?... Y ' lk 
- 4,__ tarafından türk musikisi ve ha şark1-

de görmüş ve kızcağıza vahşi bir ihti
rasla tutulmuştur. Onunla vakıa birkaç 
defa dansetmiş, dansederken konuşmuş, 
kızcağızın bir lokantada hizmetçilik et
tiğini de öğrenmiştir. Yalnız Raşanın kı
zı bu adamın söz, bakış ve hareketleri
ne eyi mana vermediğinden onunla artık 
dansetmemiş ve babasına: 

- Eve gidelim .. 
Diyerek vakıtsız balodan ayrılml§tır. 
Ertesi sabah erkenden kalkan kızca-

ğız çalıştığı lokantaya gitmek üzere her 
gün geçtiği kiiçük koruya girince bir 
ağacın dibinde akşamki genci, yani Her
voyu görmüştür. Hervo şapkasını çı· 

karmış. 

- Bonjur matmazel .. 
Dç.rniştir. Kız başını bile çevirmeden 

yoluna devam edince fena halde kızan 
Hervb onun ark:ısındı:ın koşmuş, kafa
sına bir yumruk indirmi,ştir. Raşanın 

kızı yumruğun tesiri ile yere yuvarlan
IDJ§tır. Hervo onu kolları arasına almış, 

,korunun içerlcrine götünnii§, burada bir 

tıı.::., '~eclğim! ... Ha şu kelimecik be-: . - Sizi öldürmek istiyenlerit 
-..,11 Kalblme serinlik veriyor, sizi sevii - ,Bunlar kin.? • ları, (saat nyarı), 21,15 te Mustafa ve 
~t\iı'n. Hem çok sevfy'orum. Şarl ile Kraliçe elindeki kô.ğıdı uzattı. Öyle arkadaşları tarafından türk musikisi ve 

.. lti.sUvadan daha çOk sizden sevgi eseri .ise. oh.-uyunuz. dedi. IIanri anasının. elin- halk şarkıları, 21.50 orkestra, 22.45 te 
g

0
tilYorWrt. Onlari, siii' tahtta görebil- den aldığı kfığıdı okumağa başladı. Bu ajans habcrleı i, 23.00 te plUkla so1o"br, 

~~ için öltlrdllm. On altı senedenbe:ı:i k!ğıt ihUyar kraliç;enin Morcverden sa- opera ve operet parçalıırı, 23.20 de ton 

Dokuz kuyruklu kedi l 

., etln ıstırap içindeyim. Hanri, evlendi- tın aldığı mektuplu. haberler ve ertesi günün programı. 
:l!nız tatnan babanın bana ilk sözü ne ol Hnnrt mektubu okuyunca morardı, AVRUPA ISTASYONLARI: 
li U blUr misiniz? · O zamnn çok gençtim eUeri titriyordu. SENFONILER: 

bir hilkat ga_ ibesi 
terec~t: bir kırbaçtn 

değil, lngil
ismidir 

çukura bırakmış, cebinden çıkardığı eı. 
mek ve sucuktan ibaret kahvaltısını ora 
da yemeğe başlamıştır. 

Bu sırada kızcağız yavaş yavaş kendfı, 
ne gelmiş ve vaziyetini anlıyarak: 

- Imdat, can kurtaran yok mu? 

Diye feryadı bastırmıştır. Hervo b 
dan sonra ve büyük bir soğukkanlıl 
cebinden çakısını çıkarmış, ağzını a 
ve çakıyı genç kızın kalbine bir kaç d 
saplıyarak öldUrmüştilr. 

Znv~ı kızı bir kaç saat sonra burad 
yüzU kC?yun yere kapanmış ve öldiirüi 
müş olarak bulmuşlardır. 

Katil aranmışsa da ole geç.rrıemlş 

Fakat birkaç gün sonra bir bisikl 
hırsızlığı yüzilnde.n ~uçlu olarak yaka 
!anan Hervonun bazı Şilpheli vazlyetler1 
nazarı dikkati çekmiş, s<>rgusu clnaye 
'üzerine de yapılmış ''e nihayet HervQ 
herşeyi Ölduğu gibi itiraf etmi§tir. P 
de Cnlais ağır cezası bugU.nlerde bu cl 
nayete ait kararını \'erecektir. 

B. M. Spah·o 
ltal yada tetkikler 

yapıyor 

Belgrad 24 (ö.R) - Yugoslavya mU. 
nakalat nazırı bay Mehmet Spaho Ital 
yada tetİtik. seyahatine devam etmekt 
dir. Bay Mehmet Spaho iki gün sonr :en bir çocuk gibt .. H Parisi görmek _ Demek Giz yaptığı yemin hilafına 

Usiyle yanıp tutuşuyordum. Fransa beni öldiirmek istiyor ha! .. 

!ıht illzel bir krallıkta kraliçe olmak he- Bu mektubu size kim verdi? 
h~Yle çırpınıyordum. Güzeldim. Kal- - Gizin hain arkadaşlarından biri ... 

12.15 Romn kısa Clalgası, senfonik kon- Mahkumlara hapis cezasından başka 
ser, 21 Vnrşova: L-.1ypzig: Leh filormo- cezası da Verİ/mektedİr 

kırbac Romaya gidecek, Italyan, demiryolculu 
~ I ğu ve elektrikçiliği hakkında tetklkatt 

bulunacnktır. 

11~de ve aklımda pek çok şeyler vardı. Bir.de o\i!uğu gibi onun dn etrafında ha
b(iy defa baban bana yak~c;tığı. zaman inler ,'hı-... Morever getirtti. 

aı 'L~ bir heyecan duydum. O kadar ki - Madam bu adama mükafat ' ver-
\, IQUdı bayılacaktım. Beni uzun uzadı- 1. ' . 
,,-a teı1.n • me ı. 
•• l\Ut ettikten sonra v ıma yaklaşb v a· •e { r - er ınt. 

U tnadatn ölUm 'kokiiyorsµnuz) dedi. _ Bu mektup ne uımandanb~ri siz.-
~ ~Uncu "Hruirl saraidı. l<aterin do de? 
l diçı başıru kaldırdı, gözlerinden ateş- _ Sekiz gütidcnlieri . 
.. etr· Baçılıyordu. Kraliçe sözün"- devam "t -... Ihtivar kadın bunu söyledif•ine pişman 

ı: . ' ~ 

olmuşhi. Af:tzından kaçırdığı için dudak
o - Babanız kapıdan dışarı çıktı. Işte larını ısttmağa başladı. 
~kadan babanwn vefatı tarihine Kral bağırdı: 
ha bin bir ıstırap içinde -inledim. Ni- - Sekiz gün mü? Demek yaptığımız 
,.,. Yet s~best kaldım, dul bir kadındım. 
Qllt\a "'-... anlaşmadan evvel ynzılını~'. .. 
bı L l'aısuıen yine hayatım gençliğim gi-
ib ~ederle dolu geçti. Hala da öyle ha- - Evet lakin ne ehemmiyeti var. Ma-
t ltuıuı öliim kokuyorsun demesi haya- dam ki Gizin sizi öldürmek istediğini 
dilttıı flddetlt bir milcadele içinde geçi.f- öğrendiniz zamanın ve yerin ne ehemmi-

. \'a 8~k ya öldunnek.. yeti olabilir. Kızgınlığınızın geçtiğini gö-

- ı\nııe ne demek istiyorsunuz? . rüyorum. Ahmaklığın lüzumu yok! Dik-
tne- Hayatımın b1memek için öldilr- kat et! öldürmek istemiş. ölmemelidir. 
~ KeçUğinl s8yliyorum. Şimdi de -BITMEDI-

Köy kalkınması için 
- BAŞTARAFI 1-INCI SAHiFEDE -
leri mahıul için ikramiyeler verilmesini 

'OZUM . 

1~ lnhısarlar idaresi l 10. 

38 
'lll. J. Taranto 13. 

3 
Alyotl bira. 12.25 

6 Ş. Riza halefleri 12.50 

muvafık görmüttü. Hangi kazalarda han-
13·25 ~ meyvalann ekimine müsaade edilece-
13·75 ii ve hangisinin terviç edileceği tasnif 
14·25 edilmektedir. 
12.7s itin bir de hayvancalık ufhası vardır 
13. 75 ki vilayet nteriner müdürlüğü tarafm-
14.50 dan takip edilmektedir. Veteriner mü-

~l J. 'l'aranto mah. 13.50 

4 
1 Paterson 14.50 

~! Yekftn 
230281 

lQo Ş. Renu.i INcm 

41~ l4J. bankası 
l~ı~ \' ek\tn 
%as 

6. 
7.75 

8.50 
7.75 

2412193 . 
>;0 

8 Çekr "07.. Orta fiatleri : 
~o· 1 12.25 

?-;0 : 8 12.75 
~o. 9 13.25 
:tio. 10 14.50 

11 16.50 

~ çu ZAHiRE 
lıts \tal buğday 5. 75 
140 ~vaı arpa 

<s, r\tal İiohut 
~l4 b~lal Palarnut 

Ya Parnuk 

6.125 
440. 
34. 

6.125 
4,625 
6.75 

525. 
34.25 

dürlüğü hayvan cinslerinin ı.ıahı bakı

mmdan bir rapor huırlamaktadır. Bun
da, köylerde mevcut kW'aklar: hayvan- · 
lar, inekler ayn ayn ırösterilmektedir. 

Parplar uçmuş mu? 
Dün ihtiyar bir adam, gafletinden d?

layı bir yankesicinin tuzağına düşmüş
tür. Mesele şudur: 

(D.D.) yollarında nıüst~dem. Kadir 
adında bir ihtiyar dün Şubat maaşını 
almış, evine giderken bir tanıdığına te
sadüf etm4tir. Bu adam: 

- Yahu. senden bir ricam vardır. Kı
zımı evlendiriyorum. Bir sürü masrafa 
girdim. Elimde, avucumdaki gitti. Bana 
on beş lira llzım .. Eğer bu parayı verir
sen bir hafta sonra öderim, demiştir. 

ihtiyar Kadir muhatabının sözünü kır
mamış, ertesi günü vereceğini söyliyerek 
yoluna devam etmiştir. 

B.Kadir ertesi günil on beş lirayı vcr-

B A ACILARA · mek Uzere Dasmahaneye gelmiş ve ar-
ı'"'\ \J kadaşına rastlıyarak: 

'1.it.r - Parayı getirdiın. Güle güle kullan. 
l..~ -ı daki BALGAM L__a_t_.__ 

~ o-.~ Hayırlısı olsun. 
lcOJ\o en müessir ilacı olan StY AH Temennisiyle elini cebine soktuğu za-
~~ fi.~l'lERIMtZ &'d~tir. Eh- man, paraların yerinde yeller estiğini 
~ Ji•~i=t~ÇladD'. görmüştür. .,.. 
~' d •ga arıııında D.Kadirin bir dolandırıcının tuzağına 

Q ı otlu. Ahmet düştüğli anlaşılmıştır. Tahkikat yapıl-............... ıliıil;:m~~:::;..ı. makta~ır. 

nisi, 22 Milfmo, 'l'orino: Senfonik kon- 1 iltcrımin tanınmış ailelerine men- ı • 

~er (solist piy~no ile) 22.15 B_e~lin l-ısa suo1cş genç bir olarak Londranın bil- 1 ~ 
oalgası. Neş~Iı senfonik mu51kı. J ~uk otellerinden birinde kuyumcu Kar- , ıu. • .,...,.,.,.. 

Edenin yeerine kim 
gelecek? 

HA'FIF KONSE:Rt.ER: l(?rin mümessillerinden blrini soymak 1 
G~5 Parıs kolonyal, pi k musiki.si. '1. Ş°uçu 'le ınahkf.n:1cye verılmi§lerCiir. 

10 Berlin kısa dalgası, neşeli musiki r Mahkeme _re.ısı bunlar hakkında §U 

l.OnJ1<>, 2'4 (A.A) - Timea gıu; 
tesi Edenin yerine harlcıye nezaretine ki 

1 • ı ... a · ı.. •• h" ,_,. k mm ge ecegıne aır nenuz ıç oır ara 
1 ·ı . ld ., (8.15 devamı) 10.30 Berlin kısa dalgası kararı verm~~ır : . . . 1 

bnndo muzika. 10.30 Paris kısa dalgası, i cFiarley (Vılyam Povc'tvarı kesılmı.ş 1 
Pı"k l3 B ı· k dnlg H f'f ·bıyıklı bir genç) yedi s~n~ ha.pis ve 20 

a . er ın "l!a ası: a ı mu- 1 . • . f 
siki. (l4.15 devamı). 13_15 Blikreş: Ghi-I adet dbokuz J...-uyru~lu kedı darbesı,kVıl-ı 

k •- (14 30 d ) 1415 B mcr, eş sene hnpıs 15 adet dokuz uy-ga or esuası . . evaını . . er- k . ·~ 1 d 
. ' . • . 1 Tu :.hı kedi darbesıne, • dıgcr t>ri sa ece , ~ 
lın kısa dalgası. Koro konserı. 17 Roma,, ıımhtelif seneler hapis cezalarına mah-ı t '!1f 

• • • .• 1 u o uş ar ı . 
Bari, çocuk konseri, 17 .45 Bcrlin kısa, F·m lm ı d r ~ 
da~gası.: Hafıf musıkı. 18 Bukr~: Mo?t= 1 Dokuz kuyruk1u kedi nedir ? •·, 

zoı orkestrası (19.15 devamı). 18.-oı 1 Bu sadece kısa saplı ve meşinden do
Pcşte polis bandosu. 18.50 Berlin kısa kuz ipli hir kırbaçlır ve ln~iliz hl\kiın- j ~ 
dalgası .. Halk musikisi. 20 Berlin kısa 

1 
lerl oldukça yiiksek bir tabaka gençle-

1 j ""'· 1~ 
dalgası. Musiki ve mizahi karışık prog- ltiriln işledikleri bu suçun cezasinı:ı ib-
ram. 20.10 Bükreş: Mandolin orkestrası, lı-et verici o]mnsı için eski devir1erin ha-

1 
.• 

saksofon takımı, Gitar korosu, 20.30 Mi- J tırasın~ taşıyan da.yak ve k~r~aç cezası- :~ 
tano-Torino: Karışık havalar, 21.30 La- nı h~pıs cezasına ılave etmıştir. ·~ ı 
ypzig: Venedgiten karışık havalar. 2ı.j . Ve bu karar hakikaten bilyük bir te- 1 o.~an bu iki gencin ?zerinde ~ezanı:ı bü-
45 Berlin kısa dalgası, Potodam şehri sır yapmıştır. tun sayıları ayni gilnde tatbık edilecek 
programı. 23.30 Lllypzig: Cenub musi-ı Kırbaç cezası görmiyen diğer suçlular değildir. Dokuz kuyruklu kedinin değil I 
kisi (Sopran, Erna Sack'ın iştirakiyle). ise istisnat bir muameleye mazhar ol- 20 veya 15 defası, beş defası bile bir se-

l ınuş değillerdir. Onlar sırf vücutlarının fcrintle pek fazla ve şiddetlidir. 
OPERA'. OPERETLER: . . . çok zait olmasındandır ki bu cezadan Bu itibarla bu ceza kısım kısım tnt-
12 Berlin kısa dalgası, Donızettinınl kurtulmuşlardır. bik edilecektir. 

eserlerinden opera popurisi. 13.15 Roma Harley ve Vilmcr, dokuz kuyruklu Mesela üç haftalık hazırlıktan sonra 
kısa dalgası: Ope~a hava:ar~: 20.30 Peş-, kedinin okşamaları ile karşılaşmadan iki, üç kırbaç vurulacak, ı.vnra yine böy

te: ~p~radan na~. 20.4a .Bükreş: Mas-1 ö~:e sıkı bir doktor muayenesin~_en ge- le bir. hazırlık devresi g~rilece~, tek
cagnırun cCavallerıa Rusticana> operası I çırileceklcrdir. Bunların sırtları uç haf- rar hır kaç kırbaç darbesı suretiyle ve 
ve sonra Leoncavallonun Palyaço ope- ta müddetle ve zeytin yağla masaj edi- bitinceye kadar devam edecektir. Öyle 
rası, 22 Roma Bari: Operet musikisi. lerek dayağa hazırlanacaktır. Ve ancak ki yirmi kırbaç cezasının nihayete ka

RBSITALLER: 
11.45 Bertin kısa dalgası. Alman şarkı

ları. 18.15 Varşova: {Atinadan Beyruta 
kadar isimli şarkılı program. 18.30 Ro-

ma kısa dalgası. Italyan halk şarkıları, 
19.10 Varşova: Piyano - keman konseri, 

DANS MUSiKiSi: 
18.15 MilAno, Torino, 19.10 Varşova; 

Caz musik.iside piyano ve konser, 23.30 
Florans, NapoU, 24,15: Milano. Torlno. 

MUHTELiF: 
19.10 Roma kısa dalgası. Arapça ınu

sikili neşriyat. 20.35 Bari: Türkçe haber
ler ve çocuklara öğütler. 21.15Bari Rum
ca haberler ve Elen musikisi. 

W.i%Zf#1 t'?M 

Foto Kemal 

ondan sonra, yine doktor muayenesi ya- dar tatbiki yedi sekiz ayı bulacaktır. 
pılarak: hapishane mildürilnün önünde Londra gazeteleri dayak ve kırbaç ce
ddyak atılmağa başlanacaktır. Şu kadar 2asının çok müessir olacağı kanaatinde
var ki 20 ve 15 defa kırbaca mahkQ.m dirler. 

Yeni bir Arsen Lüpen 
Yedi sene icinde 300 hırsızlık vak'asının 

t 

~ahramanı olan bu yaman hırsızın evinden 
20 kamyon eşya çıkarıldı 

Paris 20 (P.S.) - Grenovil polisi dört mıştır. Evinde ele geçirilen çalınmış eş
gtin süren heyecanlı bir takip ve kırk yayı polis merkezine 1~ımak için bir 
sekiz saat devam eden bir muhasaradan kamyon tam ylrmi defa gidip gelmiştir. 
sonra Sarknrotti adında mUthi~ bir hır- Bütün hırsıılıklarım büyük bir ma
sızı, bir evin damında yakalamağa mu- haretle yapan bu yeni Arsen Lüpen şim
vaffak olmuştur. diye kadar ele bir kerre bile geçmemiş 

Evin etraf mı altmış polis çevirmişti. ve bütün işlerini hc:- gün başka başka 
Hükilmct karşısında Mollazade Sakarotti, yakalanacağını anlamış, evi kıyafetlere girmek. ve hü\ · .... .ini değiş.-

han birinci kat No. 1... bombalıyacağını söyliyerek dama kaç- tirmek suretiyle yapmıştı •. 
Fevkal5de naturel, ve normal poz· ml§tı. Bu vaziyette ve kırk sekiz saatlık Kıyafet değiştirmek için kullandığı el-

lar, Kart ve ağrandismarilar, gayet bir muhasaradan sonra nihayet yaka- biseler tamamen evinde bulunmuştur. 
ehven fiatle öğrencilere yüzde 25 lanmıştır. Bunlar:ın içinde itfaiye neferi, tramvay 
tenzilat vesikalık resimler hemen (Gr.cnovil) de pek haklı olarak (Ar- biletçisi, kontrol memuru, polis, jandar· 
verilir. sen Lüpen) adı verilen bu müthiş ve ya- ma, zabit, posta milvezzü, papas, cenaze 

l - 10 S.7. (261) man hırsız, 9 ıenedenbcri gelip yerleştiği memuru ve saire gibi birçok çeşit elbise-

_aGM!?**iVDl•••••••ııii·I bı.ı ~ehirde Uç ylizden fazla hırsızlık ya~ ler bulunmuştur. 

verı memış o ugunu xazıyor. 
Lizbon, 24 ( ö.R) - Jngiliz nske 

heyeti Tcisicümhur general Kannona ta• 

rafından kabul edilmi~Hr. İngiliz ve Por~ 
tekiz heyetleri arasında teknik görüşme 
!er bugün ba§lıyacaktır. 

-,.:--

Paris hapları, nebati maddelerden 
yapılmış emniyetli müshil ilacıdır 

1 tanesi linet, 3-4 tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık ver
mez. 

Inkıbaza, hazımsıihğa, uyku
suzluğa, bunlardan miltcvellit sinir 
rahatsızlığına iyi gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kuniştur. 

Yurt Şarapları 
Her nevi taraplannı :ıevk sahibi 

muhterem müıterilerine takdim 
eder. 
Yapım yeri: Yol bedesten Ki-

çük Hamam sokak Nu. 3 
Satıt yeri: Yol bedetten aizmda 

tütüncü Bay Etem Ruhi. 
1 - 13 ( 162) 

Talebe ve)iler!ne 
Den yılı içinde ilk ve orta okul 

öfrenicilerinin eski özel bir öğret
men elinde olıunlaıtırmalarını isti
yen velilerin lzmir Bahçeciler Han 
4 numarada M. Z. müracaatleri. 

1 - 6 (4) 
t•a• dtifiWaemec:m~/) 

Zayi 
İzmir belediyesinden aldığı 

otobüı biletçiliği ıicil cüzdanı 

zayi ettim. Y eniıini alacağımda 
eıkiıinin hükmü yoktur. 

Biletçi Mıehmet A 
Eıe vazıhaneıi 
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ELEKTRlK 
MOTORLERI 

Sanayide Siernens l\lotör ve 
malzemesini kullanan rahat eder 

M. TEVFiK 
BAYKENT 
METALLUM 

1938 
Modellerini 

Haraççı kardeşler 

5 Şubattan itibaren 
lambaları deposu Vitrinlerinde zevk sahiplerine teşhire başlamışlardır. · 
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GA YRt MENKUL MAU..ARIN 
AÇIK ARTIIRMA lLANI 

Madde 126 
Do. No. 938/6242 

1ZMJR JKINCt iCRA MEMUR
LUöUNDAN: 

Açık arttırma ile paraya çevrile
cek pyri menkulün ne olduğu : 1 
Bahçeli bir ev ve içindeki saman da-

fkZiPAi + 

. 
~ . . - . ..· - . " . . . . , ..... 1 ~ - ' ~~· .. _,ı 'tııt • . . _ . ... ~ 

1 M .. 5 

Daim on 
L 

Dr. Operatör 
Faik lbrahim 

Fransız hastanesiyle alakam kal
mamıtlır. Haatalanmı Kemeraltı Bi
rinci Beyler aokağında Di§çi Fehmi 
muayenebanegİ alt katınd11. kabul 
ediyorum. 

1 -13 (197) mL. ' 1 
Gayri menkulün bulunduğu mev-

ki, mahallesi, ıokağı, numarası:Kar- · = • • * :www 
!•Yaka Omıan zadccle 57 nmnara-ı IZMIR SiClU TiCARET ME-
tajlı, 3 dönüm karııhğı 2757 M. M. MURLUöUNDAN: 
bahçe maa hane, ve mC'yva ağaçla.- lzmirde Yemi§ çarşısında 29 nu-
rı. marada yaprak tütün vesair yerli 

Takdir olunan kıymet : Bahçe- mahsuller üzerine ticaret ve komis-
nin 150 lira, hanenin 600 lira ve yoncufok yapan (Muzaffer Ataker 
içindeki 150 lira kıymetinde saman- No. 9248 No. 9280 ve Şevki Akmaner) ıirketi yerli 
bk ki ceman 900 ira. DA 1 M ON markalı bu fenerler iki pillidir. Ayarlıdır .. Şuleyi mah~cller üzerine ticaret ve komis-

Arttırmanın yapılacağı yer, cün, uzaltır, dağıtır ve toplar .. 
•••t : Bı'r"ıncı· arttırma 28/3/938 pa- tk· il f . d l K ,. b yonculuktan vazgeçerek yalnız yap-- ı yüz e i metre mese eyı tamamen ay ın atır. at ıyyen o-
zartesi aaat 14 le ikinci arttırma 12 zulmaz .• Kontak yapmaz. rak tütün ticaretiyle uğrqacağına 
/4/938 salı saat 14 le. Yalnız DAIMON markalı olmasına, Pil ve ampullerinin de mütedair beyannamesi ticaret kanu-

1 - İ§bu gayri menl:ulün arttır- DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. nu hükümlerine göre Sicilin 2196 
ma §&rtnamesi 15/3/938 tarihinden numarasına kayıt ve tescil edildiği 
itibaren 6242 numara ile ikinci ic- ilin olur.ur. 
ra dairesinin muayyen numanu.ında Emlak ve Ey ta m Ban kas 1 n cJ an : bmir Sicili ticaret memurluğu 
her kesin görebilmesi için açıktır.... Resmi mühürü ve F. Tenik 
u;.....ı.. ,. ... ı~ 0ı."'1 ... ..ı." f.n1• malu- Esas Nu. Y !ri Nu. ıı Nevi Depozito ımzası 
mat almak istiyenler, iıbu ıartname- L.T. J BEYANNAME 
ye ve 6242 dosya numarasiyle me- A. 1ı42 İzmir - Kar:;ıyaka Donanmacı B E y A N N A M E 

l"d' Malı. Salih Pa.a Caddesi 39 taj . Ev 900.-muriyetimize müracaat etme ı ır. • · 1zmirde Y emit 'Ç&r!ısmda 29 nu-
2 A · · k · · izahatı yukarıda yazılı gayri menkul 3/3/1938 Pertembe gü-- rttırmaya ıştıra ıçm yu- maralı mağazada yaprak tütün ve-

d ec:l. nü saat on birde pe&,İn veya ıekiz taksitle satılacaktır. 
kanda yazılı kıymetin yüz e y 1 l İstekli olanların gösterilen gün ve saatte hizalarında yazılı de- sair yerli mahsuller üzerine ticaret 
buçuğu nisbetinde pey veya milli ve komisyonculuk ·yapmak üzere 
bir bankanın teminat mektubu tevdi pozito akçesini veznem:ze yatırarak arttırmaya girmeleri ve yan-
edilecektir. ( l24) larmda nüfus tezkereleriyle birer fotograf getirmeleri. mütle:ek imza aalihiyetiyle teıekkül 

16 25 465 (268) elmİ! olan «Muzaffer At$ker ve 3 - ipotek sahibi alacaklılarla di- - ş k. Akm · k · · · 
~ ı·k d la · t'f k h kkı .. ı• B -D'·W ' ......_~, ev ı aner unvanlı ıır etunızın 
ger a a a ar rın ve ır ı a a 1 t · ·· ·· ·· r~ · d • 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde- UŞAK iCRA MEMURLUôUN- ı IZMIR BiRiNCi iCRA ME- :ıı:.uçu~~~ noter/ ıg1m en ta.~un 
ki h ki h · 1 f · DAN· MURLUCUNDAN · ı 1f ouın 16 9 936 tarıil ve a arını ususıy e aız ve maara- · · 4 8194 1 ka 1 
f d · 1 · · 1 · b ·ı· D ··ıh d · · l · d B 1 K. ş .. .. D . umumı numara ı mu ve ena-a aır o an ıddıa arını tf u ı an ta- aru e ayı artıst erın en n. azım engunun ursun zım· · d. . d..ı . d l 
· · · · · · ·· · · d , · d k. 1 ~ d d l menın ye ıncı ma r.:aeun e yazı ı rihınden ıtıbaren yınnı gun ıçın e Zelihanm evinde kocası Celal a metın e ı a acagın an o ayı · k t d 1. h il 

.. . . . . 1 . . w fır e mevzuun an yer ı ma su er ı 
evrakı musbıtelerıyle bırlıkte memu- Usak şeker fab!'ikuma masraf ve tahtı hacze alman Tepecık Kagıt- üzerine ticaret ve komisyonculuk is-
riyeti~ize bi1;<Jirmeleri icap eder .... üc~cti vekalet hariç 98 lira 99 ku-j'hane caddesinde 210 tajlı kargir leriylc bugüne kadar alakadar olm;-

Aksı takdırde hakları tapu aıcılı b . · tan · cd.len I ve bir katlı İçinde elektrik tesisa- dığımız gibi bundan sonra da bu İ§-
ile sabıt olmadıkça satı.. bedelinin ruş orcunuz ıçın zım ı h l b" b d .. kk"' 

. .,. .. d . . hl' w d"l k tı mevcut u unan ır ap u an )erden feraoatfo ~irkelimiz:.n ayni 
~yla§masından harıç kalırlar. ~ eme emrının t~ ıg . e 1 m~. 650 lira kıymeti muhammene ile mukave!en~edeki ah~-.."ll ve Rer&-

4 - Gösterilen günde arttırma- uzere lstanbul adlı teblıgat mu- 28/3/938 t .h. .. d.f ·1· baki k l ._ t• l .. h w 
arı ıne musa ı pa- ı ı a mal!. §ar ıy e mun as•:ru"l 

y_a ~§liral< edenler a~tırma ~artn~me- dürlüğüne gönderilmiş ise de ika- zartesi günü saat 11 de açık art- yaprak tütün ticaretiyle İfligal ecle- ı 
smı okumu§ ve lu:ı:umlu malumat metgahı meçhul olması hasebiyle tırma suretiyle satılığa çıkarıla- ceğimizden ticaret kanununun yüz 
al?1ış ve b~?ları tamamen kabul et- tebligat yapılamadığı ödeme em- caktır. Bu arttırmada satış bedeli ellinci maddesi mucibince keyfiye-ı I 
mış ad ve ıtıbar olunurlar. · ·· · ·ı G/l0/937 t "h uh k . d tin tescil ve ilanı için ı·sr.bu heyanna-n uzerıne ven en arı - m ammen ıymetm yüz e yel· " 

5 - Tayin edilen zamanda gay- 1. h tt me ririndeki firmamızla imzamızın 
. k I .. d f b w ld ı .... _ ı meşru a an anlaşılmış oldu- miş beşini bulmadığı takdirde en d.k. . . 

1 
. 

rı men u uç e a agırı ıKuı.n son- . . tas ı ını rıca ey erı:ı. 
ra en çok arltmma ihale edilir. An- ğundan teblıgatı ılanen yapılma- çok e.rttıran talibinin taahhüdü 22121938 
cak arttırma bedeli muhammen J:ıy. sına karar verilmi4tir. Yukarıda baki olmak şartiyle satıı on beş Muzaffer Ataker ve Şevki Ak-
metin yüzde yetmiş be~ini bulmaz miktarı ya:::ılı olan borcun yekiı- gün dnlia uz~tılarak ikinci arttır- maner firması imzalan .. 

1. 

Baharat Deposu 
Sayın mütterilerinden gördüğü çok. değerli ilgi üzerine çeft 

lerini arttırmıf ve bütün hekimlik ve . kimya aleminde iy~ ~~nıi· 
mıt HASAN ECZA DEPOSU müstahzeratından; çocuk ve ıh~ 
yarlarımız için · öZLO UNLAR, teker hastaları içiri · GLö'ft 
unu, ekmeği ve saireıi:. Meshur LiMON ÇiÇEKLERi ve nıubt•· 
lif kokulu kolonyalar ile esans, lavanta, pudr~ krem, ruj, oje'' 
çetitli tuvalet efyası, ÇiL JLA.ÇLARINI lstanbl!I fiati üzerine ••· 
lıfll koymuttur. 

Zengin çe,itli dit fırçaları, dit macunları, garantili dövühtıÜfı 
paketlenmif baliarat, yeni mahsul ıhlamur, ıalep .. 

ARTt elbiıe boyaları ve daha pek çok çefitler. 
·TELEFON: 3882 

I 

.....ıt-'Anı.·~~ .. Zlil'l'l!i!i!r.::WDl".W .. r&•rm•;ıı:,ır- ""'11:m ______ .......... _. 

veya satış istiyenin alacağına rüçha- nuna veya bir kısmına itirazınız ması 12/4/938 tarihine milaadif Adedi umumi Adedi hususi Bayanın hakkı ~ar 
nı olan diğer alacaklıl~ bulunup .ta olduğu to.ltdirde ilan tarihinden sah günü saat on birde yapılacak- Dairede o~uı:ıup anlatılan işb~ ~2 R A D y o L ı N 
bedel bunların o gayrı menkul ıle "t"b 11 .. . . d ·r hA tır. Bu arttırmada dahi satış bede- /2/938 tarıhlı beyannamedekı fir-

. . . ı ı aren gun ıçın e ıı a ı veya ·ı ·· k · l 9/86 
temın edılmı§ alacaklarının mecmu- h . A l k d . . : 

9381525 
li muhammen kıymetin yüzde y~t- ma ı e mu§lere ımza arın nu- at 

d :/', 1 k k ta rırı o ara aıremızın ~ . a al d d akl 2/10/936 D' 1 . d. l . . . 1 . l "b' l k ve uı&J un an nz aya cı mazsa en ço art- . . . . . mis beşini bulmadıgı takdırde. en m .r ı osyamız a s ı lf erı ve lf et erını temız eyıp pır anla gı ı par atma d&JJ'' 
tır.ının taahhüdü baki kalmak üz~- say~l~ dosyası~a hı!dır.~lmesı ~e ış- çok arttıran talibine ihale oluna- t~~h ve 8~05 ·n~aralı .sirküler.mu- ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dit macun: 
re arttırma on bes gün daha temdıt bu ılımın teblıgat ılmuhaberı ma- kt B . k l .. . d cıbınce muıterek ımza ıle temsıl et- Sabah öğle ve akıam her yemekten •onra günde 3 de " . . . ca ıı·. u gayrı men u uzerın e .ki . M ş k' 
ve on be§ıncı günü avni saatle yapı- kamına kaim olacağı ilan olunur h h · b. .. k"ld h k t 1 tı erı « uzaffer Ataker ve ev ı diflerinizi lırçalayınız. k . . · er angı ır muş ı e a a e- Akın l . k . f ~ 
laca arttırmada, bedeli satıı ıstıye- 600 (345) b. b l l . b .1A • aner unvanı tır ete ıza eten r--""!-.....,""!'!!!!1!12'!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llı!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!:#!!!!!!~--
nin alacağına rüçhanı olan diğer ala- h~nde .u ;nan_~~ ı• u 1 ~1.? ta~ı- hareket eden zat ve hüviyetleri ma- .- 1 ™ -llJ! 
caklılann o gayri menkul i!e temin ı ne~rın en ıh aren yırmı gun ruf Muzaffer Ataker ve Şevki Ak- :UUE&i ••••••;..••••••illl• ... •••-~"İ 
edilmis alacakları mecmuundan faz.. lZMIR BELEDlYEStNDEN : zarfında ellerindeki vesaikle bir- manerin olup her biri münderecatı-
laya çıkmak şartiyle, en çok arttıra- Beher metre murabbaı iki yüz likte dairemize müracaatleri la-

1 
nı tamamen kabul ve ikrar eyledik· 

na ihale edilir. Böyle bir bedel elde l ru"l _..ı· .. lir bed 1. zımdır. Aksi takdirde hakları ta- ten sonra bizzat koyduklarını tasdik 
"h 1 1 <U -z an yeoı yuz a e ı mu- . ·1·1 h" l 1 ed . B' d ku .. k" edilemezse ı a e ynpı amaz ,.c satır b 

1
• 

62 
. . d 

350 
pu sıcı ı e sa ıt o mıyan ar para· erım. ın o z yuz otuz ıe ız 

l b. d.. ammen ı ıncı a anın met- d h . · ba · · ·ki · 1 ta e ı uşer. bb d k" 25 l }arın paylaşma.sın an arı~ bıta- ıeneıı ıu t ayının yırmı ı ncı sa ı 
6 - Gayri menkul kendisine iha re m~~a . aın. a 1 say~ ı ars~ı kılacaklardır. Satıf pefin para ile günü. 

le olunan kimse derhal veya veriler baskatıplıktekı ~artname3ı veçhıle l r l · ·· d 7 5 k lzmir Oçüncü Noter vekili Fehmi 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 413193s cuma günü saat 16 da açık 0 u!> .ta ıp erı~ll'fllbz ke : ·bpcy ak- Tenik Resmi mühürü ve F. Tenik . . . . . çesını veya mı ı an a ıh ar me -
kararı fe:;hohınarnk kendisinden ev- arttınna ıle ıhale cclılecektır. İftırak b h. ·1 b l l ı-
vel en yüksek teklifte bulunan kim· için elli iki lira elli kuruıluk mu- tdu uyn~ dam2ı5 dulul!1l~a ar~. az~m-• .. w al-._ . ır. uz e . e a ıye muflerıye 
s:: arz.etmı§ oldugu bed!!lle almagr v ar.at lemınat makbuzu veya ban- .tt• 

· l · l b k t ' t kt b ') ·· 1 aı ır. razı o ursa ona, razı o maz veya u- a emına me u u ı e soy enen / / ın· d .. b 
l h b ·· ··d .. t .. linir' 8 3 938 tar ın en ılı aren unmazsa emen on C§ gun mu - gun ve saa te encumene ge . h k k b l d 
detle e.rttırmaya çıkarılıp en çok art- 17-22-25-1 494 (277) fartname er .. ese ~çı u .un u-
tırana ihale edilir. iki ihale arasın- rulacakhr. Muterakım vergı tan-
daki fark ve geçen günler için yüz- . . . . . . zifiye ve tenviriyeden olan bele-

h . . 12/ 4/938 tarıhlcrınde ıkıncı ıcra d' ·· h d ı· d de be§ ten eaap olunacak f aız ve dı- w • • • ıye rusumu arttırma e e ın en 
ğer zararlar aynca hülmıe hacet~]. memurlugu odasında ııbu ılan ve tenzil olunur. Taliplerin 38/7229 

ımzası .. 
Umumi No. 191 
Hususi No. 1/34 
lıbu beyanname suretinin daire

miz dosyasında saklı 22/2/938 ta- , 
rih ve 191 numaralı ulına uygun 
olduğu görülmekle tasdik ederim ... 
Bin dokuz yüz otuz sekiz seneıi fU· 
bat ayinin yirmi ikinci aali günü. 

tzmir Oçüncü Noter vekili Fehmi 
Tenik Reamt ınühürü ve F. Tenill maksızm memur:İyetimizCe~ alıcıdan gösterilen arttırma farlnamesi daire- Cloıyaıına ve icra münadiıine mü-

t&hail olWtiır. Madde (133) sin<le aablacağı ilin olunw-. racaatleri lüzumu ilin olunur. ~ imza11. •. 
Yukvıda Jiöaterilen 28/3/.938 v~ 603 (348) ·. 6~ (244), 596 ,(347) 

lzmir YUn Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrika~• 

TSiigim.imY·niz;;iıi· 
,, E u c . z )} u R . dillİj 

yiWi'"SATIŞ·'·· YERLERtiHNI 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI· T. A. Ş 
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Bu -aııtn kendi kabitıitınızdır ;itra,. dlŞtirfniz;. 
...,. .,.~ ..- - .. -
el et~n~~nl4!.'-IJI bakm!dını~J{!>uld 

undan dohı kotar bl, f8J yoktur, zsn bu 
( J tlyacı te;,'n edecek bl; PERLODENT r 

t lrl diş macunu va;(fır. 

TURAN rabrikalın mamulAtıdar. Aynı umanda Turan 
bı,ılet aabunlınnı, traş tabunu ve krtmi ile güzellik krem
lerini kallanum. Her yerde satılmaktadır. Yafnıı: toptan sa
~tlar iP.. lmılrde Gazi Bolvannda 25 numara<la umum acen
telik Nef'i Akyanlı ye J. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon aces 

KREM BALSAMIN 

k f(unıral, sarışın, esmer her tene tevatuk eden yegane ııhhi 
t~'hllerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
• h~r. Yanm aaırdanberi kibar mahfellerin takdir ile l · ullandıkları 

fENIXSIR 

1,Fiatı her keseye elverişH' 
ı Barak radyoların evsaf' 

· ve kudretinae · 
Lüks a6steri,İf 

bir radyo 
I 

, ~ITON 
\ 38 MODELİ r ~r 

SATIŞ YER1: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR .. 
-...~------ ~,..._ ______ _ 

SAMAN iSKELESi (Büyük Karıli~alı Han) 

1( ~ ... .-.ı.1111';)1,.A. ~·~ - • .. ' •• • •• • .. 
'. \:.tA. • ... ·-, • - • • • • 

.. .... ~ ,c~. . 
• . 

Norvcçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 

. 
• ., . -. .. . 
• .. .. 
" . . 
• . . 
• • . 
• • • • • . • • • • • • • • . 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' .. : - ~ .... · ..... : ~ . ·- ·d.·· : ... . . . ~ . 

Her işte kullandan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıurctile rekabet kabul et
meı: fiatler dahilinde ıatılmaktad•r. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar ıokak numara 12 

En 

F. PERPINYAN Telefon : 3937 
• ! <.. . ' ·. ·:-- • ·• ,:· •. - . .• • . . •. . . 

korkunç düşman ve 
silah mükemmel 

·-

en 

1 
t gnzellik kremleridir. 

~rem Balsamin dlSrt ıekilde takdim edilir: Soğuk algınlığına karıı ker.d;nizi GRIPIN kaıeleriyle koruyunuz. 

2 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli SOOUK ALGlNLlöl: Bat, 'dit, GRIPIN: Otümekten mütevellit 
3 - Krem Balsamin yağ11z gündüz için beyaz renkli bel, kulak ağrılarına ıebep olur. baltalıklara mani olur. 

- Krem balıamin acı badem gece için penbe renkli GRIPtN bütün ağrıları dindirir. SOOUK ALGINLlölı Kırıldık, 
- Krem Balaamin acı badem gündilz için beyaz renkli SOöUK ALGINLlöl: Nezle, RTiP netesizlik tevlit eder. 

aııı lnıilix Kanzuk eczanesi Beyoilu lıtanbul ve bir çok tehlikeli hastalıklar do- GRIPIN: Kırıklığı geçirir. Neteni-
~,......--•••mZ'l!mJilliilm2!:a:am1ı:monı:211ımailil5im.-amii ğurur. zi iade eder. 

GRIPIN BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

th!u lıer ı·k· t ı· ·· tec• • T·· ki · -'..! 1 • • BAY l •flJ::Jt l ı o e ın mus ırı ur yenın en e-.ı ote cısı 
·~lltın lı:OTFO' dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
OteJİ • endisini ıevdirmittir. 

lttlftr erınde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu a·. 
la~~~t hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 

uldo. bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde huluturlar. 
~.~~~3"Iil~· 

icabında günde 3 kate alınabilir. 
l•im ve markaya dikkat. Taklitlerinden •akınını%. 

Siirt Nafıa müdürlüğünden: · 
Siirdin Hazo nahiyesi merkezinde yeniden yapılacak 52585 lira 

bedeli keıifli iki bölüklük bir jandarma pavyonu kapalı zarf uauliyle 
ekailbne_ye konulmuttur. 

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

2 - istekliler evrakı fenniyesini Siirt Nafıa müdürlüğünde oku
yabileceklerdir. 

3 - Muvakkat teminab 3944 liradır. 
4 - istekliler reami gazetenin 7 /5/9'36 gün ve 3297 aayılİ nÜI· 

lıaamda çıkan talimatnameye göre vesikalarını hazırlayıp 2490 ..,W 
kanunun otuz ikinci maddesi mucibince teklif mektuplannı bfrind 
madc:lede yazıh ~ ve saatten bir saat evveline kadar komi.yon riya
aetine ı&ıdermeleri mecburidir. Postada gecikmeler kabul olunmaz 

19- 22- 25 ş_26 .. (298) 

> dil 
SAlüFE ,-

• caaa &&2i4125Assuw ses 

Olivi Ve Şüre. DEUTSCHE LEVAN 
LıMITET TE - LINIE 

Vapur acentası G. m. b. H. 
BİRiNCİ KORDON ~REES HAMBURG 

BiNASI TEL. 24 43 ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 
Lllerman Lines Ltd. BREMEN 

LONDRA HA'ITI 1 DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
POLO vapuru ıubat ortasında Lond- HAMBURG, 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 yük ala· 
için yUk alacaktır. caktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- ADANA vapuru 18 şubatta belcl.enl-
tidasında Londra, Hull ve Anversten yor. Hamburg ve Bremen için yUk ala
gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda caktır. 

ı Londra ve Hull lçln yük alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT-Hambuti 
' LtVERPOOL HATI'I GL'OCKSBURG vapuru 8 martta 

MARDtNtAN vapuru 5 şubatta Ll- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- Bremen için yük alacaktır. 
racak. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

MARDtNtAN vapuru 20 şubatta ge- BUCARF.ST 
llp Ltverpool ve Glasgov için yük ala- OITUZ vnp ru 22 şubatta bekleniyor. 
cak. Köstence, Galatz ve Galatz aktarması 

LESBtAN vapuru şubat ortasında Ll- Tuna limanları için yUk alacaktır. 
verpool ve Svanseadan gelip yUk çıka- DUROSTOR vapuru 18 martta bek· 
racak. leniyor. Köstence, Galatz ve Galatz ak· 

DEUTSCH LEV AN'rE - L1N1E tarması Tuna limanları için yilk alacak· 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg tır. 

Bremen ve Anversten gelip yUk çıka- JOHNSTON V ARREN LINES 

racak LIVERPOOL 
Tarih ve navlunlardakl değişiklikler- INCEMORE vapuru 27 şubatta bek· 

den acenta mesuliyet kabul etmez. leniyor. Burgas, Viyana, Köstence, Su· 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

lina, Galatz ve lbrail llmanlan için yUk 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

TRAJANUS vapuru 21 şubatta gelip 
A:wers (Doğı·u) Rottcrdam ve Ham
burg limanları için yük alacaktır . 
HERMES vapuru 3 martta gelip Burgas 
Varna ve Köstencc için yük alacaktır • 

OSLO 
BAGHDAD motörU mart ortalarında 

bekleniyor. Dleppc ve Norveç için yük 
alacaktır . 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
~PAGNE vapuru mart ortalarında 

bekleniyor. Anvers için yük alacaktır . 

AMERICAN EXPORT LINES 
MARS vapuru 1 ıruırıta beklenmekte The Export Steamshlp Corporatlon 

olup Rottcrdam, Al\:.iterdam ve Ham- EXHIBITOR vapuru 20 şubatta bek· 
burg Umanları için yü!c alacaktır. lenJyor. Nevyork için yUk alacaktır, 

SVENSKA ORIENT LINIEN STE ROYALE HONGROISE 

F1NN vapuru 21 şubatta gelip Rot- DANUBE MARITIME 
terdam, Hamburg, Gdynia, DanWg, Da- DUNA vapuru 25 şubatta beklcntyor, 
nimarka limanları Baltık NoY"Veç li- Budapeşte, Braüslava, Viyana ve Llnı 
manlan için yUk alacaktır. için yilk alacaktır. 

GOTLAND motörU 3 martta beklen- Illndakl hareket tarihleriyle nav· 
rnekte olup Rotterdarn, Hamburg, Gdy- lunlardakl değişikliklerden acenta me
nta, Dantzig, Danimark ve Norveç li- suUyct kabul etmez:. 
rnanları için yilk alacaktır. Daha Eada ta'11Iat almak için Birln· 

GUNBORG vapuru 14 martta bek- el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

lenınekte oh p Rotterdam, Hamburg, ve Co. n. v. Vapur acenlalığına mUra· 
Gdynla, Dantzig, Danlmark ve Baltık caat edilmesi rlca olunur. 
limanları i~ yük alacaktır. 1'FLEFOflt No. 2007/!008 
SERVİCE MARtTtME ROUMAtN 
ALBA JULtA vapuru 7 martta gelip 

Malta, Cenova ve Marsilya Umanları 
için yUk ve yolcu kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. 
LECHtSTAN motörü 15 martta bek

lenmekte olup Anvers, Gdynia ve Dant
zig limanları için yUk alacaktır. 

tlandakl hareket tarihleriyle navlun-

Iardaki değişlkllklcrdcn acenta mesull

yet kabul etmez. Daha fazla tafsilit lçbı 

1kincl Kordonda Tahmil ve Tahliye hl· 

nasl arkasında ımATELLt SPERCO 
VAPUR acentalığına müracaat edilme
si ırka olunur, 

Telefon : 2663/ 4111/,4.221 

-

KE!YiAL KAMiL A 1~AŞ 

HiLA. ~ ECZANESi 
Dünyada mev~ut bütün gözlük cins ve çefitleri yalnndan 

ve uzaktan gören l>&rfe ıiferik, silenderik, dubl fuvayye 
tqlarla albn, nikel, pilatin, has baga ve ıellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare vtı motoıiklet gözlükleri, pusula, pertavıız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok .. 

torları idn göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

• 

eEit'llm .. ı!::zııı;m~nım~~am!ll!El!ilnD'lil~lml!.'Wl .. :Ml:m!ID• 

Ege zeytincilik istasyonu müdürlü· 
ğünden: 

Burnava - Zeytincilik lstaıyonu Bahçeıinin lzmir • Burnava 
fOSeıi üzerinde uzayan 550 metrelik hendeklerinin duvarla tab. 
dit ve intaıı münakasaya konulmuftur. 

1 - Duvarın muhammen inpat bedeli 3445 lira 42 kunıttur. 
2 - Münakaıaya İftirak edecek taliplerin bedeli mubamme

nenin yüzde 7.5 nu nakit olarak müeasese nam ve hesabına lzmir 
Merkez Bankasına yabrmaları lazımdır. 

3 - ihaleyi müteakip bedeli ihalenin yüzde 15 ini nakit ve 
pef İn olarak tediye edecektir. 

4 - Münakasa 28/2/938 Pazartesi günü ıaat 14 te Burna· 
va toaeıi üzerinde ve ıabık Vali General Kazım Dirikten sahn 
alınan bahçede mütqekkil komisyonda icra olunacakhr. 

S - Taliplerin münakasa gününden evvel şeraiti münakasayı 
anlamak üzere müracaatleri ilan olunur. 

16-19-:22-25 (264) 472 
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Fransız m·eclisi bugünkü içtimaında 
Harici • 

sıyasete ait cok • müzakereler yapacaktır 
• 

Fransız gazetelerine göre ı Belçikanın Romaya kuru 
Italya ile Fransa arasında koskoca 

bir Akdeniz meselesi vardır 
Kabinede dış siyasa yüzünden ayrı

lıklar kendini göstermiştir 

Paris, 24 (Ö.R) - Yarın Fransız me
busan meclisinde harici siyasete dair 
mühim müzakereler başlıyacaktır. Fa
kat bundan önce gazeteler vaziyeti göz
den geçiriyorlar. 

cOeuvre> gazetesi eski başvekil bay 
Flandine hUcum etmektedir. Bu gazete 
föyle yazıyor: cltalya ile aramızda mev
cut olan vaz.iyetin mesuliyetini halk 
cephesi siyasetine ve yalnız bu siyasete 
yüklemek ve milli menfaatleri unutur
casıruı ihtırnsa kapılmak, hem B. DeJ
bosa, hem b:ıy Cbautempsa, hem de B. 
Bluma karşı haksız davranmaktır. Bay 
Flandin Habe§ imparatorluğunu tasdik 
etmediğimiz. için Italya ile aramızın açıl
dığını iddia ediyor. Fakat meseleyi bu 
şekilde göstermek, tedbir ve temkinli 
bir adama yakışmıyacak bir hafiflikle 
neticcvi ~eben Yerine g~rmektir. 

dtalya ile bizim aramızdaki mesele 
bir parşömen meselesi değildir. Aramız
da koskoca bir Akdeniz mesele.si var
dır. Bütün Avrupa statüsü meselesi gi
bi bu Akdeniz meselesi de sulhan hal
ledilebilir denecek.c;e bu müjdeyi kabul 
edelim. Fakat bay Flnndinin fikrini iyi 
nnlrunışsak bu işte bir arayıcı olücağız 
ve diğerlerinden ne ~ccliklerini soraca
ğız. Galiba bay Chamber1ain'in da fikri 
budur. Bilakis biz bu meselede B. Eden 
gibi düşünüyoruz. Fakat bütün bunlar
da ideolojiye dokunan hiç bir şey yok
tur.> 
Sosyalist tPopulaire> gazetesinde p:ı.r

linin genel st-kreteri B. Paul Faure sos
yalist doktrinasını bir daha tarif et
mektedir : c:Totaliter devletlerde bile, 
gazetelerinin pek nz hürriyetten istifa
de etmelerine r:;ığmen, Fransız umumi 
dkarının az.im ve kararla sulha bağlı 
olmadığını inandırmak ve bütün dünya 
He sulh halinde yaşamak arzusundıın 

şüphe etmek imkfuıs:ızdır. Umumi e!
kfır her yerde nçıkça kendini b .. Jli et
mek ve hükümetlerin knrarları üzerin
de müessir olmak için ayni imkfin ve 
kolaylıklara malik değildir. Fnknt gö
rünüşte en sağlam olan diktatör1ükler 
bile tarihten bazı dersler çıkaramıyacak 
kadar ikti<larsız değillerdir ve hiç şüp
hesiz bir hnrp sergüzeştine ntılmazdan 
evvel akibetini düşüneceklerdir. 

Büyük harp gözlerinde bir misaldir .. 
1914 te Romanoflar, Hohenzollemler, 
Habsburglar mutlak hllkim gibi görü
nüyorlardı. Kudretleri sarsılma7. temel
ler üzerinde kurulmuş zannediliyordu .. 
Fakat harpten sonra ihtilaller bütün bu 
kudretli hanedatlları sam yeli gibi sil
di süpürdü. Bu hatıra henüz pek uzak 
değildir.> 

Nihayet c:Ere ·Nouvelle> mutedil .ra
dikal gazete.si harici siyaset hakkında 

muhaleiet gazeteleri gibi :fikir yürütü~ 
yor : Harici siyaset dahili çalkantılarla 
tehlikeye düşmemelidir. Sonra, son te
şebbüslerinin hakkımızdaki bozulmaz 
dostluklarını -as15 müteessir etmiyeceği
ni hulus ile bize bildirmiş olan samimi 
dostlarımızın vaziyetinden ideolojik se

beplerle şüphe edilmesi de caiz değil
dir. Bazıları bunu anlamak istemiyorlar 
ve Fransanın büyük menfaatlerini ide
olojilere tabi ol&.rak muhakeme etmek 
istiyorlar. Fransız kuvvetini de ayni ide
oloji hizmetine koymağa çalışıyorlar. 

Brüksel, 24 (Ö.R) - Belçika amele 
partisi (Sosyalist partisi) umumi mec
lisinde dün sabah yapılan içtimada Ha
lbeşistan Italyan imparatorluğum~ ede 
facto> (filen) tasdiki imkan ve ihtimali 
hakkında müzakereler yapılmıştır. Ha
riciye nazırı B. Spaak hükümetin hari
ci siyasetini müdafaa etmiş ve prensip
lerini hakim kılmaktan aciz olan Mil-

i 
Jetler cemiyetini tenkit eylemiştir. Ha
riciye nazırı· bu münasebetle şunlnn 
söylemiştir : 

1 cBazı!arı bugün bizi faşist devletlere 

!
karşı demok.ratık devletler arasında bir 
tesanüt siyasetine sürüklemek istiyorlar. 
Ben )tendi he;abıma böyle bir siyaseti 
takipten imtina ederim. (Zira bu Avru
pada birbirine hasım iki blok teşkili :ne-

FTansız kabinesi erkı1m bir arada 
trolü altına alma.ğa mecbur olacaktır .. 
Fransa lngıltere gi9i denizlere hakim 
olmadığındqn haı:p halinde iaşesi için 
lüzumlu maddeleri kendi toprağında 

bulmağa mecburdur. Bu sebeple, bazı 

fedakarlıklar pahasına bile olsa ecnebi 
rekabetine karşı memlekette bu istihsali 
himaye etmek lazımdır ve Fransız hi
mayeciliğini IJlUhik gös{eren en mühim 
sebep milli miidafaa znruretleridir. 

ticesini verecektir ki şu takdirde harp 
z:ıkereye intiza.re~ me~~n ?.1ecl~si ko- 1 pek yakın olur. Ve böyl~ bir ~~p:en 
~ıdorJarında mı~lı nz gorulmuş bır laa-, galip çıkacak olan sosyalızm degıldır. 
lıyet vardır. Munakaşalar çok hararet- «Habeşistan ilhakının tasdiki mesele
li~ir. Radikal - ~o~al!st grubu~da. Bay 1 sine gelince bu, Brüksel Pasifik konle
Mıstler B. Edenın ıstıfasından ılerı ge- I ransında c:De facto> yapılmıştır. Filha-
len son vaziyeti izah etmiştir. B. Eden k'k b k nI · t' k d It 1 

Briıksclden bir manzara - d .. 
messibiz kalamaz. Ayni zamanda Italya- yalist ve katolik nazırlar ayni fikirde ı 
ya karşı, lüzumundan çok daha fazla ğillerdir. Flamand ve Valon ayrıbltlaı'!l 
devam etmiş olan şüpheli ve mutlak bir da kendini göstermiştir. Diğer tarr'tll 

11 
vaziyetin daha ziyade devamına da mil- sosyalist partisi içinde iki ayrı cerel\. 
saadr edilemez.> vardır. Hariciye nazırı bay Spaak J3c .. 

Hariciye nazırı bay Spaak bu izahat- çikanın Habeş ilhakını ve Frank oyu Jl•. 

tan sonra, sosyalist partisi siyasetini tas- hayet tanıması taraftarıdır. Parti Jideı• 
cJı• 

vip etmediği takdirde kabineden istifa bay Vandervelde tarafından idare ~ 
11 
.. 1 

ı a u o eransa ış ıra e en a yan 
Jngiltere ve Fransa nrasında sıkı tesa- d 1 1 . k d'l · · ita] k 1 . . e ege en en ı erını ya ra ı vr 
nüdün devamı zaruretini göslennıştir .. I H b . . t .. ·ı· 

. a eşıslan ımpara orunun mumessı ı sı-
Diğer taraftan da Fransız diplomasısine f 

1
. 

1 
takd' t • l d' 

• . . ı a ıy e ım e mış er ır. 

azamı kuvvet vermek ıçın Fransanın 1 B 1 • .. • tl h 11· ı· d c u mese enın sura e a ı azım ır. 

• . ~ 1 Zira Belçika Romada uzun zaman mü-

tehdidinde bulunmuştur. len müfritler ise bay Spaakın bu ı>J) d" 
Brilksel, 24 (ö.R) - Bazı haberlere setine hücum etmektedirler. Ya~ıı\. 

göre kabine ôzaları arasında harici si- vahim bir kabine buhranına ihtimal ' 
yaset hakkında ayrılıklar vardır. Sos- rilmektedir . 

Fransız harbiye na::ırı. Fransa ordulan b~kumaııdanı general 
Fransız donanması baş amiralı bir atada 

Paris, 24 (ö.R)- Mebusan meclisinde. harp kudretini maddi ve manevi saha
yarın yapılacak harici müzakere müna- da auımi noktasına çıkarmak lüzumu
sebetiyle parti gruplarında faaliyet var- nu göstermiştir. Buna mukabil parti H
dır. Içtimalar yapılarak partilerin vazi- , derlerinden bay Archambaud milletler 
yeti tesbit edilmektedir. 1 cemiyetine sadık kalmak'prensibinl mü-

:Radikal - Sosyalist partisi parlamen- dafaa etmiştir. Radikal - Sosyalist par
to grubunun içlimaında son günlerin tisi henüz hiç bir karar vermemiştir .. 
diplomatik hadiseleri üzerinde durulmuş Hükümctin. beyanatını bekliyecek ve 
ve hariciye komisyonu reisi bay Mistler Ingiliz - Ita,lyan müzakerelerinin ;ne 
tarafından beyanat yapılmıştır. Sollar netice vereceği anlaşıldıktan sonra va
delegasyonu mümessilleri saat on beşte ziyet alınacaktır. 
Matignon başvekalet konağında başve- Meclisin yannki (Bugünkü) müzake
kil bay Chautemps tarafmdan kabul relerinde bütün beynelmilel meseleler 
edilmişlerdir. Sollar delegasyonu akşam ve bilhassa Fransa - Italya Jl)ukarenet 
içinde toplanarak vaziyeti tetkik ede- meselesi müzakere mevzuu olacaktır ..• 
cektir. Yirmi hatip istizah takrir vermişlerdir. 

Eski başvekil bay Flandinin riyaseti Bunlar arasında Grumbach (Sosyalist), 
altındaki Demokrat ittifakı grubu vazi- eski başvekil Flandin, eski nazırlardan 
yet hakkında fikir teatisinden sonra bay Reynaud ve Marin vnrtlır. 
Flandinin beyanatını ittifakla tasvip Istizahlara hariciye nazırı Bay Del
eden bir karar sureti kabul etmiştir.... bos cevap verecek ve başvekil B. Chau
Ayni karar suretinde Bay Flandin beş temps ehemmiyetli beyanatta bulunarak: 
şubat nutkundan dolayı tebrik edilmek- münakaşayı kapıyacaktır. 

spanya hcirbı 

Tcnıclde sokak muharebelerinden bir ~ajha 
Barselon, 24 (Ö.R) - Bnrselon rad- Asi gemiler Palama, Vimaso mcvki-

yosu milli müdnfaa IM?zaretinin aşağıda- !erini bombardıman cbnişlerdir. Ma
ki tebliğini neşrctmistir : Kara ordusu, york adasında Palmadan gelen asi de
Şark cephesi : Sabal düşman Karsam- niz tayyareleri .sahil üzerine sarkarak 
bo mıntakasında bir hücumda bulun- bazı noktaları bombardıman etmişler
muşsa da kıt'alarımız tarafından püskür- dir. 
tütmüştür. Mnhdut mikyasta hava fan- Salaıruınka, 24 (ö.R) - General Fran
liyeti olmuştur. Tayyarelerimiz düş- konun genel karargMıı tarafından neşre
man mevzilerini ve hazı kamyon nakliye redifon ve saat yirmide vaziyeti göste
kollarını mitralyöz ateşine tutmuşlar- ren tebliğ : Teruel mıntakasında kıt'a
dır. Diğer cephelerde kayde değer bir !arımız dü.şmnnın takibine fasılasız de
şey yoktur. vam etmişlerdir. Piyade ve topçu ara-

Barselon, 24 (ö.R) - Barselon rad- sında mükemmel iş birliği sayesinde te
yosu aşağıdaki resmi notayı neşretmiş- min edilen mahirane bir manevra üze
tir : Bu sabah asilerin tBalear> ve cKa- rine düşmanın diğer ceephelerdcn getir
narya> kruvazörleri §ark sahilinde gö- terek tahşit ettiği mühim kuvvetler da
rünmü.şlerdir. Derhal bir çok deniz tay- ğıtılmış ve istimal edilmez hale sokul
yarelerimiz iki asi kruvazörii bombar- muştur. Kızıllar nğır zayiata uğramış
dımana teşebbüs etmişlerse de isabet I }ardır. Uu ileri hareketi esnasında Gali
ettireınemişlerdır. ana tepesini, Albanesa dağını, çok mü-

· ıs ve.si' 
him bir askeri mevki olan vil::ı . J{o>" 
köyünü işgal ettik. KuvvetlerinUZ ıı' 

di · d ·zı ı· 'ne devıı • va sın e temr eme ame ıyesı ~·bıı• 
• •T_ ~l 

ederek derenin iki sahilinde tam J 

halinde ilerlemektedirler. 
18

• 

Londra, 24 (ö.R) - Almanya 1!18~ 
hatgü1ar1 Karışmazlık komit~l ~
Lord Plymouth'u ziyaret ederek 1 j!Ô 
yadan gönüllülerin geri alınması ve s5' 

ıın111rıı 
tarafa muhariplik hakkının 1 cevt-' 
meseleleri hakkında Almanyanııı ·ub•' 
hını bildirmiştir. Bu cevabın es~ ~iJdİ' 
riyle ltalyan cevabına benzediğt ıııd• 

· haJdc rilmekle beraber tam metnı ·1J1lt!" 
şimdilik daha :fazla malumat vet1 
mektedir. 

Amerika yeni bir büyük Atlanti1' 
filosu tesis etmek tasavvurunda 

01' 
l k A h • b' . tatistiğe g ,,, 
arın ye unu usus.ı ır ıs _ . .Ail' 

Paris, 24 (Ö.R) - cHomme Libre> 
gazetesinde ayan meclisi milli müdafaa 
komisyonu reisi tarafından neşredilen 
bir makaleye göre harp halinde ahalinin 
ve ordunun ja§esi için hükümet z.iraat, 
endüstri ve ticareti kendi idare ve kon-

te ve yarınki harici siyaset müzakere- Paris, 24 (ö.R) cEkselsior> gazetesi
lerinde demokrat ittifakının müttefikan nin bildirdiğine göre Fransa geçen .se
kahul ettiği fikirleri izah etmesi için ne milli müdafaası için 23 mily~ frank 
kendisine it.imal beyan olunmak!adır. sarfetmiştir. Bunun 11 milyarı orduya, 

Demokrat sol ve müstakil radikal gru- 7 milyarı donanmaya ve beş milyarı ha· 
bu da toplanmış ve reisi B. Montigny va kuvvetlerine tahsis edilmiştir. Bu 
lngiltere - Fransa - Almanya 

0

ve Italya sene bti masrafların bir kat dah:t artaca
araS'lnda dörtler paktı lehinde bir nu- ğı talırıiln edilmektedir.Yalnızc:dunkerk> 
tuk söyl~miştir. sisteminde .ı;uper zırhhlat inşası için 

Vaşington, 24 (ö.R) - Mümessiller 

meclisinin bahriye komisyonunda beya

natta bulunan donanma kumandan IJlU

avini Büyük Okyanus filosundan müs

takil yeni bir Atlantik filosu tesisi için 

üç milyar 280 milyon dolarlık masrafa 

ihtiyaç olaCatuu blld.i.rmiltfr. Bununla 

beraber şimdilik ne bükü.met, ne de do
nanma kumandanlığı bu maksatla kre
di istemek niyetinde değillerdir. 
Vaşington, 24 (Ö.R) - Ayan meclisi 

sosyal yardım için yarım milyar dolar
lık tahsisat kabul etm~tir. Geçen. 11k
kAnuiı ayından beri i§sizlerin mikdarı 
bir milyon 300 bin artm.1$tır. Simdi bun-

· jstau:>~ 
sekiz milyon 980 bindir. Aynı ıı•' 

lere gö:e ilkkanunun son hafuısı~ft951 

zaran son kanun ayının ayni ediJeJI 

içinde Ame~ikada ameleye tediY: ... ~' 
fnücretler 40 mil.) on dolar nisbe 1 

Paris. 24 (ö.R) - Yannki harid mU· bea milyar harcanacaktır. ı. m15h.r. 


