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Bursa Merinos 
Fabrikası Büyük Şef in 
yüksek huzurları ile bu
gün açılıyor. 

·~ FtATt ( 5 ) KURUŞTUR Cümhtırıyetm ve Cümhuriyet e!erinin bekçisi, ıal>atıları çıkar sıı1a.s1 gazeıedtr YENi ASIR Matbaasında buılmiıtır 
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Fransa ile Anlaştık 
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•• 
l~ciler 

' 

J 
\! 1a~anbul, 1 (Hususi) - Maliye 

C11;u! f 
llQ e 1 mükeHenerden fazla alı- , 
ter~ "ercilerin iadesi için bütün def- ~· 
li~ arlıklara ve icap eden diğer ma- 1'. 

e dairal • . . . ~ '- erıne emır vermıştır. I.' 
2aZ7 .. ZZXUZJZZ~ 

---

Türkiye ve Afganistan 1 

dostluk muahedesi · 
tarafı l<ardeşlik 

yan muahede on 
his!erile bağla
sene uzatıldı 

Dün şehir meclisinde 
oldu •• •• 

goruşme mevzuu 
Azalardan bazılarının projeyi hayal telakki 

edişlerine karşı belediye reisi uzun 
boylu cevap verdi 

... 
Suriyedeki Fransız 
rduları kumandanı 
Parise çağırıldı 

Roma, 1 ( ö.R) - Beyruttan 
bildirildiğine göre Suriye ve Lüb-
nan Franı11z kuvvetleri kumandanı 
General l lutsinger acele Parise ça
ğırılmıştır ve bu akşam orada bulu
nacaktır. Bu davet Sancak mesele
ııiyle nliı.kadar sanılmaktadır. 

:ıı CY//X:ZZ7.Z7.Y.7.7ZZZZ77../.ZL'L%J._ 

Mısır Kralının 

Balayı 
istirahati yine 

geri kaldı 

Mu:ır kralic:esi S. M. Feriıle 

ATATURK 

Hazırlanan 150 maddelik proje 
Ziraat kongresinde konuşulacak 

f atanbul, 1 (Huauai) - Zirai kalkınma esaalarını ihtiva eden ve 
memleketi on zirai mıntakaya ayıran 150 maddelik proje, martın 
ilk haftaaında Ankarada toplanacak ziraat kongreainde tetkik ediı 
dikten ıonra kat'i teklini alacakbr. 

* 
ıü müdürü B. Mübin Halit bugün 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Dün ~iraat Vekaletinden gelen Haber aldığımıza göre ~ara· 
bir telgraf üzerine Bumava ziraat da yapılacak bir toplantıda, zira• 
mücadele iıtaıyonu müdürü Dr. at mücadele tetkiliitına yapılacali 
Nihat Eğriboz ve bağcılık enıtitü· ili.veler görü,ülecektir. 

ispanya iç Harbı 
Cümhuriyetçil~r yeni 
bir zafer kazandılar 

Amerika kongresinin 60 azası Barselonda 
toplanan Kortezler meclisine selamlarını 

bildiren bir mesaj gönderdiler Kahire, l (ö.R) - Kral Faruk bal 
ayı istirahatini ikinci defa olarak keııerek 
beynelmilel telgraf kongresini açacaktır. Barsc1on, l (Ö.R) - Milli müdafaa 
Bu kongrede telsiz telgraf muhaberatın- nezaretinin resmi tebliği : Merkez cep
da kabul edilecek kaideler görüşülecek heslnde sabah erkenden climhuriyct 
ve beynelmilel P. T. T. anlaşmasına da- kuvvetleri düşmanın iki siper hattını iş
hil memleketlerden · bazılarında vukua gal etmişlerdir. Dilşınanın 150 kadar 
gelen para temevvüçleri dolayısiyle tel- zayiatı olmuştur. Bir knç küçilk zabit 
graf tarifelerinde yapılacak değişiklikler ve sekiz askerden mürekkep bir grup 

lzmirdc Ko nak meydanı hakkında da fikir teati olunııcaktır. esir edilmiştir. 

Srılamanka, 1 (ö.R) - Franko genei 
karargahının tebliği : Sicra mıntakasın
da ilk hatlarımızı tashih edebildik. Kn
rabanşcl mıntakasında hUcum eden düş
man bir çok lağımlar patlatmış ve ağır 
7.ayiata uğratılarak püc:kürtülmüştür ... 
Kuvvc~erimiz siperlerden çıkarak mu· 
kabil taarruzda bulunmuşlar ve hasma 
ağır zayiat verdirmişlerdir. DüJ? akşam saat 16.30 da, Şehlr Mecli-ız.a'kere mevzuu olan, beş seneli~ imar , Kahire, 1 (ö.R) - Kral Faruk tara- Estamadore cephesinde Benaroya 

sinin şubat içtima devresini açan bele- plfuwıı meclise sevketıniştir. fından kabul edil~n ltalya acfiri krala mıntakasmda zaptetUğimiz noktalara 
diye reisi doktor B. Behçet Uz, daha Reis muavini B. Suat YuMkoru ta- ltalya kralı tarafından gönderilen bir be- ka11) dü§Jllanın mukabil taarruzu kolay
ilk celsede, bu devrenin en mlihim mil- _ WNU ~iNCi ~E ,.:-::___ - SONU ALTINCI SAHiFEDE - _ca_de_f_edi_.lrniştir. 

Grımata cephesinde hatlarından çı· 
kan kuvvetlerimiz düşmanın harp mey
- SONU 'OÇ'ONC'O SAlilFEDE -
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B. M. Ç>zbey diyor ki 

·Sevmek kalbin sporudur 
Ba meY'Zll ruhiyata ilgili olup gençlik 

atkana temas eder. Gençliğin afkı, aev
ğisi hakkmda henüz ruhi tetkikat yapıl
mamı§br. 

Sevmek sevilmek bay:ıhn en yüksek, 
en kiymetli bir hediyeai. Bunda talaiben 
4 tane merhale vardır. Bu ruhi halleri 
inceleyelim: 

1 - Perestit: Bunda selim, bakıf ka
fidir. A,ık birisini sevİyOI" fakat se
vileni biç söylemiyor. Sevilen sevildiğin
den de haberdar değildir. 

Büluğ Yatındaki genç kız veya deli
balıya göre: aevmelc veya sevilmek. 
kendi ~ bilyalanna dalmak. derin his-

8İyat, 8ft'ilea talaula birlepae. Bunda sevilen tahı•lar kolayca 
deiiftirilir. Hercailetir. 

Z-~: Y• ... f"'ak tecriibeleri var. Perestitte aevilen ıeYgili 
....ı ....... e.1-.e etaia elaemmiyeti yOkhar. Kurda nmYafak ce· 
~ www u i llw. Abi tak•K-d.e netea&zlik baflar. Kurda biclet
- \ı IW tlıteriror. Ufak tefek yaklatmalar baslıyor. Fakat 
llirlll"I lblF?Jla ......... yalaaz teTnıek YCJ'& y~l&flDUc ar
- ftl'. Snsi •iıdet Yqa dudaklarda kahyor. 

3 - Cı elik afla: ~ kemale eriyor. 18 J'&flDdalci delikanlı 
18 rrd·M .... 8"'i~. Beraber aç.alıp aaçılryorla.r. Samimi ar-
bd·tbia ... , .. 1w. haplar oimnayor, fiirl« .söylatiyor, ıine-
-p IMftiJOllw ...... yal.uz çok ıdn ricut temutan olsa bile 
ltirlefllle ,.oktur. 

4 - Birletme: Arbk aeYDıek, sevilmek 01malc11zın da vücuda 
gelehilir. Dualar•• mıifterek olan fey kadın yeya erkek daha yat· 
lıdır. öbir taraf birletmeyi daha önce yapmıf, kanıksamıfbr. 
Kalbin arzusu da yoktur. 

20 Y&fUldaa ,.karı Olan İnsanların kalbinin en büyük gıdası 
aeTIDektir. Sevilmediği takdirde asabi baıtalddar batlamtflır. 

Se....dıt büPk bir ibtiy.ç ! f' abt ~ o kadat- dejil.. in
san dojdujwıdan beri bafka bir insana yaklatmak, bir dosta sa
hip olmak ister. 

Se.siı EYYeii. taprama, sonra kandırma Ye dalla 11>nnı dost
lukla ...,._yarak aana birlqme ile neticelenir. 

10 laz iizerincle bir tecrübe yapılmıf .. Bunlardan befi sevdiğiy
~- bir!~tmif, be .. ti birlet~em!t·· Birletenlerin a1akası hep bulutma 
•fi; dacw lmdai 'Ye nezılt alakaları hep ölmüttür. Birle;miyen di
ğer bet laz da İse tözlerinde ve düfüncelerinde üstü~ yüce ve 
1'iksek idilet-. 

lmanlarda birlefme fiili çoğaldıkça diğer ~\akalar- azalıyor. 
Diier alik•lar çoğaldıkça birlefme fiili alakası azalıyor. 

itte bu çok enteresan ankete Yerilecek yüz binlerce cevaba ve 
edebiyata bu 'dört türlü haleti ruhiyenin binbir aksinden ilham 
alarak. dallandmlarak yapraklandırıla1>ilinir. Faka.t kökleri bu 
-.olkanik ruhun feftl"anıdır. Ben de bir insan Olmam ve bir dalda 
clwmam İstenirse seftıek isterim teYmek .• Se•amekten brz ala
rak daima ıeıwl ... 

Seı=:Jc blMa lpOl"Udur. Tebessüm çehrenin nasıl nefesi; ha
rebıt 9'ic:ach. naal blııbhua iae seTmek te kalbin &1cak ve du
~ -~~ Ye İ~--ıdır. ŞaraLını bu dört kaynaktan içen seygİ; 
~· de hıuederse saadete ennİf demektir. Sevmek ne tatlı 
~ ....... 

YENIASIR 

EHiB· HABERLERi 
Telefon Zeytin budama kursları 

.2 ŞUBAT ÇARŞAMBA 
- ---

• 
işçiler 
Devletin • 

genış 

himayesi 
. altındadırlar ... 

Şirketi levhası 
indirildi 

Bugün viliyetin onaltı -~~:::~1:~::i::°'~ 
Yerinde kurs açılıyor d..er: ~t~::::::~.~·u olan ııolr 

--o- Fakat işçiyi ezenler yalniz ~ 
Devrü tesellüm mua- durıar değildi. ikinci adım ~ 

• Ziraat Vekaleti bu sene lz:mir ve Ay-1 Hazırlanan programa göre bu memur- ta is veren müesseselerin ifGI: 
melesıne başlandı dın vilayetlerinde zeytin budama kurs· lar diğer kaza merkezlerinde de vazife terle yakmdan alakadar olma~ 

Telefon Şirketinüı Hükümetirnize lanna ehemmiyet vermektedir. Vilayet göreceklerdir. Zeytinci ltalkm hu ~urı- temin etmek lazımdı. Bir fi'"'.' 
geçrı•"si münasebetiyle dün şirket bina- zeytincilik mütahauaslığt lzmirin muhte· lara denm etmeleri kendi menfaatleıi müesseseler işçilece yapılan Wt' 
sında tören yapılmıştır. Otomalik tele- lif on altı yerinde mart ayının on beşine iktizuuıdandır. Kun esnasında ehliyet muameleden yalnız ustahaplarl" 
fon ~irkeli binası dün sabah erkenden, kadar denm etmek üzere on beşer gün- gösteren köylülere lıüYiyet ciildan.lıı.n mesul olduklarım ileri sürü~ 
memurlar tarafmdan hususi bir itina ile l liık zeytin budama "urslan açm~ttr. verilecdc.tir. 1 tüviyet cüz::danı bulunmı- asıl müesseseyi mesuliyetin 
süslenmi§ v her yeri bayraklarla do-• fzmir zeytin balcun memuru 2 şubat· yanlar zeytin ağaçlanru budayanııy.cak· şmda farzediyorlardı. Jş clalıesıİ ,._. 
nalılnuşlı. Saat onda şirketin livhası in-! ta Kemaplaıa ve civarında, Menemen tardır. Bu •uredc lesimlede ağaçların. zife ve mesuliyetlerin do~udan ~ 
dirilmiştir. zeytin bakım memuru Yeni Foça nahi· , talıribinin önü alınacağı 'dü,üAülmiqtür. ruya iş verene ait olduğunu, .. 

Bilahare Cstanbut telefon müdürü bay ye merkezinde. Tire memuru Kuşadasan· iyi kesı1miı zeytin ağaçlarnun daha iy: 'ıaksızhğm, her şikayetin muha~ 
Niyazi ve B. Tev{ikle .şirkete gelerek te- da, Urla memuru Karaburunun Ağlar randıman verccdt1eri anla.ptmııtır. Ya- İ~ verenlec olabileceğini anlattı. --la 
sellüm muamelesine başlamışlardır. Şir- Seki köyündeki kesif 7 eytin yerlerinde lcmda Aydında da zeytincil& kurslan suretle işçiyi ezen ustabaştlan ~ 
keli tasfiye cd"cek heyet le faaliyete geç- on Leşer gün ç.allf&caklardıc. açalacakbr. getirmek. vazifesinin iş verenlere lıf" 
mck ÜU!redir. rettüp ettiğini hatırlattı. 

-=- Kaput Altı aylık yavru Burada mühim bir derde --

Radyo ruhs'lıll B l ır J l kl etmek isteriz. Tütün ima.lath---
0 ezi satan arın y eca içinae, çığ ı ar rinde, çoğu kadın olmak üzere. -

almamış Olanl3f müracaatı kopararak öldü binlerce işçi çab~yor. Bazım~ 
1 larda bir lokma ekmek için didİll8' 

3Z21 numaralı lelsa kanunu mucibin- Iktısat vekaletince kaput b~zleri fia- Kemalpapda feci bir ölüm hadisesi genç kızlarm, kadın İ§Çİlerin if{edr 
ce, radyo sahiplerinin bir ağusto3 9~7 ti~de tenzilat ya~ılı~ası .ii%erine ie:;ri- olmuştur. Kaunm Soğukpınac malıalle- rini istismara kalkışan vicdan.ad f/1/1' 
tirihinden itibaren bir ay zaıiında ruh- ıı~ızrle kaput hczı .:ıcaretı yapan azı sinde oturan Mıatafamn altı aylık çoaı- tabaşılardan tikayetler duyu ..... 

• ] kıınseler odaya muracaatlc bazı temen- w C lr. . . • _:.ı.t 
satnaıne almaları lur.ımdır. Ruhsatna- . gu ennet, oca la yanan ateşıo sıraye- tur. Salahiyettar makarnalara ~~ 

ı nılenle bulunın~lardır. · ı .. d ub t'f rl · d .....1. meleri olmadığı halde haklarında u.bıt • _ . tıy e TUcu unun m te • ye enn en ya- akseden bu iffet istiıman lay-
. . . j Tuccarlar, vek~letın bu kararından k " I .. .. f''d' .. ı ı . d 1~1_ d -•• 

varakaları yapılan raciyo sahıplerı aynı .. . .. nara o muştur. 11' ıse ~oy e o muştur. uğu a aa)'I derhal uyan --
~nd • ld w d . li U , once fabnkalardan satın aldıktan mu- E • d C L L_ ,_. _Jtİ 

gu e att o ugl.l aırcye m racu c h' . . . . nn e yanueu enndten °&f!Q a:un- bu gibilerin islerine nihayet """' 
ı ım ınıkdarda kaput b~lennın kendi- · b ı ._ .. · B ~ ""' harcını vennektc ve ruhsatname almak- ıeSt u unmıyan ou yavrunun annesı n. ·ı · t" 1 ·ı t.__ • 

l lerini her .......... bir lira ile 1. 75 lira ara- .. .. • . . w n maş ır. ~çı er. ou genıı 
tadırlar. ""'l""" Dondu oda ıçerısınde çocugunu yalnıı: d C" t.. • •• • • h -6' 

B 't 1 J d g" " d l ' mu1.arak Çefmeye BU tedarılr.ıne gltlnıf• d add' " rl • • __.. sında zarara .ievkettig"i.ni bunlar hak- b·--•- . . . . 1 an umnurıyct re1ımının ~ 7"; 
u çeşı suçu ar, uruşına unun e •- d t ..ıı. : 1 . ı~:at .l:- e m ı ve manevı va ı~ 

~ın a e'""r a anmasını ıs ..... ~er~,.. . .~ 
rılhsalnameyi ibı·aıc ellikleri için para Od b .. l tk"k •- kted' N ti . tıc. hamisi oldu~nu görmekteas-:;A·, • 

..ı k 1 rl j a u ~ı e ı e .. ne ır. e cest Küçük Cennet her nasdaa ateıia yan- B h" k t 1 • • caasın11.an urlu uyo ar. k'l t l 'ld' ·ı kt" u ımaye ve on ro un gırmı bil' 
k k h h , ve a e C >1 ırı ece ır. dığı ocagwa yakla11mış ve aırrayan kıvıl- . ..t-Nite im dün de i inci sul ceza ma -

1 
.. .. yer yoktur. Bunu herkes böy.-

kemesiooe tüccar Ahmet Ziya, dişçi J ~ camla elbiseleri tutuşaralc .yanmağa bat- melidir. 
Ahmet Nurinin duruşmaları yapılmışı zmrr VapUtU tamıştıl'. Her ne kadar annesi yetişmit· 
ve ıı;ö.c;lerdilderi ruhsalname üzerine be- famir vapuru, Akdenizdeki şiddetli ae de znallt yanu nca içinde, çığltk· 

ŞEVKET BiLGiN 

metlerine lmrar verilmiştir. fırtınalardan d-0layı dün akşam mutat lar kopararak hayata gözlerini yummuı· 
• I,,tanbul seferi!'i yapaınanuştıı-. Vapur tur. ihmalkar ana adli~·eye vC1"4.lmiştir. 

bugün hareket edecektir. -=-- Viliyet 
kursları Orman 

Hıfzıssıhha kursu --=-3UG numaralı yeni onnan k:ınunu 

mucibince. bütün orman mesaha me
murlarının görecekleri ii ve vazifeler 
hakkında şchriına orman baş mühendi
si lıay Ali Riı.a ve mühendis bay Ceva
dın hlnımct ve gayretleriyle şehrimiz
de bir kurs açıldığını yazmıştık .. 

Cumaovasında 
Yağmurlar ekinlere 

Ankara .H.ılzıssthha mektebin.~e .. açı-ı Meclisi tonlanJı 
lan kursa iilırak eden merkez hukumet r 
doktoru bay Nazmi öı:bek ft Kemalpa-ı Vilayet wnuıui meclisi dün ~ 
şa hükümet doktoru B . Asım Çe~ kur- sonra saat on beşte bay Sırrının (ref/'.) 
su bitirerek vazifeler.ine dönmüşleroir. riyasetinde içtima ebrllitir. Geçen ~ 
Merkez hükümet doktorlarından Mulı- seye ait z.abıl okunarak kabul ~ 
Ilı; te kursa iştirak için Anka.raya gil- ten sonra encümenlerden uıeclise rKurs iki ey kadar devam etmiş- ve 

memurlar imtih;ıne çekilerek hepsi di! 
t muvaffak olmuşlardır. 

-0--

zarar verdi 
Cumaovasında rençb~r tütün fideleri

ni dikmişlerdi. üç günden heri devam 
eden yağmurlar hem bu fidelere, hem 
de ekine ziyan vermiitir. Fideler yer
lerinden oynamışlar, ekinler de toprak 
içinde çüı·ümek ist.icladmı göslermi~ler-

miştir. 

-=--
Belediye bütçesi 

ikramiye alan dır. Rençber, tütün fülelerini yemden Belediyenin 935 vdı bütçesi hazırlat\· 
dikmek znruı·clinde kalnuslır. mış ve belediye daimi encümenine ha-

3 na )ar Nahiyenin htikümet önü. ile Bulgurca vııle edilmiştir. Bütçe nisan devresinde 
. .. .. ! yoluna doğrn giden şosenin kaldırım meclise 8cvkedilccektir. 

1 
~munu hıfzıssı~ha ~nunun~ yuz I fcrşiyatı tamnnılanmışlır. Bu yıl için --=--

i ellı altın::ı m3ddcsı mucıbin::~ bugun çok de, diğer yolların kaldırımı <la ikmal B. Kemal Türkömer 
I çocuklu 1•ed! anaya para mükafatı ve· j edilecek ve halk çamurdan kurtulmuş 

1 

rilecektir. Dunl r Kuruça}' mahallcsin-
1 
olacakttr. DUn akşam şehrl-

dc oturan h yan Falına Şükrü, D:.irdün- 1 mlze geldl 
cii Sultaniye mahallesinde oturan Bn. : til!lllrJSfni~llıtir.~~ 1 Emlak ve Eytam bankast unıwni mii
Fatma Hasaıı. Bumavanm Pmarba~ı 

1 
Jl lk . k .. , düdük muavini bay Kemal Tiirköıııer 

köyünden hayan Hatice Recep, Seferi- 1 Q e V f OSe S f <iün a~am Ankara ekspresiyle ~ehri111i-

dilekler üzerinde komqul.muştur. it" 
ödemiş, Bergama ve Tire maarif dl 

fellişlerinin Izmiri mı::rkcz ittihaz ~ 
leri hakkındaki dilek meclisin dliri ,r 
ne önce aldığı ~hir karara ~ykırı ~ 
düğünden kabul edilmemiştir. Mec:--
cuma günkü toplantısıııda bütçe 111111"' 
kerelerine geçilmesi muhtemeldir. 

-=--
Karahumma 

Urladan Emrazı sariye hasta~ 
gelen allı yaşında Zekllvet isminde 
kızcağızın kara hummaya tutuldul" f6' 
rülmüştür. 

B C ·ı 1 ·ı ıı· 'd Al' B 1 -~1WkWltM"Wf%F *.liilZlrB'.41 1 l Kızı ay ba oau 
hisardu O'mmühan Has."\n, Kuşadasında . ' ~ ze gelmiş ve dostları tarafından karşa-ı -o--/ l 

n. eım e smaı ve amı c ı, ıı- l r""'1.·r1 d . . d l'w b" anmış ır. • 
M öZBEY 1 T -~ I ela F - ı•utı er ergıınız e genç age ır I . d E l"-'- b k .. d .... 'k ... 

-~=-~~~~~~~~--~~------=·~==~--- ~~~~uR~pw o~ı o.t~ f kMk b .... k ~~e ııı~ ın~muuruıen c~a~~~~ih~ü~tb~~ • 1 • • say a nçtı . a sadımız ugunun apa· . . . . tt ...lıl 
Fuar lıazırlıkları Doğru mu aceba.' Ibrahıındır. sitelerini yarına daha kuvvetli bir şekil- aramızda çok ıyı ın.tı~alar ~ırnkan nr- tonlarında verileoek Ktzılay balo~~ 

938 Fuan için cazip kartpostallar lıa
kidatilmaktadır. Fuar •fillerini yapmak 

ü.ıere AYrUpadan bıw teltliRec yapa)mq
br. 8İr' ecnebi firma Fuarda alr.eting. pa· 

liui n bi.illet turu i~erint üı:erine .:1-
--ı. teklif etmİftİc. 

--=-- h kadaşıınn:a hoş gcldiruz dem:. hazırlıklar ilerlemiştir. Hükümet .,......- · 
K h B • h / k de aznlnmaktır. Yazı vermek isteyen ~ 
w 8 ramanlar mahallesinde lzmirli so- ır ırsız l gençler ya:ıılarmı ('I lalkevinde Fuat --o- ğı salonları hususi bir itina ile 

kagmda oturan Şerif oğlu Halit. ara- Cumaovasmın Görece köyünden Mu- Edip) adresine yollamalarını bildiririz:. Dün akşam lzmirpa- edilmiştir. 
lannda mevcut geçimsiz.likten dolayL bittin oğlu Hasanın cviooe bulunmadığı 1 2 - 2/2/938 cumartesi günü saat /astaki ziyafet 
eşi ~neyi sopa ile başına vurmak 1 bir sırada giren bir hırsız: tarafından bıı- 1 ı 6 de sosyal yardım ve saat l 7 de halk 
suretiyle yaralamıştır. Suçlu yakalan- zı eşyaları çalmmışbr. Hırswn hüviye-1 dershaneleri komitesinin toplantılar var- Izrııir barosunıın daveti üı:ecine kon-
mıştır. 1 ti tesbit edilmiştir, aranmaktadır. dır. fcrans vennelt üzere şehrimir,e gelen 

• Üniversitemiz döçentlerin<fen genç pro

OÇ GONDENBERI 

• 
Cüretkiir bir hırsı$ 
Alaçatı nahiyesinin Hacı Muldia-; 

ha.Hesinden Mahmut oğlu Must.al• ti" 
ınacının evine girerek but eşyalll ~ 
lan Riza otlu Mustafa zabıtaca 1 

TAYYARE SiNEMASINDA 

fesör bay Hıfzı Veldet şerefine dün ak
şam Halken tarafından lı:mlr palasta 
elU kişilik bir z.iya!et verilmiştir. Ziya
fette vali, Belediye reisi, general Seyfi, 
mUlkl. askert, adil erkan, avukatlar ha
zır bulunın~lardır. 

lanmıştır. 

Suçlu. SOt"gUSU yapılırken lir~ 
vaffak olmuşsa da tekrar yaka 
adliyeye verilmiştir. 

MUHTEŞEM SALONUNU DOLDURAN SAYIN MODAVIM· 
LERIMIZIN TAKDiRLE SEYRETTlllER 

HUGETTE DUFLOS 11e JEAN PIERRE AUllONUN 

TEMSiL ETIIKLERI 

• 

ç ~ss~ !.MM ~OK':!IMŞLE u 
JO'A.N CRAVFOR - CLARIC. KABLE 

TARAFINDAN TEllSIL EDiLEN 

GöNüL YOLU 
FUJMLERINI GöRDOöONOZDE SIZ DE TAK 
IMR EDECEK VE ALKIŞLAYACAKSINIZ ... 

AYRICA: PARAllOUNT JOURNAL 

Seanslar her gün: ÇALI KUŞU %.40- 5.35-9 dL. Gönül YOLU 4..10 n 7.JS de .. Bupll l&at t de Gönül Yola ile bqli,.caktir. 

FIK.RA 

Tereddüd! 
Son Cenene ha•adi.:lerlne adeta aeTincceiimiz celiror. F.P' 

ilk uzlaflll& pnleriadeki tenfiiimizin aonunu düpindii--: 
içia kendimizi tutuyonaz. Cenevrenin geçen Jtlki Midi ap~ 
yaktıia içia, bu seneki yojunlunu üflememiz kimaeyi laay•-
düfÜl'IDİJecektİr. , 

Cenewe orada ise, lskendttun buradadır: Bizim. Delbot -
ye Milletler Cemiyeti mesullerinin, üıtünch anlqttinatz •::: 
delege Garo'nun laokkabaz kutusu içinde, ne aihirdir, ne keır _ı,lf# 
kim bilir kaç ,Sil deiiftirir? Dönen fırıldağm üstündeki r~ _., 
sibi, Türk Araba, Arap Enneniye, Kürt Siryaniye, akalli1et a-' 
eberiyet hep birbirine b.tıtup karıtarak, Mö.rö Garo'auıı 
kibti hanıi brakOla miaafir ettiği belli bile olmayabilir! -

Her teri tatbik laalleclecektir: Tirk Hata,. kendi JaüriJel 
1 lriildimetine k&YUfUDCAJ'& kadar, bütün nikbinliklerden kac1' 
caiız. Bu davayı fransızlar, Fraaaaya aid INr pref ela•~ 
bqblarmca telakki edilmetini isteclilderi cibi t.wcki et1a.....:;., 
yani bizim için o kadar aziz Ye kukaaabr old-i..u k.W ..,,.. 
icablarım oaa ıöre yapmad&ça IMıdaraa Wtmea. f.., 
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Türk ve Fransız Ha. vekilleri 
dahi bütütı pürüzlü meseleleri 

iki hükümet arasın
tamamen hallettiler 

Bir Alman gazetesi 
Rumen basvekili .. 

B.~ Goga 
nın beyanatını 
neşrediyor 

Martta Ankarada.B. Delbos-
1

[.· -

la dosluk paktı imza anacakıl 
- B t / 1 · • h·ı d mi°' ittihaz <•dccckfü. Zi.a 15 ni,an .-ek mpocfo,. ,., r,mk lng;tıc,c ve Bol-1 

aş ara ı ıncı sa ı e e - · 1 
Cenevre, 1 (A.A) - Anadolu ajamı- 938 larihini liızumu kadar tehir ede- çika hükiiııl"tlcrine teşekkür dtıkten 

rıın hususi muhabiri bildiriyor : cektir. S-Onr.-ı <lerric;tir ki : 1 
l<onsey öğleden sonra toplanarak Ha- Kullglcrin kendilerine .Fıptığırn bu . Şimdi ~ .1pıliıc:ı!< olan ınüzakc-

tay nı~.selesini müzakere etti. Konseyde teklifleri kab\lle ıniilemayil oldukları relerden çıırn~a:~ kcır ... hır bu sureli<:' 
'rurkiyeyi delegemiz B. Necmettin Sa- takdirde kendilerine tevclie mÜ!>arcal ihtiva edecekleri otorit~den öyle par_J 
dık teınsil etti. Bu meselenın raporfo- edecPk olduğu karar suretini kabul ede- lak bir lıakkaniyet mahiyeti iktisap ede-ti 
~ olan Jsvcç delc:gesi B. Umden son 1 bileceklerdir. l'ektir ki, ondan ..-onra bunlara itiraz et-

gunierde cerey:m eden hususi temasla- B. NECME'fTlN SADIKIN SÖZLERİ me'k kimıjenin ;ıklından geçemiyC'cektir. J 
tın neticesi olan raporunu okudu. Ra- Anlaşmanın milletler cemiyeti sayesın- 1 .. _ 
llor §U.dur : Cenevre, 1 (A.A) - Anadolu ajaru:ı- de mümkün olduğunu müşahede ve te~-

RAPORDA NE VAR ? nın hususi muhnbiri bildiriyor : bit etmekle SC\'iniyoruz. Bu ciheti kayt 1 ... • • 
l<onse}in 28 kfınunCısani 938 toplantı- B. Umdenden sonra söz al~n B. Nec- ye. iş!lrel etmek bilhassa memnuniyet 1 

•ınd 1 k metlin Sadık demistir ki : · · b" "h tti '7' • t' ı · a ) apı an no tai nazar teatisi üze- .. verıcı ır cı c r. ,,ırıı cemıye ın <ı ey- l 
:tine ve mevcut zorlukları hal mak.;adiy- Konst>yin Isvcç delegesinin raporunu hinde bulunanlar onun muvaffakıyetsiz-
~c e 

1 
d k k kabule davet edildiği su sırada e\·velc- l"kl · · ~ • k • . h' Rıınıe11 başvl'kili B. Goga Roma11ya \'Ve emir c ·onseyin Tür iye \'C • ı erını yeg<ın yegan !'ayma - ıçııı ıç 

l'rıınsa mümes illerinin müz::ıhereti \'e mirde raportör B. Unıdem' iki tar.af ara- bir fırsatı kaybt>tmemcktedirler. kmlı ile 
İeçinı komisyonu reisinin ) ardımiyle bu· !'ındn bir anlaşma Jıusule getirmek için Türkiye meseleyi k<ınseye vermekle . R.oı:na, 1 

.. ( ö.R) - Rel~raddan bildi
Lo . r"ı·fetl"ı;;·ı takdı'ı·d" dcg~er g"\.·-tlnı·ı"nden c .. . 1 b'" .. ı-ıldıgınc gore Cene\•rcden Biikreşe dön-
il nıısyon tarafından hatırlanan nizam- "" "' ~ "J"- '° cnevre muessesesıne o aıı utun ina-
... d ı t kk · J ·.. h f tt'"" . . b l , . . ı mektl' olan Ronıany:ı harici"e na:l.lrı B 
"allıede yapılması lüzumlu görülecek o ayı eşe. ur N erıı... nını rııu a a~.a e ıgını ıs a ccınışhr.. . . " . 
4~d·1· A · d h"k'" 1· K a· · b' · •. f d d . Mıcel:iko Belgradcla durar:ık Yugo.slav-
'CI ı atı yapmağa mem\]r <>deceği uç ra- rnı zaman a u ume ıııı namına en ısıne ızım •. ara ınuz an a !leçıın k'I .. 

• • • u • va başvP ı ve harıcıve nnzırı 13 Sto, . .,_ 
l>ortörlü bir kollej teşkilini tasavvur et- Beh;ikn ve lngiltere hükümetlcrine de nızamname.sı hakkında yaptıgı şıkayct- · . . .. . .. .~ ' · J" 

., B t vd' d • . . '"h' "f . k 1 1 . t tk"k' d b' d b kl k h k dınovıçle gor~muştur. urn. u usul fayda vermediğinden Tür- e ı e ecegınız mu ıın vaz.ı cyı o ay- erın l' ı ·ın e ız en e eme te a -. ö 
lıye ve Fransa mümessilleriyle mutabık ]aştırmak için bu komite mesaisine iş- lı olduğu anlnyış ruh ve fikrini ishal et- Roma. 

1 
( .. R) - Romany~. ~.ariciyc 

olarak konseye aşağıdaki teklıfleri yap- tiraki kabul ettiklerinden dolayı teşek- mevi bileceğimizi memnuniyetle temin nazırı bay Mıcesko Cent>vre goru ·mele-
... "' ku"r cdnn'ıll. d • . B h tt h k l' "tt"h d ri münasebetiyle küciik Antant devlet-... aga mecbur kaldım : ... e erım. u a ı are ·e ı ı ı az e er-

1 
· 

'iT G .... k h d k kt 1 F' T" k" .. leri arasında sıkı birli~in muh<>faza ffiil-
~onsey tarafından 29 mayıs 937 tari- cçen cuma gt nu onscy uzurun a- en şar · a ya nız rnnsa - ur ıye mu-, ld • .. . . 

ht k ld .. . . .1 . mekte o ugunu soykmışlı:-
nde ittihaz ve Türkiye ile Fransa ta- ki beyanatımda hatırınızda ·a ıgı gi- nasebetlerının degı aynı zamanda ve . · 

:r f d b' S k 1 • • hl l'f fh 1 b'lh S · · b' t · t'kbal' · Bcrlın, 1 (Ö.R) - "B"rliner Tageb-a ın an kabul edilmiş olan hüküm ve ı nnca - mese •sının mu e ı sa a a- ı assa urıyenın ızza ıs ı mm 

1 

. .. .. .... . ...... ı· 1 · ·1 · ·· ... 1·· 1 ·· ... b t ld .. )'t"k . t'k . . latb gazclc!:ı Bukresc gonderdıgı hır •••e ın erin hududu dahilinde konseyin rına aıl ı erı surmcgı uzum u gorecegı- mer u o ugu po ı ı ıs ı rar ıçın ça- . . 
~ ı h 1 1 1 · b ·· k 1 1 • k t•· ı. . b 1 mullarrırl:' ha \' kıl B. Goga tarafından 

e çika, Jngiltere, Fransa, Isveç ve Tür- miz. er tiir ii ta ep erı u muza ere er- ışaccıgıınıza ·a ıyycn ,.;anı u unuyo-, 1 b 
iri hf 1 yapı an eyanatı ncsrecliyor. B. Goga 

ye mümesslllerinden müteşekkil bir de dermeyan etmek hnkkını ına uz tut- ruz. h k' . . b 1 1 1 · · B .. ·· JNGtr.tz l)ELF~.r.r.:stNt NUTKU ii ·ümetını~ eyne milel sükunet ta-•omitesi '"eçı'n1 komisvo u t"rafınd" l h tu~uıııuzu söv cmıştıııı. u son tıç gun • - • "- _ 
·' J n .. " 1 a- "' J J .

1 
d 

1 
. L d C b 

1 
1 r;ıftarı oldugunu söyliverck Almanya 

t:ırJanan nizamnamede lüzumlu görüle- içinde yaptığımız hususi konuşmalarda ngı tere c egesı or ran urn, n- . · 
k ı k b k · b"" ··k ·ı h'"k"' t' · 1 d t ki 1 \'(' Italya ıle dostluk p:ıktJarı yap'llak js-

C!e tadilatı yapacaktır. Seçim komisyo- ıü i.iınctimin u no la üzerıne uyu · gı tere u uınc ının mcsc e e a p ete- . . . . . • 
"h h kl h f . .. . . k k d h kk 1 b' nl hA 1 tedıgını ıhsas ctmış ve Macarıstanla (; '.! 
••Unun reisi bu mümes.sillerc "ardım ve a ı bir e emmiyet at etııgmı 1e - Cl' prese ur a mc a ır a aşma a- .. " 

1 
l<l • . U . • . iyi ınunnsebctlere h<'vcsi olduğunu söy-

edecektir. Komite ittifakla karar vere- rar etmekten ve nazarı dikkati celbel- sı o ugunu nıemnunıye e ogrcnmış 

11
. k B d d R 

cek . ınektnn hali halınadım. Ümit ederim ki b 1 d • .. 1 . r· h k ıyere - u apeşt<' c oma protokolu 
tır. Bu mesai muhtemilen konseyin " ku tdın ugunlu soy ethr~~ş ve rap~r _ork a ·- devletleri :ırasında yapılan konferansın 

~leeek devresinden evvel bittiği tak- bu sahada bilahare memnuniyete şa- ın a yapı an me usenaya ıştıra et- .. • . • . 
d' d 1 h 1 O . k d k t'kt t" f d 'h ·ı·f muştcrck tcbJıgını mcmnuruyetle anmış-
ır e komite kat'i surette tcsbit edece- yan ve nme i a sure erı ay etme ı en sonra rnpor or tara ın an ı tı .t ı 

li bu nizamnameyi Sancak dahilinde mtiınkün ol caktıı-. Bugün şunu kay- hal için teklif edilen u ul pek le kulla- tır. 
hqredılmek üzere konsey ndına olarak detmekle iktifa t:diyörum ki, ]üz.umun- nılan bir usul olmaınakln beraber bil
ôerhal mandater devlete tebliğ edecek- da mesclel i "Konsey huzurunda l<:krar hassa alakadar iki fıza t:u-nfından kabtil 
lir. açacağım. kası daha ı.i~ ade bilvasıta olan bir mil-

Şef in seyahati 
• D.iğe rtarafüm komite konsey tarafın- l\luhtcrem Isveç dclegcsinin ı·aporu- edilmi olduğuna göre meseledeki al5-
d.ın 29 mayıs 937 tarihinde kabul edil- na gelince bu raporun konsey tarafın- Jetin mümessili sıfatiyle müştereken 'ka
bıi§ olan raporun bir 1araflan Ajanların dan kabulünde mutabıkım. bul edilmiş olan bu proseclur hakkında 
'tt memurların tayinine \'e diğer taraf. FRANSIZ DELEKI~Sl DIYOR Ki: teferrtiata dair miilalıa1.alar serdine li.i-
lıın ilk seçiın tarihine dair bulunan 8 ve 'B. Necmettin Sadıktan sonra Fransız ı.um görmediğini bildirmiş ve demiştir 
9 numaralı fıkrnlarında münderiç ka- delegesi B. De Tessan söz almış \'e ge- ki : 

Buna binaen hiikümetimin hem Mil-

Sunğipek fabrikası 
Dün işlemeğe açıldı 

Gemlik, 1 (Hususi) - Bugün Büyiik Şef Atatürkün Gemliği şereAendir
ıneleri ve Gemlik Sunğipek fabrikasını gezmelerinden sonra fabrika i~leme
fic açılmıştır. Ayrıca hişat mera•imi yapılmıyacaktır. 

Atatürk, fabrkanın defterine şu takdir kelimelerini yazmışlardır: 

«Sümerbankın Sunğipek fabrikasını ziyaretimden duyduğum 
bahtiyarlık büyüktür. Bu değerli kurumun millete kutlu olma
•ını dilerim.» 

Pariste verilen bir ziyafet ve Fransa 
ile lngiltere arasındaki dostluk 

Paris, 1 ( ö.R) - lngiliz ticaret odalarının ıendik ziyafetinde dün akşam 
•öz alan Jngilterenin Paris sefiri sir Erik Flips Paris sefarethanesinde bulun
rııatnn ne kadar memnun olduğunu söyledikten ıonra demi§tir ki: cBugün 
iiful etmiş olan sir Austen Chamberlain tarafından ıon içtimaınızda söylen
miş olan !!özleri heyecanla hatırlanınız. Büyük bir lngiliz ve Fransanın bü
Yük dostu olan o zat derin görüşleriyle iki milletimizin zahiri farkları altında 
esaslı şeyler için birbirine bağlı olduklarını ıÖ) lenıi~ti. iki memle-ketimiz ara• 
•ın__daki dostluk bağlarını sıkla~tırmak için benim de hiç bir fırsatı kaçırmıya· 
~agıma emin olabilirsiniz. Bu dostluğun gittikçe daha Keni~ bir mahiyet aldı· 
~ırıı ve umumi vaziyetin inkişa!ı içinde gittikçe de daha zaruri olduğunu gör· 
lllektcyiz.> 

---------------------~-------., 
Şehir Gazinosunda 

Sayın lzmir 
yüksek 

halkının gösterdiği 
alaka dolayısile 

Bu defa 

letler cemiyeti az.ası sıfotiyle ve hem 
de Fransa ve Türkiye hiikümetlerine 
karşı sıkı ve samimi dostluğu sebebiyle 
meselenin hallini kolaylaştırmak için ta
mamen mtizaheret edeceğini konseye 
temin ile iktifa edecegim. 

Teklif edilen usuliin meselenin ev· 
velce Milletler cemiyeti tarafından mes
ut bir suretle kabul edilmiş olan anlaş· 
manın ruh ve miinderccatına uygun ola
rak halline imkfın vereceğini samimi su
rette ümit ederim. 

Bugünkü konsey ruznamesinde yalnız 
Hatay meselesi olduğu için miizakerc
nin hitamında eelSf' nihayetlendirildi. 

Raportöriin talebi üzerine bu ı.uretle 
intihabat nizamnamesinde lazım gelen 
tadilatı yapınağa memur komisyon beş 
devletin delegeleri ile hemen ilk içti
maım yaptı. Reisliğe Jsvcç intihap olu
narak Fransa delegesinin teklifi :ı.·c Tür
kiyenin de muvafakati tizerine komisyo
nun 23 şubatla çalışmağa başlamasına 

karar verildi. 

FRANSI7. MATBUATININ 
NEŞRtYATI 

Faris, 31 (A.A) - Anndolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor : 
Temps gazetesinin Cenevre muhabiri 

Türkiye hariciye vekili doktor Tevfik 

Rüştii Arasla Dclbo un Hntay intiha· 
batı üzerindeki itilMı son bir defa daha 
göı.den geçirdiklerini Ttirk ve Fransız 
mütahassıslarla komisyon toplantısında 

yapılacak tadilatın teknik mahiyet.le ol
duğunu siyasi bakımdan iki tarafın me
seleyi tamamen halledilmiş saydıklarını 
yazıyor. 

Le Journal gazetesi komisyona Türk 
ve Fransız mii tahassısları yerinı• başka

larının ikamesi yolundaki teklif yüzün
den işin pazartesiye bırakıldığını fakat 

Celbedllen on dört artistin lftlraklla Türklerin muhalefeti üzerine ilk tarzı 
yepyeni numaralar halle dönüldilğünU bildirmektedir. 

Cenevre gazetesi bu defa bütün ga-

M atine saatleri: Yalnız Pazar gUnU saat 17 de rantileriyle ve bu sırada büyük bir 
ehemmiyet alan Tilrk - Fransız anlaş-

8Uva reler her aktam 21 de ba,lar masına gidildiğini ve Delbosun Mart ip
tidalarında Ankarayı ı.iyareti esna~ında 

\ MUdUrlyet dostluk muahedeııini imza etmesi ınuh-

........... r•m••••••••••••••IİI••••••' temel <>lduiunu yazıyor. 

- Baştaralı 1 inci •ahi/ede -
dirdiler. Şehir, Büyük önderin 
tetrif edeceklerini haber aldığı 
gündenberi donanmağa ba,lamı,. 
tı. Halk co~kun bir sevinç içinde 
sokaklara dökülmüstü. Şefin oto
mobili gözükür gözükmez bir al
kı, koptu. Ya~a Atatürk sesleri 
Bursalıların bugünkü sonsuz se-

• 1 

vınclerinden hız alarak yükseli-
yordu. Atatürk, Cümhuriyet mey
danının methalinde otomobille
rinden indiler. Yaya olarak, yol
ları üzerinde hürmet safı te,kil 
eden halkı ve orduyu selamlıya
rak Çelikpalasa tesrif ettiler. 

Türkiye - Afgan 
Dostluk muahedesi 

- Baştaralı 1 inci •ahifede -
ne müddetle temdidine dair protokol bir 
taraftan Tiirkiye cümhuriyeti hi.ikümeti 
namına hariciye vekili ve lzmir !aylavı 
Ekselans Or. Tevfik Rüştü Aras ve di
ğer taraftan Afcanistnn hükümeti namı
na Ankara biiyiik elçisi Ekselans Sultan 
Ahmet iki memleket arasında teyemmÜ· 
nen mevcut dostluk ve kardeşlik bağla
nın bir kere daha tebarÜL eltirmek ar-
:.:usu ile nıiitehassis 

maddeler üzerinde 
dır: 

olarak aşağıdaki 

mutabık kalmışlaı-

Türkiye 'e Afganistan devletleri ara· 
sındn Ankarada 25 Mnyıs 1928 tarihin
de aktcdılmiş olan muhadenet ve teş
riki mesai muahedenamesi ve merbutu 
iki protokol hitamı tarihinden itibaren 
on eene müddetle temdit edilmiştir. 

İşbu protokol tıısdık edilecek ve tas
dik keyfiyeti diğer tarafa nota ile teb
liğ edilecektir. Son notanın tevdii tari
hinden on beş gün sonra meriyete gi
recektir. 

Anknradıı bin dokuz yÜL otuz yedi 
senesi ilkkiı.nunun otuz birinci günü iki 
nüshn olarak tanzim edilmi~tir. 

ispanya ic harbı 
• 

- Baştarafı 1 inci sahi/ede -
danında 380 ceset bıraktığını görmüş-
lerdir. Bu cesetler bi1.ım tarafımızdan 
gömillmüştür. 

Vaşington, 31 (A.A) - Kongrenin 60 
azası bugün Barselonda t<ıplanmı: olan 
hpanyol Corte.s meclisi 51.cılarına selam
larını bildiren bir mc~nj göndermişler
dir. 

Büyük Şefimiz 
Bursalılara değerli 
iltifatta bulundular 

Bursa, 1 (Hmıusi) - Bursa şenlik içindedir. Şehir gece baştanbaşa do· 
nanmıştır. Halk grup grup fener alayları ile dolaşmaktadır. Çdikpalasın önü 
büyük bir kalabalık ile doludur. Bursalılar Buyuk Şefe karşı fasılasız. teza
hürat yapmaktadırlar. Şef, vali B. Şefık Soyeri huzurlarına kabul etmi.,ler. 
iltifatta bulunmuşlar "c: 

«Halkın bana kar1ı gösterdiği bu sıcak ilgiden fevkalade mÜ· 

tehassis oldum. inkılabın ilk günlerinin heyecanını tekrar ya~a· 
dım.» demiılerdir. 

Şef. bundan oııra Bursada üç gün· kalacaklarını d~ tebşir eımi,..lerdir. 
Vali B. Şefik Soyer, hoparlörlerle Atatürkün biiyük ihifnılarınr Bur~alı· 

!ara bildirmişt'r. 

Atatürkle beraber Trak) a Umumi l\1ufetti~i General Kaz.ım Dirik te Bur. 
ıaya gelmi~tir. 

Bursa, 1 (Hususi) - Burt.a C. H. Partisi bu akşam Başvekil ile V~kill~ı 
şerdine hir çay ziyafeti Yermi tir. Ziyafet çok samimi bir ham içinde geç· 
miştir. 

Bursa Merinos 
Fabrikasının açılışı 

bugün yapılıyor 
Bursa, 1 (Hususi) - Merinos fabrikası yann (bugün) merasimle açıla· 

caktır. Ulu Önder Atatürk açılı§ törenini yüksek huzurları ile §Creflcndire• 
'cek1erdir. 

Fabrikanın açılı§ töreninde bulunmak Üzere Burs.anın bütün köylerinde.1 
mümessiller gelmiştir. Yarın ak'8fll büyük bir ziyafet verilecek, ziyafeti bir 
suvare takip edecektir. 

Haiti - San Domingo ihtilafı 
Vaşington, 1 (ö.R) - San Dominı;o ve 1 laiti cümhurİ) etleri arasındak\ 

ihtilafın kat'i olarak halline dair protokol imza cdilmi tir. San Domingo l laıtı· 
) c hndi amz.i~inde öldürülen Haitililcr için 700.000 dolar tazminat , erecek

tir. Diğer taraf tan iki memleket arasında muhaceret me!lelelerini hal için iki 
taraflı bir nizamname yapılacaktır. Geçen ı;enc.ki kıtal hadisesi gibi hallerin 
tekrnr edilmesine mani olmnk için tedbirler alınacnktır. 

Fransız gazeteleri yazıyorlar 

Sulh yolunda 
Türk- Fransız dostluğu 

en büyük destektir 
Paris, 1 (Ö.R) - <Oeuvre> ,az.etesı- miştir. hwç d n gesi B. l:md n gulçük

nin diplomatik muhabiri Bn. Gene\•ie\ e 1 ri hal \ e tesvıye huı;usuııd. ) apılan 
Tnbouis Hatay anlaşması hakkında şu ilk teşebbüsleri hatırlattıkldn sonra kon

izahatı veriyor : Hatny intihap rejimi seye yeni tekliflerini bildirmiştır. Bun
hakkında Tiirkiye itirazda bulunurken }ara göre konsey tarafından 29 m. ıs 
Fransa - Suriye muahedesi mali bir kı- l 937 tarihinde kabul edılmiş olan ve :e
sımla tamamlanmıştı. Suriye hükümet rek Fran~<ı, gerekse Tiırki) e tarafından 
erkfını Fı·ansnnın Suriye menfaatlerini kabul edılen metin hükümlerinin hu
fedn etmek istemedigine kani olarak Hn- dudu dahilinde Belçika, Jngiltcrc, Fran-
tay intihabatı hakkında Türkiyenin meş-

sa, lsveç ve Tiirkı) e ıniimessill rinden 
ru taleplerini kabule temal ili göstt>r-
diler. mürekkep bir konsey komitesi, ıntihap 

Fakat en mühim nokta şudur ki Cc
nevredc ) apılan müzakereleri takiben 
Fransa ve Türkiye arasında bir dosUuk 
paktı yapılacaktır. Böylece Fransa ve 
Tiirkiye arasında lam bir antant teza
hür edecektir. Ankarayı Londra ve 
Moskova) a da giderek bizzat imza ede
ceği yeni Türk - Fransız mualıeclc.~inin 

sulh davası için ne kadar mühim bir 
dcstı:-k olacağı takdir edilebilir. 

Cenc\•re, 1 (Ö.R) - Dün akşam snat 
18.15 te aleni bir celse yapan Milletler 
cemiyeti konseyi Iskenderun \'e Antak
ya Sancağı meselesini müzakere eyle-

Meksikada 

komisyonu tarafından h, zırlanmış olan 
nizamnamede elzem gôriılebılecek tadi· 
lalı yapmaga çalı ncaktır. Intihap komic. 
yoııu rt'isi de bu ınes.ıiye ;ı; ardım ede

cektir. Komite ittifakla kararlarını ve
recektir. Eğer Millctleı· meclisinin g(-

lecl•k devresinden evvel komitenin me
saisi bitecek olursa komite kafi olarak 
kararlaştırılmış olacak olan intihap ni
zamnamesini konsey reisine bildirecek
tir. 

Isveç delegesi B. Umdenın bu izahatı 
ve raporu kabul edildiginden konsey iç
timnını yarına (bugüne) t. lık etmiştir. 

Pariste 
Yine çarpışmalar Hitler rejimi aley-

oldu hinde sergi 
Roma. 1 (ö.R) - Mcbıkodan bil- Berlın. l (ÖR) - Fransız hükiıme-

tinin Pm ı'ill' Hitk•r rejimi alt>~ hinde bir 
dirildij;ine göre Mntnmor şehrinde hnlk-

sergi • çılm sına ımi :ıade etmiş ol nası 
Alman sdıı i t.ırafından protesto edıl-

la polis arasında çarpı~ınalar olmuştur. 

Zirııat nazırının 100.000 kişılik bir milis 
w • • ,. ınistir. Fran ız g z l"leri bu protesto 

ordu unun başında oldugu haberı cıdaı l ı·k d l d S ı e a ıı ·a r o mu , r ır. ~, ' cenahtan 
telakki edil",1iyor. Karışıklıklar !ena h~r 1 cEpok g z t ı \ ı-ıln s ol, n nusaade

hıısattan ilen ~elen ho nutsuzlugun tcsı- nın fıd ta bir t, hnK t ,ıl l ttı•:mı, hal

ridir. Baıı köylülerin mü cllah olarak l huki Alın, n - Fr, nsız .nuzak relerinde 

Mekl!iko üzerine yürüdiikleri iddıa edıl· 1 b:ı gibı hfıdi~clerdrn içtinap ıçin herşe-
mcktewr. ) ı Y• p•1rnk ıKtız, ettwmı :, nzmakt:ıdır. 
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•e Doguda Yeni Asır '' ' 1 

'' 
Sabıkalı 

Egelilere yurdun ~özel bir parçası 
Hapishanede yattığı

nı bile unutmuş 
Bir kartını tehdit ettiği 

için muhakeme edillyor 
Bir tehdit davasının duruşm.a.sı sıra-

'• ,,. ianda hakim suçlu ve mevkuf Salih oğlu 

Bitlis'i tanıtalım olan 
Son fimendiler istasyonu olan , Diy'!-r.b~kırdqn,~~ R:i~:b~r!u:var mı? 

' - Kat'iyycn! 

Bitlise otom'obille sekiz saatte gitmek kabildir - o kadar kat'ı söyl~ .• Yalan söy-
liy~nin bayram günü yüzU kara olur, 
deı:ler. 

B1TL1S ZO 1K1NCl KANUN 
Egenin sevimli gazetesi (Yeni Asır)

da şirin bir .. yurt parçası olan Bitlisten 
biraz bahsçtmek isterim.. 

Tabiat şu Bitlise neler bahşetmell!iştir. 
Manzara .. Su .. Hava .. 

Bitlis her mevsimde başka bir çehre 
ile görünUr. Denizden bin be~ yüz met
re irufada olan bu şehire ilkbaharda ve 
yaz aylarında bugUn için son §imendlfer 
istasyonu olan Diyarbakırdan otomobil
le yedi, sekiz saatte gitmek mUmkün

dür. 
Diyarbakırdan Bitlise gidiliııken °Siirt 

vilAyeü hududu içinden geçilir. Silrt
Bitlis hududu Destoıni denilen yerde 
birleşir. Burada bir köprü ve yanıbaşın
da Bitlise alt bir de jandarma karakolu 
var.. Kısmen Sürt hududundan başlı

yan tabii manzaralar, gittikçe caha zen
gin bir dekor arzeder. Her biri kasaba
nın bir parçasını hendesi bir şekle so
kan Duab - Birge, Rahat, Altın kalbur 
ve Sindiyan suları şehrin cenup ha§ın
da birleşirler. Tek bir dere halinde ce
nuba doğru uzun vadiyi katederler. 

Bu dere boyunda ne manzaralar gö
rillmez ki.. Çağlıyanlar mı, Fiyordlar 
mı, :kıvrımlar mı? .. Bazı kısımlarda gör
düğiİnüz tablolar delileşir, çarpar, çar
pılır. Bazı kısımlarda durgun bir suyu 
andırır .. VAdi çıplak değildir... iki 
tarafında mağrur gövdeli çınarlar, me
şelerin birçok cinsleri, ve bunların Üzer
lerine tırmanmış yabant asmalar vardır. 
Vadl boyunca bfr gölgeU tUnel devam 
edip gider. Diyarbakırdan Jübaren yük
sele yUksele 1570 rakımına varılır. (De
liklitaş) denen yerde birden bir kaç yüz 
metreye atlanır. Burada şehre yakla§h
ğınızı hissedersiniz. 

Bitlis inhisarlar idaresinin bulunduğu 

• 1 

- Yok efendim! .. 
Hakim dosyayı karıştırdı. Kağ.t1ar 

arasından, yetmiş beş santim tul ve 35 
Santim arzında bulunan bir sabıka fişi
ni meydana çıkardı. 

Suçlunun bazı maznuniyet kayıtların
dan maada, emniyeti suüstiınalden dört: 
aya mahkUın olduğu görüldü: 

- Gördün mü, işte yalancılığın mey
dana çıktı? 

- Ben onu unutmuştum!. 
- Dört ay ceza evinde kalıyorsun da, 

unuttum, diyorsun, kim inanır buna?. 
Rnmi:z.in bu defaki suçu §Udur : 

Geçenlerde Ismetpaşa bulvarında bir 
~. 1 kahvede oturuyormuş.. Emine namında 

~·~l. bir kadın kahveye gelmiş .. Kahveci bu 

Bitli$ Belediye reisi Suphi l\1enteş 1 kadına bir tomar banknot vermiş. Emi-
ne bu pnpelleri çoraplarının arasına sı

dir. Lakin her ne de o1sa bunlar, bii-
1 
kı~tırmış .. Ramiz bunları karşıdan gör

yü k bir ekseriyetin durgunluğu karşı-

1 
m~ .. 

sında hayal sukutuna uğt'ıforlar. ' Emine d arıya çıkınca, Ramiz de ar-
Bugün doğan bir ümit var_ Ve ha· kasından (~lamış ve yangınlıklar ara

iimit tahakkuk edecektir.' Ç~kn, O~ıı 1 sında Eminenin önüne çıkarak : 
vereü ATATÜ'RK'lüt. Onun yo1Uni:1an, - Ya paraları çıkar, ya bu bıçağa 
şnşmıyan ve kırıl~~ıyaıı 'direktifleri öü, meram anlat! 

güzel ve ~irin bel<leiçin 'Bi'r 'istik\)a1'va8-.. piye tehdit elmiş ve elindeki bıçağı 
etmektedır. ı Eminenin vücudunda dolaştırmağa baş

Bu beldenin fobii vasfı için yüz kü- lanuş. 
.. .. 1 . b 0 b 1 

sur sene once soy cnnuş ır parçayı u- ı '.Bundan s6nrası malum .• FeryaL. Im-
raya alırsak sezişimi.zde aldanmamış ol- dat .. Ka·rakol ve mahkeme .•. 
duğumuzu sanınz.. Suçlu anlatıyor : 
Reşkaveri cenandır, gülzari Bitlis _ o giin bir otuz scki:z.lik içmiştim ... 
Firdevsi a~iyandır aktarı şehri Bitlis 

1 
Sarhoştum. Emine bana bir tokat ta 

Her bağı dilküşadır cennet desen sezfıdır 
1 

vurdu. Ben de karşılık olarak bir tokat 
Dert ehline devadır ezhari şehri Bitlis a§k~ttim. Bu kadın, o tokatın acısını çı
Irmakları behergah sevk ile söyler Allah kannak için bu iftira1'1 yapıyor. 
B:.rrdada buldular rah enlı:ıri şehri Bitlis 1 Sabıkasının sorulmasına, mevkufiyet 
Cırbali ~erçı~cô kevser ser çeşm0i Sken- halinin devamına, şahitlerin celbine ka-

1 der rar verilerek duruşma üç gün sonraya 
Sularla :t.ibü ziver cşcari şehri Bitlis. 

1
1 talik edildi. 

Her ru.m idil bnynım aksan\ı şam· in'am ....,.--------------
bina Uşşaka "bahşeder gar~ es1ıarı şehri' şaf yolunu tutmuş bulunmaktadır. 

Dönemeçlerden geçince Bitlisin avizesi Bltlis '. BELEDlYE lŞLERl: Her şehirde ol-
mantısına grl~ (Avih) l~ bir parça Bilcilmle haneg.ıhi meyhanei ilahı 1 duğu gibi bumda d:\, şehrin imarı bakı-
karşınızdadır. Mestaneler penahı asarı şehri Bitlis mından omu:z.larına en ağır yükler yük-

Ş~hre ilk giriş. s ... hrin ilk çehresi ha- Hubanı bi nihayet mahcup olur begayet lenmiş bulunan idare, belediye idaresi
rap. ender harnp bir manzaradır. Burada Her birisi bir afet dildari şehri Bitlis 1 dir. Dar bir bütçe çerçevesi içinde çır-

• tabii giizclliğc veda edersiniz.. Bu tabii güzelliğe rağmen istilanın pınıp durmaktadır. 936 yılı sonlarında 

Bitli.! lnönii mahallesinden bir parça 

Yukarıda, yamaçta bulunan bir su
yun teressilbil zamanla geçidi kaplamış. 
Sonra birkaç atım barıtla delinmiş. Ve 
eski günlerin bir tünelciği, bir menfezi 
olan Deliklitaş vUcutbulmuştur. 

(DelkJlit~tan) sonra yol sağda, solda 
iki~er. üçer evli köycüklerle kıvrıla, kıv
rıla bele sarılan bir efo kuşağı gibidir. 

Umumi hnrptan önce 7!i hine yakın harabisi ve hicranı içinde kalan Bitlis, 1 dışarıda bulunan yurttaşlardan bu ida
nüfusu l 2 bine yakın evi olem Bitlisin, kcmmiyeti çok yüksek olan yuı1.t:ıs kes:ı- 1 renin başına getirilen genç reisin, ru
bugiln, 2 bine yakın evi, 15 bine yalnn fetini diğer illerimizde bırakmış bulun-! hunun bütün ateşliliği ile çalıştığı görill-
niifusu vardır. Bu azalış, bu küçülüş maktadır. mektedir. 

niçin? lDARE, KOLTüR VE BELEDIYE Bitlis, geniş ve dağınıktır. Aynı za-
Umumi harpta maruz kaldığı :facialar IŞLERI manda istilanın açtığı yaralar çok hü-

1 yüzünden şehrin hali bir iç yarasıdır. idare işleri, tabii mecrasındadır. Bir yüktür. Bu yara ancak bol himnıelle 
Burada gizlenen tabiat inceliklerini, ta-· kaç sene evvel vilayet halinden kaza ha- kapanabilir. 
biat gilzelliklerini meydana çıkarmak line getirilmiş, bugün bir vilayet olu- Bitli5 belediyesinin bütçesi, 28 bin kü
bugün ilk naznrd:ı g jrülen harabeyi um- şunun ikinci yıldömimünü yapmış ve 

1 

sur liradır. Bu şehri yakından görenler 
rana çevirmek, kırılan manevi kuvvet- üçnücüye ayak basmıştır. Bu 7.aman ve bilenler bu para ile koca bir şehir he
leri sağlamlaşlınnak için kudretli bir içinde idare makinesi yapacağı ~leri bir j lediyesinin idaresine ve imarına imkan 
el, ihatalı bir görüş. devamlı bir yardım düzene koymak için geniş bir gayret olmadığını takdir ederler. Yeni reis, bu 
ister. chre ilk giri§ ruha kasvet verir. sarfetmektedir. imkansızlığa rağmen her çareden isti
Bunun içindir ki buraya gelen her yeni K'OLTüR: Bu yurt parçasının halkı, fadeye koyulmuştur. Dar bir bütçenin 
memur, ertesi günü buradan ayrılma- tamanıen Türktür. Çalışkan ve zekidir- kabartılması için çareler düşünülürken, 
nın yolunu ararnağa koyulur . !er. Büyük savaştan önce burada bir memleketin iki büyük derdine el ko)•

Eyi tetkik edilirse görülür ki bu hal Sultani, bir Askeri Rüştiye, bir Muallim muştur. Mezbaha, elektrik. .. 
bütün varlıkları yerinde bir diğer yurt mektebi, 4 ilk mektep varmış .. Bugün Belediye reisi bu hayati işleri başar
parçasından uzakl~manın aksülıımeli- ise yalnız lıir Orta ve 4 te ilk mektep mağa azmetmiştir. Bu hususta şehir na
dir. Hiç şüphesiz ki, içlerinde yeni bir var. Duna rağmen harp sonu dönüşün- mına bir istikraz yapılması mt.ihtemel
varlık kurmak için yeni bir faaliyet sa- den itibaren her yıl kültür vaziyeti, dir. 
hası anyan ateşli ruhlar da. eksik değil- memnuniyete değer bir derecede inki-I EGE 

w 

Tepeköyde 
Gençlik, Tarım 

ve imar işleri 
Tepeköy, 1 (Hususi) - C. H. P. Mer

kez semt ocağı yıllık kongresinden son
ra faaliyete geçen yeni idare heyeti, 
spor ve kültür .işlerine önem verdiğin
den gençliğin tat.mini için parti ma%fe
linde bir okwna odası tesisine ve spor 
alanının, voleybol yerinin yeniden tan-

zimine ve bir pingpong masası yaptırıl
masına başlanmıştır. Ayni ocakta he
~eJikar gençlerden müteşekkil bir tem-

sil ve musiki kolu da ayrılarak ~e baş
lamış olduklarından ilk milsamere1erlnl 
bayramda vereceklerdir. 

Başta ilçebay olduğu halde devlet iş
yarlarının yardım ve teşviklerine maz
har olan gençler, parti çatısı altında se
vı..,ç:.; çalışmaktadırlar. 

TARIM 1ŞLER1 

937 birinci kanun sonuna kadar de
vam eden yağmurlar sebebiyle 938 yılı 
~··~yatı geç<?n yıla nisbetle yilzde on 
noksan ise de yaz mahsulleriyle bu nok
sanMın telafi edileceğl umulmaktadır. 

ilçenin bağ bölgesi olan 15 köyde, 
günden güne artan bir hevesle yeniden 
ihdas edilen bağlardan başka, geçen yıl 

15 bin, bu yıl da 5000 sak incir dikilmiş 
ve halen dikime devam edilmektedir .. 

Yine bu bölgede oldukça dolgun mahsul 
veren 450 bin zeytin ağacı tesbit edilmi§
tlr. Bu yıl mahsulün bereketli olma
sından tane toplaması daha bir ay de-

vam edecektir. Fakat ~unu da tereddUt
süz söyliyeyim ki, burada en çok da.yak 
yeyen zeytin ağacıdır. Uzun smklarla 
dövülerek silkilen ağaçlar, gelecek yıl 

için mahsul vermemelerine ve ömürle
rinin kisalmalarına sebep olan bu usu
lün kaldınlması için ziraat işyarlığı sı
kı bir mücadeleye geçmiş ve ağaçların 
korunmasını ilçebaylık ta muhtarlıklara 
bildinnişLir. Bu meyanda dellcelerin 
aşılanma!::ı için müracaatler de çoğal
maktadır. 

BAYINDIRLIK 

Iıt§a edilmekte bulunan göçmen ev
leriyle bir kat daha güzelleşen ve zen-

ginleşen köylerimiz de iyi bir canlılık 
göze çarpmaktadır. Merkezde de etim· 

huriyct alanına bir Atatürk anıtı ve 
Torbalı mahallesine elektrik tesisatı ya
pılacağından, merkezin bu mahalle hal
kı da karanlıktan kurtulmuş olacaktır. 

Kaza halkını ilgi1endiren. Selçuk-Ku
şada ına iltisak peyda eden Özbek-Ah

metli yolunun bozukluğudur. Ticari ba
kıından çok ehemmiyetli olan bu yolun 

ve bu yoldaki kırmızı köprünün yapıl
masına vilayetin himmetini dileriz. 

H.UYGUR 

--=--

Al kaç 
Bir yankesici kadının 

soyadıdır 
--0--

14 sabıkası olan bu kadın 
son hldlaeslnde çalmıt 

fakat kaçami:mı,tır 
Evvelki gün Tepecik pazarında bir 

yankesicilik hadise~nin cilrmU meşhu
du yapılmıştır. 

Seyyar yankesicilerden Emine, pazar
da ıspanak almakta olan bir bayanın ya-

.KÖŞEEMDEN 

Bir ankete başka 
türlü cevap 

1 - Sevmeaen sevilmek, 

2 - Sevilmeden sevmek.. 

Olur tesdilf değil ve olur şeytanın a~· 
lına da gelecek sual mevzuu değil!. 
Düşündüm, taşındım, bu ankete 1'6-

şemden bir mukabelede, bir ce-vaPtı 
bulunmak için eSkiler hatırıma geldl
Bir zaman sevmeden sevildiğimi Jıatır' 
ladım. Onu garip bir macera olarak, ril• 
ya halinde hayalimde yaşattım. 

Bir zaman da, sevilmeden sevip l' 
hoydur boydur arkasından koştuğıld'ı 
diller, destanlar döküp, gtiya bUibiUlet 
olurken karga sandıklarım beynimi tır
maladı. 

Ve bu ikisinden de birer düzinesini hl" 
yalimde peydahlayıp, tekrar ve tekra" 
-kim bilir kaç saat- yaşadım?!!. 

Nihayet iki karar üzerinde bill itlJ'll' 
veJa temyiz hükmümil verdim: 

1 - Bunların birincisi de ildnclsl d• 
17 ile 30 ya~ arasında geçen 13 sene~ 
taşkınlık, aşkınlık devresi ve hı1'51dıt• 

2 - 30 yaşını geçenler sevme.den ~ 
vilirlerse ya 30 zunu blldlrmlyen çO 
fevkalAde bir gü:z.elliğe, bir ruha ve '/~ 
but mevki, şan yUkseklJğine, yahut ti 
bankalarda binler, parmaltlarında e~ 
benlere! ceplerinde de' nesnelere?l ıııa
lik olanlardır. 

Fakat bunların bir kısmı .sevenin at' 
. ' kını anlarsa da e~lcnce yapar -

Gelelim ~evilmeden sevenlere: ,A.ld 
Onlar .. Onlar kl ha;~tta1 

en mebzul otan' 
lardır. 

Bunlan sıra ile saymak haddim, salt' 
hiyeüm değil, adedini ve çeşidini ccıır 
bıhak bilir! .. 

Sevdiğinin lakayt ve mühmel hall~ 
yoldan geçtiğini, ancak, seyredenler 
ararsın! Dizlerinin diplerine çökUp yal' 
varanlar, ağlıyanlar mı ararsın! Geefı 
gündüz (name) ler yazan (destan) ıst 
düzenler mi ararsın! Ah çekip ker~ 
arpa tarlası gibi yananlar mı ararıııtı 
Bu can kurban olsun! diye bir fiJ>Cllll 
suda boğulanlar, ummanlara dal~ 
mı ararsın! Vannı, yoğunu aarfedfp uıj 
teber, şalıi rnerdan kalanlar mı arar51 

Aklını kaybedenler, yuvasını bo:ıanl"' 
az.anlar mı ararsın! Leyll diyen nice ol• 
ce mecnunlar mı arasın, gökte yılddt 
yerde adım ve yaprak sayanlar ını af8t" 

sın! 
1 Çoook! Allah eksik. etmesin? ~ ·• 

•• HattA o, çokların içlnde ben d• "' 
rım ama, benim sevdiğim ve beni ~ 
mlyenler işin ba~ka cephesidir. 

Cebimde para yokken gönlümde ~= 
aşk uyanır. Bakanın manavda giizeli 
portakallar kırmız.ılı kırmızılı dizi}ı111r 
tir, elmalar dilber dudağı gibidir, ok~ 
taneler en dilber bir güzelin kurıı",ı 
siyah saçları gibidir. O nevaleler en ide 
bir visal1 bir aşk gibidir. 

Bakarun! bakkaldaki tereyağları, sad' 
yağları eski şairlerin sehli mümteni ~ 
sıflnruıa benzer birer vi.ıtal açarlar, Jel'" 
şarlar tombul bir dilberin parasızlal" 
gösterdikleri lAkaydi içindedir. Marıtl~ 
latlar, konserveler kırdam kırdıundıt· 

Tatlıcı diikkanlıırının önü.nden ~ 
meye durayım, zira <hayAI olur o defll' 

k~· ~ 
Hele bir :nıanlfaluracı, bir şa~ 

bir bilmem neci (unuttum dostlar 8 

&ilGtS 
MANiLER W.YO'H~. ,..~e~J.tiil'251".r:>iG&, gl. i-nri"ntY.L/.;(Btl'~~tRKh™'··*'!ı# ıwww: nına sokularak, lark yıllık ahbapmış gi-
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bl konuşmağa başlamış. 

bunları!) dükklnlarının önUnden g~ 
ylın, yUreğimde, o sevilmeden se~ 
ateşinin par! diye parladığını duyar, ~ 
yır cayır yanarım. Tıpkı sevilmeden 

Bahçelerde kereviz 
Yaprağını deneriz 
Elem çekm na;dı yfır 

Biz mıırada crerir. 

. 
Bm bir garip ku,ştum 
nalına konmuştum 

Niçin b~ni terketün 
Ben enin olmuştum 

Bır ah ettim içimden 
Diığ oynadı yerind n 

Neden ah etmiyeyim 
Yarim. gitti elimden 

Bir değirmi -;al aldım 
Dağlar başmda kaldım 

inkisara gönlüm vnrmn7. 
Seni Allaha saldım 

MEVLANADAN BiR PARÇA 

«Sevgilimin aşkına tutulduğum ilk 
zamanlar feryatlanm komşularımı uyut

mıyordu. Şimdi feryatlanm azaldı, aş

kını arttı. ZirJ, atei alevlendiği zaman 
duman kalmaz ... > 

Köprüden geçenıediın 

Az. doldur içemedim 

Ş~o. beden geçtin ama 
• • ,. • ' ' //.Y7"/1'7.77,~/Jf'?.:t2M'Yk JU:SG,'!rP1 Ben senden geçeme-dim 

~~·:] 
(1\W ~-

l(ocan birisi ile kavga mı etti? 
Ha.vır .. KaıJga edenleri ayırdı .. 

KISA MASAL 

Ömer ve Ahmet ayni genç kızı sevi
yorlardı. ömer arkadatına: 

- AyfC ile evlenme, dedi. Çünlr.ü 
geçen gün iki ki~i ile biıbiti arkasına 
öpüştü. 

- Yalan aöyliyorsun. 
- Gözlerimle ııördilm. istersen ku· 

ran ür.erine yemiıı ederim. 

Ahmet inandı ve Ane ile evlenmedi. 
fakat onun yerine Ömer genç kızı ni~ 

kahladı. Ahmet bu haberi duyunca he
men Ömerin yanına gidip ıordu: 

- Ay,e ile nasıl evlendin~ Hani onu 
ai ki§i öpmüıtü?. 

- Evet .... 
- Ceniı kalplisin, mapallah 1 
- Öpü,ürk.cn rördüm ama anncaiyle 

ve abluiyle •• 

E~e de güzelim bu nazı 
Gel bize bazı bazı 

Eşiğinde geçirdim 
Hem baharı hem yuı 

Köprüden geçerkel\ 
Köprll salladı heni 
Ç~k v~fasız imişşin 
Ipsiz bağladın beni 
Etıne de güzelim .... 

.......... ' ... ' ......... . 

BiR BiLMECE 

Karşıda gördUm bir hisar 

Yanına vardım gülilzar 

Biltün yer, bUtün kusar 

Cevabı: Yann 

DünkU hilmecemlz : MANTAR.. 

Bayan, ıspanağını sepetine yerleşti
rirken, Emine bir el çabulrluğuyle ka-

dının cebinden paralan qırmış.. Bir 
" port..'lkalcı bu yankesiciliği görmüş, ba

yana parasını aşıran kadını gösterm~ .. 

Emine çaldığı paraları yere atmışsa 
da o sırada geçmekte olan polis tarafın
dan yakalanmıştır. 

Hakim suçluya hitaben : 
- Soyadın? 

- Alkaç? 
- Aldın amma kaçamadın! 

Hakinı, dosyayı karıştırdı. Suçlunun 
sulh ce1.a, asliye ceza ve ağırcezadan on 

ven Aşıklar gibi... ~ 
Ne yapalım!. ikisi da bir kapıya ç tı 

yor. Birul gençken, birisi de h•~,. 
adamakıllı anladıktan sonra ..... ??:· ııJJ 
kat şu iki menft his anketinin ıkiSi ~ 
de azaptan başka birşey tasavvur e il' 
yorwn. GençUjt de o, olmuşu da o, 0 

cağı da o, ihtiyarlığı da odur· 

.Dllı 

Bir şikayet 
Bir kariiıniz soruyor : ~ 

cHamdolsun ki, artık ınemleke · i p
Dinlenen şahitler, ' suçlunun parayı ağalık, beylik kalmadı. Rejim lıepsl0 ,., 

nasıl aşırdığını ve ne suretle yere 
1

bı- Aatl ..-

döct sabıkasından dolayı .muhtelif müd
detlerle mahkOm olduğu anlaşıldı. 

lip attı. Herkes, sınıf ve sıfatlar~ lc't 
raktığını görgUlerine istinaden söyledi- Ct!rriit ederek ayni safta yer aldı. r• 
ler. Paraları yere atmanın bir cürüm teş- . (B. . . 11., . .. .. .. Beyler~ 

.şu ırıncı 1 ırJn.cı ve uçuncu. .ı .... 
kil etmiyec~ği kanaatinde bulunan suç- k k1 

1 0 1 
adlatl "" 

1 a arına, ne o uyor. n arın 

u ~Ne sorup duruyorsunuz, benim üs- ğiştirilemez mi?• . göt' 
tümde para çıktı mı! Yeni Asır - Bizim bildiğiınıze ; 

- Yere at~sın? belediye, 1zmirde bütün sokakların ıJf 
-

0

0ndan bir §ey çikmaz! 1annı değ~tirmiş ve numaraland~ 
Suçlunun tevkifine ye mahkumiyet- tır. Bu itibarla, okuyucumuzun u' 

lerinin infaz edilip edilmediifnin sorul-ı• ettiği nokta, kendiliğinden tashih ..,. 
~ına karar verllmlftir. dm edilmif C?luyor. 
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Sevdiği kız gebe kalmıştı 

- BGJtarolı I inci tahileJe -
rafından okunan ve 14 sahife tutan rl-
yaseUn imar plAnt teklifi, daha evvel 
de haber verdiğinfrr. gibi dokuz milyon 
400 bin liralık bir yekUna baliğ olm k
tadır. Meclisle münakaşalar ve {ırlıruı
lar koparan bu plan, riy et.in teklüin
de şöyle izah edilmektedir:. 

- Esaslt bir şekilde çalışmak gayesl
ni istihdaf eden belediye, müstakbel iz. 
mir şehrinin hakikl ve acele ihtiyaçları
m bir plln üzerine toplamayı lüzumlu 
görerek: ve pl8m rakkaınland.ıraralt mec
lise an:ı faydah bulmuşlur. Muhtelif 
kısımlara ayrılan bu planda, şehrin en 
mübrem ihtiyaçlart gÖ'ı: önüne alının~. 
her ihtiyaç meV'luu, belediye fen heye
tinin inceden inceye tetkiklerinden ge-

.. _ - -= 

9 milyonluk plin 
Dün şehir meclisinde 

•• 
goruşme mevzuu oldu •• 

Azalardan bazılarının projeyi haydi telakki 
edişlerine karşı beledi ye reisi uzun 

boyla cevap verdi 
çerek rakkanılandırtlmıştır. f ı ta d p k ks d 

4 
me ve mam ır . ra ısmı no au ır. 

Riyaset makamı, planmda sırasiylc B d ' lan li f k 1 unun a ı a muva t o ur, sanırun. 
yol, lağım , . u, elektrik, hal santral, şe- Hilsn" T k B b d 

tireceklerdır. 

Tahmin ederim ki en kısa bir zaman 
içinde butçemiz.i "ki milyon liraya çıka
r cağız.• 

. . u ona - en u program a 
hir garaıı, çocuk hastane ı, en esaslı "ehruı' ..... • 'hli 1 ·-' .ta k " .... nırt ı yaç arını ucuua ca 
Yolların nsfalUandırılma..,;ı, meydan ve l>t"r t-· ıb· .. g· d' H"k·· ti •. 

L"U ı. oreıne ım. u ume mızın 
yolların istiınli'ıki, belediye sarayının in- hayatı ucuzlatmak yolundakl tedbirle- YAKINLA."MA TEMtN ED1LDt 

şast tramvay ve su şirketlerinin satın rt'ıı"' bı·,. d d d . . ., • "' .. e yar m1 c eınez mtyız . . 
almınn~ı. tanzifat işinin ınakinalaştml- RElSlN 1ZAHATC Rei in verdiği ir.ahat, mecliste cidden 

iyi hil." tesir yapın'i ve hir yakınlaşma 
h6sı! olmuştu . Şimdi Azalar hu işe ya• 
na tyorl rdt. 

ma.cıı, meıbaiumın modemıze ed.iln1csi, 

ekmek ve süt fabrikalarının i~ası, genç- Mevzu cidden mühimdi, fakat ortada 
lik için spor sahalan ve k.apah havuz 
inşası gibi çok esaslı meseleleri pl.inın
d uzun uzadıya izah ve tafsil etmekte, 
bu i~lerin ha ... artlma.c;ı için lhun gelen 
tahsi aUarı d karştl rmd göstemıek

tedir. 
Riy et su ~irketinden bahsederken, 

bu şirketin ~·ukarı mahallata su verme
diğini, elektrik ve tramvay şirketinin 
de elektrik ücretinde tcnziltit icrasına 

y naşmadtğmı, tenzilat istenilince çt
kardığt hesaplarla uırardan bahsettiği
ni, bu itibarla su ve elektrik enerjileri
nin şehir tar fmdan i'ilelilınesi için sa
tın altnına yoluna gidilmesini ve hcledi
yenin bu te.şebbtisline hükümelin mil
z.aheretinin temenni edilmesini istemek
tedir. 

MÜNAKAŞALAR 

bir anlaşnınaınazlık olduğu sez.iliyordu. Dokto B M' tat B F "k r . ı ve eCT.acı . at rc-
Reis Dr. B. Behçet Uz iuıh etmek IUr.u- . ıs· len n a tek .. t.al" l t 
munu hı.c;setu : ettiler. 

. . 

1 

r r r mu aa rmt >eyan 

- Şehrin k~~ı~ma ihtiyacını her B. R~t Leblebici oğlu arada büyü\: 
k~sten e:~el mudrık bul~~an saym Şe- bir ayrtltk mevcut olmadığma işaret ct-
htr Mcclısı ark d şiarı musaade buyur- ti Ve pl " nın u·.......... b" ı,. •· . ı ._. .. ve u~e encumen. 
sunlar. lcıinde müştereken gorüşülmesini ~ 

Ben de pek 61 t.akdil." ederim ki Izmir di. 
şehri, mütevazi bütçesiyle bu işleri ba
şaracak vaziyelte değildir. Biz Izmir 
şehri için bir ihtiyaç programı hazırlt
yoruz. Hüküınet esasen bizden bunu is
tiyor. Programlı ve rakkamlara istinat 
ederek vnıiycliınizi yakından bildinnek 
gayesi görülmüştür. Bu suı·etle, hükü
ınetten istiyeceklerimh.i, temennilerimi
zi daha kolaylıkla ortaya atmak imka
nını kaı:aruıcağız. Siz cBu programı ta
hakkuk ettirecek paraıntz yoktun de
diğiniz gün, 40 bin liraltk bir plan sure
tinde t.ckliCimizi tadil edersini?:. O za

Bir Guı hunun, bütçede karşılığı gö.9-
t.crilmiş, b~ senelik program olarak de
ğil, fakat şehrin ihtiyaçlarını gö teren 
bir dılekname olarak kabulünün faydalı 
olacağını söyledi. Reis bunwı üzerine: 

- Ne ad verirseniz veriniz, isterseni:ı 
temenni, isterseniz talepname deyiniıı: .. 
Maksadıınt:z; şehrin ihUyaçlaruu göster
mektir, d ınişür. 

Neticede riyaset teklilinin ı~meyt 
almm ına ve meclisin perşembe gi.tnkU 
cclscsinde madde madde okunarak ınU· 
zakeresine karar verilmiştir. 

DtôER 1ŞLER 

Şehir Meclisinin düııkü ccL . inde gö. 
r~ülen i.,.ler arasında, inhisarlar idare
since şar p imalathanelerinin hafta ta· 
tiline tabi tutulması haklanda bir dilek 
v rdı. Tarife encümenine havale edil
miştir. 

Knrşıyak daki Yamanlar suyundan 
h zı kimselerin bahçeleri sulama iglcrin
de istif de ettiği nazarı itlbare alınarak, 
haddinden ( zla a.ıdiyat yapanların ııru 
tarifclel"inin artllrılmast teklif ediüyor. 
du. Bu tekllf le encU'mene havale edil· 
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avut kralı S. Zogo 
Macar kontesile evlenecek mi ? 

BÜYÜK llE TARiHİ MACERA TEFRİKAMIZ 
• 

a ar 
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adın k a o • ' 

ç e ı 

Kadınları ayrı, erkek eri ayrı ambara kapattı 
Direkleri kırdılar. Yelkenleri yırttılar. Sonra 

da geminin dibini deldi er. 

ar. 

Bu «iş be§ına» emnnı tamamen 
yerjne getirmek için korsanlarda ta
kat kalmamıştı. 

Benito hiddetinden kuduruyordu. 
Ayağa kalkanlar yere yıkılıyorlar

dı. 
- Domuz sürüleri.. Diye bağır

dı. Bu ıizin aon eğlenceniz •• Son iç
tiğiniz •arap olacak. 

Ve tabancaıım belinden çıkara
rak rastgele aarhot heriflerin üzeri-

- ne bop.ltmağa hazırlandı. Fakat 
· metresi yanında idi. 

- Ne yapıyorıun, dedi. Aklını 
ba§ına topla •• Adamlarımızı iıraf et
mek veya onlan bize düşman yap
makta ne faydamız var? 

udım ar.I~mıştı. koyu!rnu~tt:. 
Gözlerimle vah~i ve ~eytani bir -/:?: 

şule ç:ılttı. ~ Kc.dmlum bu!unduğ-u, ntıldıkle:ı I 
- Brz.vo •• dedi. Bu herifler ge- :-nbuda l;ume.ndamn karısı diğer 

mideki erkek ve kadınlan öldürecek kadın r.rkada~fannn önayalt oldu. 
ve wnre da gemiyi yakacak halde Güvertede ey~ eeslcrinin hesildiği
değiller. Sen en kestiıme yolu bul- ni duyunca: 
dun .. Yaman bir kadını;ın.. - Haydi, <!edi. Bütün k-.ıvvetini-ı 

Fettan ke.dın, il§ıkuun sulu ağız!ı I zi toplayın. Şu anbarm kapağını aca
bu iltifotlanna sı:'ltarak mukabele::le lım. Bize ya.pıian hareketi, kadınlık 1 
bulundu. ve zhlakımıza, gururumuza, İzzeti 

Dedikleri yapılım~ .. (SaOOh Yıl- nefoimize vurulan ka:-a damgayı dü
dızı) mn ~u keı;imi altında kocaman &Ünerek eğlıyacak ura değil.. Evvela 
bir delik açılmış, korsanlar gemileri- kendimizi aonra da kocalanmız: 
ne dönmü~lerdi. Biru sonra da (De- lrurtarmağa bakalım .. 
f ans5r dö Pedro) yelken açmı§, yola -BiTMEDi-

Krnl Zogonun ni_şa,._ 
lısı Kontc;i Appatıyi 

- Pekei ne yapahm.. Kral Zo!Jo clürt hemşiresi 
- Sen işi bana bırak.. Paris, 28 (P.S) - Arnavutluk krRh nek alan knıl, Arnavutlukta yaptığı ıs- gÖTmeğe da,•et etti. 
Deuu ve feylan kadın böyle söy- Maje~te logonun evleneceği hakkında lahatta Türkiye kadar muvaffak olamı- Şimdi güzel lı.onte:oı JeTaldin Apı onyi 

liyerek korsanlara hitap etti: Tiranda kuvHtli hiT ~ayia dola~makta- yordu. ÇUClcü Arnavutlar halın uılahat kralın da,·etini kabul ederek onun 
Ayakta tutunabilecekJer burada dır. Kırk yaşında olan bu hükümdar programınıı, medenileşme planlarına ~üç miflafiri suretiyle Tirana gelmiş bulun• 

blamlar. Diğerleri gemiye gidip is- dünyanın en küçük saltanat tacını gü- n yavaş uyuyorlardı. maktadır. ' 
lirahat etsinler. zcl, kurnrnl vr. ~evimli bir konte:ıc mi he- Knıl. kendi hayatına karışacak, mil- ı Söylendiğine göre Tiran yakında hir 

Benitonun tehdidinden ve küfür- diye edecek? le tini a .. rile~tirme ve memleketini mo-
1 
düğün görecektir. Çünkü yine söylenC: i· 

lerinden sonra kadının bu tatlı ıesi Fran•ov:ı Jozefin ,..:ıc.i ve kudretli baş demleştimıe c;alı~malnrında kendisine. ğine göre güzel , .e genç kontes Müs1
Ü• 

korsanlar üzerinde beklenen tesiri ''ekili Kont Lüi Apponyinin güzel km yardım cdec,.k bir hayat arkadaşı ara·ı1 mım dinine girmeği kabul etmi tir. Ar· 
yaptı. Jcraldin Apponyi krd i' ogomm kalbi- yordu. Yine bir ~ene f!\·vcl ltaly~da, Ve- n:wuılnr ceııur krallnrını çok l!eviyorlar, 

- Sen emret .. dedi1r •• Öl dersen ne ı•irmeğe? mu\ nffak olmuştur. Gerek ncdikte Kont Apponyinin kızını tanıdı. Kırk .> a{ın:ı basan Zogonun niha) et on 
ölelim.. Budapeştede gAr~k Tirandn herkes b;r- Onn memleketinden, memleketinde I ~cnedenberi belcfır yaşadığı saltanat hıı· 

- Ölün demiyorum. iş görün birlerine .. oruyor: ve .. z ;;o:-mnndn yaptığı büyük işlerden yntınn bir kraliçenin kanşmasını istiyor• 
diyorum, - Acr.ba ) abndn Fski komitAcilcr bnh•etıi. A<ırlardanberi Y• nan idare kan- lar. Bu itibarlndır ki kontes Jeraldinu 

- Ne işi? diyarında Çardacın ; hen"i mi duyula- dilı ycı ine clt>ktriği n& .. ıl getirdiğini, yol- k r~ı Tirnnda gösterilen büyük ve tezn• 
- Bu geminin direklerini balta \ 1 cak? lnr, oteller, hastnnc?cr, )' aptırdığını, 'a-1 hüratlı hüsnü kabul, müstakbel kraliçe• 

ile kırınız. Y etkenlerini parçalayınız. I Acaba güzel kontes, Arnavut krdire- tDnının guzelliklC"rİni, millcı;nin melin ye )' apılnn l:nbuldüt. 
Erkeklerin bulunduğu anbann ka- l si o!md~ irin l.cndi diniri terkedip Müs- chlHını ::.nln:tı Kız karde !erinden bahs- Budapeştede bu izdivaç işi için dip)o, 
pağını ıımsıkı kapabnız. Ost demiri- lüman dinine rirmrr•i kabul edecek mi? etti. Onl .. ra a~ker terbiyesi ''erdiğini. ınntlnr nrnsındn görüşmeler başlamış ve 
ni vurunuz. Kadınlan da başka bir işte ~imdil:i 1- l~e biitiin mesele bu nok- hepqinin c!c Lirer z •. b:t rütbesindt> oldu- MacnT muslki ınnsforı yeni bir .,ZJf f 
anbara koyarak aynı §ekilde kapağı- ta üzerindedir. ~unu .. öylcdi 'e ['enç kızı Arnn'l'utlı,ığu marşınını> bestesine koyulmuolardır. 
nı demirleyiniz.. Arnavut J.rnliı-~inin Mü~lümnn olmn-

Dostu yüz vermeyince Bu sarho~ v~i sürüsü bu emri ~ı s:ırttır. 
alır almaz kimi baltalarına sarılarak Bir sene eHcl, bir başka Macar kon 
direkleri parçalamağso. lcimi de yel- t~i. Kont Betlenin torunu Hanna Mikı-s, 
kenleri parçalamağa koyuldu. kral 7ogo ile ,.vlenecekti. f'ilkat ~on da-

Bir kısmı da kadınlan sürükliye- kikada kJL. Müslüman olmak istemediği 
rek anbardan apğı yuvarlayıp atı- için ioı bozuldu. Başını .çınar1ara vura 
yorlardı. Yine feryatlar, iniltiler ANANE VE TAASSUP 

yaralamış ... baJladı. Memleketteki taa 0 \lp ve din anane-
Benito dö Soto lcüpqteye dayan- j ı · ·ı vura erı ı e modemizmi tdif etmek gibi güç 

mı§, metresinin verdiği emrin tatbi- ve ağır bir vazife başında hulunan kral 
kini vah§i bir sevinçle seyrediyor- Zogo Macnr pren!e.~inin bu kararından 
du. çok üz.ülmü§tÜ. Da-:ı, güz;.i ~nnlı, fakat üstü, başı te- - işi uzatıp durma, nasıl olduysa 

Korsan kadınin mabadı ne idi? O · d J d b · '- k miz bı0r «enç sulh ceza hakiminin huzu- anlat! aynı ı:amnn a tl'!ır ar an en 11:ö - c. 

Bunu bilmiyordu. Fakat her hal- Kralın eı:lendiği gün Kahirede yapılan biiyilk te::ahiiTat lqmiş b:ızı ananeyi birdenbire lı.ıramı- runa mevcut olarak çıkanldı.. - Anlatayım .. Bir dostum varclı. 
de on\Dl eyi ve doğru hareket etti- _ Baştaralı 1 inci ıahilede - Mahmut pa,a tarafından bir ay tatil yacnğın1 da biliyordu. Arnavutlar naza- Okunan kağıtlardan ev,·elki gün ~ar- Son günlerde benden ,>Üz çevirdi. Ba~· 
iine emindi. diye verm~tir. Bu hediye aanatkaTane edilen mebusan meclifilnin 3 Şubat per- rında . bir çoban r:ibi bir kral da din eh- ho, olarak Basmahane taraflarında do- kalariylc alakadar olmağa başladı. Onuıı 
Yanın saat sonra, cSabah Yıldızı• yapılmı~ bir süvari heykelidir. şembe günü toplanması icap ediyor. kamına ayni kıskançlıkla tabi olmağa la~ıığı, ba!>ından kanlar aktığı görülerek bu halinden müteessir oldum. Hiç kulA 

güvertesinde konanlardan kimse Paris, 1 (ö.R) - Fransa maarif na- Medi,.te Nahas paşaya sadık olan me- mecburdu. Memleketi asrileştirmek, me- lcarakola götürüldüğü anlaşılmıştır. lanmadığım halde, yeis aebebiyle biraıl 
kalmamı,h. zırı B. Jean Zay cMaryet Pş. > vapuruy- busların ıayısı 130 ve l.ükümete müza· denileştirmek hususunda Türkiyeden ör- SaTho~luk ıuçundan mahkemeye gön- rakı içtim. Rakı çarptı .. Ne yaptığunıA 

Parçalanmİf yelkenler ortada sü- le lekenderiyeye hnreket etmiştir. Ora· heretleri beklenen partilerin topladıkla· derilen maznuna hakim sordu: farkında değilim .. 
rünüyodu. Dümenden eıer kalına- da Fransız sanat ır.rgisinin açılışında ha- rı rey yekunu da ancak 102 dir. Bu va- kümele karşı ittihaz edeceği vaziyeti ~u Kiminle kavga ettin? Şahitler, Jelikanlmın Gazi Bulvarı"" 
mıştı. zır bulunacaktır. Bu sergi için Fransız. ziyet karşısında başvekilin mebusan mec· ııuretle İzah etmiştir: Hiç kim~e ile! daki çınar l'lğaçlarına kafaemı vura ..,ı.ı· 

Direklerin hepsi lnnlm19h. hükümeti bir milyon fmnklık tahııisat )isi huzuruna çıkm!ldun 3 ıubat günü •Siyasette ihtiyaT edilecek üç metod, Ba~ını, (;Özünü kim yudı} ra lcanlar içinde kaldığını aöylemiş)erdit• 
Korsan kadın aon emrini verdi : vermiştir. Di~er taraftan yüz kişilik Ope- meclisin feshi emirnamesini mi oltuyaca- üç yol vardır: Bu metodlar itimat, e.de- Hiç kim~el Hakim: 
- Haydi hep sandallara •• Artık ra-Komik tiyatro heyeti de ayni vapur- ğı, yoksa meclis huzuruna çıkarak bir mi itimat ve ihtiyatkarlık metodlandır. Kavga etmemiş ol~ao bu hale gi- - Rakı eeni çarptı.. Sen de çınııt• 

gidiyoruz •• Yalnız giderken bu ge- la Jekenderiyeye hareket etmiştir. Bu sı- defa taliini tecrübe mi edeceği belli de- Ben ve dostlanm bu sonuncu şıkı ihti- rer miydin} çarptın öyle mi) 1 
minin ortuına ve IU kesiminin al- rada Komedi·Fransez tiyatrosu Kahire- ğildir. Mısırın bugünkii siyasi haya.tında yar edeceğiz. Yani reyimizi VeTmeden Girdim İşte! - Hiç bir şeyden haberim yok! 
ima büyük bir delik açacaloınız. de muvaffakıyetli temsi11er vermektedir. en mühim bir rol oynamakta olan me· evvel İş başında olan hükümetin icraatı- - Düştün mü} Suçlu yaptığına pişman bir vaziye1111 

Benito dö Soto, metresinin mak- :Kahire, 1 (HlUusi) - Muhammed busan reisi Dr. Ahmet Mahir paf8 hü- nı bekli.>·eceğiz.; - Hayır! utancından başını eğdi.. Gözlerindel' 
,. - --- - --- -----~·== ::::ı:: ___ ---- - ---y ---. w• .·- 21.4 yaşlar akıyordu. il' P.>2~ ..,,.,...J'J'7.Y;l2YJYY./~ll'll'MT~~, le Zerçiyanonun ziyareti pek tabii - Var efendim. Fransız kadmı oglumu bana gebrecegmıze emm . . . .. . ı.,p• 

P 1 K d 1 
b' lak dı d \ b adad • • • ?) d' d Kab'l . • Hakım; euçlunun hır gun hafıf J• 

arı• S I• a ID ır~üh;n~~;! ~at,ma~. ~a1on-ı u~erçi;~no ~a.raıldı. :::;ui1an ı: ~:e~) ceva~:ır::;~ ııine ve tevltifine karar verdi. 
. da çok ıyı netıceler verecegun ve - Emın mmn? diler. T - Jt 

tirket hiıse senetlerinin üç misli kıy- - Kat'i olarak eminim.. lçlerinden biri, Ali, ıizin Tiznitte ,l Q Y yare takla 
'ZW 7 mrz· r:ı ıv1..em# metleneceğini söylediler. - Nerede? . 

Bu güzel ve tatlı . müjdeye sevi- - Kabile reiai . Majmumun üç bulunduğunuzu söyledi. öteki, Meh- attı 48 
- Bilhassa dikkat et. T dirli - Sevgilim, dedi. Böyle acı aöz

ol. Ben Fu ve Fublan çok eyi bili- ler söylemenin aıruı mı? Beni üz
rim. Haberin olmadan gölge gibi mek mi istiyorsun? 
yaJdatırlar yanına.. Kendilerini göı- Ve kollannı kocasının boynwıa 

Z • kaf nda · "I · b ı•~da 1 met, sizin Enternasyonal pala.ata bir " nen •• erçıyanonu.~.. aı_ı yınel ~g una aıt ir vi .a giz eniyor. Ve, yer inde uyuk ıayl 
1 Parıılı kadının duıuncesı yer bul- _Sen onu gözünle gördün mü? daire kiraladığınızı haber verdi. ta yyareci bo, luAa lırl•" 

du. 1 - Gördüm efendim. Fu kadın- Üçüncüsü Musa, ıizi kaçırmağı, bir Ô/ ? f 
o aağdı. lan gibi geyinmifti. Yüzünde ancak yere kapamağı ve çocuğu teslime dü mü. Hayıf·~,, 
Ve belki de Faata idi. 1 gözleri görülebilen kalın bir peçe mecbur oluncaya kadar sizi ellerin- Kaliforniyad.ı, tıskeri tayyare l<~d' 
Yalnız olsaydı onunla yine mü-

1

1 vardı. · de tutmağı teklif etti. gahına mensup 1ayyareci.(Con 1/. Jc" 
Teda ederek cadeleye gİri§İrdi. Zerçiyano yine fÜphe içinde idi. lor) çok garip bir kaza geçirmiş ,.e_.ı.ıt: 

l K b 
Birden lbrahim parmağını duda- 1.ıltı.ı~· 

Fakat üç rö ge.. a ile reiıinin _ Onun «Ü» olduguny u naııl zadan harika kabilinden kurtu ;esil' 

termeden senin hayatına kastedebi- halkaladı. 
lirler. Zerçiyano nihayet 

- Müıterih ol. Ben hücum et- ayrıldı. 
mesini bildiğim kadar kendimi mü- Eva, kocuını mahzun bir taTirla 
daf aa etmesini de bilirim. teıyi etmiıti. 

- Hem merak etme •• Her ihti- Evine döne:ken üzerinde teessür 
male kartı da tedbirlerim evvelden hali hiç yoktu. 

ahnmı§br. Ne olur ne olmaz. insan Kendi kendine mırıldanıyordu : 
sadece · r tecavüze kurban gitmez - Ben onun milyonlannın bir 
a.. Hastalık ta sağlık ta heaapta var. kısmım değil, hepsini iatiyon:m. 
Bu itibarla vuiyetnamemi şimdiden iV 

yaptım. Tabii Luigi kanunen oğlum IBRAHlM 

olduğundan onu mirasımdan mah- Tiznitin cenubunda, kızgın çöl 
nım edemezdim. Maamafih aana da günqi altında mühendisler, telmiı
mühim bir ae:rvet bıraktım. Bilhas- yenler, ameleler altı aydan beri hum
a& unutma ki benden sonra Luigi de mali bir faaliyetle petrol kuyuları
ölecek olursa bütün ıervet t.l""~ gc- ı nı İ§lemeğe hazır bir vaziyete koy-
secektir. mağa çabııyorlardı. . 

Kontes Eva : Şirketin idare meclisi rei.i sıfatiy-

.. ~ 1 la L - berd' ğına götürerek sus!.. t •areti yaptı. c t ı· 1 k n " ıı uç og u onun uera ı. 1 keıf ettin? :r ?n, a ım UÇU§ arı yapar e ıJllıJ 
Zerciyanonun bütün hile ve ted- I lbrahi~ ku "ld.. Odanın elektriğini söndürdü. bir uykuya dalmış. Onun uyudıığ ,r-

b• 1 · b .. ka d • b.. "k mazca gu u. P l d b' · ·d k d f k d 1 ·1 · .. Jt& ... ır en u uç r qın uyu ve aa-ı Be • •w• • ençere er en ırme gı ere ı- ar ın a o mıyan pı ot yere ıne• K,.. 
dık .. 1 • k d wı~ J - n, ıcap ettıgı zaman Ve lCap L_l...a k d 1 h ,ıtıtj( (İ' curet erı arşısm a magaup o- . u•w• d k d' • .. .. b. ıarıya uunı. a aş arına bir ma aret göst,el'. ij· 

k 'd'? e ıgı yer e en ımı gorunmez ır Z • lb ah' • 1 .. tay'-·are"e taklak attırmak lS{cııı .. lııl 
mıvaca mı ı ı · h 1 k b'l' . erçıyano, r unın söz erını J J 1 , T1'znı'tte çok kalmadı. a e ıo a ı ırım. turdug'u yere bagvh olmıyan Te)' 

0,,,'tıt' hiddetini güç zıı.ptederek dinlemi,ti. " 
Marake•e döndü. En ıyı oteller- - Büyücü .. Sihirbaz mısın? taklak neticesi tayyareden dışarı) 

y fbrahim pençereden ayrıldı. Kon-
den birinde bir daire tuttu. - Hayır .. Fakat ıürünerek yü- tun yanına geldi. Jamış.. 6~ 

Buradaki emin adamı ve kendi- rümeıini, gölgelerde aaklanmaaını, Ancak, tayyare yere indiktCtl ces&.· 
ı - Onlardan biri, dedi. Karşıda 1 s ı sine araaıra mektup yazan lbrahi- gizlenmesini bilirim. Olduğum yer- gaybubetinin farkına varı mı,: tııi" • 

1 
gizlenmİ! bizi tarassut ediyorlar. Bu- ecı il me haber gönderdi. de saatlerce kımıldanmadan .duru- aranacağı sırada genç tayyar 'bit 1' 

lbrahim, kırk yqlannda, top aa- rum. Gözlerim keakin, kulaklarım rada bulunduğunuz müddetçe on- re meydanına çıkagelmiş. ŞeJI tıJ'JI 
kallı bir adamdı. l hauutır. lan pqinizde bulacağınıza emin olu- vırla uykuya daldığını, JliloWJl J>itÔ' 

OteMe Zerçiyanoyu odasında zi- • - Demek gördün ve duydun? nuz. Tehlikeli insanlardır. Sizi ele atacağından haberi olmodığı~''9çtııı'1, 
yaret etti. 1 - Bir taflan gümesi arkuma geçirmek için hiç bir teyden yılmaz- bire boşluğa atılınca gözleri~~ "tliİ $Ç' 

Kont sordu : l salclanmııtım. Kadını, Uç kardefle lar •. Hiç bir ıeyden çekinmezler. kendisine geldigini ve parnşutıı 
· - Yeni bir aey var mi lbrabim? ber&ber 2ördüm. Onlara (Yakında - BiTMEDi - rak yere indiğini söylemiş .. 
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Filhakika bu esnada avludan bir gü
ltu koptu. BUyUk kapıdan bir sürü 

'4\'ari aeçiyor, atlarından inen suvari
·~ kıluıç ve mahmuz şakırttlan du
uluyordu. 

O'çUncU Hanri sarardı. 
F'aJc.at bu sararma korkudan uyade 

Giz, bu soğuk kabulden canı sıkıl

mıştı. üç kardeş te kralın iiç adım önün
de durdular ve eğildiler. 

Bir An bir sükut hakim oldu. 
Koca salonda bir sinek uçsa duyula

caktı. Nihayet kral, gözlerini Dük dö 
Gize dikti. Burnundan söyliyor gibi bir 
sesle: efretten ve ıkinden ileri geliyordu. 

Bozuk bir ses: - Siz. misiniz Mösyö Lö Dük .. dedi. 
- Kont dö Lövanyl, bakınız avluda Yine bize söyliyecek bir şeyiniz mi var? 
eler oluyor. 
:0edl. -25-

ANLAŞMA 
O, biliyordu.. ' 
G~ gelmlftl. Kralın bu sözleri tamamel\ kendi.sine 

. F•kat bir cevap alamayınca pençere- taraftar olan bir salonu dolduran insan-

. :_ l=l,.ad ·o _ · 
ANKARA RADYOSU : 

öğle neşriyatı: 

Saat 12.30-12.50 de muht:?lif plak neş
riyatı, 12.50-13.15 tc Plak: Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 13.15-13.30 da da
hilt ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30-19.00 da muhtelif plak neş
riyatı, 19.00-19.30 da Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Haluk Recai ve arkada§
ları), 19.30-19.45 te Saat ayarı ve arapça 
neşrjyat, 19.45-20.15 te Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve ar
kndaşlan). 20.15-21.00 de Radyofonik 
temsil, (Ankara şehir tiyatrosu artist
leri tarafından), 21.00-21.15 te ajans 
haberleri, 21.15-21.55 tc stUdyo salo, or
kestrası. 

ISTANBUL RADYOSU: 

Öğle neşriyatı: 
tıın Yanındaki koltuğa doğru gitti. lar üzerinde bir titreme hasıl etti. 

Oraya oturdu ve hiddetle bqındaki Herkes, kralın seri bir hareketle aya- Saat 12.30 da plnkla türk musikisi, 12. 
~Pkasını kulaklarına kadar indirdi. ğa kalkacağını ve Gizin üzerine atılaca- 50 de havadis, 13.05 te plakla türk mu-
.lövanyi ile birlikte pençereye kadar ğını bekliyordu. Bu sebeple hepsi de sikisi, 13.30 da muhtelif plak neşriyatı. 
gıtnuş olan .Kalabi: ellerini hançerlerine atmışlardı. Akşam neşriyatı: 

- Mösyö Lö Dük dö Giz geldi. Allah Bu hareket bir şıkırtı sesi yaptı. Saat 18.30 da plakla dans musikisi, 
tıltıha.faza etsin. dedi. Mayn, korkusundan geriye doğru bir 19.00 da Çocuk esirgeme kurumu namı-

Kralın yanında duran Mont.seri: adım attı. na konferans. Doktor lbrahim Zati (ço-
- Şeytan canını almazsa.. Kardinal etrafına bakındı.. cuklarda kızamık hastalığı), 19.30 da 
l>iye mırıldandı. Yalnız Dük dö Giz., kralın ı:;ükı'.inetine Eminönü Halkcvi gösterit kolu tarafın-

l llüyük merdivenden çıkan .bir kalaba- mukabil aynı sükiınetle yerinde duru- dan bir temsil, 19.55 tc borsa haberleri, 

üZ'üM 

240 Inhisar 
157 Alyotl bira. 

109 M. j. Taranlo 
37 Vitel 

31 Y. r. Talat 
24 Ş. Remzi 

16 Ş. Riza halefleri 
4 P. Klark 

618 YckUn 
218115 i 
218733 i 

INCfR 
80 Albayrak 
88 j. Taranto rnah. 

126961 
l27129 

·-

11.75 
13.75 

13. 
12. 

13.50 
13.12 

17. 
17. 

4. 
4.37 

13.75 
16.50 

14.87 
13. 

14.75 
13.25 

17. 
17. 

4. 
4.37 

l/2/938 Çekirdeksiz üzüm orta fiat-
lerl : 
No. 
No. 

No. 
No. 
No. 

7 
8 

9 
10 
11 

ZAHIRE 
140 çuval buğday 

34 çuval Susanı 
128 kental palamut 

226 balya pamuk 

12.75 
13.25 

13.75 
14.75 
17.00 

6. 

15.75 
280 465. 

30 41.50 

lftn sesleri geliyordu. ~·ordu. 20.00 de Mustafa ve arkadaşları tarafın-
13u kalabalık, PUk dö Gize sarayın Nihayet ve te1Uşsızca : dan türk musikisi ve halk ~arkıları, 20. 3 r 3 n) Y 0 r 

~ısına lcadar refakat eaen maiyeti ef- - Si.% ... ôedi. Biliyorsunuz ki kar- 30 da hava raporu, 20.33 tc Ömer Rıza Muhaıebe ve Büro i,lerinde ehli-

Memur 

l'ıldı idi. <leşim 'Kardinal, tıpkı Kardinal dö Bur-: tarafından arapça söylev, 20.45 te Nezi- yetle it görebilen ve aakerlikle ali-
Bu, Kriyonun da nazarından kaçma- bo g·b· F l ·s·d·r l k d 1 t C d :t·· k · n ı ı ransa papas arının rcı ı ı . ıe ve ar ·n aş arı ara ın an ur musı- kası olmıyan bir memura ihtiyacı-

hıış olan bir tehditU. · Majestelerinin lütfen davet buyurduk- 1

1 
kisi ve halk şarkıları (saat ayarı), 21. 

O ~zc1 GW 1 m1 · ; h mız vardır. Taliplerin Gazi bulvarı L.~.:, av e se A amaK ba anesiyle ları Etajenerorla bulunmağa hakları 15 te Bimen Şen ve arkadaşları tarafın- · 
-ctısına kadar gitti. Salonun kapısına vardır. dan ti.irk musikisi ve halk şarkıları, Yeni Tuhafiyecilerde Ticaret mat-
&~Unce Gizin maiyeti zabitanına döne- ·'üçüncü Hanri, istifini bozmadan, 21.15 te orkestra, 22.45 te ajans haberle- bU.sına müracaatleri. 
tele: alaylı bir tavırla: ri, 23.00 te Plakla sololar, opera ve ope- 192 

- Monsenyö·r, dedL Mösyö lö Dük _Ya siz Mösyö 1ö Dük?.. ret parçaları, 23.20 de son hab~rler ve 
<İö Mayn, M&yö lö Kardinal.. kral beni Dedi. ertesi günün programı. 
hlnız sizleri huzuruna kabule hazır ol
dutunu teblije memur etti. Diğer be
taberlntzde olanlar burada kalacaklar

A öKSURENLERE VE 
GöliOS NEZLELERiNE 

dır. 

BUssl lö Klertc me,rdlven başından 
-.tendi: 

-NeT .. 
l<.riyon kaşlarını çatarak: 

- Hoıunuza gitmezse istcdiğini7. yere 
gldeblltrslnh. dedi. 

Giz.: 

Giz, sözünde devam cttı: 

- Siz .. Bilirsiniz ki biraderim Mayn 
tıpkı Mareşal dö Brisak gibi Fransız 

asilzadeler heyetinin reisidir. 
Kral, boğuk hir sesle: 

- Evet.. Tıpkı Mösyö dö Burbonun 
ihtilal cemiyetinin Kardinali olması gibi 
Mösyö dö Mayn da sokak muharebele
rinin Marcşa1ıdır. 

Bu sefer Giz saradı. 

AVRUPA ISTASYOl\'LARINDAN BU 
AKŞAM DlNLtYEBtLECE(;lNlZ 

SEÇME PROGRAM 

SENFONiLER: 
ÇIGIR 

& yaşına girdi 16.30 Paris kolonyal: senfonik kon
ser. 21.55 Viyana senfonik konser, küçült 
orkestra, 22.30 Pt?şte: Çigan orkestrası. 

Deş yıldır Anknrada muntazamen neş
rolunan Çığır mecmuası son sayısiyle 
altıncı yaşına girdi. Bu suretle yeni 

HAFIF KONSERLER: harfler devrhlin en eski mecmuası ol-

Zira hücum başlamıştı. 
- Busa sua .• dedi. Mösyöler, beni Fırtına kopmak üzere idi. 

d~arıda bekleyiniz. Mösyö dö Kriyon.. F kat b '-- d · 'zd b h tmi 

G.45 Paris kolonyal: Plak. 7.10 Ber-ı mnk şerefini Çığır kazanmış bulunu
lin kısa dalgası. Karışık konser, 9.20 yor. 
Paris kolonyal: Plak. 9.30 Berlin kısa Fikir hayatımızın sayılı organlarından 
dalgası: Hafif musiki. 10.30 Paris kolon- P,iri olan Çığır mecmuası, 'kültür saha
yal Plfık: 12 Berlin kısa dalgası, hafif stnaaki çalışmalarına ciddiyeUe devanı 
musiki 13 Berlin kısa dalgası, hafif mu- etmektedir. Nitekim altıncı yaşına gir
siki (14.15 devamı) 13.lO Bükreş. Rad- JneJii münasebetiyle bir arada çıkan Gl 
yo orkestrası, (14.25 konserin devamı) 62 inci sayısı buna güzel bir örnektir. 

ıt ..ı..._ ~ a_ ,,_ b - oı en K4lr cşını en a se -•......u &l .. .R&ajeste izi kabule hazır M.. .. s· . lAh• t' .. bul ,__ ~orum osyo.. ızın sa a ıyc mızı so-
"1nUJOrıar. Biz de şltl takibe hazı-

:tız, , ruyoruın. Kard~inizi yanınızda gör~ü-

G._._ - .. ı •. t f dı d. . bo- ğlime memnunum. 'üç kardeşin bir ı\rada 
&&111. auaye e ra mer ıvenın 

~unca la dılar bulunması hoşuma gider. Fakat ben yal-
ııra n • nız size hitap ediyorum. Burada ne işi- 14.15 Paris kolonyal: Konser nakli, 15 ..,,,.. A 

Evveloe burada kralın maiyetinden . ? 

bir kalabalık ta yer almıştı. nız var· ·· 
keza. 16.25 Peşte: Bando ınuzika. 17.10 T •• k • h 
Brüno, Prag: Karı~ık hafü musiki. 18. Ur genel mu Q• 

Şu halde merdiven b~ı ve basamak-
1-rında blr lflretle blrbirlerlnl boiu
laınağa hazır bir silrll insan var demek
ti. 

Fakat bunların hepe! de bu Anda sU
kdnetlerlnl muhaıafaı.a ediyorlardı. 

-EIT.MEDI-

Yıldızların şöhreti 
ne kadar sürer? 

Sakın bu sessiüiii saygı veya korku- Sessiz sinema zamanında azami bcı 
h atf~tmeylniz.. aene sürÜyordu. Son İstatistiklere göre 

Sıı.uyorlardi. ÇünU. hepsi de salonda yıldızların on sene kadar şöhretlerini 
konUfulacak ıeyleri merak ediyorlar ve muhafaza edcbilecelcleri zannolunuyor. 
•caba blifey duyabilir iİıiylz diye su.su
Yorlardı. 

Kriyon bpıyı binat &Çll}J.Ş,. GWe 
~~qlerin1 içerly.e. soktuktan sonra 
apıyı tekrar kapaınıştı. . . 

bUlç dö Gjz öndE: idi. 

~ayıı ve Kardinal de onun ardından 
Ve ayııı hat üzerinden geliyorlardı. 

lvta.yn, koca gözlerini etrafına Çevire
~-lc kardeılerinin siyasetlerine içinden 
-.ııet okuyordu. 
-........ 

Buna yaklnşan yıldızların isimleri şun

lardır. Jon Kra,;ford, Cari Kuper, Vik
lor Mak Laglen, Duglaa F erbankt11, Ob
rin, Vallaı Beri. Silviya Si.dney, K. Kol
ber, Karol Lombar, Marlen Ditrihe ge-
lince o, yıldız seçileli yedi sene oldu-
ğu için, daha Üç senesi va~dır. ' 

Bunun istisnaları yok değil.. Mesela 
Şarlı Çaplin. tamam 25 ııenedenberi yıl
dızlık şöhretini muhafaza etmektedir. 
Harold Loyid'in tôhreti yirmi seneliktir. 
Ripr Dik te keza 1 .. 

Şikago yanıyor . . 
' r 

02 Bükreş: Vasile Julea orkestrası, 18. 
25 Peşte. Radyo orkestrası. 19.15 Bük
reş. Orkestra konseri. 20.10 Laypzig: 
Halk musikisi. 2l Lltypug: Orkestra ve 
tenor. 22.30 Peş~c: Aubcr, Busset, But
tikay ve saire. 22.45 Bükrcş: Hafif mu
siki nakli. 23.30 Viyana: Hafif musiki. 
23.35 Prag: Plak konsc.ri. 

OPERALAR, OPERETLER: 
20.30 Prag: Nikolainin cI.usligc Wei

ber von Vindoor.t operası. 
ODA MUSIKISI: 
17.05 Varşv\·a: Oda ınıu;ikisi konseri 

(Porrino, Mahler) 
RESIT ALLER: 
17.15 Berlin kısa dal~ası: Keman ve 

piyano vir.türJz. musikisi. 19.45 Peşte: 

Çigan orkest.rası refakatiyle Macar şar
kıları, 20 Bükreş çift piyano ile Modern 
musiki. 21.30 Bükreş: Viyolonsel kon
seri, 22 Varşova: Şopenin eserlerinden 
piyano resitali. 22.10 Biiheş: Romen 
şarkıları. 

DANS MUSIKISI: 
19 Bükreş (Pllkla şarkıl! dans) 19: 

Varşova (P!nkla) 23: Va~va. 23.30 U-
ypzig. 

·aeya:z perdede -~anlanan Yeni radyo 
.bu f icia 67 sene · ·islasyonları 

sıp aranıyor 
Türk genci muhuip aranıyor 
Lisan qina usulü Ticariyeye va

kıf tecrübeli bir muhasip aranmak
tadır. Almanca ve Ingilizce bilenler 
tercih edilir. 

ADRES: ikinci Kordon Şapha
ne aokak No. 20 

S.7 1-6 «155» 

~ .................. , , ...... ' 
•ıt!Ml!N9 

EL.EKfRfK 
MOTORLERI 

Sanayide Siemehı Motör ve 
malzemesirli kullanan rahat eder 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

evvel Yaşanmıştır.;.. Ankar~ 1 .(H~i) - Kurulmata MET A~LUM 
olan radyo iıtaayonlamnız.ın i~,.atı ol· 

ti ~ d7.kuzuncu asnn en müthiş felike
~ llk.te§rin 1871 de Şikagoda vukubul
\' Uftu. O zaman gökyaranları olmıyan 
ş~ 1ıunarnen ahşap ~i.ruilarla dolu olan 
au &oda büyUk bir yangın çıkm~lı.Sa
llo erce devam eden bir mücadeleden 
«a~ı: itfaiye kollan kuduran alevlere 
ler: edebilmi§ler, yangını söndürmüş
~etı 1. .E~esi gün itfaiyeciler muvaffakı
•ıtı;.tinı kutlamak için bir :ı.iyafet sofra
<lett top.~dıklan sırada yangın yeni
olar ~tennl§, bir talisitlik neticesi 
dtı:~kan fırtına alevlerin müthiş sal
lt\Uftu ı önUne durulmaz bir hale koy
~t'ce ·.'Yangın, kuduran yan,gın yUz bin
~lllk 1118an arasında tarif edilmez bir 

l'apın11tı. Ve nlpayet Şikago şehri 

dukça ilerlemiıtir. Han kuruı:İıunuo ya- lambaları deposu 
nında yapılmakta olan stüd binasının da 

baştan başa bir kül ve enkaz yığını ha- yapısı hemen hemen hitmiftir. Pf!temalcılar 77 /79 
Telefon : 3332 

Jine gelmişti. Ate§ ancak göl kenarında Kısada 20 ~e uzdunda 120 kilovatla '" .. ••11!1•••••••-r# 
durmuştu. Diri diri yanmaktan korkan çalııacak olan i.ıı.i ra yo istasyonumuzun · 
binlerce in.san göle atılmışlardı. inıaatımn temmuz içinde biteceği tah- ~-!11111•• .. ••• .. •••9' 

Tarihin bu en muazzam faciası be- min edilmektedir. lnpatı yapmakta olan 
ya:z perdede yaşatmıya teşebbüs edil~ Markoni firmaaı; lüzumlu olan teai!leri 
tir. Hanri King adını taşıyan Amerika- yapmak Üzere malzemelerini kısım kısım 

ı b. hn A •• b · · b getirtmektedir. 
ı ır sa e vazıı u muazzam ışı aşar- . _ 

k tini. · ·· t · ti .F'llm ilko··n- Radyolarımız ıçın çok genıı ve bu-ma cesare gos ennış r ı , A • • 

tün dünyayı alakalandıracak zenaın hır 
ce izah edilen 1ereddütlere rağmen mu- h l '-ı B · · • . . . program azır anaca.ıı. ır. unun ıçın -
vaffakıyetle ıkına! edılnuş ve Nevyorkta !Ah· tlil d ·· '-'- b. k mı·ıyon a ıye er en mure.ıı..ıı.ep ır o 

Dr. Behcet Uz 
' 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Hastalarını her gün ual 11.30 
dan 1 e kadar Beyler sokaimda 
Ahenk matbauı yanındaki husus! 
muayenehanesinde kabul eder. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 

ilk temsili çok takdirler toplamıştır. cŞI- kurulacaktar. Netriyat: memleket jçi ve 
kago yangını>adını taşıyan filim hakkın- dııı olmak üz~re iki ana kola ayrılacak. 
da henüz sinema kritikleri baılanııı de- ve bu iki kol için ayn ayn programlar 
ğildir. En s;ok ~ir iki ay içinde bu filınin hazırlanacaktlf. Komi.yonda her -.ek.&· 

sanat dejerinl öfrenmiı olacatız. [ıeten birer D:)Gmoeeil bulunacaktır. .. .... ~llll•••••••~ml!"' 

sm: -
AÇIK AR • IRMA tLANI 

SALIHU tCRA MEMURLU
GUNDAN : 

Salihlinin Koca Çeıme mahal
leainde vaki tapunun 934/10 
tarih ve 13 numarasında kayıt
lı bir kıt'a arsa (50) lira ve ayni' 
mahallede tapunun 934/10 tarih ve 

1 

12 numarasında kayıtlı bir kıt'a ar
aa ( 60) lira ve Eski Cami mahalle- 1 
sinde tapunun 329/12 tarih ve 61 
nwnaraıında kayıtlı alt katı önü açık 
iki oda ve aynca bahçede iki oda 
bir mutbah ve kuyu yukarıda fev
kani camekanlı bir aalon ve buradan 
camekanla bölünmÜf bir oda ve ay-

SAHtfE 7 

. ' . 
iHMAL ETMEYiNiZ 

VE DERHAL 
.... 

HAKiKi YALDA 
ÖKSÜRÜK, GRİP, BOGAZ 

HAST ALIKLARINOAN sizi 
KORUR VE TEDAVİ 

EDER 

• 

nca iki odayı f81DİI ve alb ve üstü 
elektrik teaisatı olup her huauı na
zara alınarak yeminli ehli vukuflar a.. 

tarafından takdir edilen (1250) li
ra kıymeti mukaddereıiyle bu üç 

gayri menkul ipoteğin paraya çevril
mesi yolu ile 3/3/938 tarihine mü
aadif perıembe günü saat 14-15 te 
ihale edilmek üzere açık arttınna ile 
satılığa çıkanlmlfbr. 

-1,bu gayri menkullere ait fal'bıa
me 3/2/938 tarihinden itibaren her 
kesin görebilmesi için dairemizin 
938/726 numaralı dosya.siyle açık
tır. 

Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağırıldıktan sonra en 
çok bedel teklif edene ihale edilir •. 
Yukanda yazılı muhammen· kıyme
tin yüzde yetmİ§ be,ini bulmazsa 

ihale on be§ gün temdit ve on betin
ci gün ayni saatte yapılacak arttır
mada her k~ç kurup çıkarsa çıkıin 
o gün en fazla bedel veren müıteri
ye ihale edilecektir. 

ihale bedeli derhal veya verilen 
mühlet içinde yatırılmadığı takdirde 
ihale kararı feıh ve yeniden on bet 
günlük arttırmaya çıkanhp en çok 

Frankfurt Uluslar arası biçki akade
misinden diplomalı 

Karantina Tramvay caddesi No. 519 

1ZM1R 

bedel verene ihale edilir. iki ihale 
arasında fark fiat, faiz, maaraf, za. 
rar ziyan, aynca hülane hacet kal
maksızın doğnklan doğruya memu
riyetimizce birinci müfteriden tahsil 
olunur. 

Daha fazla malumat almak isti· 
yenlerin ııumarui yukarıda yazıli 
dosyamıza müracaat etmeleri lüm· 
mu ilin olunur. 

(191) 

KATRAN HAKKI EKREM 

Daim on 

No.9260 No.9360 
DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli ve 

üç yüz metre meıafeyi tamamen aydınlatır. Ayarlıdır. 
Bu fener ucuz olmaaı itibariyle çok ıatılınakta ve takdir edil

mekedir. Geceyi adeta aündüz yapan bu fenerlerden çok iatifa. 
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir m&hliiku diri diri tutmak miimkilnclür. 
Çhkfi ZİJ&Iİ sözdeki b .... yı kalll&fbrır, taYIİJe ederiz. 
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SAHlff: .8 __ _ 

IZMIR BELEDIYESiNDEN: . 
1929 senesi o/c 8 faizli İzmir belediyesi is.tikrazmm .31/12/937 

tarihi itibariyle icra edilen ke,idesinde kur'a isabet edip piyasa
dan ref'i icap eden istikraz tahvillerinin numaralarını atağıda · 
bildiriyoruz. Gerek amorti isabet eden tahvil bedelleri ve gerek
se 8 numaralı kupon faizleri İzmir ve istanbulda l~ Bankası gi•e· 
lerinden dönecektir. 

(100) liralıklar 10 Kanunusani 938 de yapılan kur'a ke.fideıi 

Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. 1 Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. 
9 27 46 54 64 4379 4394 4397 4403 4405 

84 88 100 102 113 4412 4420 4423 4424 4439 
115 119 121 126 l41 ı 4456 4475 4481 4494 4499 
143 156 164 177 178 4749 4754 4755 4756 4769 
197 205 221 225 243 4781 4786 5503 5507 5513 
247 256 264 266 274 1 5514 5519 5522 5523 5524 
276 279 284 290 2931 5528 5533 5538 5541 5546 
301 306 309 329 331 5549 5553 5558 5561 5564 
346 347 357 358 370 5578 5581 5594 5595 5605 
372 374 381 384 389 1 5610 5614 5617 5637 5648 

1 

397 400 420 430 450 , 5649 565..1 56i0 5678 567~ 
452 458 466 470 478 5699 5703 5705 5706 5710 
480 489 495 501 519 5713 5718 5722 5735 5749 
530 558 573 581 593 1 5750 5771 5780 5789 57931 
597 605 610 625 6281 5808 5813 5830 5845 5846 
663 677 680 692 6941 5848 5852 5872 5886 5888 
701 710 712 735 741 : 5883 5S02 5928 5930 5932 
743 752 758 765 767, 5937 5954 5SSO 5~64 5971 
789 191 792 soo 832 5975 5911 sss1 5gs1 5990 
837 839 848 868 883 5992 5997 6522 6525 6527 
887 902 913 931 937 6530 6546 6555 6574 6579 
939 952 960 961 986 6589 6610 6647 6532 664~ 
991 993 999 1015 1025 6681 6683 6695 6696 6697 

1043 1048 1049 1054 1061 6702 6703 6709 6715 6721 
1063 1070 1072 1076 1082 6722 6728 6729 6738 . 6742 
109Ş 1116 1118 1119 1122 6757 6768 6777 6779 6780 
1123 • 1124 1129 1130 1131 6783 679~ E803 6831 6840 

YENi ASIR 

Grip ve Nezleye 
30 ~uruşla silahlanmak gerektir 

( Korizol Kemal ) 
Grip, nezle ve enfluenza gibi mikropları ağız ve burunda 

ya,ayan haıtahklara kar~ı 

( Hilal eczanesi ) ve ( Korizol Kenıal ) 

HiLAi . 
ECZANESi 
KORIZOL 
KEMAL 

Bayan - Kız o fİ~e (Korizol Kemal) mi? 
Kız - Bilmem üzerinde (Hilôl Eczaneai) yazıyor (Kemal Ka

mil) .)azıyor .. Evet evet (Koriz.ol Kemal) de yazıyor ... 

Devlet demiryoUarı 
dürlüğünden 

Un1um •• mu-

idaremiz muhtelif İfletmelerinde istihdam edilmek üze 177 
lira ücretle beş tabip alınacaktır. ihtisası olanlar tercih edilecek~ 
tir. Sinleri 45 ten fazla olmamak tartiyle taliplerin uf ak bir ter
cümeihal ve bir fotografla zat i~leri müdürlüğüne müracaatleri. 

27~30--2 283 (157) 

• 1134 1135 1137 1146 1151 6842 6852 6854 6857 686G 
1153 1154 1164 1165 1167 .6873 6875 6877 6879 68S5 
1175 1193 1206 1213 1220 6895 6913 6916 6918 6935 
1227 1228 1230 1234 1238. 6937 6964 €981 6987 6991 
1239 1248 · 1257 1259 127G j 6995 6999 7010 7013 7026 
1286 1287 1288 129{) 13001 7028 7033 7035 7041 7053 
13~ 1306 1308 1316 1323 1oss ıoss 1010 1012 1086 
1328 1335 1346 1348 1358! 7091 7102 7112 7123 7125 
1361 1378 1380 1391 140~ 1 7128 7131 7110 7144 7149 
1407 1409 1422 1425 1427

1
1 716?. 7185 7193 7312 7316 

1432 1439 1447 1453 1460 734:; 7343 7363 7364 7370 
1464 1481 1486 1487 1488 7330 7383 7385 73g5 74()f) 
1498 1501 1503 1504 ~521 7415 7435 7455 7458 7473 10446 104ss ıo4ss 104Gi 10472 1os91 10100 10110 10111 10120 
1524 1529 1537 1538 1540 7489 7492 7517 75!8 7527 10476 10477 19481 10483 10485 10729 10731 10733 10739 10740 
1542 1549 1552 1554 15641 7535 7537 7542 7553 7573 10493 104~2 10~93 ıo4s4 10495 10143 1n14G 10148 1

1
0
0

153
5 

101s5 
1569 1574 1582 1587 158$ 7582 7586 7592 7593 76ü7 10497 1G5~3 10:02 ~OEG4 ıosnc 10757 10776 10789 79 10801 
1591 1601 1613 1614 1624 7641 7653 7656 7663 7672 10503 1U509 105?0 10513 10514 10810 10S17 10818 10828 10S36 
1628 1632 1637 1644 1646 7674 7687 7693 7699 771g 10515 10525 10530 10534 10535 10837 10845 10848 10860 10861 
1649 1653 1656 1658 1659 7723 7725 7726 7731 7749 10539 10545 10547 10549 10555 10859 10879 10896 10910 10915 
1664 1667 1669 1671 16831 7760 7761 7763 7765 7768 10556 IG55B 10571 10572 10573 lOSl~ 10920 10930 10946 10951 
1688 1693 1696 1698 1702 7778 7781 778~ 7798 7808 10374 10~75 10530 lO!iSS 10590 10960 10961 10963 10964 10974 
1704 1725 1731 1734 1743 7819 7853 7872 7876 7878 ıqss4 1059D lOGOl 10507 10519 10977 10985 10990 10997 
1764 1748 1753 1761 1766 7883 7885 7896 7898 7906 10622 10658 1056?. 10S64 10566 (154) adet 
1768 1774 1777 1783 1788 7913 7915 7916 7930 7937 (1000) liralıklar 10 Kirnıınusani 938 de yapılan kur'a ke~ideıi 
1790 1791 1800 1801 1804 7940 7950 7~5r\ 7960 79GS Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. 1 Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. 
1sos 1806 1819 ıs20 1821 7971 7972 7p73 79&7 7988 11011 11022 11031 11031 11042;11281 11281 11289 11300 11306 
1831 1839 1849 1851 1855 7995 8503 8517 $551 8552 11045 11045 11048 11055 11056; 11320 11324 11326 11331 11337 
1875 1883 1897 1898 19061 8556 8558 8558 8572 8580 11080 11094 11109 11117 11!52 11358 11378 11392 11406 11412 
1907 1911 1912 1915 1917 8591 8592 8594 86!7 8619 11164 11165 11179 11187 lll92 j 11492 11423 11426 11433 11434 
1923 1935 1947 1948 1952 8622 8625 8628 8631 8636 11193 11196 11204 11212 11~13 1 11435 11443 11448 11451 11481 
1956 1958 1959 1965 1958 8638 86(4 8~4Q 8654 8581 11246 11252 11260 11262 112731 (55) adet 
1975 1982 1983 1989 1992 8683 8695 870r 8715 8720 2~9 342 (190) 

8753 Tek ve çift yük araba sahipleri- 'ı yan sokağında 200 metre boyd:\ 
883! nin nazarı dikkatine: : aplırılacak lağım 18/2/938 cuma 
8869 Belediye &mırı c!ahiiinde işliyen günü saat on altıda açık eksiltme ile 
8Sv6 veya l-.ariÇten şehre giren tek veya ihale edilecektir. Ke§if ve şartname-
8958 1 çift atlı yük arabalarının tekerlekle- leri 2490 sayılı kanun mucibince 
8997 rinin genisliği yedi bucuk santimden L _.ıeı·1 mukab·1· d b "h d. l'k 

~ • ~ • . oeu ı ın e aş mu en ıs ı -
9018 aşa~ı clmıyacF.g•ne. ve bu santımden ten tedarik edilir. 
9044 aş .. cı o!an arabaların da çalıştı:·ılmı· iştirak için yüz altı lira elH ku-
9051 yacağın:ı dair 11 / ıı ı93s larihind~ ru§lul •llllvakkat teminat makbuzu 
9071 ve:-ilmi~ olan müc!det bitmek üzere 

veye bv.nka teminat mektubu ile 9089 dir. 1 
9111 Araba sahip!erinin şimdiden teil- sör,.e.nen gün ve saatte encümene 
9136 bir almaları ilfın olunur. ge.ınır. 
9174 30--1- 2 319 (178) 2 - Senelik kirası 60 lira bedeli 
9217 1 - Be~ yüz otuz sekiz lira otuz muhammenli üçüncü Kahramanlar 
9237 yedi kuruş bedeli keşifli gümrük sokağında 28 sayılı bahçe ve kule
~~~~ kerşıtında otobüs bekleme mahal- nin bir s~nelik kirası başkitiplikteki 

9312 
1i baş mühendislikten tedarik edi- §artn:ımesi veçhile 18/2/938 cuma 

9325 lecek proje, keşif ve şartnamele- günü saat on altıda açık arttırma ile 

9354 ri veçhile 15/2/938 salt güni! sa- ihale edilecektir. iştirak için dört li-
9381 at on altıda acık eksiltme ile ih:ı· ra elli kuruşluk muvakkat teminat 
9398 le edilecektir. iştirak icin kırk li- makbuzu ile söylenen gün ve saatte 
9410 ra elli kuruşluk muvakkat temi- encümene gelinir. 
9444 nal makbuzu veya banka teminat 27- 2-9-15 273 (159) 

1 - Bin yüz kırk beş lira seksen 9456 mektubu ile söylenen gün ve sa· kuruş bedeli ke§İfli, Şehitler cadde-
9478 atte encümene gelinir. ıinde demiryolu pasajından ba§lı· 
::~~ 2 - Senelik kir"sı (125) lira yarak 120 metre boydaki yolun ve-
9551 bedeli muhammenli mezarlık ha· rilecek paket taşlariyle yeniden dö-
9568 şında 2/1 sayılı barakanın bir se· Jellirilmesi 22/2/938 salı günü sa-
9592 nelik kirası baş katiplikteki Jart· at on altıda açık eksiltme ile ihale 
9621 namesi veçhile 15/2/938 salı gü- edilecektir. Ke§if ve §artnameleri 
9634 nü saat on altıda açık arttırma ile 2490 sayılı kanun mucibince bedeli 
9662 ihale edilecektir. htirak için do- unukabilinde ha§mühendislikten te-
9696 kuz lira elli kuru~luk muvakkat darik edilir. t,tirak için 86 liralık 
9753 teminat makbuzu ile söylenen gün muvakkat teminat makbuzu veya 
9784 ve saatle encümene gelinir. banka teminat mektubu ile söylenen 
9807 3 - Senelik kirası kırk beş li- gün ve saatte encümene gelinir. 

••• -ızmir Gazi 

. -... 
--~ 

YILDIZ 
KADIN DİKİŞLERİ ve 
ŞAPKALARI atelyesi 
Bayanlar! 
Sizlerin yüksek 

İnceliklerini tatmin 
yesi açıldı .. 

gıyım zevkinizin 
edecek diki,, atel· 

Bayram için ıipari~lerinizi acele ediniz. 

PARIS, LONDRA, ViY ANA MODALA
R iNiN YOKSEK MODELLERi TAKIP 

VE TATBiK EDJLIR. 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÖZGÖREN 
PARIS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 

DIPLOMALI 

Lütfen adrese dikkat ediniz: 
Hükümet caddeai Şamlı sokak Nu. 28 

TL. 2535 IZMIR 

M .... 
bulvaı·ında Sağlık • 

evı 

HUSUSi HASTANE 
Oı·rratör Milat Ba-

ran tarafından yeni-~--
der. anp ve tesis edi
len bu hastane tzmir 
ve civarının büyük 
bir ihtiyacını karııla

mıtlır. En modern 
konforu haiı; ve en 
mükemmel fenni teı;· 

hiutı baadir. Hasta
ların temizli!c, İstir:ı· 

hnt ve ihtimamlarına 
son derece dikkat ve 
itina edilmektedir. P~U;"11 

Kabul ,eraiti fev· 
kalade ehvendir. Gece gündüz daimi doktoru bulunan müeuese1 müra~aat 

edecekleri 'her an kabui eder ve hastalar diledikleri hekimler taraf Hl dan teda· 
,.; ettirilmektcdirler. 

= -- -

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Ditleri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzurı 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik diş macunudut• 

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

M 1 
Krema makinalan geJdl .... 

Bu makinalar dünyanın her ye~~}ı• 
de sütçülük aleminde büyük •;;. 
ret kazanmıf ve en verimli J11ş 

.?001 2008 2013 2018 2037 8724 8725 8732 8735 
2038 2040 2041 2044 2048 8755 8783 8801 3303 
2053 2oss 2os3 2os5 2012 8833 ceso 8855 ssao 
2011 2os4 2092 2096 2098 8875 ess1 SBB4 sss1 
2099 2101 2102 2110 2121 8928 8945 8950 8951 
2123 2131 2132 2135 2147 8959 8964 8969 8976 
2151 2159 2161 2163 216s 8998 sooo soo1 9013 
2172 2174 2177 2194 2200 9029 9030 9036 9040 
2204 2206 2216 2217 2218 S045 9047 9048 9049 
2221 2225 2229 2230 2235 9060 9063 S066 9070 
2240 2243 2245 2262 2268 907G 9081 9082 9037 
2210 2216 2281 2286 2305 9091 go93 9098 9105 
2316 2322 2333 2334 2337 9115 9118 9120 9124 
2343 2344 2346 2348 2351 9137 9161 9164 9173 
2353 2356 2373 2376 2379 9177 9186 920ô 9208 
2387 2388 2393 2408 2413 9224 9226 9227 9229 
2417 2427 2434 2437 2442 9258 9261 9266 9267 
2450 2458 2460 2467 2470 9273 9278 9289 9294 
2479 2487 2490 2493 2494 9296 9302 930S 9308 
2506 2507 2514 2516 2518 9314 9315 9317 9322 
2533 2534 2538 2545 2549 9331 9335 9336 9343 
2550 2551 2552 2558 2562 9356 9357 9362 9366 
2565 2567 2573 2577 2578 9382 9384 9387 9394 
2581 2588 2591 2610 2616 9399 9400 9402 9405 
2620 2632 2635 2642 2644 9414 9415 9428 9440 
2646 2655 2662 2666 2667 9445 9448 9449 9453 
2671 2672 2698 2699 2709 9462 9463 9472 9475 
2718 2722 2723 2727 2733 9480 9485 9488 9494 
2742 2749 2759 2763 2765 9506 9511 9516 9522 
2771 2772 2793 2805 2807 9530 9541 9544 9550 
2813 2820 2826 2832 2833 9562 9564 9565 9566 
2839 2842 2843 2851 2857 9572 9575 9579 9582 
2876 2877 2884 2888 2893 9596 9616 9617 9618 
2894 2895 2910 2911 2919 9522 9626 9631 9633 
2921 2928 2933 2938 2943 9639 9642 965J 9660 
2964 2981 2995 4001 4016 9665 9676 9677 9687 
4034 4046 4047 4060 4062 9697 9713 9731 9737 
4089 4092 4094 4100 4111 9757 9762 9766 9768 
4135 4138 4143 4148 4149 9791 9792 9797 9803 
4157 4165 4194 4199 4200 9817 9818 9819 9827 
4202 4214 4215 4231 4232 9839 9841 9851 9863 
4234 4242 4245 4250 4252 9881 9892 9893 9902 
4256 4259 4263 4264 4266 9909 9919 9923 9924 
4272 4276 4280 4282 4284 9932 9933 9936 9938 
4290 4299 4325 4328 4332 9943 f 944 9948 9952 

9836 ra bedeli muha.mmenli Damlacık 2 - Bin elli lira bedeli ketifli, Sa-
9867 caddesinde hastane ltar,ııında latin oğlu mahallesinde Salatin oğ-
9903 4/1 sayılı deponun bir senelik ki- lu camiinden ba,lıyarak Burç so-
9925 rası bas katiplikteki fartnamesi kağma kadar olan Tama,alık soka-
9940 h'l . 15/2/938 l .. .. t jında 150 metre boyda yaptırılacak AYNI FABRiKANIN 9953 veç ı e sa ı gunu saa A~ •••• 

on altıda açık arttırma ile ihale lagım 22/2/ 938 salı gunu saat on MIELE Bisikletleri 

ne olarak tanınmıştır. ·ı 
Son sistem yeni modelleriJ111

• 

gelmiftir. 

4341 4353 4359 4363 4371 9970 
d.l kt• 1 t• k . . .. l. 11. altıda açık eksiltme ile ihale edi- MIELE Motosikletleri (1046) d t e ı ece ır. ş ıra ıçın uç ıra e ı l kt• K .f l . 2490 . a e . ece ır. eşı ve ,artname en MIELE Elektrik süpürgeleri. 

(500) lıralıklar 10 Kanunusani 938 de yapılan kur'a ke1idesi kuru•l~k ~.uvakkat t.~mınat mak- sayılı kanun mucibince bedeli mu- iZMtR ve civar umum satı, de-
Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. 1 Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. buz~ ıle soyl~n;n gun ve saatte kabilinde başmühendislikten tedarik posu: 

10015 10018 10023 10028 10029 10221 10227 10232 10248 10293 encumene gelınır. edilir. I,tirak için 79 liralık muvak-
10039 10043 10054 10055 10057 10294 10304 10313 10320 10324 25~29~2-9 256 (146) kat teminat makbuzu veya banka 
10082 10099 18115 10122 10125 10326 10336 10349 10352 10354 1 - Bin dört yüz yirmi lira be- teminat mektubu ile söylenen gün 
10133 10135 10142 10153 10161 10360 10371 10383 10397 10413 deli ke,ifli bayındırlık aahumda Dr. ve saatte encümene ıelinir. 
10166 10168 1-0176 10177 10187 10414 10422 10424 10432 1-0437 Mustafa Enver bey caddesinin iki 28-:--2- 10-16 274 (163) 

MIŞLEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

Gazi Bulvarı No. 11-21 
Telgraf: KAUKI • IZMIR 
,Telefon ı 3858 . -
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•ltzt '*•mak arbk bir kOlfet deUfldh', 
zire .. ,rt bbHI kıraa olan PERLO
OENT dtt Macunu ltu kOtfeti ortada• 
bldlrMefdw. 

PERLOOENT eol ınl'dl oldulu gibi, 
....... uaade....wetlr. 

TURAN rabrik~ları mamu!itıdır. Aynı zamanda 1 uran 
tuyalet ıabunlarını, traş aabunu ve kremi ile gUzellik krem
lerini kallanlDIZ. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
bflar ieln lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyuıla •e J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. aa• Telefon ••&s 

\ ·. 

....., 

Saç Eksiri 
8-çlann d&k&lmeaine ve kepekleumeaine mani o!ur. Komojen 

.. darm k&klerini ku•v~tlendirir ve besler. Komojen saçlann 

tadaaıd1r. Tabii renklerini bozmaz, lltif bir rayiba11 vardır. 
IComojen Kanzuk saç eküri maruf rczaneler!e ıtriyat mağuala
tlaada bulunur. 
~ ti 

(Arti) 
t.. kibar Ye kıymetli 
~7alan her cins 

J'I boyamak için 
~ auda 'ft7a alkol-

erimek üzere Al
~ll.Janın Barmen teh 
~deki en büyük bo
~abrikaımdan ge
~.. eğe muvaffak ol
~lurnuz ARTI mar
~ boyalan 9 EYLOL 
"it tlrat epoıunda \'e 
~ ~ -haratçı ve~ 

=- 3W -Anelin Boyaları 

Fiata her keseye e(veritl~ 
BürOk radrolar111 evsaf 

· ve kudretinle · 
Lüks a6ateri·~ 

~ 
bir radyo 

tf ...... 

SPARTON 
·38 MODELi.. , 

SATIŞ YERl: -

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyiilı Karıliçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler 
SÖKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz 

~··············~;·~·~·~~····~·~~;·~~~~i·············~ 
. . . . . . 
E Norveçyanın lıaliı Morina balıkyaiıdır. iki : 
E defa ıüzülmU.tür : 

f. • ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioilu Huu karı-da B.tclwak - bmir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. aaa..-

Olivi Ve Şüre. DEUTSCHE LEVAN 
LıMITET TE - LINIE 

Vapur acentası G. m. b. H . 
BIRINCl KORDON REES HAMBURG 

BiNASI TEL. 2443 DEUTSCHE LEVANTE - LlNIE 
Lllerman Lines Ltd. HAMBURG, A. G. 

ALGERIAN vapuru 20 ş0n kanunda ATLA:> LEVANTE - LINIE, A.G. 
gelip Londra, Hull ve Anversten yük BREMEN 

çıkaracak ve ayul zamanda Londra ve GAL!LEA vapuru 19 ikinci kAnundt 
Hull için yilk alacaktır. bekleniyor. Rotterdaın, Hamburg ve Br9 

HERON vapuru son Unun BOnunda men için yük alacakbr. 
ve şubat iptidasında gelip Londra için MACEDONIA vapuru 28 i.klncl kl-
yük alacaktır. nunda bekleniyor. Hamburg, Bremeıa 

POLO vapuru şubat ortasında Lond- ve Anvers limanlarmclan ylilıc. çıkaracak
ra, Hull ve Anversten gelip yUk çıkara- tır. 

cak ve aynl zamanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LINES 
için yük alacaktır. '11ı.P Export Steamship Corporalion 

LIVERPOOL HA 'ITI EXM1NSTER vapuru şubat iptidala· 
MARDtNtAN VAPURU şubat iptida- rmda bekleniyor. Ncvyork için yük ala

sında Liverpool ve Svanseadan gelip cakur. 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- EXMOOR vapuru 10 şubatta bekle-
pool ve Glasgov için yilk alacaktır niyor. Nevyork için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru şubat ortasında Li- EXHIBITOR vapuru 20 şubatta bek· 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- leniyor. Nevyork için yUk alacaktır. 
racak ve ayni zamanda Liverpool · için STE ROY ALE HONGROISE 
yük alacaktır. DANUBE MARITDIE 

DEUTSCHE LEVANTE - LINtE TISZA motörU 19 ikinci klnunw 
1LSE L. M. RUSS vapuru 31 son kA- bekleniyor. Port - Salt ve Iskenderl~ 

nunda Hamburgdan gelip yilk çıkara- llmanlanna ylik alacaktır. 
caklır. 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler
den acenta mesuliyet kabul etmer.. 

•JUC -
Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
BUCARFSr 

DUROSTOR vapuru 10 şubatta Kös
tenceye hareket edecektir. 

JOHNSTON VARKEN L~ 
LIVERPOOL 

JESSMORE vapuru 28 ikinci k.Anun· 
da bekleniyor. Burgu, Vama ve Kös-

ROY AL NEERLANDES tence için yUk alacaklar. 
KUMPANYASI DEN NORSKE lıfIDDELHAVSLINJB 

OBFBON vapuru 7/2/938 tarihinde OSLO 
beklenmekte olup Rottel'dam, Amater- BAALBEK motöril 10 fUhatta bekle-
dam ve Hamburg limanları için yük ala- nlyor. Dieppe ve M~ lilualarına 
cakhr. yt1k alacaktar. 

STELLA vapuru 8/2/938 tarihinde llhdald hareket tarlhJeri,.Ie nav-
beklenmelcte olup yUkUoil tahliyeden lunlardald detifikliklerdea acenta me-
90Dl'll Burgu, V ama ve Köstence li- auliyet kabul etmez. 
manlan için yük alacaktır. Daha fazla tafsiltt almak lçla Birin· 

ULYSSES vapuru 18/2/938 tarih.in- d Kordonda V. F. Henry Van Dtt ZM 
de beklenmeke olup yükünü tahliyeden ve Co. n. v. Vapur acentalığma milra· 

,ii~iiiiiliiiiiiiiiiiiiıiiiiilıiimıii:liiiiiiiıiıii!lıiıilaıa sonra Burgas, Vama ve Köstence li- caat edilmeal rica olwıu.r. 
• manları için yük alacaklır. TELEFON No. 20G'l/2008 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMAN i .Y E 
Sirkecide 

o 

STELLA vapuru 21/2/1938 tarihin- -----------
de beklenmekte olup Rotterdam. Anıs- manian için yük alacaktır. 
lerdam ve Ha.mburg limanları için yUk SERViCE MARt11ME ROUMAIN 
alacaktır. SUÇEA VA vapuru 14/2/938 arihln· 

SVENSKA ORtENT UNIEN de beklenınelde olup Malta ve Manıll-
AASNE vapuru 7 /2/938 tarihinde ya limanları için yUk ve yolcu kabul 

beklenmekte olup Rotter.danı, Hamburg eder. 
Gdynia, DanWg, Danimarka limanları Daha fazla ta&ill\ için WDcl Kôrdoo
Isveç ve Baltık limanlan için yUk: ala- da Fralclli Speroo valMJJ' acentalma mil• 
caktır. racaat edilmesi rica olunur. Navluıılar

FINN vapuru 22/2/938 tarihinde ge- daki ve illnlardald değifüdilclerden 
lip Rottcrdam, Hamburg, Gdynia, Dant- acenta mesuliyet kabul etmez. 
zig, Danimarka ve Isvcç ve Baltık 11- Telefon : 2663/4111/4221 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eaki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ere 

halkına kendisini sevdirmiştir. . M • h et 1 k •k 
ıur?::.ııerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu· anısa şe rı e e trı te-

Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. . • 

u-!•tanbulda bütün Ese ve lzmirliler bu otdlerde buluıurlar. sisat hırliği reisliğinden: 
"" 1 - Maniıa ,ehrinde yeniden yapılmakta olan elektrik santral 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK, 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretiJe rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktad1r. 

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

En korkunç düşman ve en 
mükemmel silah 

.. 
rz..... -

Soğulı algınlığına ltarıı kend:nizi GRIPIN Jıa,eleriyle Aoruycmuz. 

SOOUK ALGINLIOI: Bat, dit. GRIPIN: Otümekten mütevellit 
bel, kulak ainlarma sebep olur. hastalıklara mini olur. 
GRJPIN bütün ağrıları dindirir. SOOUK ALGINLIOI: Kırıklık, 
SOOUK ALGINLIOI: Nezle, iTİP neteaizlik teYlit eder . 

binası demir çatısı nafıa müdürlüiünden musaddak proje, pli.n 
ve ketifnameleri mucibince 4436 lira ke•if bedeliyle açak eksilt
meye konulmuftur. 

2 - · Bu İfe ait fartname ve evrak tunlardır: 
A - Eksiltme tartnameıi ve buna me1 hut huıuıi ve fenni f&rl· 

name, 
8- Mukavele projesi, 
C- Plan ve projeler 
fıtekliler bu evrakı 22 kUl'\lf bedel mukaLilinde Maniıa 9ehri 

elektrik teıisat birliği reiıliiinden alırlar. 
3 - Eksiltme 16/2/938 tarihine rastlayan Çarf&Dlba günü ıa

at 15 de Manisa belediye dairesindeki hususi mahallinde topla
nacak olan birlik encümenince yapılacakbr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 333 lira munkbt 
teminat vermesi ve bundan bqka qaiıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lizımdır. 

A - 938 yılana ait ticaret odası Yeeikaaa. 
B - Bu demir çata itini bizzat yapabilir ehliyette Yeya bir ehline 

yaptırabilir olduğunu gösterir veaika .. 
21-25-2-S 201 (119) 

Kadıköy vakıflar müdürlüğünden: 
1 - Tqdelen menbamdcı mevcut hangara iliTeten yapılacak 

tite depolan makine ve 1.:azan depolan ve ıu depolan 24895 lira 
90 kunq bedeli ketif ile 1er'idepri üzerine 29/1/B'JS tarihinden 
16/2/938 tarihin0 kadu on bet gün müddetle kapah zarf usu
liyle eksiltmeye konulmUflW. 

2 - Bu İnfaata ait prtname projeler .e mukavele Ye yapıla
cak İDf&&bD nm ve cinaini gösterir bulisai ketfiJ't' 15/2/938 
ÜflDI aaat on yediye kadar lstanbul Takıflar bat müdürlüğü bat 
mimarbiuadan 123 kanat mukabilinde alınabilir. 

3 - ihale 16/2/938 çaqamba pü aaat 15 de Kadıköy va• 
laflar midirlfilinde u:rpn fiat yeren nlnflar umum müdürlij.. 

· iünden iatizan edilmek f&l'lİyle yapılacaktır. Zarflar ihale ıaa .. 
tinden bir aaat enel ,..1r1.z mukabilinde komisyona verilmit 
olacaktır. 

. ııe: lar da ara ya nız. 
~ tok k&rh hem de 
i · ~ctat boyalann en 
~r. Her c.ina ıom-

l Ye bir çok tehlikeli haatahldar do- GRIPIN: Kınkhiı geçirir. Neteni-
iurur. :ıi iade eder. 

4 - Ekailtme,e ıirmek ilteyenler 1900 liralık teminatı mu· 
nkluate Uçeeiai ~By nkıflar müdürlüğü veznesine teslime 
mec:bmdurlar. 

\>e 1..-~· pomza a._ -=naeri marangoz 
....,_ıq.,_._ M •ıD 1 1 

GRIPIN 
· S - Eluiltmere ıia ...... iateyenler mimar Ye?& mihendiı ol .. 

...ı.... Ye ..._ beanr Jirmi bet bin liralık itleri İJİ bir ....-ette 
,..pbldanm w.t edecek MJlndll'hk babnhiınm ff9iblarını 
letest .ı ftlnflar Mt m&•lliü mimarlıima p.tererdt aynca 
ftlilra almal.-ı tneYMh&. 

30 a ı ıo Dl (ITT). 



SAY.t'A: 10 

Fransa deniz ·kuvvetlerini artırıyor 
Bahriye nazırı yeni Fransız deniz proğramını izah etti 

Fransanın bahri vaziyeti Pekindeki Çin hiıkümeti 
tehlike ve tehdid altındadır Eğer asayişi temin ederse 

ltalya da filosunu takviye ediyor Japonya kukla hükümeti · tariıyacak 

Jarcm haruiyc bakanı S11!]i Yaı:n 

1 bnl.ov, 31 (A.A) - Çin tebliği: 
Tier.tsinin Soosein c:varına sıkı~mış 

okı Çi':l ve Japon kuvvetleri bu iki şeh-
1 ri birka-; defa nl•p verdikten sonra ~ehir Sılah tchdidı altında zorla Japon çekip teslim olan lıir Çinli aile ... 

lr.ih:ıyct Çinlilerin elinde k.ılmıştır. Çin Tokyo, 1 {ö.R) - Hariciye nazırı 'hakkını vermelidir. 
~ p. 

1 kuvvetleıi Penı:;punun cenubunda Llnva- Pekin hüki.imeti Çinde nsayi" ve nizamı Tokyo, 1 ( ö.R) - Domei ajansı tıı• 
•ı' in Hovani Japonların bütün hücumları- temine muktedir olduğunu S:Ö!terir göı1- rafından bildirildiğine göre Sovyet ot0~ 
na rağmen elden çıkarmamı~lardır. Çın termez Japonyanın bu hükümeti tasdik ritelcri ecnebilerin Siberya topraklarııı• lngili:: fılosu 

Londra, 1 (ö.R) - Nelson ve Rod-lnesinde hahriyc için hazırlanmı1 olan 
'1ey zırh1ı1arıy]e diğer gemilerden mürek- bütçe tahminleıini tekrar gözden geçir
kep Jngiliz filosu tarafından Lizbona ya- mek lazımdır. F ran~anın 19 38 bahriye 
pı]an ziyaret bütün gazeteler taıafından bütçesi bir itidal ve akıl nümune!i idi. 
memnuniyetle kaydedilmektedir. Filo Fakat dünyanın diğer milletleri nezdin
onayurd filoau baıkumandanlarının ida- de makes bulamadı. Bu vaziyeti göz 
resi altındadır. cDaily Heraltb bu zi- önünde tutmamak F ransanın çok yakın 

Roma, 1 (ö.R) - Yeni italyo:ın bnlı-ıkuvvt:tleri diğer taraftan Yans:tzenin !edeceğini ısöylemi~tir. Şanghayda ve Çi- girmeleri husueunda müşkülat çıkaTJJl•k• 
riye programı 35 bin tonluk cRoma~ ve I mansabında hnva fılolarının da yardımı nin diğer noktalarında Japon kuvntle- t:ı ve vize vermemektedirler. Bu giiÇ• 
•lmpero:. :.r.ırhlılarındnn başka bir çok i!e Vuhu ''e Hu<:n!en ü:ı:erınde taarruz- rinin hulunma~ı rneııdesine gelince bu lükler Siberyada yapılan a~keri hareket• 
tahtclbaihr ve 12 ke~if kruvazörü insa- larını tekrar etmişlerJır. hu~usta ancak Çindeki ihtilaf kat'i ola- lcrle alakadar görülüyor. Sovyctler arı• 
!mı göz önündr tutmaktadır. Çin tnyyarcleı i dün Hsunn°on üzerine rak nihayet buldııktan '"oma bir karar cak diplomatik pasaport sahiplerinin Si• 

ynreti asırdide lngiliz - Portekiz ittifakı
nın bir tezahürü şeklinde görüyor. ln
giliz bahri erkiinıyle Portekiz hükümeti 
arasıncla sevkülceyı meseleleri görÜoıüle
cektir. 

menfaatlerini. denizlerde ve deniz ötle
lerindeki vaziyetini gözden kaçırmak 

olur. Hükümeti bu vaziyetten haherdnr 

Paris, 1 ( ö.R) - Deniz siliıhlannda 1 bir hücum yaparak Japon mevzilerini verilebilecr.ktir. Her halde vaziyete ne- berynya girmesine rnÜ!'laade ediyorlar9'1 
daha şiddetli bir şekil alan yarış Fransız 1 bombardıman etmişler \ 'e bu mev.kiin zarcı etmek ve mahalli hükümetlere asa- da bu diplomatik vizeler de son derece• 
bahri m3hafilir.i ' kaygılandırmaktadrr. !şimalinde 7>ehri geçmeğe te~ebbü!'l eden yişin muhafazası hunısunda yardım et- de azaltılmıştır. 
Gittikçe dahn büyük mikyasta yapılan j1npon kuvvetlerinden üç yüz kişi)· i öl- mek üzere bazı Japon fırkalarının ihti- Roma, l ( ö.R) - Şanghaydan bil• 

inşaat bir ulh garantisi gibi gösteriliyor-. dürrn .. lerdir. JBr bittikten sonra da Çinde kalmaları diriliyor: Hong-Kongtan Şanghaya göl\' 

Bununla beraber cDaily Herald• 
cDeuschland:. kruvazörü ile iki tahtcl
l>ahirden mürekkep l>ir ·Alman filosu
nun Lizbonda lngiliz filosuna tekaddüm 
ettiğini ve payitaht halkı tarafından pek 

etmek ve icap eden tedbirleri teklif ey
lemek fikrindeyim. Bahriye nezaretinin 
başına geçerken tecrübe edilmiş bir as-

1 
sa da bu tecrübe dünya kadar eskidi ve 1 Şanghnyda mühim Japon takviye kuv- muhteemldir. Japonya bütün Çinle bir derilmi~ olan bir tabur lngiliz askeri "ş' 
,imdiye kadar eulhu koruni'ağa muvaf- vetlerinin sevkedilmekte olduğu müşn· ekonomik anlaşma akdini istemektedir. purla Şanghaydan oyrıl~ıştır. Bu ku,-. 

fok olduğu görülmemiştir. ltalya tarhfın- j hede edilmiştir. Bu nnla~ma Japonyaya maden aramak vet Sudana gönderilmiştir. 

keri teşkilat, inceden iner.ye tetkik edil
miş planlar ve tam rnndımanln çalışmak 
için ancak bir karar bckliyen istih:oıal va-

dan her biri 35.000 tonluk iki zırhlı ile 1 
birçok tnhtelbahir ve 12 kruvazör inşa· K d Cezr"ı T db• ) G •• •• •• J •• k 
sına karar verildi~ini bildiren heyecanlı 1 onsey e e ı r er oruşu ur en 
tebliğden sonra Japonya da yarışa ka-

iyi karşılandığını da hatırlatıyor. 
Paris, 1 ( ö.R) - Yeni bahriye na· 

ı:ın B. Villiam Bertrand bahriye neza
retine memur gazetecileri kabul ederek 
ehemmiyeti aşikur olan ıu beyanatta bu
Junmu~tur: 

sıtaları buldum. Şimdi tehdit altında olan 
bahri vaz.iyetimizi iade etmek ic;in karar rışmış ve 42 bin tonluk bir zırhlı yap- L h H 16 dd 

mağa karar vermiştir. Bunu Amerika ta- e a nazırının ncı ma eye 
\'eril ince ve icap eden mali tedbirler alı- kip e<lert>k 45 bin tonluk zırhlıları tezg5- e 

cBahriye nezaretine geçer geçmez ilk 
kaygım memleketimizin bahri vaziyeti 
ve diğer bahri devletlerin vaziyetleri 
hakkında tetkikat yapmak olmuştur. 
Bahri İnşaatın süratle inkişafı ve bir ay
dan beri tamamiylc yeni bir safhaya gir
miş oJması dikkatimi cclbetti. 19 3 7 ııc-

~~~::ıt::~!nf:~~=t~a~~~:~:ğ::~r~:~~~ ::b::ı:~~~ğ:z~:üı::i~ı::~ş~:· ::~a:e~ şı.ddetlı· hu·· cumu Romayı sevı·ndı·rdi 
cİ malumat ·veremem. Fakat alacağımız. keti takipten geri kalmıyacnktır. ltalya 1 

tedbirler bazı eski harp gemileri yerine ve Almanya bu tonilato müzayedesine iş-ı Romn, ı (ö.R) _ L~histan hariciye 
yenilerinin ikamesini talik etmemek1en tirak ederlerse bu yarışın nereye kadar nazırı B Bek tarafından Cenevredl' yir
ibarettir. Sarfedeceğimiz gayret sayesin- uzayabileceğini kestirmek güçtür. Yal- mi sekizler komitesinde paktın cezri 
de memleket, serbest millet halinde mev- nız §Urnsı tahmin ve temin edilebilir ki tedbirlere nit olan on altıncı maddesi 
cudiyeti için elzem olan kuvvetli ve da- bu yarı~ın neticesi devletler için mali 1 aleyhinde şiddetin alınan va7.İyet Roma 
ima her ihtimale hazır donanmaya sa-

1 
hnrnbi ı.-e netice itiı. ~:"Vle harba daya-ı mahafilinde iyi karsılannııstır. B. Bek 

hip olacaktır.> nabilecek bir rekabet olacaktır. pakta karşı fıdefJ bi: takbihn:ıme soy-
------------------------ !emiştir. Bunu miiteakip L 0 histan hari-

F .t t ~ ciye nazırının derhal Var~ovaya dönnıe-r a nsanın 1 are 1 1 si de dikkati çekmiştir. Lehistanın Ce-
ncvrcye karşı vaziyetini B. Bek 1arafm-
dan yirmi sekizler komitesinde söylenen 
nutuk esasları dahilinde tayın etme"i 

B • h t • t db • ı b k beklenmektedir. · ır eye yenı e ır er SU• Ccnvre,l(ö.R)-Konseyintnsvi-
bine nrzedilecek karar sureti metni hak-

rwtı• le a v k t ""' 1 kında Ingiliz, Fransız, Rus ve Çin <lele-'-' çıgı apa maga ça iŞI yor gcıeri nrasında :mıaşma h5s11 olmuştur .. 
Paris, ı (ö.R) _ Devlet nazırı bay nevra edeceklerdir. Istihbar edildiğine göre bu karar sure-

B F tiyle konsey ferdi olarak Çine yardım 
onnet ransanın ticari açığını kapat- cPopulairc> gazetesinde sosyalist par-

mağa yarıyacak tedbirleri tetkik etmek tisi genel sekreteri B. Paul Faure ise etmeleri hususunda Milletler cemiye1i 
tizcrc muhtelif idarelerin salahiyetli k I zl .. • .. . 1 l 5zası olan devletlere emniyet ve itima-

pe n n umıt gostermıyor ve §Un an 1 d l ·1d· k . · 1 
memurlarından mürekkep bir konfe- yozıyor : Şimdiye kadar bütün kaba- ı ını >ı ırece tır. Çın de egas:;onu pek 
ransa riyaset etmi"1ir. Per<:embe gunu h tl 1· ti ··kı ı·ıd· H 1 b. fazla güçliik çıkarmadan bu metni ka-s• ·~ a er sosya.ıs ere yu e ı ı. c e e ır . 
yeni bir içtima yapılacak ve B. Bonnet .. .. . . bul etmiştir. Bahusus ki Vaşingtondan 

hukumetten çek.ilsınler, her şey çabu- d . ı t•k k ki d l ı t.: ı 
muhtelif ihracat müessese ve grupları- ıp oma ı ayna ar an ge en ıauer l'r 

cak ve kolayca yoluna girecek, nizam A ·k h"k" . . h . • · · 
nın mümessillerini kabul edecektir. yeniden doğacak, emniyet canlanacak, merı a u umetının arıcı sıyasetın-

Paris, 1 (ö R) - cEre Nouvelle> ga- • . 1 d2 hiç bir değişiklik :yapmamak ve yeni 
• 1 malı kalkınma bır çocuk oyunu olacak> h' b. •ttü k kel k h d 

cd k F denıldı. Işte sosyalıstler hükümetten , __ 1,. k . . ld 
ı.etesı ma iye nazırının nutkunu tahlil . . . l ıç ır ı a a etmeme ususun a 

er en ransJz maliyesini düzeltmek . . .ıuı ıyyen nr~r venruş va7.,1yette o u-
. . k 1 k b çckıldırler. Fakat ufkun pek çabuk açıl- • .h 1 k .. kt d. M·ı 
ıçın ma u te ir yol olduğunu yazı- • .. . . . J gunu san o.ara gostl'rme e ır. ı -

M f. ki 1 dıgını goremıyoruz. Hakıkat şudur kı I] tl . . k . h 1 b yor : t'n ı şe iy e bu, masrafların kı- .. .. . . _ .. l' er cemıyetı onseyı azır anan u 
lm d .. b k guçluklerın sebeplen bu bayagı muna-

1 
k t' , . h kk d . . 

sı asın an ve mus et şe liyle de işin k 
1 

h .. d d' arar sure ı prôJesı a ın a reyını vcr-
ıışa arın arıcın e ır.» k .. ···1 d • 

artmasından ibnrettir. Istikbal üzerine mc uzere yarın og e en sonra umumı 
yük olacak botçlnr yapılmamalı ve sos- bir celse akdedccektir. 

yal ıslfıhata girişilirken maliyenin ha- Rişar T avberin Parls, 1 (Ö.R) - Cencvrc<lc sükCınel-
ki.ki kudretinin üstüne çıkılmamalıdır. li bir hava kendini göstermiştir. Konsey 

<Figaro> gazetesi de maliye nazırının kaflSl kaza 1.:Q azası olan devletler Çine ferdi yardım 
üç taraflı para anlaşmasına bağlı kalma- T hakkında Ingiliz - Fransız • Rus dele-

sını memnuniyetle görüyor ve şunları ug~ radı geleri tarafından hazırlanmış olan karar 
suretini itlifakln kabul etmişlerdir. 

Lehistan lıaric:iye nazırı Bek Alman Rayhşvcr nazırı Blomberglele 

p~ 
mevzuu olacaktır. Ingiliz milliyetinde Uç zabit vardır· ·ıli" 

Elde edilen malumata göre 'liapur tor- ğer mürettebat lspanyol ve Porteltı 
pillendikten sonra dört dakika içinde <lir. , bil' 
batmıştır. Vapurdn karışmazlık komis- Torpillenme hadisesi lngiltere<lc zit°' 
yonunu temsilen bulunmakta olan Isvcç yiik bir heyecan uyandırmıştır. ..-

arlll 
mümessHi ile karısı ve üç Jngıliz zabi- Nyons konferansında verilen ].ar tt' 

yazıyor: Amerika ve Fransa kambiyo 
istikrar sermayeleri 'lmsıtasiyle m'üdafaa 
edilen müteme\'viç para sistemine bağlı 
duruyorlar, Biz de üç taraflı anlaşmaya 
bağlı kaldıkça Ingiliz ve Amerikan is
tikrar sermayelerinin müzaheretind~n 
istifade edeceğiz. Yani bunlar Fransada 
para vaziyetini ağırlaştırmıyacak, ve 

mümkünse hafifletecek aekilde mıı- FTansız devlet 'ı.azın Bonnet 

Fakat başka bir sebeple Ingiltercde 
Paris, 28. (P.S.) - ~eşhur tenör Ri- J büyük bir heyecan bu sükunet Jıavası- ti kurbanlar arasındadırlar. lngiliz harp 

şar Tavbcrm karısı, sınema yıldızların- 1 nı boz.muştur. Bu da Akdenizde cŞam- gemilerinin sür'atle hfıdıse mahalline 

dan Diana Napicr Sen Moriste kayak pinyon:t vapurunun meçhul bir tahtel- yetişerek tecaviıze uğrıyanlara yardım 

sporu yaparken vahtm bir kaza geçire- bahir tarafından dün torpillenerek ba- sayesinde mürettebattan dört kişi kur

r~k yaralanm_ı~tır. lbiana Londra kıli- tırıl.m."'.z~dır. Am~ra1lığa bu ~ususta bir 

1 

tarılabilmiş ise de on c1ört kişi kayıptır. 
nıklcrlnden bınne nakledilerek tedavi çok 1afsılat gelmış olup Jıadıse bu ak- Bunların arasında vapurun kaptanı ile 
altına alınmıslır. sam Avnm Kamarasında da müzakere Cebelüttarıktn tayfa yazılan karısı ve 

dan sonra Akdcnizdc bu korsan Jlıı 
ketlerinin bittiği umulmakta idi. ıı 

·10Jlli 
Jngiliz :filosuna mensup 40 tol"J'1 bel 

Akdenize h~rekct etmesine eh<>fllfll ,.1'~ 
veriliyor. Fransız Akdeniz filosu dn plf" 
deniz sahilleri üzerinde talimlerine 
lam ıştır. 


