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_ Scnt,~~ 
Takviye kuvvetleri 

gönderildi 
Paris, 2 (Ö.R) - San Fransiskodan Honolulu 
adalarına mühim mikdarda Amerikan takviye 
;kıt'aları gönderilmiştir. Son sevkedilen kuv
vctJer bin beş yüz askerden ibarettir. San Die
go ve Honolulu arasında Amerikan deniz kuv
vetleri fazlalnştınlmıştır. ---- --- ----

FIATt ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cüm1mriyet eserinin 'bekçW, sabahtan çııcar ııua.st gazetedir YENl ASIR Matbaasında basıbnıtlır 
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INGILIZ KABiNESi ACELE TOPLANDI 

te e korsanlı 
~e erine göz yu~mıy ca 
9 Milyonluk plcin/ ita) allı 
Bugün hayal yarın Y 

-~~-~-~-~~~----~~~ 

hakikat olabilir 

,,o dra 

~-· 

törene 

Şefin Buraada misafir oldukları Çelik palas oteli 

Romanya Büyük Şef 
Kralı teminat 

• 
verıyor 

Bursa fabrikasını uğur· 
lu ellerile açtılar 

"Bu gösteriler, ekonomik hayat~a refaha 
yarayan fabrikaların· kurulmasından i~e.ri 

geliyor,, buyurdular 

Büyük· Menderes taştı 

Bursa, 2 (Hususi) - Merinos teriler kendilerini ecnd;>i istiliaindan 
fabrikası bugün Büyük Şef Atatür- kwiant içindi. Şimdiki ıöıtefileri 
kün yüloek huzurlan ile ve büyük onların ekonomik hayatta ~lifi· 
törenle açıldı. Bunahlann göater- ne ve refahına yanyan endüstri fab
dikleri hararetli aevgi tezahürleri rikalanmızın kurulnnq ohnuından 
hakkında Atatürk tahuıüılerini ıu ileri geliyor. Bundan çok memnun 
sözlerle ifade buyurmuılardır : o1dum.» . 

- cBmsaya ilk ge}İfimdeki ıöa· - SONU VÇONCO SAHiFEDE ---- ,, 
• 

Uladı deresinin taşması •• 
uzerıne 

UçOk şampiyon oldu 

Çamlı ve Haçlı köyleri 
tehlike ye girdi 

Romanya Hariciye nazırı 

-~~~~~~~~~ 

Eski Foça 
Maliye tahsildarı 

Tegayyüp etmişti, 
cesedi dün denizden 

çıkarıldı 

Liklerde elli gol çıkaran kırmızı -
lacivert takımın şampiyonluğu 

heyetçe ilan edildi 
Futbol ajani B. Suat Yurdkoru- ki lik maçlarında 181 gol atıldıği ve 

nun riyasetinde içtima eden Lik be- bu gollerin elli adedinin Oçok takl· 
yeti 937 - 938 devreıi lik maçlan mı tarahndan kaydedildiği anlatıl
hakkında kararım vermit ve cere- mı§br. Oçok takımı bütün maçlarda 
yan eden bütün maçların neticeai elli gol atmaıına mukabil yirmi gol 

--o--- üzerinde müzakeratta bulunmuttur· kalesine ginni9tir. 
Eski F oçada bir tegayyüp bldiseei ol- Yapılan tetkik ıonunda bu sene- - SONU DöRDONCO SAHlFEDE -

muştu. Bu kazanın maliye tabsildan B. ~~!!"".!!'!!!!!!~~~"""""'!"'~~~~"!!!::~~~~~~~~~~~"""""'!"'.....,.~ 
Fatin Taıkmm iki g1iodenberi yuifesine 
devanı ebnemesi ve civarda da söriin
memeai nazarı dikkati celp etmİf n U• 

Belgradda yapılan temas:~~~~~~?..::."':.~ 
k • ı • ı bulurunuıtur. Kendisinin kazaen denize 

(28) ler. komitesi dün 
mesaisini tatil etti 

Ş 
..... __ _ 

arkın incisidir 
kahire, 2 ( ö.R) - Mokattam 

tll2ctesi tskcndcriyenin Atina - ts
~rıbuı nrasında tesis edilecek olan 

~~n yoluyle lstanbul - Ankara • 
"8dat • Tcıhran ve Kabile bağla- ı 

tıı\ca.ğını ümit ederek diyor ki: N 

•A.tatürkün ilham ettiği siyaset sa• 'ı :re· N 't·~ın~e harptan korkusu kalmıyan 
~rluye bütün kom~uları ile çolt sa· 
~mi dostluklnr kunnuştur. Şimdi N 1 

1 tırkiye ikinci büyük merkezi olan ~ 
L ~lanbuıu, tarkın incisini en geni~ 
Qır •• 
\> lltnrana kavuJturmağn kuar 
d. etrniı bulunuyor. lstanbul sineıİn· 
e tıı. d w • h . el • N le. ,.ı ıgı qsız nzın en ortaya 

~YabiJ.diği gün dünyanın en ço~ 
t~nıderek ziyaret edilecek bir 
~,.., __ ın_erliezi olacaktır.» 

rz7~Z.ZT'.LZ.ZZ777Zlr.zzı. 

Ço Verim O muştur düıerek öldüiü zaıınecli1irken vücudun· · l da, tabanca :yaralan sörülmiiftür. Hadi- Fransız delegesi diyor ki: "Milletler Cemi. 
senin mahiyeti tamamen anlatılnut de- yetini zaafa ugratan, harici taarruz/erden 
iiJdir. Ceset den.izden çdıanlmqbr. • J h ·ı J d l .. h [ d • 

B. Fatin vazile ehli, naınuakir bir me· zıyaJe aa ı en SeTae İ en ŞUp e er ır,, 
murdu. Paris, 2 (ö.R) - Cenevreden bildi-ı 

- riliyor: 28 ler komitesinin dünkü top· "LL.liÇD.~~2'2Z:?.L7.ZZZ::l:r;CZ'-!:2d:7Gı:ZZZZ:Z>:i!'.!'2rJi 
Hayvan nakliye tart- ıantıaı ilk sünkil toplantuımdan daıı. ya- OD ra 

fı • / t l k bflıncı olmUftur. Söz alan bütün dele· 
esı ucuz a l aca ieler pakt prensiplerinin tatbiki lehin· k 

btanbul, 2 (Hususi) - Et fiatlerinin de bulunımqlardır. Söz alanlar arasında istikraz Verece 
ucuzlatılması kar~ üzerine deniz yol· Türkiye • Yeni Zeland - Yunanistan • 
lan, hn~"\ ım naldiyatı için ucuz tarife ha· Bulgaristan • ispanya - Çin n Avuslu· 
mlallll§tır. Şimdiki tarileye göre bir ko· ralya delegeleri de vardı. Bütün bu 
yundan en yüksek seksen kurut almı· memleketler Cenevreye sarahatle mm
yordu. Yeni tnrif ede en yüksek navlun bir olan bir hntlı hareket itt.iha:ı etmİf 
kırk kul'Uftur. bulunuyorlar. Belçika murahhası hisse

RUSYADA 
Ölün1 cezaları 

dilecek ~kadar bafka bir lisan kullanmış, 
hayal kmklığı veren ihtinız kayrtlannı bı· 
rakmı§lır. 

Bu celsenin en hararetli kısmı paktın 
bütün hükümlerini mukaddes olarak ilin 

Roma, 2 ( ö.R) - Rusyada rejime eden Pol Bonkurun nutkudur. Pol Bon
karıı ıaik.ut hazırlamak ve Gürcistan kur bilhaua §unlan aöylerniıtir: 
cümhmiyetini Sovyetl r cümhuriyetİn· - cMilletler Cemiyetini terkeden 
den ayırmak te,ebbibU ile ıuçlulardan devletler paktın on albncı maddesini yı· 

B. Stoyadinoviç ve General Göring bq tef ölüm cezasına ye iki ldfl de yİr· karak cemiyeti darbelemek btiyorlar. 
- YAZISI O_çt>NCO SAHiFEDE - uılfer Mile bap1e mahkUm ~ır. - SONU ALTINCI SAHiFEDE -

Londnı, 2 (ö.R) - jngiJiz bü
kümeti Londra piyuasmda yaban· 
cı istikrazlara kartı kunılmU§ olan 
bütün tahditleri koldırmağa karnr 
vemÜftİr. Bundan sonra yabancı 
devletler ıngiliz piyasasından da· 
ho kolaylikla kredi bulacnklardır. 

Van Zeelnnd raporunun n~rin
den sonra İngiliz bükümetince bu 
tedbirin ittihaz edilmi~ olması dün
ya ticaretinde bir kalkınmayı ko· 
laylaıtırmak içindir. 

lngiliz gruretelcrine öre bükü
met, fqist devletlerin bir istikraz 
kolaylığından ~tifade etmemeleri 
için icap eden tedbirleri allm§br. 

0?772Zl/ZZ7777ZZZZ7Z7Zr.r 
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ISEVMEK s EHiR HABERLERi 

9 Milyonluk pı 
Bugün hayal yarıtl 

hakikat olabilir 
i Mİ? . 
: 

~SEVILM~K 
s •lm MI ? iki kıskançlık hidisesi ----o--

- Baflaralı l inci a:Jailetl•-' 
sa bile ihtiyaçların göz önünde bO' 
lunması salahiyetli adamları '?" ~ 
rin tahakkuk ettirilmesi için uı
nnı çalaıtarmağa, imkanlar ar~ 
eevkeyliyecektir. lhtiyaçlann •~~ 
plan içine alınmasmda zarar ~ 
fayda vardır. Nerede blda ki ... ~ 
nda ipret eylediğimiz gibi ~l 
miz tefıirlerim~ modern bir cJI" 
vermek kararmdadırlar. Haza~ 
lstanbul planı ve bunun tab • 
ettirilmesi için lstanbul bel~ 
ne yapılan maddi yardımlar guı--; 
müzün önündedir. Daha bet on 8!: 
evvel Bursaya bir milyon lira .....
meainin kararlafbnldıiJ mata-O' 
muzdur. 

• • 

iHANGİSİ 
Eşini ıkıskanan "S,, tabancasiyle ateş 

ederek üç yerinden yaladı 
:1 
1 
1 • • 

İYİDİR? . 

·--- •••••••••••• B. Murat Çınar diyor ki: 

"Seomedifi kadın tarafından · aeoilmek 
aeometlili kadın tarafından aevilme

mekten daha acıdır.,, 
Viliyet koridorunda, meclise ıirmek 

iizire bulunan lzmir baroawaun çok 
ten Ye nükteli aYUkab B. Murad Çına· 
ra yaldefAl'ek aordum: 

- o~ leYllleii mi tercih edeni-. .. __ .::.,: . ., 
DiZ, leYl--s• mı. 

B. Çmar, aualimi anlamamıt gibi 
aortha: 

- Ne, ne, ne sordunuz? 
- Se.mek mi, aeYilmek mi, hangisi 

iyidir? 
Difinmedi bile... Derhal ceYÜım 

Yerdi: 
- Bence, dedi. Her ,eyden ey. 

Yel aewmel lazımdır. SeTmecliii ka· 
m tanfmdas leYİl8lek, teYcliğin bdm tarafmdan ae'f'ilme-
•ıldıl& .W. ........ SeYclijiniz halele le'f'İbaediiiniz için duy. 
thi • ...... icmlle, •• \ elrhlr .,laa lrencliaine malu• bir 
tada ........ Fmt ee•aaediiiaiz bir kadın tarafından aeYilmenia 
elemdm bafka bir teJ'i Jokt.. 

Tanrı Wriaci beli,. dodlara, ikiac:iaiai de diifmanlara ihsan --.m. .. 
T91 tl:L• ettim, arnhrken B. Msad Çmer aık .. daa aealeni· 

)'Ol'Claı 

- cSekln, dedi. Bunları Jaz&JllD, deme .. Sonra mana •erir
ler •• » 

8. Ilhami Günaydın • 
ıse: 

Selvili Mescitte müessif bir hAdise "r fl evvelki gece fena h alde sarhoş olarak 
olmuş ve bir kadın eşi tarafından ağır ......... .l Q Q n ......... sokağa çıkmlf ve Taflan gazinosu önUa-
surette yaralanml§ır. de iki kadına tesadüf etmiştir. Bu ka-

Bay cSı. Muhitinde iyi tanınmış bir Gazinosu önünde dınlardan biri Ayşe, diğeri Hayrilnni-

zaUır. Ailesine derin bir allkayla bağla- de bir hadiae oldu sadır. Fena halde sarhoş olan db bu 
dır. Bu zat işinin müsaadesizliğinden ik! kadına yaklqarak : 
dolayı her zaman evine devam edeme- Bu ikinci şahıa ta - Siz benim karımı baştan çıkardı-
mekt.edir. Eşini kıskandığı için annesi- k k nız, Inciraltına getirdiniz, doğru söyle
nin evine götürüp emanet etmeğe karar eşini kıs anara yin orada ne oldu. Başkalariyl.? görüş-
vermiştir. iki kadını tehdit tU mü? 

Bay cS> evvelki akşam C"İni berabe- Demiftir. 
rin\? alarak annesinin evine gitmeğe etti, Bu iki kadın şüphesinın yersi?: oldu-

Anadolunun incisi ve kilidi ~ 
ayni zamanda büyük seyyah k~ 
ıeri çekmeğe istidadı bulunan to
,ehri ablacak yeni hamleler 8Ufl#I! 
da a91i gözden uzak tutulmı,.-. 
tır. Buna inanımız vardır. , 

Nerede kaldı ki Türk mi~ 
yüksek kabiliyeti ve enerjisi~ 
dünyanın hayal diye tavsif ey ... ~ 

el koymuş- işleri hakikat olarak dünyanın .,..

'-ft·1ıyor. Bu sırada aralarında bir mü- gu~ nu, kansının ~-le yerlere gitmediği-.....,.. •••••••••••••••••••••••••••••••10111111• uu7 
na.kaşa geçtiği zannediliyor. Bu müna- BtR BAŞKA HADtSE ni söylemişlerdir. Yoldan geçenler bir 
kaşa sonunda kıskanç koca küçük ta- hadıse çıkmasına meydan vennernişler-

önüne koymağa muvaffak olıııUf' 

bancasiyle eşine üç el at~ ediyor. Ba- «R> isminde bir taksi şoförü eş!nden 1 dir. 
şından ve elinden yaralıyor. Yarala has- şüphe etmektedir. Bu şilph~ ı k 2.0disinl I Hadiseye müddeiumuml 
tanededir. 1 fena halde rahatsız etmektedir. cR' tur. 

18 yaşında 
Bir genç ~vJiti kızı 

yaralamıf 

~ur. 

N 
A içinde yapdığ~mız hadieeleri di" 

iş dairesinde ı · ara ıünmek Türk milletinin ha~ 
hakikat yapmalı: hususundaki SU:--

Yapılan toplantıda A k I k • m ve kuvvetini antatmaia ~· 
İfçilerin durumları f a ge ere mı, tee•-. Ma~alli h~iselerd~ misal~ 

l J aiJrJen mi atılmıf ? mek lazım gelıne ~aktayle ~ 
g6rÜfÜ aii de entemuyonal bir fuar kurma~ 

Dün Peştemalcdarda bir aile evinde I'- V -LiJ . d .. d"' •• böl' •..1 • Sufaot olup ta Ura atmak "' laelb- ri ileri eirüldüJı:.:: zaman bu diiflt" 1th•t e-. et& or uncu ce aaı- • • Nk su 
hdın yüzünden bir yaralama badiRti- . .. . . B F . . L--L-nl•~d 1 0 - nıhabN ~ bir ~. a ce de ha--• di-nler -L --L ~ 

reaı amın . anan --...- -.-· a 1 a- L-L--L d .L ol 7aa "-· ~ ~ 
nin cürmü methudu yapdm11tar. Taraf- . . d ,,L. b' t pi b pd __ atmak. Jibelt ..ae --...- em.- • tu l_.e o ha·-• hakikat oldu 

areaan e munım ır o an ya m"TH•• _ L~-- • olcha • "" yaa • .. ıı...&:lıt 
lar nöbetçi 1alh ceza mahkemeııine gön- 8 pi d . ·· __ .__ d' daiwaa Son. baaua -~ Dnl • Yan-n yerinin iman dü .. inUllP' . . u to anb a ıı veren muenellele'I" ı- . d e• y- - ~-lıııll 
derilmiı ve bir durutmada neticelen- _L .. 1 • d h bul _ L . al iuau. ~ bir da•uun UfUtlDllOI ma- iü zaman, bunu aaırhk it -~· re-.tor en e azu unanaa. ıte ma __ _._ -L:. _, ___ L d'-' L,_ L.L • • • • ._.Lııoı 
miıtir. Hidiee tubaftar: . rl t' d .. erinci .. _. ...-- _..., auenea Dil"~· n --L çoktu Fakat bugu"'n --LrinuPr" . ve ışe ye et arme urumu uz e go- . • d __ ., _ _._._ t"'C'• • f'C'I' .ı-

Suçlu Ferlaat Uçar, henüz on sekiz ya- .. 1 1 ifaclea .... --. ki imar faaliyeti bir yangın yeri.,.. 
11nı bitinniftir. 14 - 15 yqmda Penbe rutmHeber 

0 mld~ur. .. . .. Arablııca Hiieeyin. fada hçumaf •e vasım ortadan kaldınverdi 
w• a er a ı15ımıza gore mevımn mu- . . ---L- L!. ff · 

adlı bir kızı .evmdttedir. Söylendigme b . 1 b' L . il . . . LaJ İkl mezarLk -daa • ..,,.... ............ o r Bu ı·tibar1a dokuz mı'lyon r:akP" . . nase etıy e ır 1tı11m ııç erın ıpaz ~ • d' O ela L..L-: 
göre küçük yaıtan beri bırbirıni seven 1 .. .. d h dd" ed • t 17e alra atauf... ~ geçen~ mı gözümüzü korkutmam-•-.ı·r. 

b ma an yuzun en ta a us en vazaye b' _ _.:..bu elamı karakol öti' •· auoa 
SeomeJen aevilmekt~n 1..0,lananların Ferhat ve Penbe, ilet' ~aman bera er görüıülmüı. bunların iıe yerleıtirilmele- veSuçlar --::-_LL~--... ..1:.. L~ g 'nmlf· Bilakis enerjimizi arttırmalı, oııol 

~ n sezmekte idiJer. Son günlerde aralan • h • ti bah d 'I : .. · U --• uvot' ~•! taha'-Luku 'ıçı'n h....Mımw· • --1--~--lıl 
la JI.. • • I lJı .. . rı e emmıye e mevzuu se ı m"lr .. ır. 17 __ 1 • '- --:....s .....: -r- ..-U~ 
Ouvın ınıan ar o uJC.una kanı·dı·r açalmıı ve bu hadiae meydana gelmıı- 1 .. 1 d" _L ··rt . l - giin e~ eflll'l Yen:ı.t ---.-. aevkeylcmelidir Muayyen - · 5 . ı veren muepe9C er ır~to era. ı .. küçük çocuium bana k•lmlfb. T ees- • . • e-dP 

a ........ Çmanlan aynhrken bu tözleri clu-11• olaa B. llha- tir.M-L..1 p--L .. 1 nl Dairesinin yaptıiı teklifleri büyük bir ~ ..... __ ı: • ....ıı. L. ı:.LL L•--- ıatihdaf eylıyen çaLpnalar mu 
-ı r....a-_ _...._ ,-~ ,. .. ur C11De fOY e a atıyor: h'" .. . Labul b" MllUID- ıw -..ymWllU • .-~ .._ le · • ·r1 - -,._ J'•m=· J'elrletb: usnu nıyetle 1t ederek 1r anlqma bir . dair semere nnı ven er. 

- B..lm .. tllflncemi ka,.deder miainiz, Clecli. . - eclBen ~del!:~?:' .t~~amd .. Be- ruhu l(ÖStennitlerdir. ltçiler muhtdif ye n_L ~M _ _._ ... ..1 da•a••mqter. • 
Ba .L na ne:- e gors' tun• _,,,er; urur. .. __ ı..J..ı..d L~ u L...._ _ _. da---L oe&Çt e.ıuu ı 

... wa p+a U'ZWIUnU ......,...U•elle 7erine ıetiriyo- n:. • . L mu~~ eıu •ere lt•V11l e ~- Da l fffl ..ı:.. .. .. B Fı 
~ o dir• idi 1 

- ~· senı 9eYllU)"Otum, uattmdH . - 8UÇ il. ~ .. Te nara attığl za. e uat 
H defolt tir. mao biz elli met.re meafeden itittik. 
•~Ala a.e•ler, •CNteriftea ·hOflanaalar 1etawııMa 1erilme- Dedikçe, ili azıtır, öleceğini. öld.ürece- ,.-, 0 - Bu. nual bir nlra idi> 

:rl .............. Fakat oa1ar daima blpleriacle Ye kafalanacla iini söyler .. Tavpn daia küsmiifte da- uçüncıi Noterlik - ~ nlrua idil~· nlra atmak 
Wr elmiklik cllarmaja malalWmdurlar. 1w biraz -~=-. tahiatli L•_._ lü oJ b dam '-----oluna .-1 ••• LI-- ,..... itn haberi olmamif .. Bu ela o ka~ldenl Oçüncü noterin yefab üzerine kapa- ~aç tür · uc. eier u a ııuu.. 

. aa, ubr....- ..,_.. ... bile hayata bir batkalak verdijiae, Bir de •uçluyu dinleyiniz: nan üçüncü notedik dairea tekrar faa- öldüğünden dolayı teeNÜr dolayl9İyle 
b1r 1mc1a11az l.e,ecaa uyancbnlıima inanır. Onun için aenaeden - Penbeyi ıeviyorum. bu •evgi ben- liyete geçmiftir. Bu vazife sicili ticaret nara ataut olaaydı: bu alrayı teessürva· inilmeli dejil, aeYilmeclea aevmeii tercila eder. Filhakika ba lld ildi ı de birer • F-'-- de küçük :rattanberi hallamııtır. Bera· memunı 8. Fehmi tarafmdan vekaleten ri olarak Çlkarmua IAzuncla. Teeuürle 

=e fM-ettir. ...t ben leYİlmeclen ~Ymeyi ter- ber sinemalara aittik.- Arabalara bindik. idare edil--Ltedir. atılan narada bir bqblık vardır. Hal-

/zmire geldi 
Gihel San'atlar akademisi profeiBiir 

rinden bay Fuat kliltür bakanlııu:; 
t.eği üzerine lzmire gel.ıniftir. Kız 

.... ,._. .. ... c:.; 

~~~~~~~----~~~~---~~---~--~~~q~.~~de~~~M;~ ~ k~k~~··~~~M·~ Liman i leri 

1 

H · E . • .. kat anneai kıı:ını batka•na vermek isti- Eşrefpaıa Otobüsleri bir ~ n~raaadarı. . 

tUsU için ayrılan arsanın ortasuıdall ,r 
çen yolu tetkik edecek ve bir rapol' il"' 
zırltyacaktar. 

Uzun zamandan beri münaziünfilı bit 
halde uzayıp giden ana meselesi de bd 
suretle neticelenmiş olacaktır. 

f aşerat nsftfUSU yor .. Bu kaz da annesinin sözünü kıra· Bır polıs te nara hakkında ıu ıfadede 
miJJiJrlüJC.ü f • d"/ • mıyor. daha doğn.u k•kuyor, bu ae- Belediye. Etttfpaşaya itfeyen kaptı·ıbuluamattur: 

. 5 . eVSl e l ıyor bepten benden yüz çevirdi. Bu i1 gücü- kaçtalan pek yakanda eeferden bldua- - 5-du sarhoştu. Yirmi metreden 
Denizbanka devredilen lzmır ve Jıtan· Burnava haıerat enstitüsü direktörü •tt' ''a lad f rak bu hatta ulalıa karar vermittir. Bu duyulacak derecede offfl diye ba.ı:.... 

L..I Umaa :..1_..: lllld. rllild • . me gı ı. ra ım I . D'" 

,_ ~ il ~ ~~- Dr. Nihat Eiriboz, Ziraat Vekaletinin ı Oemiftjr. hatta muntazam otobüs servisleri itle· m11tı .. Ben qJc nirua ile teessür nlrasa 
kil birer mudürlUk halinde ıdaresa mil· daveti üzerine dün sabah Ankaraya ha- j Şabitl~ dinlendi. Fiu.akika iki tara- yecek n hat Konak • Etre{p.fa - o.J ar..,ndaki farkı •lamam.. Bir kelime 
nasip ,artllmllfUlr. ldselerl milatakil reket --:....:. j f b' 1.._ d"-' . . . I . laplıkuyuya ka.&•r uzatdacakhr. ı il .. ı·· bu d .. A .._...,.... 1 ın ır ı1tte gez uuermı. ııneına ara gıt· . ~ e soy uyorum. a amın attıgı nara. 
olan bu iki müeasete. Deaizbanka bağlı Bağcılık enstitüsü direktörü B. Mübin tiklenai •e hidi8e giinii 9UÇluaun. Pen- Oığer hatlarda da baza tadilat yapala- alkolün verdiği tesirin neticesidir. 
olacaktır. Halit te bugün Ankaraya hareket ede- 1 benin önüne geçerek çakı ile onu yara• caktır. Suçl.. zaten aileainin yakın zamanda .. ------------!!!! cektic. .. l ıadlğını söylemitlerdir. Penbenin yara- Bir fÜph-etı· f). ak 'a öl~üğünden ve ~ocuk!arı~n .. b_~ıına kal-

Haber aldıgımıza göre her iki enati- sı işine gücüne mi.ni olmamak üzere beş dıgından çok muteeaaır gorunuyordu. 
H alkeoi kö,e B i tünün vazife ve tetkilitları cenitletile- 'gÜnfüktür. &.>n günlerde kazalardan F.ınrazasari- Hikim. niranm alkolün te.İl'i,le atd-

cektir. Haterat enıtitüaü hdroauna ili· I Suçlu Ferhat, şahitlerden birisine kar· ye hastanesine gelen hastalar arasında, dığına kanaat getirmiı ve suçluyu bir li-

Habe~ aldığımıza göre Nafıa ve~ 
oiıı tasvip ettiği erwtitil binasınm ~ 
sansız olarak yapılabilmeli için bu 1'! 
IWl ortadan kallarwma katı bir _,,,. 
ret ga.terilmiftir . 

B. Fuat Izmirde İDf& edilecek:;. 
ta okulun piinlan <UzeriDde de 
olacaktır. Bu iki orta okuldu Wd *' 
refpqadaclır. _ _..= .... -

Sekizinci ifletme .. ____________ li veler yapılarak bütün hafel'elerle müca- ıı: bulaşıcı hastalı'klara milptell olanlara ra hafif para c:ezasma mahk6aı etaüttir. 

1 - Fikirler dersimizde gençliğe bir dele etmesi temin edilec~tir. 1 - Bu ıal.it doiru söylemiyor. Çün- rastlanmaktadır. Kemalpaşadan bu has- Güze/ bir hareket mü.Jii.rliild 
aayfa açtlk. Makndaaa: bucünüa kapa- • kü kmn annesi bu pbidin kardqine Pen- tan~ye gelen ~~r ojl~. Mustafada le- Kemal1Ntpnm Dere kö,üadea 1-Uuıı Devlet demiryollıw sekizinci ~--
llitelerini yarma daha kuYTetli bir tekil- Mı f Ü ' beyi vermek .İılliyorf Peabe de huzuru- keli .. humma ~orulmUşt~r. .. . oilu tzdt Türbaköle tarahndaa Nem- müdürü B. Tahsin Balıkesir ~ 
'de hazıd•melrhr. Yaza vermek isteyen un azam • r at nazda her feyi aakJıFor. o beni 9eftr'or. . Dun Musevı hastanesınde de şupheli ı-L-t L- -~ • 29 s L,1 • müdilrlilğilne tayin edilmlftir. Ond,,. 

Hakim . hır sari hutalık Wab llirülmiit e&e ._aoeeane " • IUIO çamaıır aa Jt'-
aencler ,....&annı (Halkeftacle Fut poataaı - =Yerdi: . Emrazı sari ~ 1. kald m::; bunu teberru editmittir. Bu hamiyetli ~de B. Cemal Hida1etia tarta 
Edip) adresine yollamalanm bildiririz. Salı günil saat on altıda Istanbula ha· .. h ~ · ~ bar 97 alb t Bu L-~~ f l /::ı~-..1-- ırı d vatandap tebrik ederiz. f dili haber alınmqtır. ~ 

gun apw " Flafl naaua almanık ce- ır. rnunanın az a lllUCil meva - c> 
2 - J/Z/9.JI pe ........ ciü Mat reket e&meli mutaci olan deaizyollannın eekiE •• indiril . An da pitwlııda kültür yapddıktan aonra FllCRA - -- ---

,16 da köı,".cil• "-iteai ft ..- 16.30- haftalık m•m•an• ebpıres postasını ya· ~ on ___. pae t. .._.;;-ı•. · laatalllua mahiJeti -1--1--t...- -
'd d ki k . . . . Ç9& genç ...... ••un _a_e )"afatbit ...........,........ ---

a a tapway •e ya71111 omıte-wa pan Izmir vapuru, eYYelki gün yağan ..We ..kalNlle s&mediiiadea dar· llaamafih, bütün .sari hastalıklara 
haftalık eoplanbla1t nrdır. yağmurlar emasuıda ticari e§yayı vak· dtaP teailik ile ... -.a "'8diliM b- bl1l bU,lk bir upnıldak llW«en al&-

J - J/%/918 .......- güaii aaat tinde tahliye edelnedlii w ,uld.iyeme.f naat ııetirildiiitıaden maMffef abiıba N· kadar makamlar icap eclen teclblrleri 
20 ele (~ •FCl-iıia) lldla ka- diii içia lllic.ak dUa öğle vakti saat on diri;. dola,-;le aç IÜ• ct-. 6ndirile· alml§lardır. Bu münferit vak'anm ha
ragöz o.r-u sö.terilecektir. EYimiz umu- üçte Istanbula hareket etmiftir. Bugün 1 rek on bet süa t.apeine ,... timdilik teY· kiJd mahiyeti ancak bugün anlatWıcak-
ma aPmr· .at on tJdde &tubula varacaktır. (kiline nuıhal olnuıd.p.... tar . 
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Büyü Şef 

_Şefin yüksek huzurlariyle 

Bursa 'fabrikası açılırken 
~aşvekil bir nutuk söyledi 

~ursa fabrikasını 

uğurlu ellerile açtı 
- BAŞT ARAFI 1 -tNCt SAHtFEDE -

BURSADA BiR TOPLANTI 

latanbul, 2 (Hususi) - tktıaat 
vekili B. Şakir Keaebir Bunadaki 
tetldldeıine devam etmektedir. Bur
sa ticaret odasında vekilin riyasetin
de bir toplanb yapılmıf, Bunanın 
sanayi vaziyeti ile iktıaadi kalkın
ma laareketleri üzerinde görüJülmüt
tür. Bursa pirinçlerinin ıtandarize 
edilmesi bu toplanhda kararlatbnl

mlfbr. 

' 

"Atatürk rejiminin büyük evlidı 
ismet lnönünün eliyle temeli atılcln 

bu müessese bugün açılıyor,, 

BURSADAKI COŞGUN TEZA
HORA TIN T AFS!LA Ti 
Buitl, 2 ( A.A) - Bursalılar bu

gün tarihi bir bayram yapmıtlanhr. 
Bütün dükkinlar kapanmıf, .mnn 
ber Yatla her zümreden her teıek
lhilden insanları gözlerinde iatildi
lin süruru ve göğüslerinde Türklü
iün gururu olduğu halde büyük 
Jlurtarıcıya minnetlerini sunmak 
için caddeleri, meydanları doldur
mllfhn'. Bursa meruimi, resmiyetin 
çok fevkinde idi. Bursalılar kendi 
protokollarını kendileri yapm11tı. 
Bir in oldu k1 otomobiller hııU{ln 
izailwnı ortasında sıkıtlı kaldı. Bir 
aralık kafile durdu. Atatürk, kendi
IİDİ bu kadar candan tezahürlerle 
J.artıbyan bu tertemiz Türk çocuk
larirle daha yakın bulunmak için 
kap·\ otomobillerinden inerek yağ
mura nıimen açık bir otomobile 
bin41iler. Ve ikametlerine tahaiı olu
nan Çelikpa1as oteline bu suretle 
gittiler. 

~~~RSA, 2 (Muhabirimiz telefonla 
ırıyor) - Cümhuriyet hükümetinin 

~rdığı büyük endüstri eserlerinden 
ursa Merinos fabrikası, bugün misli

ı.e Pek ender rastlanan muaz.zam teza
~ratıa açıldı. Halkın neşesi iki scbep-
4endi, Başta gelen sebep, böyle bir me· 
.lasirni Bilyük Şefin huzurlariyle yap
lbak, bu mutlu günde ona hakiki sev· 
~ni ve tahasşürünü göstermekti. Bun-

rnuvaffak oldu. 

L_lki~ci neşesi bu güzel eserin taınaın
~dıgını görmektendi. Halk bu güzel 
~ilelerden istifade etmesini bildi. Şe
te bağlılığını gösterdi. Hiikümete ina
llını gösterdi. 

liavanın yağmurlu olmasına rağmen 
l.titün Bursa şehri ayakta idi. Saat on 
beşten sonra Altı parmaklan fabrikaya 
ladar bütün faha kesif bir halk kitlesi 
ile dolmuştu. 

Saat on altı sıralarında Büyük Şef, 
!'efakatlerinde başvekil, wkillcr ve di
ler davetliler bulunduğu halde Merinos 
'-brikasına şeref verdiler. 

Atatürk, fabrikanın Knntininde ihzar 
edilen büfeye gelerek bir müddet isti
l'ahat buyurdular. 

Bursa belediye reisi Atatürke hita
~ bir nutuk iradederek Büyük Şefi, 
ftıfsafirleri selamladı. 

BAŞVEK1L1N NUTKU 

Bunu takiben başvekil Celal Bayar 
bir nutuk söyledi. Başvekil nutkuna şöy
le başl11dı : 

- •Sayın Bur.salılar, bay.anlar, bay-
lar ..•. 

...... c. Bayar ...... 
---·---

Şefe ait bir hatı

rayı Bursa halkına 
anlattıktan sonra 
Atatürke verdiği 

şu cevabı nakledi-
yor:" Kalpler bir
leşmiştir. Millet 
Şef ini, Şef milleti-
ni seviyor,, 

••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.-Reisicüınhurumuz, Şefimiz, Büyiık 

Atatiirki.in müsn:ıc1cleriylc size hitap 
ediyorum. Yazık ki hepinize sesimi işit
tiremiycceğim, özür dilerim. 

Merinos fabrikası, birinci beş senelik 
endüstri planımızda önemle yer almış 

müesseselerden biridir. Takriben iki 
sene evvel, Atatürk rejiminin biiyük 
evladı ve kıymetli elemanı Ismet Inö-

nünün eliyle temeli atılan bu müesse
se, bugün törenle açılıyor. Bursalılar, 

Merinos fabri)ıası Uç buçuk milyon )i. 

raya mal olm~t.uı::> 

Başvekil nutkun bu kısmında fabri
kanın teşkilatı hakkında teknik bazı 

izahat vermiş \ c yevmiye üç ekip ça
lıştıracak olan bu müessesenin 1600 va
tandaşa ekmek vereceğini müjdelemiş
tir. 

Romanya Hariciye nazırı 

Belgradda yapılan temas 
çok verimli olmuştur 

Belcrad, 2 (ö.R) - Baıvekil Bay aini vermİftİr. Bay Micesko Avala tepe
~Y•dinoviç Romanya hariciye nazın ainde müteveffa Kral Aleluandrın kab
~İne bir öile ziyafeti vermiftir. Bu rini ziyaret ederek çelenk koymuştur. 
lıİJalette Balkan Antantı ve Küçük An- Be}erad, 2 (Ö.R) - Bütün Yugoalav 
'-t elçileri hazır bulunmuşlardır. Sami· sazeleleri Çekoalovakya batvekili Bay 
llıd nutuklar aöylerunİflİr. Rum~n harici- Kroftanın allmlf allmcı yd döniimü mü
~ ıı.zın Cenevre gÖriİ§meleri etrafında naaebetiyle hararetli makaleler nqret
' "loalav arkadqına izahat vennİftİ:. mitler, Çekoalovakyanın kurtalma hare
~ 8elırad, 2 ( ö.R) - Kral naibi prens ketinde büyük hizmetleri sebkeden bay 

ol, Romanya hariciye nazırı Miçesko- Kroftanın aiyasi bayatı muvaffaluyetli 
~ :tiyaretini kabul etmiş ve kendisine çall§malarla dolu olduğunu tebarüz ettir· 
_,az kartal nipnının büyük aalip rütbe- miflerdir. 

lngiliz kabinesi 
acele toplandı 

':° IL\şTARAFI 1-INCI SAHiFEDE -ı fÜphe mevcut değilse de kat'i teıeb
i:aıi rnahf ellerde uyanan fÜpheler büsten evvel amiral lığın tahkikat 

~iitün dağılmı' değildir. raporuna intizar olunuyor. 
.__.. ndra, 2 (ö.R) - Londra res- Londra, 2 (ö.R) - Kabine bu· 
L~ .n_tahafilinde söylendiğine göre, gün mühim bir toplantı yapmııtır •• 
-..ılız hükümeti, bir lngiliz vapu- Bir lngiliz gemıamm Akdenizde 
L:'Un korsan denizaltılar tarafından meçhul denizaltı gemisi tarafından 
~bardıman edilmesi hadisesini uğradığı taarruz görütiıİmü§lÜr. 
~ "ahim telakki etmiJtir. Kat'i Şimdi resmen bildirilC:iğine göre, 
liJi aran ittihazı için tamamlayıcı taf- tahtelbahirin batırdığı İngiliz gemi
lbet~ beklenmektedir. lngiliz hükü- ai, mürettebatından yalnız dört ki
~ lapanyol sahillerinin asiler ,i kurtulmutlur. Bunlann ikisi ls
'dan ahlokası hakkını asli ta- panyol, ikisi İngilizdir. 
~ lf olduğundan bu bombardı- Gazeteler, çok tiddetli makaleler 
~. ın hiç bir suretle haklı gösteri- ne,retmekte ve lngiliz preatifine te
L.L!>:eceiine kanidir. Korsan tahtel- cavüzün ciddiyetle cezalandınlmaaı
~ ilin nıilliyeti hakkında hiç bir nı istemektedirler. 

Bir konferans Führerin ziyareti 
--~~rlin, 2 (A.A) - Ftihrer dün Japon Varşova, 2 (ö.R) - Şubat içinde bu

~ Uala.rından Japon - Alnınn cemiyeti rada ınotörleştirıne işini görü:7mek ilze
S.ııo Nakanoyu ziyaret etm~lir. re bir konferans toplanacaktır. · 

Başvekil fabrikanın endüstriyel kıy
metini ve önC'mini tebarüz ettirdikten 
sonra, Merinos fabrikasında kalitcce g.j 
mal. güzel mal, üsti.in mal çıkaracağını 
müjdelemiş ve MerinosçuJuğa da önem 
verileceğine işaret etmiştir. 

B. Celal Bayar nutkunun bir yerin
de: 

- cMerinos -Fabrikası, açtığımız fab
rikaların en bahtiyandın demi~ ve şu 
sözlerle nutkuna dcvnm etmiştir : 

- dsmini biz.zat Atamız koymuş. 

açılma törenine biz.zat şeref vermişler
dir. Bu fabrikanm açılma förenini yap
mağa gelirken yolda şahit olduğum his
siyatı anlatmak istiyorum. 

Atatürki.in yanında mevki almak şe
refini kazanmıştım. Konuşma milli mü
cadeleden evvelki karanlık günlere ait
ti. Atatürk bir aralık etrafına baktı ve 
ihtısa.sJarını şöyle ifade buyurdu : 

- cBak, bu güzel memleket, bu ·iyi 
halk müstevlilerin ayakları nl ında bı
rakılabilir mi.re! d diler. 

Atatiirk bu sırada candan tez<1hürah
nıza şahit oluyordu. Şefe dedim ki : 

- cKalplt'r birleşmiştir. Millet Şefi
ni seviyor, Şef milletini seviyor, ben bu 
sevgiler için ezeli saadet dilerım.~ 

Nutuktan sonra tekrar Atatürk oto
mobillerinde yer alan Başvekil Celal 
Bayar, Şefin rrlakatinde fabrika binaç 

Her taraftt.n « Y il§&, Varol Ata
türk» 1e1leri faaılasız bir uğultu ha
linde dalgalanıyordu. 

Bir zı-rr.anlar muhitinde vahime
ler dol-:.:an Bursa tehri ,ir.ıdi haya
ta intibak elMİf müsbct ruhlu insan
lann nimebinas tezahürleriyle yep
yeni bir tarih sahifesini andırıyordu. 
Bu sahifenin en zengin zineti mü
l"evver gençlik oldu~una zerre ka
dar şüphe yoktur. Bu haki:mti g .. ·
dükten sonra inkılap feyzine ve 
kuvvetine İman etmemek mümkün 
değildir. 

HALK «SEN V ARQL,, DlYE 
BAcIRIYOR. .. 

sına gitmiştir. Atatürkü karşıhyan fab- • Bursa, 1 (A.A) - A' • 'irkün 
rika müdürü bay Ömer Lütfü fabrika yüce huzurlariyle fereflenen Bursa
hakkında izahat vermiştir. Atatürk fab- nın ıeceai gündüzünden hiç apğı 

rikayı saat ]6.25 te açmı§fır. Fabrika değiJd;. Memleket bastan atağı do
gezildikten sonra misafirler büfede jzaz nanmııl!. Atatürk Çelikpalasta mi
ve ikram edilmi§tir. safirleriyle otururken caddeden bir 

uğultu iJitildi. Bu Atatürkü aelim-

T lamak ve ona tah?ssüslerini ve mina y ya re netlerini bildirmek istiven Bursanm 
hir fener alay\ idi. Bi~lerce insan-

Maçlnln hasıla" ll dan teıekkül eden bu fener alayı ote
lin öniJncle mütemadiyen allcq sea

Ankara, 2 (A.A) - 935 te başlıyan ı l;ri çıkarıyor, yaıa varol Atatürk 
ve bazı engeller yüzünden bu sene Be- 1 dıyordu. 
şiktaş kulübünün birinciliği ile netice- Atatür:C, Buraalılarin bu candan 
lenen Tayyare kupası maçları Türk tezahürleriyle duyduklan derin 
hava kurumuna 3.936 lira 33 kuruş safi memnuniyet ıevkiyle üç defa tara-
gelir temin etmiştir. saya çıkarak balkı aelimladılar. 

Türk ha,·a kurumu bu maçı tertip Nihayet bqyaver Celil Öner Ata-
eden Türkspor kurumuna, maçlara iş- türk namına halka JU hitabede bu
tirak eden değerli kulüplere ve tumu- lundu : 
vanın birinci.sine ayrıca kıymetli bir Ben Atatürkün bqyaveriyim .•. 
kupa vererek bu müsabakaya yakından Atatürk gösterdiğiniz aevgi ve say
alaka gösteren Cümhuriyet gazetesine gıdan çok memnun oldular. Mem
yürekten teşekkür eder. nuniyet ve tetckkürlerini size ibli-

ğa beni memur ettiler. Ayni zaman

Menderes taştı 
Muğla, 2 (A.A) - 24 saatten fa7Ja 

devam eden sürekli ve şiddetli yağı1'ur
lar gece durmuştur. Hel' taraf su içinde 
kalmıştır. Taşan dereler Muğla ovasını 

su içinde bırakmıştır. Mendres Dalma
çine nehir ve çayları taşarak Aydın ve 
Çine ovalarına ya~ ılmıştır. Muğla-Ay-

dın şosesi de su altında kaldığından pos
ta geçememiş ve gelememiştir. Bu ya
ğan yağmur nadir görlilen yağıslardan
dır. 

Muğlada bir köp
rü yapılıyor 

Muğla, 2 (A.A) - Ayaklarının açık
lığı 15 şer metre ve altı gözlü olan bil
yük Namnan köprüsünün yapılmasına 
devalll' edilmektP.<lir. KöprüpUn ay,ak

ları yapılmıştır. Yüksekligi eski duru
muna nazaran bir metre daha yükseltil
miştir. Döşeme kısmının kalıpları da 

yapılacaktır. Ve yakında betonun dö
külmesine ba~lanacaktır. 

Bir kruvazör 
Londra, 2 (ö.R) - 3000 toı. , bir 

Ingiliz krU\·azörii Uzak Şark filosunu 
takviye etmek üzere Uzak Şark suları
na aitmiıtir. 

da rahatsız olmamanızı arzu ettik
lerini aize söylememi de bana tevdi 
ettiler. Lütfen istirahat buyurunuz. 

Başyaverin bu tebligatı halle ta
rafından yeni bir tezahüre vesile ol
du. On binlerce hali~ : 
-Hayır Atatürküm. Biz rahatsız 

olmayız. Sen varol.. Diyerek bağır
dılar. 

Bu hasret payansızdı. 
Şu dakikada fener alayı Buraaya 

doğru Cümhuriyet martı terennüm 
ederek uzaklaımaktadır. 

--=-
Aleyhtar gazeteler 

hakkında 
Paris, 1 (A.A) - Parlamento bugün 

Fransa veya Fransızların aleyhinde gay
ri muhik bir düşmanlık uyandıracak 

veya Fransanın vekar ve şerefine ağır 
bir darbe vuracak mahiyetle olan ga
zete veya ınecmuların memleket harici
ne çıkmasını menetmek salahiyetini hü
kümete veren bir kanun la~ ihasını mü
zakere etmiştir. 

Parlamento bundan ı;onra mebusan 
maaşlarına zam 
tetkik edecekiir. 

yapılması 

• 
meselesini 

Yine tekzip 
Tokyo, 2 (ö.R) - Japon hükümeti 

43 bin tonilatoluk zırhlılar inşasına ka
rar verditi hakkındaki haberleri whip 
etmı,ur. 

'Ç 

SON HA5ER· 

Ata türkün kıymetli lütufları 
. . 

Çekirgedeki köşklerini 
Bursa belediyesine 

hediye ettiler 
BURSA, 2 (Muhabirimiz telefonla 1 - Şimdi Ulu misafirimiz, sevgili Ata. 

bildiriyor) - Bu akşam Halkevinde, türkümüzün Bursamızı ve. Bursalılan 
büyük bir balo tertip edilmiştir. Ata- çok sevindirecek yüksek bir teveccüh 
türk, Başvekil, B. Celal Bayar, Vekil- ve iltifatl:ırınm canlı hediyesi olar.ak 
ler baloyu §ereflendirmişlerdir. kıymetli bir lilluflarını bildir-en ve he. 

Atatürk, Bursalıların kendılerine gös- pimizi ntinneltar bırakan bir buyuruk
terdikleri misafirperverlikten pek çok larını okuyacagım. 

mütehassis o)muşlar ve Çekirge yolu Demiş ve kararnameyi okumuş , .• 
üzerindeki köşkleriyle Çe1ikpalastaki Bursalıların minnettarlıklarını bildir
hisseJerini belediyeye lütfen hediye bu- miştir. 

yurınuşlardır. Baloda bulunanlardan avukat bay Hu· 
önderin yüksek lütuflarını Bu~a be- liısi bir hitabede bulunarak Bursalıların 

lediye reisi baloda ayağa kalkarak ha- teşekkürlerini bildirmiştir. Balo geç va· 
zıruna şu suretle bildirmiştir : kite kadar neşe içinde devam etmiştir. 

Atatürk günü Zongul
dakta test edildi 

Zonpldalr, 1 (A.A) - Atatürlıün iradeleriyle Bolu saylavı Cevat Gür 
tarafmdan uluaal tarihimizin ana batlan üzerinde ilk konferansın verildiği mut4 
lu sünün 7 nci yıl dönümü Atatürk tarih ıünü olarak her yıl olduğu gibi 
Halkevimizde törenle kutlanmJfhr. 

Zonguldaklılar Büyük Önderin etsiz iltifatlarına mazhariyetlerinin yüksek 
hatırasını anmak için Halkevinde toplanmıılardır. Halkevi dil tarih ve edt:· 
biyat komitesinden Hilmi Uluğ Türk tarih tezini ve Halkevi adına katıldığı 
tarih kurultayı intihaplannı anlattıktan sonra Bayan Afetin kurultayda sÖy• 
lediği tezi okumu~tur. Bir saat süren bu söylev çok alluşlanmııtır. Bu müna• 
ıebetle Atatürke halkın ıaygılan sunulmUJtur. 

Bugün bütün okullarda öğretmenler derslerde öğrencilere ulu5al tarihimi~ 
hakkında aydınlatıcı aöylevler vermiflerdir. 

Yunan Başvekili 

Şubatın on üçünde An
karaya hareket ediyor 
Dört nazır Balkan antantını ala

eden işleri görüşecek 
• 

kadar 
Belgrad, 2 (l lususi) - Romanya hariciye nazırı Bclgraddan ayrılmadan 

Önce ba~vekil doktor Stoyadinoviçle bu ay ortalarında Ankarada inikat edc
celc Balkan hariciye nazırları konseyinde buluşma temennisinde bulunmuştur. 

iki nazır Balkan hariciye nazırları konseyinin bir defa daha aradaki bü
yük dostluğun tnahürlerine şahit olacaiı emniyetile birbiriyle veda etmişler 
ve bu mevzu Üzerinde görüşmü"lerdir. 

Atina, 2 (Hususi) - Başve!•il General Metaksaıı tubatın on üçüncü pa
zar günii Ankarayı ziyaret etmek üzere Atinad11n aynlacaktır. General Me
talcsas Balkan Antantı konseyine i"titak edecektir. 

Atina, 2 (AA) - Başvekil Metak•as ve Yunan heyeti Balkan Antantı 
konse) inin toplantısı için Ankaraya 1 3 Şubatta gitmesi muhtemeldir. 

Yunan heyeti orta elçi Papadakis w· "i) asi birinci daire direktörü Kustaı 
ile başvekilin hususi kalem direktöni 'e ) averinden mürekkeptir. 

Çine yardım işi 

Eden aleni beyanatta 
bulunamıyacak 

Londra, 2 ( A.A) - Avam kamarasında uzak f&l'k meselesinclen bahse
den B. Eden muahedelerin sarih ahkamı bilifuıa olarak Çinde gümrük tari
felerinin tadil edilmesine kal'Jı lıısiltere tarafmdan yapdmıt olan muhtelif pro
testolan hatırlatmıttır. 

B. Eden bazı ahvalde İngiliz metalibatının tatmin edilmİf ~akat diğer bir 
takım hususatta memnuniyete pyan bir hal aureti elde etmek üzere lngiltere 
tarafından tqebbüsat icrasına devam edilmekte olduğunu beyan etmiştir. 

lnciliz hariciye nazırı Japonyanın Şangbaydaki beynelmilel imtiyazlı mın· 
takanın idaresine daha geoit bir mikyaata iıtirak etmek talebinin alakadar 
biikümetlerle aıkı temaa halinde bulunmakta olan mezlc:ur ıehir belediye mec· 
fui tarafından tetkik edilmekte bulunduğunu söylemiştir. 

Çine yardım edilmesi lehinde Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilmit 
olan karar suretinin tatbiki makaadiyle lngilterenin faaliyete geçip ceçmiye
ceii suretinde B. Sinolair tarafından sorulan ıuale B. Eden ıu cev:-bı ver
mittir. 

- Şimdiki ahval ve ,erait dahilinde bu bapla aleni beyanatta bulunma· 
nm muvafık olmıyacağı mütalaumdayım. 

Singapur manevraları başladı 
Amerikan gemi!eri beklenmektedir 

Singapur, 2 (A.A) - Muhtelif km.vetlerin kombine edılmiş olan manev• 
raları bugün başlamıştır. Bu ay içinde küşat resmi yapılacak olan Üssü bah· 
rinin açılması münasebetiyle buraya gelecek olan üç Amerikan kruvazörii 
hükümet makarnalı ve halk tarafınt:lan alaka ile beklenilmektedir. 

Çindeki faaliyetine Japonların 
husumet besleniyor 

Otıova, 2 (A.A) - Hükümet ınuharip)t're gönderilen harp malzemeat 
kontrolünü tak\ iye etmeğe matuf bir kanun layıhasını tevdi etmi,.tir. 

Parlamento Japonların Çindeki faaliyetine karşı bü.> ı..ik bir husumet bu
lemekıedir. Mebuslar Japonyaya ihraç edilen madcnleıe derhal ambargo 
konmuını ve eaaıen pek azalmış olan Japon muhaceretinin m~ncdilmeşini 
i.temelttedirler. 
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bugünkÜ- men hükümeti Orta Anado uda ANKAM~DYOSU: • 

,,. ,. ~ CI ':JJJ.i O 
..... ··.~ .. ,-.,,c, ~-

·nıı·habatı c ~ı?. y . ı .. 1 Öğle neşriyatı: 
eni ge ece goçmen er Saat 12.20-12.50 muhtelif plak n~rl-

yatı, 12.50-15.15 Plak: Türk musik~i,_~ 
halk şarkıları, 13.15 - 13.30 da cı.aı..,.... 

D~mokrat parı.·ıer _h .. tün tedbirlere ~.~g~·~'.:~,~ğ~~~~:;~:~~~~~~~~yı~~:kg~rucl~,g vteemsi:.ili7.·;z:~::=d. Radlmük ~,~ - b k- l ~ J (Al\kara ~ehir tiyatrosu arti.St' . ragmen un ım a ~~Z sayıyor ar •. köylerinde ve ~laş nahi:~ merkcz.i~de n~<ızine Hafige daha bir çok göçmen l~r~ .tarafından), 19.00-19.00 Türk ınu· 
• bu sene gelen goçmenler ıçın. ev ve koy- geleceği tahmin edilmekte olduğundan sıkısı ve halk şarkıları, (Makbule ça-t 

Bükrq, 2 (M.H) _ Milli Hıristiyan :••• .................... , .. ,, .. , .... ,_ kümet bu intihabatta kaz.anamaua çeki- ler kurulacaktır. Ulaş nahıye merke- b nl lmed 
1 1 

• • . ı kar ve arkadaşları) 19.30-19.45 te Sa' : Mz'l[z"" ko,. y/u•• l k•r"" d • t' '-ı'nuı· tel if edilmesı· du"c:u' 'nu"Imektcd'r· u ar ge en evve ev ermın ınşası 011! te 
Partisi b .... t,a, olmak üzere bilcümle siya- ece ur, emı} ır. ' ı:s ~ 1 • ih · 'dilm ı k"-1 t dilm' ayarı ve arapça neşriyat 19 45-2 · ., = · RiZ 1 B 1 d . 1 h d . c cünc gı es ve we e arze ış-ı • · tta• 
at fırkalar ve gruplar yeni intihabat ha- NiSANDA SiYA.Si BiR K M u suret e emıryo una ve em e Sı- . . • . _ 1 Türk musikisi ve halk şarkıları, (M~ ... 
_ _J_,_. ___ .hummalı bır' ~te b••liı- +-- "IKACAK? vasa yakınlıgıy dolayısiu}e nahiyenin in- tır. Goçmenlere şımdiye kadar Şarkış- d '>O 30 da 
z;ınuuacUUI ..... ..,.. ~ p . h k • Y " • • • rın aş ve arkadaşları), 20.15-~ · 
mı~lardır. Goga kabinesinin, parlamen- QTflSl Ü Ümetın Bay Goı;:a, bu teyidi ile biran i~in hr..- kişnfı temin edilecektir. Hafik kazasmn la da hın çift hayvan 664 baş çift hay- iktisadi konuşma: Ş.Süreyya Aydeıntrı 
toyu, ticaret, ziraat, maai odalarmı ve Mart intihabatı ne- l.ikati ifade etmiı oluyor demektirJ Mart gelen göçmenlerin hemen hepsinin ka- vanı 170 nraba ve bir çok pulluk veril- 20.30-21.00 de Plakla dans musikisi, 2ı. 
vilayet ve belediye meclialerini feshet- 1 ayı içerisinde seçilen parlamento ayni ay za merkezine yerlc~tirilmesi Hafiğin bü- miştir. 00-21.15 tc nja~ haberleri, 21.15-21.55 
mesi n martm ikisinde yapılması mu- ticesinde çökeceği- nihayetlerinde teessüs etmİJ bulunacak- te stüdyo orkestrası. 
ltarrer bulunan umumi intihabatta, ekse- br. Nisan ayı ziirfmda da &iyasi bir laiz. Bir sarhoşluk hadisesi ISTAr..'13UL RADYOSU: 
riyeti t-kil eden analfabe köyliileri .... _ ne ve Nisanda yeni k&.l'§ısında kalacaktır. 

...... r- Öğle neşriyatı: 
tı:rtnuık maluadiyle rey pusulalanna, bir siyasi buhran Goıra hükümeti,•pyet fesih kararına 
hendeat -kil yerine bir santimetre mu. müracaat etmemit olsaydı, 1938 ~ene- M .. t . k. ev velaA ı· n kaA r ettı• sıkıslı -. k k .d • e Saat 12.30 da plakla türk mu 
rabbaı dabı1ine vazedilecek noktalan Çl acağına anı tr sinin ikinciteşrin ayına kadar iktidarı uş l tUrk • 12.50 de havndis, 13.05 te plakla ..!, 
•-bul ed---1 - ı·n·!Labat '---ununda ta- I mevkiinde kalabiliyordu. Bay Tatares- r• 
.. en:11; un KU1 ....... 11• """ 11 " •• • 11 ••• ........... musikisi, 13.30 da muhtelif plak neŞ 
dil.it yapması gı°bi ekseriyeti temin için • konun idaresi zamanında yapılan inti- e • ı 
aldığı tedbirler, demokrat partiler ara- 'ıhabatı feshetmesi, milli Hı:isli,an parti- sonra ışı an attı yatı. 
auıda ıiddetli inrıal uyandlmllfbr. si rejimini, batta nisan ayı içerisinde çe.- Ak,,c:am neşriyatı: 

DEMOKRATLARA GöRE 1 kilecek bir vaziyete diifürmüıtür. Bizzat Son günlerde sarhoşluk hadiseleriyle, vererek celseyi öğleden sonraya bırak- Saat 18.30 da Çocuk tiyatrosu (Et\'cd' 
Demokrat partiler, bükümetçe mütte- : kendisi ömrünü alta ay daha kısaltmış- ı :ışktan mütevellit yaralamalara faz.laca mıştır. Tiltil ve Mitil), 19.00 da V edla Rıza \'• 

baz bu tedbirleri kanunu esasiye ve mq-j hr. Devam edegelen siyasi vaziyet bunu ı' tesadüf edilmektedir. Dün şehrimiz.de Müşteki Hasan, h.aklmln huzuruna arkadaşları tarafından türk musikisi "' 
ruti nizama kartı ağır bir cürüm telakki 1 bize, bu veya §U tekilde gösterecektir. üç sarhoşluk vnk'nsmın cürmü me§hu- çıkarak şu söz.leri söylemiştir. halk şarkıları, 19.30 da Spor mtısahBı:; 
ecrerelc ıiddetle mücadele edeceklerini Biz; siy~ ~i~~ol~ını_ iıba~ eden B. j du yapılmış ve suçlular muhtelif ceza- l - Ben temin doğru söylememiştim.. leri: Eşref Şefik, 19.55 te borsa habe!'l 
UAn etmektedirler. Nitekim milli libe- Goga nın cordugu ısıyası vazıyetlerden lara çarpılmıştır. Bunun birisi .şudur : Şimdi hakikati olduğu gibi arzedeceğim, 20.00 Cemal Kamil ve arkad~ları ~ 
ral partisinin organı Vütorul gazetesi ı. . .. ,.. I çok ~aha i~isini .gör~.ük.• . Ahmet adında bir şahıs, kör kütük bu suçlu elinde bıçakla kahveme girdi. rafından türk musikisi ve halk şarkılaı1ı 
cSiyaıi vaziyeb baılığı altında nqretti-1

1 

~~ ... ~ 1 Yıne aynı gazele ıoyle dıyor: sarhoş olarak, Mısırlı caddesinde kah- Herkesi korkuttu. Bir delikanlıyı zorla 20.30 da hava raporu, 20.33 te Ömer R~ 
il bir yazıda ezcümle ıöyle diyor: !t.,~ r • t~TIHABAT A~lND~ veci Hasanın kahvehanesine girmiş ve kaldı~ak istedi. Bıçakla oraya, buraya tarafından arapça söylev, 20.45 te f 

ıı:Muhalefete meniup partilerin ve '\: l.~ - • u\:enı ıntihabat . arefeaı munasebetiyle. . · . k k kah d tecavı.izde bulundu, masalan devirdi, fsaz heyeti: Okuyanlar, lbrahiın, /J1ı 
ITUP1arm müttehiden vaki protestolan-

1 
§Unu söyliyelim ki. milli Hırütiyan parti- \l-btelındekktı blıçağıbı'rçıdealrikaraanlı, çatvmeışe bir tanesini sokağa fırlattı, bıçakla du- küçUk Safiye, Kanun Muammer, J{lat" 

ı . . l k . b .. 1 •• • o ur:ma a o nn ya 1 f'•f• 
na raimen bükümet parlamentoyu te- tının, mem e etı, ugunıru anarıı ve em- t Uşt .1 k'·f·· 1 varları deldi. Nihayet bıçağı bir kanape net Hamdi, Tnnbur SalA.hittin Ut ~ 

· ·-•!ı. ·b· eh'!Lel' · t L mevı:u ın crı ere u ur er savum1uş, , ) 
tddriilünil beklemeden fesbetmi§tir. 1 "" nıye~~·~·· rıükı t ~. 1 v7yc t~ .. ur·1 bir ,na~ayı sokağa fırlatmış, elinde bı- lizerine sapladı. Ve buna meram anlatın det Kozan. Keman Cevdet (saat aya!:',. 
KANUNU ESASiYE KARŞI CORUM tııraı;aı•· uy ıpresti.ıe ve ' uvve 1 oto. I . . diye baf.'lrdı.. 21.15 te Tahsin ve arkadaşlan tarafıno-

·1 .-'L • kan -·• ı çakla kalwenm .duvarlarını delık deşik . . . .. 2150 Milli liberal partisinin dokiimante ko- n eye -111Pı wıper...._ ve namus 11 j· . . y - Temın neden bu ıfadey1 venn.edın.? Turk musikisi ve halle şarkıları, · 
münikesinde beyan edildiği veçhile işbu ı J yükselt siyasi bir te~küle mevki.ini terk J etmış,. ondan sonra, bıçagı ortada bulu- - Korktum .. Zira, hid~enln cUrmU 1 de Bedriye Tüzün: Şan stüdyo orlcc9' 
tedbir, kanunu ---=-·m ruh~- ve met- etmesi lazımdır,. ;nan hır tahta kanapeye snplıyarak an- şh d ld B b ah'tl f k ü l ?2 2.0 d .1. ~-a ZS. _.., -- · 

1 
1m b' l' ru 1~ 0 •. 1 . . me u u yapı ı. en, u ve ş ı er rası ren a ye, ... . e or.A,e;:,~ , 

nine ka111 bir dirilin tetkiJ etmektedir.t :....~~ Dreptales gazetesi, siyui k()ıeıinde aşı az . ır ısa a 8 ~: so~ e~~· birlikte olarak mahkemeye gelirken, 45 te ajans haberleri, 23.00 te p1Ak1a B"' 
lt·-· b. ...ı aı· ._ .. r· f k 1 Bu vazıyet kahve muşterilcrının ra- n!I ... Hlikümet buna, neticesi, intihabat ko- ... neı•e ıgı ır yazıua, m 1 ~oy u ı.I' a- . . ' _ • . . . suçlu yanıma sokuldu ve ? lolar, opeı·a ve operet parçalan, IJ'JP 

1 
1 ul t d d · -"]' d '-! batını karınnaga kafı gclmıştır. · • ~ 

miıyonunun dahilinde birçok yan1ıthk- ı ~ınm .r~y pus a ann a aıre f~. ın. e~ . .,... ~ - . . . - Bana bak! Eger doğrusunu söy- de son haberler ve ertesi günün pror.·-
lara ve kargaıalıklara sebep olacak yeni 1fMetinm ortadan kaldınlmaıı açan ınti_j Işın dnc.knte deger olan hır cıhetı da- 1ersen, yapacağımı dUşün. Ve ben yapa- mı. 
Lir tedbir ilave ebn.İftir. Hükümet aiya-1 Gdga mıtkcdcrken • , habat remizlerinin değİ1tirildiğin;? iwet ha vardır. Bu hndis~ ... in durll§ması sı- maı.sam başkası vasıtasiyle başına ne 
ıi partilerin reylerine müracaat etmiye-1 den istifade etmek için onları şaıırtacak ettikte.~ ~onr~·ezcümle fÖyl~ ~yoı·: 1 rasında, müşteki ademi malumat beya~ belalar getireceğimi bilL 
rek blr kararname iJe eJyevm mer'i bu-1 surette İntihap kanununda tadilat yap- . «Hükumet: 2 Mart:• but~n . n~~tnsı 1 etmekle hem her· davasından vaz geçlı- Müsteki bu .ifade;i verirken, suçlu 

AVRUPA iSTASYONLARINDAN ~! 
AKŞAM D~NLENEBILF.CEK SEÇlYl .. 

PROGRAM I~ ~di intihap kanununu, İfarel tırması. bu suretle gizli niyetlerini mey- ı ıl.e b~raber bız~t "~~~~ becerı~'ızlıgı :e 1 ğini. ve bazı şahi~le.r ~e, san~ -hiç bir başını -sallıyord~. 
lerme baııt noktalar ikame etmek sure- l dana l<o'ymalan yeni hükümetin vaziye- ıuyası maı.karalı_ga yuzundcn çoke<:ektır. hildıse olmamış gıbı gostermıştır. Hak.im hadiseye ehemmiyet verdi. Ve SENFONILER: 
tlyJe tadil etmlftir. ı tini ta'kViye edememqtir. Bilakis baki- Bunu temın edıyoruz. . . . 1 Fakat h.ıtkim, bu hadiseyi daha ziya- bazı şahitlerin celpleriyle beraber suç- 19.45 Peşte, senfonik konser (Ofieıt' 

PROPAGANDA ZAMANI katen hendesi tdCiller yerine noktayı ?ta· Bu.~~.'!' m:ınev~ ve. ~erikıız faalı-1 de ince.l~mc~ 1.pruretinde kalını~ .ve ha· !unun sabtkasının sorulmas na ve tev- bach, Siede, Lincke) 21.45 Bilkreş: $eO" 
Dijer taraftan ela, siyasi partilere pro- bul eden liükürnet, cyni ~mar.da bu ni- yet huluımehn fenklenru me~dana. ~ 1 zı şahitlerin celpleri için iki saat fasıla kifine karar vcrlldL fonik konser (Romen :filharmonlsi) 

p~n~~P~~k~um~b~-1 ~~.7~n~milli ~u~er~ V~~~~~htl~e~~~.~~~m~1~-~~~~~-~~---~·----~~-~·-~-~--~ ~FWKONS~: '' 
1 

mamak üzere belediye ve vilayet iza-: gnıbU denilen Rumen ceph~ne ve her h~p. k~ununun t~~ilı, mıskın ortaklan s Dr. Atı• Aga"h 7.10 Berlin kısa dalgası. Küçük koıı' 
hklan İnt.ihabatıru daha eYTele koyarak fey vatan için fr.-kasma bildirmeyi de ~il~ .lıberal p~uıyle Vayda grubuna ıvasta ser (8.15 devamı). 9.30 Paris kolon1~ 
ummni intihabat tarihinde istical ıöster- 1 unutıhamı•tır. ı bıldınlmek suretıyle kapalı odalarda ya- PlAk. 9.30 Berlin kısa dalgası. Kranı\'l" 
mittir. Bu suretle. h&kümet, kanuna, ni-: Bu partı1er, ciiğer ı.iyasi teyekküller- !>ılınMqilh:!.--H . . .. - ·ı. L" )" Dün Avrupa ya hare- musikisl. 10.15 Paris kolonyal: rf Po 
zam .... intizama müıtenit bir sükUııete de.n evvel birer St:';J. numarası elde et- t 1 ınstayan parbsınm, mıh -.oyu Orta Ana .Jolunun en J{a" 

hrk ka · la aı k f ff • 11.30 Pltık. 12 Berlin kısa dalgası. 
ihtiyacı bulunan memlekete kartı •iır' meye muvaffak olmuflardar. Bu ıerait asına 111 avantürast manevra n e e t fü musiki. 13 Berlin kısa dalgası. EğleıY 
bir meaaliyet deruhte ebn.İftir. \dahilinde intihabat mücadelesi, bükiimet meydana çakarmlflır. Memleket, siyasi büyük müzesi Çocuk doktoru bay Ali Aglti, Italya· celi konser. (l

4
.
15 

devamı) 
13 

PariS Jco< 
Bu vaziyet brtıamda milli liberal par. ile onu sıra numaraıivle takip eden ve hayatımızda ilk defa vaki b~ tecavüı:ü kurulacak Almanya - Fransa ve Betçi.k.ada iki ay el" 

Wi, bu intihabat mücadelesinde uhdesi ikfd ki'. . ·~r h . ti art•. 2 Martta muhakmıe edecektir. Memle- lonyal: 13.10 Pl~k. Bükreş radyo ork ıS 
t .. ed b·ı • - ı ar mev 1 ıçın mı 1 ıns yan P ısı- ı.et :... .___ ed A b-'-1 sürecek olan blr tetkik seyahati için trası, 14.15 Kolonya]. Konser nakli, 

ne erettüp en 1 cümJe vezaifi yapa· ne halef sayılacak olan fU partiler arasm- R ' n ..... ma, llU\DUn& ve m ena ..,. an- ---0-
caktır. • d 1 kt Mili" lib ral R na ka111 olan bağlılığını göstermek üze- Sivas (Hususi) - Vali bay Nazmi To· dUn ~ebrimlzden ayrılmıştır. keza 18.20 Bükreş radyo ork~ 

a 0 aca ır: 1 1 e ve umen b rih b. · ik h-'-'- '--" ker Gög medresesinin bir müze haline BUkr O k '- 20 B~ Halk partiai ~anı Dreptat .... ,, h . 1 .:b k d _._ . ~· re u ta te mc .-ını 9"Warm·7.:ı eş: r estra ~onserl. -· • .... .ue- cep es.ı.. nu ap an unun a •cıneny .... m . ld flıtl 
lesi n-.. etti~ b·ır ba --'--'-...ı •• 1 d. 1 h d'I .J.!-• '---· fırsat bulabilecektır.» konu uğu, burayı orta Anadolunun en Mandolin konseri. 21.20 Peşte, Seııll 1 

büyük müz.esi haline getirmeğe çalışa- arşıya a vapuru uslk. • ( }4k) 21 55 p Radyo ot" 
-r ..... f.....uuCQe fOJ' e •· ı ne surette eaap e ı ec"'5u.ı ve eıucrı- 1 ---- K k 

7or: yeti elde edene mahsus primin tevzi prt- , •• - m ısı P ıı · rag: 
B T •-~--'- da • u ç Q K cağını söylemic:tir. Vali şunları illve DUn gece Karc:ıyakaya saat 20.30 se- 1--...4-as 2" 20 p t Çi kestı',-

.c ay •..-c.ao u.ma.naı İntihap lannı muhtevi bulunan maddelerin tadil '5 -s ~....... ı. ~. eşe gan or 
.J!ı --..l-- f etnıi~tir : f . l KARŞIYAKA . 23 V O k t k~ wu.11en fHY"ll&Olentonwı eabiai ve intihap edilmesi, bükümeti elinde bulunduran erın yapan vapuru ,ıs- arşova: r es ra, sopran, 
•-- - b ş • [Jı cSelçukilerin yurdumuza' bıraktığı k l k ıs bJ" 
IUUl.unun ••• un. azı maddelerini -meıruti· partiye bu intihabatta iyi bir netice Ter- ampıyon o u e eye yana~amamı~. manevra yapma 23.05 Peşte. Opera orkestrası. 23. 

'""- t '-- ölmez eserlerden Şifaiye, Gökmedrese, • - ~' :ııı~ yeuaı ozu o an -..nun· kararname usulü miyeceği B§İkirdır. Bu •et'&İt dahilinde isterken karaya oturmll§, bilAhare yol- fif musiki nakli. 23.30 Uypzig naıı> 
il ·ı · b Buruciyenin içindeki lüzumsuz lllveler e 1 ııa etme11, u )'eni ıiyasi rejimin b&§ka bir feaih veya i:ıtihap olacak mı? 

1
- BAŞT ARAFI 1-tNCt SA. Hlr.c.DE - cular karaya çıkarılm~tır. siki. 

d . · l · Al k kı da lik l kaldırıl.mı. , restore edilecek bir duru-mevcu ıyetın tımdiden tehlikeye koy- Hayır .. Bunu derin bir emniyetle tasdik sanca ta mı maç ann- --=- OPERALAR, OPERETLER: "" 
maktad1r. ederi.. ·ı da attığı otuz beı gole mukabil on ma getirilmiştir.> 10 Berlin kaa dalgası. Veher'in cv-

Bundan evvelki )'Uılarmuzda da söy- MtLLt LiBERALLER VE VAYDA yedi gol kaleıme gİrmİJtir. iki takı- -=- Radyo 'resmi indirildi beron> operası. 21 Varşova: Operet:tl"\J# 
lediğimi% nçhile Oktavİyan Coıa bü- GRUBU HAKEM mın puvan1arı aynidir. Portakal ve Iımir Enternasyonal fuarında teşhir silcisi~ 22.20 Viyana: <Abu Hasan• jJiıt" 
ldJmeti, liberal parlamentosu ile 1938 Milli liberal partisiyle Vayda grubu, I lngilizlerin avelaj usulüne göre manJarı·nıer edilmek ve satılmak üzere getirilen rad- ll opera piyesi. 
ıeneıinin ikincite,rin ayma kadar idarei önümüzdeki parJamentoda vaziyetleri hesap edildiği zaman bu, yani iki yo nıaldnalanndan alınmakta olan reı· 
maalahat edebilirdi. Bu parlamentoyu itibariyle hakem rolünü oynayacaklardır. takımın attığı gol aayııı kalesine 

1 lzınir havali,inde yetiştirilen limon, mln iki buçuk liraya indirilmesine Ve
te,ekkülünden eYTel fe.hetmeıi, par- Bilhassa yeniden tekrar biri-en milli li- b.bul ettiği gollere takıim edildiği portakal ve mandalin aiaçlan için en 
j -y killer Heyetince karar verllmlş ve key-
amanter hayatımızda bugGne kadar mis- beral partisi müttehit bir idare altında zaman Orok takımının 2.50 niabet- münasip ve iklımc uyıun fidanlar Ri· 

1 ~ fiyet Fuar komitesi riyasetine tebliğ 
İne tesadüf ediJmiyen pyri meınıti bir intihabata jctirak edecektir. t 937 sene- İ le lzmir p.mpiyonlujunu kazandığı, zeden getirilmekte idi. Bu ıenc Rize fi-

h • d' Y 1 edilmiştir. 
a asenin çıkmasına ffbep olmllflur. sinin birincikanun ayında seçilen parla- Ala~~ t~~~ da 2.0~.niabetle j.danlığınc:la el~e. edi~e.n fi~a~arın mik'.t~- . 

KöYLONON CEHALETINDEN mentonun feshi, liberal1er ile istihza et- lzmır ıkmciligıru ihraz ettıgt anla-ı n az olduğu ıçın vılayetımıze mandalın 
lSTfF ADE mek demektir. tılmı§br. ve üç yapraklı limon fidanlannın bu ıc· 

Böyle katıfık ~da yeni intiba- Baıvekil Cop, cLe Joumal» pr:c- Oçok takımı?11 fa~piyonluiun·ı ne vc.ril~.esi~e. imkan olmadığı vckllct-
bat yapması 've lıtoylüler.ın celialetleftıı- . tesi muhabirine yaptıiı bir diyevde, bü- dan dolayı tebrik eden%. ten bıldırılmı§tır. 
wz ;:aç 

MANiLER 

Bir ok attım haneye 
Dil§til divanhaneye 
Beni yArdan ayıran 
DUşsUn timarhaneye 

.. ,., 

Dağda olur mu harman 
Aşka olur mu ferman 
.A§ktan yandım kül oldum 
Külde olur mu derman 

Dağ başında değirmen 

Değme gUle eğilmem 
Benim yarim gilzcldir' 
lle bakıp yerinmem 

Dağda harar olur nıu 
Yananda karar olur mu 
Aşktan yandım kili oldum 
Bana fennan olur mu 

BlRATASöZO 

Akıllı dilJUnünceye kadar 
Delinin bir o!lu olur. 

Sen bu atlamm otomobilini çalmı.şaın. 
- V allah billah yalan iıteueniz üzerimi arayınız. 

MEVLANADAN BtR PARÇA rak ki o da uykusuzluğun acısını anla
cSevgilim, sitemleri ile bana uykuyu sın .• Ve merhamet et k~ sana da başka-

haram etti. Yarabbi! ları .merham.et etsin, sözünün manasıru 
Ne olur sen de onu u.vkusuz bırak. Bı- dUşlln.5Un.> 

ıra •• 
Derya kenarında kayık değilim 
Yardan ayrılalı ayık değilim 
Ben de bir selama layık değilim 

• 

Tez gel yArin~ tez gel olma muhanet 

Ekin dediklerl bir ktiçUk şehir 
Yediğim a~ıdır içtiğim zehlr 
Anne ben cahilim çekemem kahır 
Tez gel yAdrr. tez gel olma ·muhanet 

Elin dağlarından ben nasıl a,am 
Taze tayın çıkmış nasıl alsanı 
Ylrim küsmUş glcl~r, nerde kavuşsam 
Tez gel 'yA.rim tez gel olma muhanet 

BtR B1LMECE 

Elemez elemez 
Ateş b~ına gelemez 
Gelse bile auramaz 

Cevabı yarın 

Dlinkü bilniedcmlz : Asker ~dırı 

--=-
Limana gelen 

vapurlar 
ikinci Klnun ayında İzmir limanİna 
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vapur ve ıeml ~etmiştir. Bu vapurlar 
1 j muhtelif devlete men.uptur. Safi 
tonlar& 22.1-46 tondur. 

--o--;-

Aydın - lzmir 
maçı 

önümUzdeki pazar günll Izmir-Aydın 
muhtelit takımları araı;ında Alsancak 
stadında bir maç yapılacaktır. Maç sa-

ati (15) tir. Manisalılarla yapılacak mü
sabaka, Manisa takımı gelemiyeceğin

den başka bir z.amana tehir edilmiştir. 

Aydın muhtelitine karşı çıkarılacak 

Izınir muhtelit takımı için aşağıdaki 

futbolcular çağırılmı.ştır. 

Uçoktan : Nejat, Adil, Namık, Hamdi. 
Doğanspordan : Hakkı, Salt, Irfan 

Mehmet, Fuat, Niyaz!. 

At.eşten : Muzaffer, Şeref, Nurullah, 
Ömer. 

Yamanlardan : SWeyman, Hikmet .. 

RESITA.LLER: 
15.45 Berlin kısa dalgası. Türk ııı:t 

sonatı (Mozart) 16.30 Berlin kıta ~ 
gası. Sopran şarkıları, 17.15 Varf' J'f' 
Viyolonsel resitali. 19.20 Llypzlı: 
yano konseri, 21. BUkreş şarkılar. 

18.30 Peşle: 23.20 Viyana. 

Çeşmede iki hırstı 
yakalandı .,,., 

Çeşme :ı.abıt.ası, Uç hırsızlık va~ ~ 
nın falllerlnl meydana çıka.rnuıt.ır· l3 ti' 
ların bazı yerlerden eşya, kiremit, JJlf 
vuk çaldıkları anlaşılmıştır. SuÇl r<fe' 
A1açatıdan Riza oğlu Mustafa ve le• 
~i Süleymandır. ~ 

Yapılan tahkikatta bu iki ka ıtıl" 
yirmi gün önce Çeşmenin Tok oğl~ll· 
halle.sinden Ismnil oğlu Reşidin 111, 
besine girerek 200 kiremit, bir k•ı ıı' 
ve bir direk çaldikları, ayrıca on pe 
çere camını kırdıkları anlaşılmıştır· ğlıl 

Yine ayni tarihlerde Mustafa . 
0bJ 

Mehmet Baysalın ayni mahaldeki ıcta.t' 
kulesinden kiremit çalarak sattı 
meydana çıkmıştır. tit• 

Suçlular adliyeye teslim e&lıniŞ 
-=- . 

Sef erihisarda btf 

hadise !}# 
Seferihisarda Camiikebir ınaha ıııl''t' 

den Hüseyin oğlu Ali, Belediye etti' 
memuruna vazife hal.inde haptet 
ğinden adliyeye teslim cdilıniştit· 
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- 113 - Yazan: Kemalettin Şükrü 

Almanya parasını niçin 
düşürmekten korkuyor? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vasili nasıl öldüreceklerdi? 
Alman milli banka direktörü bunun 

normal sebeplerini anlatıyor 
Komplocular art1k epeyce uzamış olan bu suikast işini Bertin 27 (Utopress) - Reichsbank-

bl·r a"" D evvel SODa erdirmek irin eQ Alman milll banka direktÖt·ü, Dr. Eı-icke 
~ tarafından yazılıp ne)redilen mühim bit· 

kestirme başvurdular kitabm cistişarl ticaret• faslında bil-çareye hassa Almanyanın kendi para kıymeli-
KuınL'aroa, yaninda beraber ge- Emniyet ve tüphenin tereddüdü Kulaklanna inanamadılar. nl neden indirmediğine dair satırlar 

lİrdiği adam baktanda fU izahatı içinde kalan komplocular ıuıuyor- B'U ıözlerin manua açık ve ıarih- pek mühim bir şekilde gözlere ilişmek-
't'erdi: lardı. ti. tedir. Dr.Eicke cCüınhur reisi Hitlerin• 

- Bu adam •• Edirneli Hriatidi- Angeliki ue ıuıuyordu. - Vasili ben öldüreceğim.. Alman parasmm her hangi bir surette 
dir. Onu on bet senedir tanının. Bir Bu anda, bu mühim ve nazile: an- Demekti. indirümiyeceğine ve in{ilation gibi bir 
zamanlar benim çok itime yaradı. da onu en fazla alikadar eden cihet Aİtgelaki, arkadqlannın balatla- tedbire başvurmaktan daima korunaca-
1..ikabına "(Diya•loe) derler. Gölge- Hıristidi Diyavli>sun Edirneli olması nndaki manayı anladı, izah etti : ğına dair mühim bir nutkunu hatırlat-
de kama lllllamunu bildiği kadar ay- idi. - Hedefiılıiz nedir? •• Bunu bili- tığl gibi ayni mealde Reichsbankın 
dınlıkta lahnç kullanmaıını da bilir. Edime •• Yo.ni Ermeni laza.. yoruz. Ona şimdiye kadar yaklq- reisi Or. Schachtin 4parayl düşünnek 
Hern de yaptığı ifleri çok temiz ya- Fakat timdi, bu sırada kendini mak için r-'9epler, vesileler aradık •• gibi aidatına yolunu hiç bir suretle takip 
ı>ar. Suya sabuna dokunmadan ken- kalp hislerine fazla kaptmnama11 Ben bunl::.. 11 en iyisini buldum. etıniycceğiıni size kat'i olarak temin ede-
dini ııyınnaamı bilir. Ben, bqvekil- lizundı. Doğrud:ın doğruya ve görüşmek ba-ı bilirim. Esasen Alman milletinin reh4 

l~i.ın zamanında ona bir iş vermiş- Ayağa lm11tb. haneıiyle Vasile, Vasilin konağın"! beri oları Hitler de buna dııir son sözünll 
tiın. Kanlı bir İf·· Vazifeıini mükem- - Arkadaşlar .. dedi. Bu İ§ çok gideceğim. Be??i kab':I ebnemezlikj söylemi§Ur.• Mül~katını dn buraya ge-
ınel yaptı.Kimi öldürttüğümü timdi uzadı. J .ıhterem Kumbarosun iti- edemez. Yalnız kaldıgımız zaman çiriyor. 
burada ıöy emekte mazurum. Yal- mat ettiği adama elbet biz de itimat yapacağım iti ben bilirim. Şahitıiz Dr. Eicke, Almanya neden parasım 
nız onun o zam.an mühim bir mevki edet"İz.. Yalnız göreceğimiz it çok olacak bu itte kekt~İmİ tecavüze uğ- düşürmediğine ve dti:.:ürmiyeceğine dair 
Ve kuvvet igal eden bir adam ol- mühimdir. Şimdiye kadar birçok ramtt göstermek kadar kolay birşey fikirlerim şu e. aslar üzerinden yürülü
duğunu söylemek kafi .. öyle bir usullere, planlara, yollara baJvur- yok. imparator Bardası nud öl11ürt- yor. •Bir paranın kıymetli. olması yal
adanı ki .. Müaellih bir muhafız kuv- duk. Bunların biz.im için tehlikeli o- tü. Ben de müdafaai nefis vaziye-1 nız iç ticaret 4leri için değil aynı zaman
vcti olmakamn bir adun bile bir ye- lacağuu yine ilk önce biz anladık. tinde elimden bir kaza çıkarnııt olu- da bir ülkenin diğer ülke ile olan ticari 
re gitmezdi. V akta bu yolda hepimiz ölümü gö- rum. Uzun düşünerek üzerinde ka- münasebetlerin yolunda gibnesi iç:n de 

Komplocular arasında bir m.ınlb ze almlf insanlarız. Fakat maksadı- re.r kıldığım nokta bu.. lbımdır.• 
duyuldu. mu; ölmek değil.. öldürmek.. Ve Yalnız yapacağım itin gununu Almanyanın para kıyınetinl koruma 

Bu mmltılar arumda bir isim yqamaktır. Bu i4i de hepiniz heaa- kararta.tumak li2un. Şayet Vasilin tedbirine dair Dr. Eicke bu kitabında 
Yardı: Teınikoa •• Ordu bq kuman- bına, hepimizin hesabına.. Ben ya- evinde kendim kurban gidecek olur- dıyor ki: «Hali hazırda Almanyanın 
danı Teınikoı.. pacağım.. · nm ıizin evi basmak suretiyle be- meb?:ul döviz ithalAtı olmadığından bu-

Evet •• Hatulıyorlardı •• Kumbaro- Komplocular büyük bir hayretle nim intikamımı almanızı İsterim. nu elde etmek için aktiv ve elesüki 
sun bqyekil olduğu sarada Bizans- Angelikinin yüzüne baktıl&r. - BlTMEDl - yani her vaziyete uygun bir harici t.i-
ta, _kuvvetli bir muhafız te§kilitı a- caret tesisine çalışmakUıyız. Para kıy-

ruınd ordunun bu gözü pek bat Büyük Menderes Ron anya metini alakadar eden noktalar yalnız 
kumandamnı bir adam .• Bir katil Alman ihracatının ithnlAttan fazla olarak 
öldürmüıtü. taştı e> teminiyle kalmayıp aynı zamanda ser4 

.. Sonra yakalanan bu katil erteıi RAlô::TARAFI t-tNCt SAHtFEDE- ) be.st bir şckıld;? islimnle salih bir döviz 
gunü idam edilmek üzere götürül- - ~ • • • k Kra ı teminat elde etmeği de istihdaf eLmektedir. Aıı-
düğü '(Ametas) kulesinden ka mi- •ında ıncır bahçele~ıyle pamu 1 cak hu suretle para kıymeti a~orıı:-:ı.ı 

nu~ilmduau ayfatta ıüren b: ci- :::=;~;: u~t,r ;!7a1':::~~~ veriyor :~b~~~~-- "~;.:~~;:"'~':rı:~:,:;:: 
nayetin faili demek bu adamdı. edı~'!"!.ftcr. • .. . f --o--- tinde tediye usullerinin değişmesiyle 

K--'-·-- b• ad Büyiik Menderesm ltılması uerme. - BAŞT ARAFI t-tNCt SAHlFEDE -..,. ... ua~ ar am bilsiJülUn yeni bir para kıymeti polili-
K bar de ·•· . posta treni biraz geçil<erek gelmiıtir. • R d k" Yahud"l • •-••tı ıL- d k ı um oa vam etti. .. , . . • - omanya n • ı eı.-. &U e .... kasını takip etmek mecburiyetin e a -

O ... • . Dun gec~ Bayındır muhalıarınuzden fU • d ık 
- •• ftledıgı canayetten ıonra l imde topraldanmız an ç annayı taaaT- mıştır. Not.en banknsının Uzerine atdığı 

el .... kim . le telV"afı ldık: tm" d-ı=...·c- An--•- •- d. • -- b l "f d •t t t . e geçtıgı zaman ıeyı e ver- . UI d d •vur e '! "Cg!UU'· ~ ı.en 1 emnay..- u ınU ıt.m vazı e sa e ona aı o up Hr 
rnedi. • B~yand~, 2 ~Hu~usı) - ~ .1 

ece- ı timiz ve R\Jllen halkının refaha İçİla za· başka makam veya bankanın müdılha-
v "d _..1·1ec .... •• •• • 61 yagan ııddetlı yo.gmurlann tesarıyle ç.a- ~ .. d .. v.. •• tedb' l L •• ----~•-. l k h f 

e ı am au egı gunun geceıa D • j rurı gor ugumuı: ır ere ~vurnuoa esine imkan yo tur. Bu mU lm vazl e-
~-dandan 1-.~.. ya iltiha·k· ed. en sularla tatla·.. .. eren'.". 

1 
•·y·• -.uı nG\'U .... ..... ,nin görülmesi ise haricl ticarette pek 

N 1 ka ? N• . k .. tatması uzcrıne sular Çamla koyune bu-• y h d "I • b• d t ı----•· ay· 
uı çtı IÇUl .açtı! .. .. . 1 d p a u ı erm il" yer e op ıuıanuı- tehlikeli bulwıan hadden fazla malla-

0 sırada onu zindandan kaçiranin cumladkoyu tekhdıdedbaı abera. b • d k. rı bir devlet tqllil etmeleri bakkmdaki rın ithaliyle tehaddtis eden yeni bir borç 
.. 1.. de lru Jan enna um n nı, a erm e ı I 

Ve o um n rlaranın ben olduğu- ti b" likt L 11. "d ek t rı· sualinize geline bu tamamen beyne • kapısının açılmasına mani olmak için 
d 

• • • zeya a rr e rna,.ıı ıne cı er e ·- • ___ ,_ •• 
rna aır dedikodu ve fayıalar çıkmİ§- bat aldı. Köylülerle eJele verilerek ç.a- milel bir meseledar. Ve büti.iıı n~elı RefoliShankı daima milteyakkız bir şe-
b. Fakat onu ben kaçırtmamıştım. laııldc. Su bentleri meydana cetirildi. Su- dü~ünülerek mütalaa edilebilir. kilde "vaziyeti nezaret altında bulundur4 

... O zamandanberi de neı-ede oldu- yun yuvııı:ma iadesi temin edildi. Tetı-' Muhabir Romanyanm dıt politikasın· mağa mecbur etmekledlr. 
8llnu bilmiyordum. liri gün evvel tike yoktur. 1 da bir teebddül ihtimali olup olmadığuu Para KıymeU polilikasına dokunan hu 
karşıma çı~ı. Tanıdun. Bizim göre- ÇIPLAK KöYDE aormuf, kral fU cevabı verm4tir: harici ticaretin himaye ve inkişafı için 
ceğimiz İ§te çok yardmu olacağını Dün akıem geç vakit aldığınız bir ha· _ Romanyanın U.tikbali, lnglltere ve Reichshank elinden gelen her şeyi yap4 

dü§ünerek buraya getirdim. Bana bere göre Baymdınn Çıpltı.k köyüne de 
1 
Fransa ile Küçük Antant. Balkan An- ınağa ça lışınaktadır. Reichsbank, büyük 

~ııl itimat. ~eneniz ona ela öyle sular hücum etmiıtir. Mahallinde terti· 'ı tanla ve Polonya ile doatluldanaa bağ- hir mikya3ta kredi yardımım harici tl
ıtımat edebılinlniz, ve meselenin bat almmq ve köy her hıınıi bir tehli- lıdır. Harici siyasetimizi ula değiıtirınek caretil\ arzusuna Amade fmakmakla ve 
en mühim nold.aıı da ~u ki bu (Di- keye karJI masun hlm~tır. 1 niyetinde deiifiz. Eski doııtluWanmızı bu sureUe ihracat yapan Alınan sanayi-
)'avloı) Makedonyalı Vasilin seyiıi HAÇLI KöYONDE aynen muhafaza etmekle beraber yeni ine karşı yüksek bir islmatgilh olmakla-
olmaııdır H ı k d · •--d 4.::ı. d lukl dır. Reichsbank tr.rafından tesis edilen • aç ı öyün e 60 santtme lUl ar y~- ost ar arayoruz. 

Bu son söz komplocular üzerin- selen sular, kazdırılan hendeklere akıta- Bükret. t (A.A) - Romanya bari· diğee Golddiskontbank Uı ;kezalik harici 
de en mühim tesiri yaph. larak tehlikenin önü alındı. ciyesmdeki değiıiklikler yalnaz Moak~ mal sevkedenlere (ekportkrcdiler) ih-

Bir katil •• Gözü kanla bir katil.. MANiSA MINTAKASINDA va elçisinin geri çaiınlmuına inhisar et- raç .kredileri açarak yardım etmekle ve 
Kumbaroıun emniyet ettiği bir a- Manisa mıntakasmda Cedizin kabar- m.iyecektir. Briildel, Bedin, VarfOv& ve hu usul çok semeredar neticeler ver-
dam .. Ve aynı zamand da öldür- ması yüzünden bir lusun arazi aUlar .ı. 1 SoFya elçiliklerinde de değipneler ya-f mektcdir. Almanya diğer memleketler
hle~ istedikleri Vasilin de yanında •• tında blmqtır. Ceclizin Menemen ova.f pdmasına intizar olunmııktıtdır. de olduğu gibi ihracatın çoğalmasını 
Maıyetinde •• Fakat acaba bu bir tu- n kununda tahribat olmadıiı gibi autarl Yahudi arkana mensup bütün ticaret ~lde etmek maksadiyle lılr para kıymeti 
~ ~ idi? araziyi tehlikeye ıokmuı değildir. I ataşeleri geri ç.ağtnlmqbr. 1 politikasını esas ittihaz etnü,?tir. Baz.ı. 

Dfl:Z~_,_zH~AZZD!.lD K MASALLA Rf rz ~~;!~m~~ğil~n~~- kiŞi·r.adeyiın-, - he~ıı del laı~ii;~i~:~~in cMuhafak> isminde 

Böyle saçma sapan, manasıı; sl>zlNi hir biraderi vardı. Çoklanberl kaybol
işitince Rı<ivan kızın aklında bozukluk muşlu. Böyle uzun müddet hayat ve 

E 1 Z 
olduğuna hükmetti. menıatına dair haber ahnam.aınası Uze-

v ve aman -Efendim, dedi. Kendinize geliniz. rine bir muharebede telef oldu, z.annc-
1 Bunu doğru bir cevap veriniz. Derdini- dilmiş ve hayatmdan ümit kesilmişti. 

ze belki ben de elimden geldiği kadar Halbuki günün birinde cMuhafak. mem-

1 • d muavenette bulunurum. 'leketimize geldi, eski do.stlarından baı.t 

Ç J n e rzz"'l"CJ!/l"a#DJJ" - Siz beni deli zannelliniı:. Ama ben 1 ricali devleti taraftar edindi, ahaliyi be-
buna hayret etmem. Çünkü söyledlğiın nim ~teybime tahrik ile L<ıyaB ettirdi. 

Yazan: METiN ORBAY söder size deli saçması gibi geldi. Eğerı Vezir Ali. hu isyanın önüne geçmeğe çok 
3 haşundan g~en belAyı si7.e hikAye eder- çahşll, fakat ınuvaECnk olamadı ve niha

"C!-lll o vakıt t>iz de bana hak vcrirsiniı., yel Muhafak taç ve tahh zaptetti. 

S A B 1 R L 1 A Ş 1 K ı:ann derim. ' Muluıfak. belki ben de sonra taraflar 
- Efendim, bu hikiyeyi dinlemeyi, peyda ederim de kendi aleyhine ktyam 

d w·k arzu ediyorum. tertip eylel"irn diye korktuğundan beni 
urut<lu N"h t d b · · b. · ı · k · d' ·d 
1• • 1 aye o a u ışı ır sı ur mc ıste ı. Bu rica üz.erine kız şu .. urelle anlat- ı am etmeği kunn~tu. işi haber alan 
~e:~.e~ zannetti .ve : cBelki şu sevda Atından inerek otuı·acağı sırada ya· ınağa başladı: Vezir Ali ile z~vccsi tebdili kıyafet ede-

ın eu kurtulurum!• emeliyle se- kında bulunan diğer bir ağaç altın•fo f:< rek bir gece beni alıp kaçırdllar. 
~alhat etmeğe kaı·ar verdi ve hükiimet bir genç kızın oturduğunu gördü. Dık- «Efendim, ben cNayman• beldesinin Bu suretle kendi nıeınlekelimiz. top4 
ı.ş et-ini v .• M hs" h . 

V ezırı u ıne avale etti. katle Laklı. Ku; ba~ını eline dayanu~. padişahının kızı idim. Daha dört yaşıın- i rağın.rlan çıktık, «Tibet.. arazisine dahil 
ez.ir ke d" · · b tık· ....ı J n ısını u ı ırncn vazgeçiı- derin l>ir düşünceye dalmıştı. Yüzün4 da iken pederim vefat elli. Ba •. ka evlAdı 1 olduk. Bu hüküınetin merkezi bulunan •ne •e ~ • 

ço: u •raştı ise de ınuvaffak ola- den fevkalfıde mükedder olduğu beJli yoktu. Ahali beni hükümdarhx.a inti-,· şehre vardık. Orada bir mesken tedarik 
ırıadı N h o 
el. k · ı ayet Şah Rıdv n gecenin bidn- idi. Elbisesi eski ve kirli idi. Lakin o lıap clU. Tabii ben tocuk olduğum için 

1 
ederek yerleştik \•e ondan sonra vezir 

d ·dlktı, sırma eğerli güzel bir ala bin- kadar güz.eldi ki çamur içinde kalmti hi.iküınct naibi olarak pederimin verjri J Alinin kızı olduğumu ilan ellik. Verir 
ı, .rnutcnekkireu seyahate çıktı. Elmas gibi parlıyordu. cAliıtyi tayin ettiler. Tesadüfen benim' Ali de mahir bir ressam olduXunu iuıa 
l:ıt l .. dd ı:; y-

Çıltl ::,u et sonr kendi toprağından Şah Rıdvan kızın yanına gitti, kim <ladım da bu vezirin ı>evccsi idi. Bunlar'. elti. Bizde pek ~ok mücevherat vardı . 
ge ı, t •. ıJı b hükunıetıııin hududundan olduğunu, ne için mükedder bulundu- heniııı tahsilime ve terbiyeme fevkalade . Biiyük biı· refah ile geçinebilirdik. LAkln 

çta. Bıı h 1 · ı· · 
l:onaıklıl u :ume ın payılııhtına iki ğunu &Ordu. Ktz şöyle oevap verdi: itina etliler. Bana lazım olan herşeyi Muhafakın ca:;uslarmdan korktuğumuz 
-dü B t ınesafedc hi.ıyuk hir ağaç g1r- - Ben hem padişah kıı:.ı, hem de pa- öğrettiler. Büyüyüp tamam hü.kUmeli için hiıviyeUmitl saklıyarak vezir Allnln 

. unun gôlgesmde binız Uılirahat el- tl~ah :Levcesıyim._ Fakat yiıle böyle ele alaca •ım sırada beni hal'ederek taht.- ' ressamlıktan hzand~ı paralarla te~-

: ...... Almanya ....... 
• • 
lktısadi vaziyeti. 
büyük zorluklar 
içindedir. Rayş .. 
bank müdiri bunu 
saklamıyor. Fakat 
bir enf losyonun 
Almanya için fe
laket olacağı neti-

tedbirlerle o derecede bağ!anmt.Ştır ld 
parayı indirme ımretiyle bu r.encirlert 
kırmanın imklnı yoktur. O halde bu 
şekilde Alman ihracatının çoğalması İ• 

çin hiç bir \.lt""it beslenemez. Bundan haş.
ıka hakikateı~ mühim olan şey memleke-c 
tin iç ticareti ve politikası da böyle bir 
hareketten çok müt.eessir olabilir. Para .. 
nın düşmesi abiatiyle ithal olunan malla· 
rın pahahlığına sebebiyet vereceklir. 
Mark kıymet.inin yüzde 50 indirilmesi 
bi["o(fenbire ithalat kıymetinin hlr misli 
çıkmasına bu sureUe dahilde piyasa fi
atlerinin kanuakarışık olmasına saik 
olacaktır. Almanyanın harice otan bor
cunun ylizd~ 80 l yabancı parast ile 

cesine varıyor. ödendiğinden ve bu borcun şimdilik tut-
......... .............................. tuğu toparlak yekO.n 11 ntllyaı· mark" 

mühim ticaret memleketlerine alt nr olduğundan bu miktar derhal aleltak· 
standardın kaldırılarak para k1ymetininl rip 20 milyar R~chsmarkı tecavüz edoıı 
dli§mesiyle yapılan suilstimalin sırf ih4 cektir. Faiz ve borçları imha etmek il· 
racatın çoğalmnsı için yapılmış olduğu zere her sene ödeınete mecbur olduğu
ıbilinmelidir. Bu muayyen hooetle para ( muz 800 milyon Reichsmark ta kezalik 
düşürmenin 7.<ıl'arı karından çoktur. Bu- iki misline çıkacaktır. Para düştüğünde 
gün ecnebi memleketlerde yapılmı~ o- ithati\t güçlüğü ve harice olan borçlarda 
lan bu para düşürmenin Almanyaya bütun dehşeUyle kendisini göstermeğe 
ne tesiri ve ne de urarı dokunmuştur. h~lıyacaktır. Alman milleti vaktiyle 
Böyle muayyen şekl1de para dUşüriilme paranın büsbü.tUn kıymeti dUşUiğU za .. 
ihracatın bir An için yllkselmeslnl temln ınanlard ki acıyı tattıfından bu tUrlU 
ediyorsa da bu kAr amele Ucretlerinin para manevralarında çok hassastır. 
ve eşya Eiatlerinin pahalılığı lle kaybol- Nihayet Dr. Eicke diyor ki, Alman.. 
maktadır. Almanya hUkUıneti, kendi ya, yeniden iklisadlyatını inkişaf ettlrc 
milletinin istihsal ettiği maddelerin tam mck için hüyük ve sabit bir emekle pa• 
kazancını ve buna ait malzemelerin ha- ırasının kıymetini değiştirmemeye aun-. 
ık.iki fiatlerinin tesbilini sarsılmıyan va- elınlşUr. Para değişt.ik9C ona .karşı ili· 
z.ifeler sırasında tutmuştur. Aynı zaman- mat knlkacağından >•alnız memle\ceUtt 
da fiat ve amele gUndeliklerini muayyen ticart iç işler veya faizini almak: içiıı. 
ve muntazam bir şeklide e bite muvaf- bankaya para yatıranlara zarar değil 
!".ık olmuştur. ayıu zamanda hir memleketten diğet' 
Hükünıet bu gayesine ulşınak için de memlekete olan ticari münasebeUerinin 

halihazırdaki piyasa llatlerinl dalmo. t.cessüsünde elzem şeraiti esasiye seli>< 
kontrol altında bulundurmaktadır ki hu edilmiş olur. Diğer taraftan b!>yle blr 
da para kıymetinin korunması için ya- hlldise Almanyanın şerefini ve şiıııdiye 
pılm~ blr tedbirden sayılabilir. Yalnız kadar ikti.c;adiyat alemindeki muvaffa4 
hariçten gelen mcvaddı iptidaiye İlat kıycUerinde hiçe indirir.• 
teınevvilçlerine bilsbiitün karşı gel~mc· 
ôlğinden kendi hallne göre bir mevki 
ayırmak suretiyle tedbirler ilUhar. etmiş
tir. HUkUmet, paranın dii§mesiylc mu
vazenesi haleldar olan hayat standardı
nın doğru ve muntazam olmasına çok 
ehenuniyet vermektedir. Çünkü Alman
ya, eyi ve nefis malların istih~l ve ih
racı için böyle hir y~ama slandarının 
pek faydalı olduğunu gönnüştür. 

Yunanistan 
BUtUn gazeteler B. Me· 

taksas etrafında 

toplanmışbr 
Atina, 2 (M.H) - Yunan gaz:eteloı 
• 

l'.İnİn hepsi, esl:i parti liderlerinin son te• 
şebbüslerini tel"in ve Metaksaıı kabinesi· 

PekAifl takdir olunur ki bir meselenin ııin arkasında. bütün Yunan mi!letinin 
bir millet için faydalı olan mahiyeti di- emre Amade bulunduğunu. tebarüz et• 
ğer bir millet için aynı kıymeti haiz ola- tirmektcdirler. Bunlar diyor ki: 
mnz.. Alın'.anyada ister esham işlerinde, c:Caniler. anarşi tler ve lcomünistler• 
çevrilen manevralar yiiz.Unden Not.en- le clele veren müflis fırkacıların. cnka• 
bankanın esham kıymetleı ı ve isterse zı yeniden canlanmak istemiştir. Neşret• 
paranın kıymeU düşmUş bile olsa her tikleri hicivnameler. hilafı hakikat ve uy· 
halde dövizin şiddetli bir surette kont.- durma sözlerle doludur. Hükümet bu Adi 
rolünden vazgeç.miyecekUr. Alman)•a ruhtu insanlara liızımgelen cevabı ver· 
her hangi bir sebeple h rlce kaldırılmış miş v• kollanndeın tutarak adalara eıt· 
sermayelerin tekrar geriye akacağını mıştır. 

h~ba almadığı gibi aynı zamanda ol- Memleketin refah içinde bulunduğu• 
dukça mühim ihracat yapmak ve döviz nu her gün görüyoruz. Devlet bankası· 
elde etmek için paranın sun'i olarak kıy- nan raporu, yeni neşredilmi§tir. 1 7 ay 
meU düşUrülmesinden de menfaat bek- içinde muazzam istihsalat yapılmııtır. 
lemiyor. Avrupanın pek nl kadar olduğu Bütün mesai erbeıbı Metakseıs ile beraber 
Alınan ihracatı kllring veya kontenjan dir. Tesamühe nihayet vermelidir. Heı 
kale siperleri, men'i itlıal&t gümrük du4. halde ~iddet devri ba lama.ktadır. c~r1 
varları, döviz kontrolleri ve boykot gihi dönecek değillz.• 

,._.....,...,.. __ ""!""...,_.~-ww..,...~-wıw•...._~!!!!!"''!!'!!!~!!!""!'----~~--~----..... 
yüş eder- ve kendimizi orta halli blr aile hir ~hUner sahibi bir ressamın bulu~ 
göslerirdik. masını arzu eylediğini ve bundan doln· 

Birkaç giln sonra vezir Ali birkaç re- yı Aliye teşekür ettiğini söyledi. Bina4 
sim yapıp meydana çıkardt. Resimleri enaleyh btiyle bir evde ikametine razı 
herkes pek ziyade takdir etti ve şöhret olmadığım ilave ederek kendisine sa• 
kauındı. Şöhretini cTil>eb padişahı ela rayda husus1 hir daire vereceğini vo 
işitmesi Uzerine resimleri biz.zat göımek dolgun bir ınaa~ tahsis eyliyeceğini be-
için kalklt, ikamet etliğiıniz eve geldi. yan ve saraya gelmesini tenbi.h etli, 
Resimleri temaşa eW. Verir Ali esasen gilli. 
cerbezeli ve natuk bir adam olduğu için Vezir Ali ise padişahın bu suretle 
Tibet Şahı musahabetinden pek riyade gösterdiği lütüf ve keremin sebebini an· 
malıtu.:: oldu. ladığı cihetle bana: 

Onl~" konuşurken hen de padişahın - Hükümdarın. dedi. Gösterdiği bu 
nasıl adem olduğunu görmek arzusiyle teveccüh ve iltifat benim sanabına değil, 
bulunduktan odaya girdim ve benim gi- belki siz.in hUsnü lnınıuıdır. Sir:e karşı 
M alelade bir ressam kızına bakmağa peyda elliği muhabbetten dolayı böyle 
tenezzUl elmez zannettimse de 4 bu hareket elmqlir. Verdiği emre ~imdilik 
zanıumın hilafında zuhur elti. Beni gör- imtisal elmemek olmaz. MuUaka ar: ya 
düğU gi.bl bana o kadar baktı ki yüzUnün gidip ikamet etmeliyiz. Yakıl sarayda 
renği değtştl. Ben bunun farkına varır yerleştikten sonra size karşı olan ~kını 
varınaı: dışartya çıktım. Pad~c;ah daha ir.har edece~lne şUphe yoktur. Lakin su 
bir müddet sohbetine devanı ettikten onun süzlerine katiyen aldanmayıp ic-
sonra .kalkh gitti. tlnap Uz.ere bulunınann: lazımdır. Çünkil 

Ertesi gün yine rcsiınlero bakmak dünyada iffet gibi pahalı birşey yoktur. 
vesilesiyle geldi. Bu kadarla da kalma- insanın gerek dUnyada, gerek ahrette, 
dı, birkaç gün sıra ile evimize devam feyzine, necabeUne sebep olan iffet ve 
elti ve tUrlU tUrlü bahanelerle evimizin istikametUr. Bunun için değil padişahı 
her odasına girdi. Nihayet benim otur- herkim olursa olsun ve isterse cevahiı 
duğum odaya girdi. Her ne kadar be- içine garkedecek olsun bir insan yine 
nimle .komışmıyor idiyse de beni pek ü'fellni lekelememelidir. Yok eğer slı.inle 
"!İyade sevdiği çehresinden anlaşılıyordu. itdivaç etmek islerse birşey denilemez 

En sonunda memleketinde b6yle ma- -BITMEDr-
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BÜYÜK VE TAR/Hl MACERA TEFRİKAMIZ 

Kadın k sanlar Aleksandra Kolon tay 
- 49 - Yazan: N. o R B A y Tek başına birçok mühim işleri ba-

Deniz ortasında kadın kahramanlığı şarmış hayatı macera dolu bir kadındır 
Evvela kendilerini ölümden kurtaran bu kadınlar şim

dide koşdular. Sevinç 
sesleri güverteyi sarsıyordu 

kocalarının imdatlarına 
Bu büyük kadın diplomat Serbest izdivaç 

taraf tarı ve Leninin arkadaşı idi 

komitesi dün 
• 

mesaısını 
• • tatil etti 
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Güneşsiz d·yarların güneşi 

Pamuk işlerinden başka he çbir 
madde üzerinde kuvvetli ve 

hararetli işler· kaydedi memiştir 
Şehrimiz ticaret ve zahire borsası ta- 4.75 kuruş fiatle 262 çuval sıra bakla 

tarından son ekonomi haftasını teşkil muamelesi cereyan eylemiş olduğuna 
edeıı 2&.l-938/1-2-938 tarihlerinde neş- göre iki hafta fiatleri arasında bir fark 
Wilınış olan yevmi muamele icmalleri- olmadığı ve piyasada islikrar mevcut 

etmiştir. ihracat firmaları tarafından çe
kirdeğe rağbet gösterilmekteair. Piyasa 
m üstekardır. 

PALAMUT: 
!\(! göro :ınezkö.r mtiddet içinde borsada olduğu anlaşılmaktadır. f 
:alılnuı olan ticaret eşyasının clru, mik- Geçen senenin bu haf tasında borsada Yukarıda ve bir kalemde gösterdiği
] ar ve haftalık asgari, azami fiatleri şöy- 4 çuval baklanın beş kuruştan satıldığı miz 2097 kental palamut muamclelcri-
edirı o zamana ait borsa neşriyatında görtil- 1 nin nevi, miktar ve fiat noktalanndan 
tn.a islrcllerl kap az çok müştür. berveçhi ati surette tasnif edilebilir: 
~ Bakla stokları azalmış olmakla bera- Nevi Kental Asgari Atam! 
~~day 2499 çuval 5.00 6.125 her şu sıralarda piyasada ihracat için 1 Tırnak mallar 844 420 525 
~ 1263 > 3.9375 4.125 bakla üzerine iş olmamakta ve muamele- > engin > 270 350 425 
~ 290 > 4.00 4.75 Ier yerli ihtiyaçlar için yapılmaktadır. Kaba > 621 405 460 
~\lrndarı 6 > 7.75 7.75 }stokların azlığı {iatlcrin kuvvetli bir' > > > 277 250 300 
~~ut 282 > 5.50 5.75 istikrar göstermesine amil olmaktadır. Rofoz > 81 250 280 
.ırt1\1dar 191 > 4.75 4.875 Piyasa sağlamdır. Yekun 2093 
~U!aın 1154 > 15.75 JG,00 KUMDARI: Geçen hafta da borsada satılmış olan 
~uk 2562 balya 25.00 42.00 f palamut miktarı 2198 kental muhtelif 
) Çekirdeğ{ 12" ton 2 40 2 50 M 1 1 d eh . t" h . b' mallardan ibaret bulunmuş ve geçen Jrl " . . uame c er e enmuye ı aız ır haf ta d ki k -
~ınut 2097 k~tal 250.-00 525.00 I fevkaladelik yoktur. K ıvvctli alıcılar :~:e~: 5~~7 ken:ı: ~aliğs:~:u;~ a~~~-t Yalı 240100 kilo 27.50 31.50 tarafınclan kümeli mübayaat yapılma-
.. ~~r 451 çuval 4 9.25 maktadır. Işlere perakende gözüyle ha- şılmıŞtır. 
uı\iın o 8 00 Palamutun esas nevilerinde ve aynı 4034 > 5.5 1 · kılıyor. Malın nevine göre fiat takdir 
lfüta lçlnde borsada satılmış olan edilmekt~dir. kalitede b~lu~ mallar.da fintlerin ı:e-

~Ubtelif ticaret qyasının cinsi ilzerin- çen hafta fıatlerı sevlyesınde bulundugu 
den lcınaUnı bu suretle yaptıktan sonra ı NOHUT: . ve piya~ada bir fev~aladelik olmadığı 

Sağlık i~lerinde büyük hassasiyet gös
teren ileri teknikli memleketlerde çocuk 
bakımı bugünün en büyük ilmi haline 
gelmi~tir. Yalnız zengin veya vakti hali 
yerinde olan ailelerin çocukları değil, 
kimşesiz. ''e fakir aile ~ocuklarını da dik-

katli bir §efkat kuca~ına veren teşkiJat- gÜnCJ banyo istasyonları vücuda getir .. 
lar ellerinden geldiği kadar çalışıyorlar. miıılerdir. fier yaşta çocuklar bu ista..
Garp memleketleri bizim kadar bol gü- yonlarda doktorların nezareti altındııl 
Defli değildirler. AlmAnlaT kış rnevşimin- çıplak vücutlarını ulaa violct şuaının ha-ı 
de çocuklarının sağlıklarını korumak yat verici tesirine marux bulunduruyor• 
için §U reşimde gördüğünüz gibi sun'i lnr. 

lneı~r tnaddelerin nevi üzerinden haf-1 . ..· • .. 

1 

anlaşılmı!ltır. Bu vazıyet Geçen seneki den bilhassa istihsal mıntakalarında e _ 1 
ttlı]c . . . ı Geçen hafta az çok hır sukunel gos- bu haftakinin aşağı yukarı aynı olarak henııniyetli stokların nevcudiyetinden htftakt sabf miktarı ve fıatlerını ,ge_çcn 1 teren nohut piyasasına bu hafıa mahdut kaoul edilmekle beraber bu sene rekol- bahsedilmektedir. 

1 muamele ile mulı';ayeseli olarak birkaç ihracat firmasının mal mübayaa tcsinin azlığı karşısında fiatlerin daha ÇEKIRDEKSIZ ÜZÜM: 
~ıya dercediyor ve son haftaya ait etmeğe ibaslaınası üzerine nisbi bir ha- müsait olması 1Azımgeleceği kanaati h-
1-t,. illa vaziyetleri hakkında ~Akadar· raret gelmiş ve eyi telekki edilebilecek har edilmektedir. Palnmut ihracaUyle Borsa neşriyatına giire son hafta için
ttyt llftdlnde yaptığı.nıu ~ka~ ne- kadar işler olmuştur. meşgul ticarethanelerle beraber yerli de borsada gündelik itibariyle satılmış 

clnt de hUlbaten arzeylıyoruz. · Nohut fiatleri halen yukarıda i~aret- fabrikalar da milbayaatta bulunmakta- olan çekirdeksiz üzümlerin mikdar ve fi-
BUQDAYı lediğimiz gibi 5.5-5.75 kuruş arasında te- dır. ihracatın daha müsait bir şekilde atlerl şöyledir: 
- mevvilç etmekte olup fazla talep vu- icrası imkanlarının husulü takdirinde Satış tarihi Satl§ miktarı Az Çok 

ı.._~ hafta l§lnde borsada satıldığı yu· kuu halinde fiatlerln biraz daha tereffü muamelelerin genişliycceği ve bu yüz- 26 -1 - 938 1116 ~uval 6.00 16.75 
-.rıda lf&retledlği.miz 2499 suval buğ- etmesi ihtimali vardır. Geçen senenin den fiatlerin de biraz daha tereffü gös~ 27 , > 526 > 11.00 15.75 
d&ydan 2226 çuvalı 'yum~ak mal olup 1 bu haftasında borsada kilosu 7.5 kurll§· terdiği ümiôi izhar ediliyor. 28 ') 967 > 11.00 18.00 5
·625..6.125 kul'Uf arasında fiallerle sa-ı tan yalnız 4 çuval nohut satışı yapıldığı 29 > > 283 > 13.375 14.25 

t 1-·- ZEYTINY ACI: ı .... Uf ve ınUtebald ıert mallar da 5-6 ku- anlaşılmıştır. 31 > > 526 > 5.5 15.00 

:;:- ll'a.sında fiatlerle muamele gönnti~ ÇAVDAR: , · ı ·Son hafta içinde borsada salıltlığı yu• l > 618 > 
y r. Ckçen hafta fiatler yine aynı sevı- ı karıda işaretlenmiş olan zeytinyağla~- 4036 

e()e hulunm~ olmakla beraber biraz Son zamanlarda çavdar talebi artmış 1 nın nevi, miktar, fiat ve satış şekilleri Ve bu suretle mevsim başından i§bu 
daha fulaca muamele olmuştu. Geçen I ise de buğday fiatlerinin arz.eyledi~i va· j aşağıdaki şekilde tasnif edilm~tir: neşriyat tarihine kadar borsada salılnn 
~nentn bu haftasında borsada 4085 çu- 1 ziyet kar§ısında fiatlerd.~ t~1:kki ımka-1 Nevi satış şekli kilo aı: çok çekirdeksiz üzüm miktarının 218733 çu-

al nıuhtellf bujday satıldığı ve yumu- 1 nı hasıl olmamıştır. Bugun ıçın 4.875 ku-ı Sıra mallar vadeli 223000 27.50 31
1
50 va la baliğ olduğu anlaşılmıştır, 

tak tnallann 6.5-7, sertlerin 6.125-7.5 1 rll§ fiat eyi mallar için müslekar fiat o- Yemeklik > > 2100 31.50 31.50 Bundan evvelki hafta içinde borsada 
Ve k&rıtıJC buldayların da 6.5 ku~ fi- larak kabul edilmektedir. Sabunluk > > 15000 29.00 '31.00 6321 ve geçen senenin bu haftasında ise 

11.75 17.00 

'O'ZüM 
202 inhisar idaresi 
187 ~ F. Solari 

78 Y. r. Talat 
41 M. Beşikçi 
44 Paterson 
29 H. Alyotl 
13 P. Paci 

597 l Yekun 
218733 i 
219331 

iNCiR 
40 A. H. Nazlt 
1.7 .M. j. Taranto 
57 Y~ktln 

127129 
127187 

12.62 
11. 
13. 
13.50 
13.75 
13.25 
13.50 

5.50 
9. 

ZEYTINYACC 

14. 
14.50 
14.50 
13.50 
13.75 
13.25 
1~.50 

8. 
12. 

95000 lcilo S. ökte.m 34 34 
2/2/938 çekirdeksiz ilzUm orta fiat

ttlerte aatılm1f olduğu o tarihe alt borsa SUSAM: Yekun 240100 2668 çuval çekirdeksiz üziim muame-
11•triyatuıda garUlmU§filr. Yaptığımız tahikattan edindiğimiz ma· ı lesi cereyan eylemişti. No. 7 

lia!tatüc bulday piyasası bir hafta ev- Susam piyasasında geçen haftaya nis- tüm.ata göre zeytinyağı piyasası son haf- 1936 mahsulünden geçen senenin bu No. 8 
"elkıne n.lapetle biraz daha geytek i•9- ~tle son hafta içinde .y~z.ıl':11ağ~. değer . ta içinde geçe~ haftalara. nisbelle bi·~ı tarihine. ka~ar bor~ada satılmış olan çe- No. ı! 

leri : 
12.75 
13.25 
13.75 
14.75 
17. G. 

tı\1f. alıcılar mal mubayaası huausunda bırşey yoktur. lhracat ıçın şımdihk mal j canlanmış ve fıatler de hır derece yUk klrdeksız {ızilm miktarı borsa tarafın- No. 
11 naılı hareket etml§ler ve mllsalt flatler mübayaa edilmemekte olup hafta satışı selmiştir. dan 400949 çuval olarak hesaplanmış- No. 

~tl'trıenı!flerdit. Un fabrlkatarlerinin aşağı yukan helvacılara yapılm~tır. Maamafih geçen senenin bu sıralann .. 
1 

tJr. ZAHiRE 
15

. 
75 t lllf.ln lçlıı depo mevcutlarını sarfetmek- Fiatlere sağlam nazariyle bakılmadı- daki fiatlere bu sene henüz rastlanılma· Çekirdeksiz üzüm fiatleri geçen haf- 50 çuval susam 

e oldukları öğrenilmiştir. ğından şimdilik dahilden fazla miktarda mış olduğu gibi ihracatçıların mutat 1 tanın son gününe ait fiatlere nhbetle 94 balya pamuk 33· 34·25 

"1rı olarak Anadolu daihillnden gel- mal getirilmemektedir. olan külliyetli mübayaata henüz giriş- hafta içinde mütemevviç geçmiştir. Ik.il .... 680•ç•u•va•l•b•u•ğda•y••••5•·•62•5••6,· 
llllf baıı tilccann alıoılanmııa mUhim PAMUK: m~ olmaları fiatlerln geçen seneki haftanın fiatleri arasındaki farkın ko-
~larda mal teklif ettikleri istihbar seviyeye gelmesi ihtimallerini bertaraf layca anlaşılması için üç muhtelif tarihe 01Uzunuıtur. lfbu tekliflerin kabulU tak· Borsa neşriyatının pamuklara ait kıs- etmekte bulunmuştur. Bununla ~eraber ait Uzüm fiat vasatilerini karşılıklı ola
dirtnde hmlrde buğday piyasasının bir mı berv~çhi ati surette tasnif edilmiştir: bugünkü vaziyete naz.aran fazlaca bir ta:• rak aşağıya dercediyoruz: 
te\'akkuf devresi geçireceği muhakkak Ne.vi satı.ş şekli balya az çok lep karşısında fiatlerin terekkt edeceğt 1 Numara 25-1-938 27-1-937 28-1-938 
~llkkt edilmektedir. Bugilnlük piyasa- Akala 1 inci hazır 558 37.00 42.00 kanaa:i de vardır. Şim~lik piyasada az 7 12.50 13.00 12. 75 
dı durgunlu' ı y~kın bir sUkfuı!t var- • ikinci :. 25 33.00 35.00 çok hır canlılık v~ faaliyet vardır. 8 13.25 13.50 13.25 

t. > Uçüncil • 13 33.00 33.00 Son dakikada borsada bir firmanın 9 13.75 14.00 14. 75 
J\!U>A: Yerli birinci > 836 31.50 33.75 alivre olarak külliyetll miktarda %eytin· 10 15.00 15.00 14.75 
..____ ~ > vadell 750 33.00 33.75 yağı mübayaa eylediği haber alınnılJ 11 17.25 17.25 17.00 
Son haftaya alt borsa neşriyatında iki .> ikinci hazır 361 28.00 31.50 ise de son borsa bUlteninde buna dair On iki numaralı üzüm mevcudu piya-
~ &at!Jına rastlanmıştır. Bunlardan > san . > 19 25.00 25.00 1 bir i§aret görillememiştir. sada bulunmadığından işbu mallar Uze-

rl 4.5-4. 75 kuruş arasında fiatlerle 180 ı Yekun 2526 JNCIR: rine fiat tesbit edilmemektedir.28-1-938 
rı~ll beyaz ve diğeri 3,93?5 ku~tan Geçen hafta ise bo~ada muhtelif ne- • tarihinde tesbit edilmiş olan flatler be 
ll\ ÇU\'a]lık hususi şartlı bır çakır arpa vilerdcn 1334 balya pamuk satıldığı ve Borsa gündelik neşriyatına göre &Vn vaziyetlerini gevıek kaydiyle son tarihe 

llatnelesidir. · bu0nların 29-42 kuruş arasında fiatlerle hafta içinde 2~11938 de 6.5-9.25 )uruş yani 1-2-938 ak~mma kadar aynı şe-
~Geçen hafta borsada kilosu 4 kuruş- muamele gördüğil anlaşılmıJ ve geçen arasında fiatlçrle 283 ve 1-2-938 de de kilde muhafaza etmişlerdir. Gerek hafta. 
ol 100() çuval beyaz arpa muamelesi senenin bu hafta'..ında ise 1337 ?alya 4-4.375 kuruş arasında fıatlerle 168 ki lık sa.t1J vaziyetine ve gerek yaptığınıı% 
i ~lif ve geçen senenin bu haftasında muhtelif pamuğun 34-53 kuruş arasında ceman 451 çuval muhtelif incir satışı tahkikata göre üzüm piyasasında son 
~~ sat~ı yıtpılmadığı aıllaşılmıştır. :fiatler~e satıldığı o zamana ait borsa neş- olmuş ve bu suretle mevsim başı.ndan hafta içinde bir gevşeklik görilldilğil an
sacıa a ~~acatçılar~m ıu .. sı~~larda P~.ya- riyatında görülmüştür. • son tarihe ·kadar borsada cereyan eden la§ılmaktadır. Üzüm kurumunun l7-l
lir 0 CorUimemesi ışler uzerınde mues- Son hafta içinde pamuk piyasasında incir satışlarının çuval itibariyle yeka- 938 tarihinden itibaren borsadan Uzüm 
,ırnakta ve ku~'Vetli muameleler ol- geçen haftalara nisbetle mahsüs bir faa- nu 127129 ç~vala paliğ olmuştur. l 936 mübayaa eylemediği anlaşılml§tır. In
l'ı f aktadır. Bu halin istihlak piyasala- liyet sörtilmekle beraber fiatlerde de mahsulilnden ise ge:çen senenin bu ta· h ' 

latıer· · b ·· i · · · rihl k d t im 1 n . c'ır miktarı- ısar idaresi ise Adl mallar üzerine ol-Zil~ • ırpn ugun çın angaımana gı- bir tereffU meyli mliphede olunmu~, ne a ar sa ı ış o a ın duk . 
· ""nes k b 1 duğu ça mühim milbayaatta bulunmuş-cli~ ıne mUsait <?lmad.ığından ileri gel- ancak bu meyil hafta sonuna adar in- nın 179616 çuvaldan ibaret u un tur Hafta} k .. b t d'"rtt b' i . 

'"' anı ı k d M fih kl h 1 . . il bo . da kun · · ı mu ayaa ın o e ır nıs-l'ı . ~ı ma ~ ır. aama · sto a- ki~af etmemj.şür. 1 racat ev erırun m - o zamana ait rsa neşrıyatın o • betinin m· hi "d . ta f d 
1 t\lnd sar ı arcsı ra ın an yapı -~ en gUne azalmakta olduğundan bayaata başlaması derhaj piyasa üzerin- muştur. . mıı olduğu tahmin edilmektedir. 

h...t.. a fiaU_erinin bugilnkil vaziyetinden de müessir olmuştur. Geçen hafta satı- Son haftanın 451 çuval incır satışına 
.. ~ Ço

1
- b Üzüm piyasasının geçen ay sonlarına i.h . ·11; ırşey kaybetmiyeceği kuvvetle lan 1334 balya pamuktan üçte ikisi nis- mukabil geçen hafta 669 ve geçen sene-

._ rn.in di el doğru bir terekkl göstermemesi karc:ısın-tnlı-.. e "lmektedir. Ve fiatlere halen betini ihracatrıların mübayaa, bu mil- nin bu haftasında da 81 çuval in r sa· ""' 
-ı.ak :r da bu ay ortalarına kadar vaziyetin bu-ar nazariyle bakılmaktadır. bayaanın yarısı ihracat firmaları tara- tıldığı anlaşılmıştır. 
:S>ı,ı.. 1 gUnkil şeklini muhafaza edeceği he-4"'LA: fından yapılmıştır. Bu meyanda spekü- Son hafta içinde borsada satılmıt o an 
......__ 1 4- saplanmaktadır. Şimdilik piyasada dur-"" .__ lasyon için mühim miktarlarda mübaya- incirlerin 168 çuvalının hurda o up 
~o u gunluğa mütemayil bir silkl\net hisse-tıı. tsa neşriyatının mütalcasından is- at vapılmakta olduğu da söylenmektedir. 4.375 kuruş arasında satıldığı ve m te-

"'U'a " dildiği söyleniyor. l... • ç eylediğimiz rnalılmata göre son Bugün için piyasada tereffil ihtimali ol- baki yemeklik malların ise nevine göre 
•'"llta i · raf tı 1 UMUMI PIYASA DURUMU: i§a Çınde borsada satıldığını yukarıda masa bile fiatlerin ihracatçılar ta m- 6.5-9.25 kuruş arasında fia er e mua-
su:e~ediğimiz 290 çuval bakladan 197 dan mUbayaata devam edildiği takdirde mele gördiiğil borsa kayıtlarında göriil
~§ a lrltn alellde bakla olup 4.5-4. 75 ku- bugünkil se\1yesinde kalacağı kanaati ıntiştür. 
çı.ı\'~t'asında satıldığını ve mütebaki 93 vardır. Bugün içln incir piyasasında gevşek-
t.~ ~ın. da fol tabr olunan küçük kı- PAMUK" ÇEKIRDECI: lik ve durgunluk vardır. Bu hal mev-
t'\J.ı fia •kla olup bunlar da yalnız 4 ku- sime atfedilmektedir. Şayanı kayt fev· 

it tle satılnııştır. Piyasa geçen ve daha evvelki haf talar- kalAdellk yoktur. 1937 incir mahsulün· 
~ bir hafta evvel borsada 4.5- daki vatlvetini bu hafta da muhafaza d~ erek incir ve 2erelıc hurda neviler-

Pamuk işlerinden maada hiç bir ti
caret maddesi üzerinde kuvvetli ve ha
raretli i§ler olmadığı ve bilhassa hubu
bat piyasasında durgunluk olduğu an
laşılmıştır. Başkaca kayde şayan blrşey 
yoktur. 

ABDISOKULLU 

BONO 
Mübadil ve ıayri mübadil bo. 

nolan banka ve firket hisae senet

leri, Sivu • Emınun dahili iatik

ruı yüzde bet ve iki faizli baz.ine 

tahYilleri .. tın alar • 

Adreı : lzmirde Kemeraltm
da Hacı Hasan otelinde 60 · 
numarada CAViT .• 

Telefon: 3903 
C.P.S. 1-15 (33) S.7 

Memur ara~ıyor 
Mubuebo ve Büro iflerinde ehli

yetle İf ıörebilen ve askerlikle ali
kuı olmıyan bir memura ihtiyacı
mız vardır. Taliplerin Gazi bulvari 
Yeni Tuhafiyecilerde Ticaret mat
bu.ama müracaatleri. 
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Amerikada 
yeni kanal 
Amerika, deniz kuvvetlerini arttll'l 

mağa karar verdi. Kongre bahriye büt;. 

çesini kabul etti. Yakında 43-45 bin ton .. 

luk zırhlılann inşasına başlanılacak. 
Fakat, mühim bir mesele var: Pan.a .. 

ma kanalı bu gemilerin geçebilmesina 

miisait değil.. Bunun için yeni bir kanal 
açılması düşünülüyor. Bu kanal Nika .. 

raguada yapılacak ve en büyük gemi .. 

lerin serbest~ geçebilmesine müsait 
olacakbr. 

Panama kanalının uzunluğu seksen 

kilometredir. Yeni kanalın uzunluğll 

280 kilometre olacaktır. 

Kız acaba nerede ? 
Seydi.k.öyündc Yeşil mahallede doku( 

sayılı evde oturan San Yusuf 'km on"" 

it.iz yaılannda Latifenin evinden bir ph• 

11 meçhul tarafından kaçırıldığı zabıtaya 

haber verilmiıtir. Muhitinde iyi bir lua 

olarak tanıla.1 Bn. Latife aranına.ktadll'. 

' ' 
,,. • t1MI ... 

ELl:KfRIK~, 
MOTORLERI 

Sanayide Siemen.s Motör vo 
malzemesini kullanan rahat eder 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUPtl 
lambaları deposu 
Pfl9lemalcılar 77 / 79 

Telefon : 3332 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

MiDE 
EKŞtUK ve YANMALARINl 

eiderir. Son derece teksif 
""liiiio~99!~• ;:>dilmif bir ttwiur. 

MtDE ve BARSA:KLA .. 

Ağızdaki fena kokuyq 
'Ye tatsızlığı defeder. Mü.. 

maıil müstahzarlardan daha çabuli 
daha kolay ve daha kat'i tesir eder. 
Bqka markalan urarla reddediniz. 



Kumbar&t bini 
~t 

TÜRKiYE 
CUMHU RİYETI 

~mAAT.BANKASI 
• ' ·~ ' ...... - • ' •• .,.. - 6 . .. ~ .. J, • Jıı_-.... ~"' .. "~ ;· .:! ." · ...... :-ıt": ~~l.~~. 1 

1938 SENE S 1 1-l AR 117 fa,.S1 

BRONZ (İDEAL) 
DIŞ FIRÇASIDIR 

Her eczane ve tuhafiye m<ığazasından arayın•z 
111 (1S9) 

IZMIR tKINCt HUKUK MAH-: :R2 --• ., 
KEMEstNDEN : ı D Behcet Uz ~ 

lzmirde Karataşta Enveriye So. 1 r • . 1 
49 numarada Halim kız~ Atiye ta-J C k h t / k[ r · ~ 

f d ı · d .. .. .. K , ocu as a ı a ı ra ın an zmır e uçuncu arat aş j ' 
M. Adalet sokağı 16 numarada Ye-

1 
mütehassısı 

niceli Mustafa oğlu Ahmet aleyhi- H n ta!. rın ı h ı· "un c::ıa1 11.30 
ne açtığı bo§anma da vasmdan c!ola- diln 1 c kad r B .... ~for c:o;;;ağında 

yı müddeialeyhe çıkarılan davetiye- Ahen k matb:ın ı y:ınmcbkı hususi 
nin bili tebliğ iade edildiği görülmüş mua) en-han ciiu?.., kabul eder. 

ve zabıtaca yapılan tahkikatta müd- Mu,) ench. ne Telefon No. 3990 
deialeyhin ikametgahını terkle ne- EV Telefon No. 2261 

reye gittiği bilinmiyerek meçhuliye- .... , -wwwww• • M'll 
ti anla§ılmı§ olduğundan davacının 
isteğiyle bu baptaki tebligatın ila
nen İcrasına ve arzuhal suretiyle da-
vetiye varakasının mahkeme divan
hanesine talikine karar verilerek bu 
baptaki tahkikat 25/2/938 cuma 
gününe bırakılmasına karar verildi
ğinden müddeialeyhin yazılı günde 
saat on raddelerinde asaleten veya 
tarafından bir vekil göndermesi lü
zumu aksi takdirde hakkında gıya-
ben muamele yapılmak üzere gıyap 
kararı verileceği H. U. M. K. tebli-
gat faslına tevfikan tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 
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r J'/7./..7.Z///7 //7 /////77/7./777~ 

· 'l'alehP vPlilt~rinP ~ 
Ders yılı içinde ilk ve orta okul ~ 

öğrenicilerinin eski özel bir öğret- ~ 

men elinde olgunlaştırmalannı isti- ' 
yen velilerin İzmir ilahçeciler Han ~ 
4 numarada M. Z. müracaatleri. t-

i - 6 ( 4) ~ 
V..Z/./7.Z7.Z//.7.../.././~f"/~//)'/////,/l 

iZMiR BELEDiYESiNDEN: 
36, 39 sayılı adalarda heyeti 

umamiyesi iki yüz elli bin liraya 
olup bu senei maliye icinde vahi
di fiat cetveline tevfikan yirmi 
be~ bin liralık kısmı yaptırılacak 
garaj santrnl i i 8/2/938 sah &Ü

nü saat on altıda 2490 sayılı ka
nunun maddei mahsusa~ına tev-
fikan kapalı zarflı eksiltme ile 
ihale edilecektir. Keşif ve şartna
meleri mezkur 2490 sayı lı kanu-
nun maddei mahsusasma binaen 
bedeli mukabilinde ha{! mühendis
likten tedarik edilir. iştirak için 
hin sekiz yüz yetmi~ beş liralık 
muvakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söyle
nen günde saat on beşe kadar 
mektuplar encümence kabul olu-
nur. 

.. 23-25-28--3 219 (131) 

SAUHLt ASUYE HUKUK HA-
KlML!GiNDEN : 938/50 
H~im oğlu Mustafa tarafından 

hmirin Altmescit mahallesinden 98 
numaralı hanede kayıtlı Ömer kızı 
Fatma ve lstanbuiun Cihangir ma
hal!esindc ( 1 ) numaralı hanede 
mukayyet Süleyman kızı Emine, 
Lnmia deyh!erine açılan boşanma
nın tesciii ve veresenin sübutu da
vasında müddei aleyhlerin ikamet
gahlarında olmadıkları cihetle ila
nen teb]igat yapıldı~ı halde gelme
miş bulundu d rından haklarında 
P,ıyap kararı ittihaz edilmi:;; ve şa
hitler dinlenmiş ve duruşma 15/2/ 
938 tarihli salı günü saat ona bıra
kılmıştır. Müddeialeyhlerin mez.ldir 
tarihte mahl<ememizde hazır bulun
maları lüzumu, aksi takdirde muha
l·emenin gıyaplarında rörüleceği 
ilan olunur. (196) 

BURDUR ASLiYE MAHKE
MESiNDEN : 

Burdur<la oturur İzmirli Adil ka
rısı Fatma Hayriyenin yeri belirsiz 
lmcası izmirin Güzelyalı Nuri bey 
sokağında 19 numaralı evde Mus
tafa oğlu Adil aleyhindeki ihtar da
vasında : Gıya., kararının ilanen 
tebliğine ve muhakeme gününün de 
14/3/938 tarihine talikine karar ve
rildi. Kocanın o gün mahkemeye 
gelm~diği takdirde mahkemeye dc
vnm olunacağı tebliğ yerine geçmek 
üzere ilfm olunur. 

(195) 
« WWM+ MM+& maa:•a:ı::s .. :...-, 

tZMIR sıcıu TiCARET ME
MURLUGUNDAN : 

N. Kasuto ticaret unvaniyle lzmir
de Bidayet hanında 6 numarada ti
caret ve ithalat itleriyle uğratan Ne
~im Kasutonun işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine göre 
aicilin 2176 numarasına kayıt ve 
teıcil edildiği ilin olunur. 
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1938 lzmir enternasyonal Fuarı 
Dünyanın en güzel ve en karlı alı, veri~ yeridir. 

UCUZ SEYAHAT, BOL EGLENCE 
20 A(;USTOS - 20 EYLOL 

13--20~27~1~3 53 (76) 

lzmir defterdarlığından: 
Sahs Nu. Lira K. 

1 lSS Turan Menemen C. 196 taj Nu. 11 612,50 M.M. araa 183 75 
1195 Şehitler Mızraklı S. 23 taj Nu. lı 56,25 M.M. arsa 39 38 
1203 Güzelyalı Metres Tepe S. 4 taj Nu. lı 141,25 

M.M. arsa 
l 205 Süvari M. Kiremithane S. 8/19 taj Nu. lı 49,50 

M.M. ana 
1206 Süvari M. Kiremithane S. 8/14 taj Nu. h 77,50 

M.M. arsa 
1207 Süvari M. Bardakçı S. 8/6 t:ıj Nu. h 28 M.M. arsa 
1208 Birinci Karantina T evfikiye S. 1 3 29 taj Nu. lı 

1022 M.M. arsa 
1210 Süvari M. Kiremithane S. 8/18 taj Nu. h 85,50 

M.M. arsa 
1216 Süvari M. Kiremithane S. 8/17 taj Nu. 1ı 43 

M.M. ana 
1217 Süvari M. Kiremithane S. 8/3 taj Nu. h 77 

M.M. arsa 
1220 Karaıyaka Donanmacı Sezai S. 33 taj Nu. 1ı 93 

M.M. arsa 
1226 Altındağ köprü dahiHnde 213,75 M.M. arsa 
1227 Salhane Selamet S. 5 Nu. 1ı 95 M.M. arsa 
1229 Salhane 1s1ahane S. 107 kapı 126 M.M. ar·amn 

3/4 hissesi 
1230 Güzelyalı Akgöz S. 753,229 kapı Nu. 1ı 6890 M. 

70 75 

21 32 

27 12 
9 80 

408 80 

29 92 

15 05 

26 85 

93 ()() 
15 ()() 
19 ()() 

25 20 

M. tarla ve içinde 19 zeytin ağacı 150 00 
1251 1 inci Tepecik Altay S. 19 laj Nu.lı 71,53 M.M. ana 51 08 
1252 Burnava Gürq S. 20 kapı Nu. h 69,56 M.M. arsa 34 79 
1253 Köprü Mısırh C. 2~/1 taj Nu. lı 300 M.M. arsa 75 00 
1254 Köprü Rahmet S. 5.7.9.11 yeni Nu. lı 574,50 

M.M. arsa 
1255 1 inci Karataç yeni Türkiye ve Terakki S. tan 

3.30.32.34 taj ·Nu. alan Rum kiliaesi ve müt-

274 50 

temilatı 1500 00 
1256 Karatat Altıntaş S. 17 taj Nu. lı 215 M.M. ana 53 75 
1259 Gaziler Colnk S. 28 taj Nu. lı 32 M.M. arsft 48 00 
1260 Burna.va Kurtulu~ S. 4 taj Nl!. h 140 M.M. arsa 49 00 
1266 Güzclyah trnmvay C. 570 M.M. 1180 tl'. İ Nu. lı arsa 342 00 
1274 1 inci Karataş Dokuz Eyliil S. 421 M.M. 72 laj 

Nu. lı arsa 105 25 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti I S gün müddetle açık art

tırmaya konulmuı:tu:-. ihalesi 10/2/938 tarihinden per~embe gü
nii sant 15 tecl;~·. Tdi~!erin Mm; Eml&k Müdürlüğüne müraca-
atleri. 25-3 234 {147) ____ .......,....,......,... __ ...,.. _________ . 

DAJMON 

No. 9268 No. 9368 

DAIMON mnı.l.alı bu fenerler iki ve üç pillidir. Ufak camlıdır ... 
Yapıh'i itiberiyle camlarındaki hugusiyetle verdiği ziya yirminci 
asrın harikulade icadı olduğu şüphesizdir. iki pillisi üç yüz, üç pil
lisi beş yüz metreliktiı·, ayarltdır.DAIMON marka olmasına dikkat 
ediniz. 

Umum depoları : lzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüsnü Öz 
Ödemi!}li .. Istanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

" 
.~;"7.J~·:y~~!-"',;:;.·~·~ ...... ~~C···~_.:,; '"·~-...>~-~~.,-"!-.._ . ,;' · '·- ._,.,..,..: • ·---. 

Karahisar Maden Suyu 
• 'fiirk iye] 
~ Kızılay I(urunıu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu:t 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

lımir ecıaneai TELEFON : 2067 

·~ 

YILDI Z 
KADIN DİKİŞLERİ ıJe 
ŞAPKALAR/ atelyesi 
Bayanlar! 
Sizlerin yüksek gıyım zevkinizin 

inceliklerini tatmin edecek dikit, atel· 
yesi açıldı .. 

Bayram için ıipari~lerinizi acele edinİt-

p ARiS, LONDRA, ViY ANA MODALA· 
RININ YOKSEK MODELLERi . T AJCIP 

VE TA TBiK EDiLiR. 
, 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÖZGÖREN 
PARIS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 

DIPLOMALI 

Lütfen adrese dikkat ~diniz: 
Hü/riimet caddesi Şamlı ~ok.ak Nu. Z8 

TL. 2535 IZMIR 
p$ 

.., ............. lfm .. m!!':l .... 11111 ................. .. 

Jzmir G azi bulvaı~lnda Sağlık evi 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Mitat Ba

ran tarafından yeni
den İnfa ve tesis edi
len bu hastane lzmir 

1 
ve civarının büyük 
bir ihtiyacını karfıla

mııtır. En modern 
konforu haiz ve en 
mükemmel fenni teç· 
hiz:ıh haizdir. Hasta
lann temizlik, istira
hat ve ihtimamlarına _.,,..c.1111n 

son derece dikkat ve '.~""'11.......,_, 
itina edilmektedir. 

Kabul Jeraiti fev
kalade ehvendir. Gece gündüz daimi doktoru bulunan mı.!en,.ce, müraca•t 

edecekleri her an kabul eder v~ hastalar diledikleri hekimler tarafn\d~~ t,eda· 
vi ettG-ilmektedirler. 

Bayanın hakkı var 

R A D
6

Y OL 1 N 
Ditleri ve diş etlerini temizleyip pı;lanta gibi parlatmak ve u:ıun 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik diş macunudur• 

Sabah öğle ve ak1am her yemekten sonra günde 3 defa 
di1lerinizi lırçalayınız. 

iele 

AYNI F ABRIKANIN 
MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
IZMJR ve civar umum satıf de· 

MtŞLEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

Gaz.i Bulvarı No: 11-21 
T el11raf: KAUKI - 1ZM1R 

... . tiÇ9[ : UOJ•ıa ı 

Çiftlik, Süthane ve biİ
tün köylülerin dikkat 

nazanna: 

Mi ELE 
Krema makinalari geldi 

·ıı· 
Bu makinalar dünyanın her yet~lı· 
de sütçülük aleminde büyük t Jcİ· 
ret kazanmıt ,.e en verimli ııı• 
. ne olarak tanınmıftır. . 

Son sistem yeni modelleriııı1ı 
gelmiıtir. 



TURAI 
l'URAN rabrikalan mamullbdır. Aynı ıamanda Turan 
hı•alet aabunlannı, traı ubunu ve kremi ile gUıellik krem· 
leriııi kullananı&. Her yerde Hblmaktadır. Yalnız: topt~n sa
bılar için lmılrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
teUk Nef'I Akyazılı Ye J. C. Hemıiye mliracaat ediniz. - Poeta Kut. aa4 Telefon 3465 

KREM BALSAMIN 

·\~·' 

• 

k l\.unıral, sanıın, esmer her tene tevafuk eden 
t~ernıerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
•ıbi;.· Yarım asırdanbcri kibar mahfelJerin takdir ile kullandıkları 

1( gilzellik kremleridir. 

1 
renı Balaamin dart ıekif de takdim edilir: 

2 - Krem Balaamio yağh gece için penbc renkli 
3 - Krem Balıamin yağ11z gündüz için beyaz renkli 

- Krem bal1amin acı badem gece için peobc renkli 
..._ Krem Bafıamin acı badem gündüz için beyaz renkli '7 In2iliz Kanzuk eczanesi Beyoilu lıtanbul 

t.. . (Arti) Anelin Boyaları 
~h· lcıbar ve kıymetli 
k"-~IYfıları her cins 
'•Ce.Jt tt boyamak için 
~t ~Uda veya alkol-
b._ etunek .. Al '°'il) uzere • 
t-irtd ~ın Barmen teh 
)' ;kı en büyük bo
tiM flbrikaaından ae-
'\fllt w .. 

d'-tu te tnuvaff ak ol· 
· ~,h ttıuz ARTI mar
b'-b bo.l'aları 9 EYLOL 
d' fltat d 

\ 
•itr b eı>osunda ve 

~~ cı 1-r clıaratçı Ye b~ 
.-ıel:'t\ da ara yı naz. 
~t\' Çok karlı hem de 
ı . cut b · 
1)tıid· oyalann en 
~ ır. ffer cins gom-
~t h 'antrnk, pomza 
L ~e. 
~'ı rı marangoz ,. 

'tbtttını da deoomuzda bulacakainız 

' . Fiatl ~ttr keaeye elvertfll . ~ 
Büyük radyolar1n ·evsaf 

' ve kudretinle · 
Lüks c6ateri,ıf · 

bir radyo 

ÜRAVEUREK S_PARTON 
ALiMiZ ' . \ 38 MODELi ( 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR ________ __,, _____ ~ ________________ _.. ________ _ 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) 

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

. :«(,;~ .··.: .• '.'. •.,, ·,.I: : • .. ' \~·: :• .• ,. ' • 'I, 

~··············~;·~·~-~~····~~·i;·~-~~~i··············~ 
: t: ' AUUAtM? # . . . . . . Norveçyanın haliı Morina bahkyağıdır. iki 

defa süzülmüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı kartwncla Batcfurak • hmir 

. . 
• . 
• • • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

;aua .. f!V".E! wwuscsıucaa 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BtRJNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 24.43 
Lllerman Llnes Ltd. 

ALGERIAN vapuru 20 son kanunda 
gelip Londra. Hull ve Anversten' yilk 
çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

HERON vapuru son kAnun sonunda 
ve şubat iptidasında gelip Londra için 
yük alacaktır. • 

POLO vapuru §Ubat ortasında Lond
ra, Hull ve Anversten gelip yUk çıkara
cak ve aynl zamanda Londra ve Hull 
için yUk alacaktır. 

LIVERPOOL HATI1 
MARDtNtAN VAPURU şubat iptida

sında Liverpool ve Svanseadan gelip 
yllk çıkaracak ve ayni zamanda Liver
pool ve Glasgov için yük alacaktır 

LESBIAN vapuru şubat ortasında Li
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda Liverpool için 
yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE - LIN1E 

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

HAMBURG 
ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 
MACEDONIA vapuru 2 şubatta bek

leniyor. Anvers, Hamburg ve Bremen 
limanlarından yUk çıkaracaktır. 

ILSE L-M RUSS vapuru 3 şubatta 
bekleniyor. Hamburg, Bremen ve An· 
vers limanlarından yük çıkaracak ve 
Rotterdam, Hamburg ve Bremen liman· 
ları için mal alacaktır. 

ERNST L-M RUSS vapuru 16 şubat. 
ta bekleniyor. Anver.s (Doğru) Hatn< 
burg ve Bremen limanlarına yük ala· 
caktır. 

AMERIC :\N EXPORT LINES 
The Export Steamship Corporatlon 

EXTA VIA vapuru 11 şubatta bekl• 
niyor. Nevyork için yUk alacaktır. 

EXHlBITOR vapuru 20 şubatta belt· 
leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

tLSE L. M. RUSS vapuru 31 son kA- T I s z A motörU 4 .şubata do~ 
nunda Hamburgdan gelip yUk çıkara- bekleniyor. Budapeşte, BraUSlava vt 

caktır. · Viyana ve Linz için yU.k alacaktır. 
Tarih ve navluntardakl değişiklikler- DUNA motörU 15 şubatta bekleniyor. 

den acenta mesuliyet kabul etmez. 
BudapC§te, Bratislava, Viyana ve Linı 

Fratelli Sperco ıı;ı;:;r~~c~~ITIME RoUMAIN 

V t BUCAREST 3pUr 3CeD 3$1 DUROSTOR vapuru 10 şubatta Kös-. 
ROYAL NEERLANDES tenceye hareket edecekUr. 

KUMPANYASI JOHNSTON VARREN LINES 
OBERON vapuru 7 /2/938 tarihinde LIVERPOOL 

beklenmekte olup Rotterdam, Amster- INCEMORE vapuru 27 şubatta bek· 
dam ve Hamburg limanları için yük ala- leniyor. Burgas, Viyana, Köstence, Su· 

caklır. Una, Galal7. ve ibran limanlan için yU~ 
STELLA vapuru 8/2/938 tarihinde alacaktır. 

beklenmekte olup yUkUnU tahliyeden DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJJI 
sonra Burge_j, Vama ve Köstence li- OSLO 

mantarı için yük alacaktır. BAALEBEK motörU 12 şubatta bek· 
ULYSSES vapuru 18/2/938 tarihin- leniyor. lskenderiye, Dieppe ve Norvet 

de beklenmeke olup yükünü tahliyeden umwn limanlarına yUk alacaktır. 
sonra Burgas, Varna ve Köstence ll- ARMEMENT H. SCHOLDT-Hambwt 
mantarı için yük alacaktır. MARITZA vapuru 9 şubatta beklen!~ 

·----r'"'W"Wlllll'•'lmDEa&iimııiılam1ıımmmamm•ımawii STELLA vapuru 21/2/ 1938 tarihin- yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 

B R I S T O L 
de beklenmekte olup Rotterdam, Am.c;- için yilk alacaktır. 
t"'dam ve Hamburg limanları için yük IIAndakl hareket tarihleriyle n&V• 

alac1ktır. lunlardakl değişikliklerden acenta m&< 

B 1 d SVENSKA ORtENf LtNIEN sullyet kabul etmez. e Y 0 ğ U 0 a AASNE vapuru 7 /2/938 tarihlnde Daha fazla tafsillt almak lçln Birin~ 
i ez 2 tzt22:&"2l 

OSMA ·NiYE 
Sirkecide 

Pu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini ıevdirmiftir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu-

beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
Gdynia, Danlı.ig, Danimarka limanları ve Co. n. v. Vapur acentalığma mUrac 
Isveç ve Baltık limaiılart için yük ala- caat cdilmes\ rica olunur. ı 
caktır. TELEFON No. 2007/2008 

FINN vapuru 22/2/938 tarihinde ge- ------------
lip Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dant- eder. 
zig, Danimarka ve lsveç ve Baltık ll- Daha Eatla tafsilAt lçln Iklncl Kordon.-
manian Jçin yük alacaktır. da Fratelli Sperco vapur acentasına mU· 
SERViCE MARITlME ROUMAIN racaat edilmesi rica olunur. Navlunlar.. 

SUÇEA VA vapuru 14/ 2/ 938 arihln- daki ve ilanlardaki değişikliklerden 

de beklenmekte olup Malta ve Marsil· acenta ınesuliyet kabul etmez. 
ya llmanlarL için yük ve yolcu kabul Telefon : 2663/4111/4221 =--=a• lurlar. · ..., ..., 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. Eczacı Kemal Ka-
~-·-~.a.n.~.ı.daa•b·ü·~-·n-E·g·e~v·e·l·z·m·ir·li·~·r·b·u-o.~.".e.~ue•b·u·l·u·~-~-· m mil Aktaşın 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende surctiJe rekabet kabul et· 
mez fiatJer dahiJinde sablmaktadtr. 

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

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez der hal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığınin fena akıbetler doğurmaalna 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

l-;abında gümle 3 luq. alınabilir 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi 
Beyler Sokağı kötesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürüleceli 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. tzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuf, kokuculuk 
alemini taıırtmıt bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Klmili itindeki ciddiyeti, k.olon
yalarım lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için titeler üzerinde Kemal 
Kimil adını &önneliainiz. 

Devlet Demiryollarından: 
Sütlaç istuyonunda, istuyon binası kartııında enkazı 3 üncü 

bir tafıaa ait dükkanlarla farının yalnız arsuı açık arttırma ~~ 
tiyle üç ıene için kiraya verilecektir. ihale 15/2/9'38 Salı gunü 
ıaat ıs de Alsancak 8 inci itletme komisyon binuında rap.ıla~k
br. Muhammen üç ıenelik kira bedeli 30 liradır. lıtekhlerın ~z
de yedi buçuk niıbetindo muYakkat teminat yatırmaları ve 1t 0 

0 irm.ewe kanuni mini bir halleri olmadığına dair beyannameler 
• 

1 
• •• tlerl ve aranılan veaikalarla muayyen ıaatte komıayona muracaa 

lazımdır Şartnameler komiıyondan ve Sütlaç istasyonundan pa-
• 29--3 301 (172) 

ruız alınır. XM'l "uteZ:'• 
Foça C. Müddeiumumiliğinden: 
Kqifname mucibince iki yüz elli li~a .. tah~in e~ilen Foça ceza 

eYinde yapılacak cüz'i tamirat ve tadılatın ıhalesı 16/2/9"38 çar .. 
f&IDba pnü saat 10 da icra edilmek üzere münakasaya konulmut 
olduğundan talip olanların mezkm günde münakaıaya ittirak et..
mek prtname ve kqifnameyi görmek üzere muhammen bedelin 
yüzde yedi buçuk teminat parası ve ehliyetnameleriyle birlikte 
Foça müddeiumumilik dairesinde tetekkül edecek komisyona 
müracaatleri ilan olunur. 1--:-3--6-9 (325 (181) 
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Mısır mebusanı bugün toplanıyor 
V af d' cıların Mahmut paşa kabinesini devirmeleri cok muhtemeldir 

' 

Yeni hükümet düşerse 1Amerika parlamentosunda 
Mebuslar meclisi dağıtılacak yeni Hariciye ve bahriye nazırları 

seçim 60 günde -yapılacaktır programı hakkında izahat 
Dün Kahirede kanlı arbedeler oldu. Halk eski başvekili Vaşington hiikümetinin takip ettiği 

sukutuna 
siyaset Avrupa 

konağı önünde alkışladı. Birçok yaralı var demokratlarını hayal mı uğrattı? 
Vqinrıton, 2 (ö.R) - Ruzveltin dıJ 

politikası etrafında, Amerika senatosun
da ehemmiyetli görüşmeler ve münaka· 
galar olmuıtur. Birçok senatörler b~y
nelmilel vaziyetin nezaket ve vahııme· 
tine naun dikkati cclbederck Amerika· 
nın teslihatını en yüksek hadde çıkar

ması lüzumunu serdetmişlerdir. 
Bilhııısa Amerikan politikasınöa bü

yük nüfuzu malum olan eenatör Borah. 
hükümetten deniz teslihatına dair takip 
etmek istediği politikanın izahını istemiş
tir. Hariciye nazın hükür:ıetin deniz tes· 
lihatında takip ettiği siyasetin tamamen 
tedafüi bir ıiyaset olduğunu söylemiştir. 

Diğer bazı hatipler, bugün takip edi· 
len müphem politikanın 191 7 ıcnesin
de olduğu gibi Amerikayı bir dünya har· 
hına sürüklemesi ihtimalinden endişe 

ettiklerini ileri sürerek Amerikanın dı~ 

politikasını sarahatle tayin etmesini iste· · 
mişlerdir. 

MA VtA ADALARI MESELESi 
Roma, 2 (ö.R) - Buenos Ayrcsten 

1gde:ı haberlere göre, Arjantin hüküme-
Kral Fan.ık, Kraliçe Feride 1.'e Mahmut ptı§a kabincs_ci erkanı Kubbe sarayında ı(tl kendi sahilleri önünde bulunan Mavin 

Kahire, 2 (ö.R) - Halk bugün Vafd lan mitlnglcrde Nahas pa~ya itimatla- bilir. . .., . ,adalarının Arjantinin toprak bütünlüğü-
parWi Nahas paf&l1m evi önünde muaz- nnı teyit etmİ§ler, onun vatanseverliği- 'Fesih emimamesini okumak zaıııreti ne dahil bulunduğunu dünyaya ilan et· 
zam tezahürat yapDUflır. Polis balkı da- n~, kanunu ~ muhafaza hususunda- bqgösterine yeni intihabata °ba!vurula- I mele niyetindedir. Halen bir Jngiliz kolo
iıbnak için müdahaleye ~cbur kalnnı- ki azm!ne güvendiklerini bild~lerdir. caktır. Bu takdirde bükümet yeni bir si- nu Mavia adalarınn yerle~miş bulunuyor. 
tır. 20 den fazla yaralı vardır. NümayiJ- Ayni zamanda Vald partisi,,e sadakat yasi kombinezon yarabnağa çall:fllcak· Son :zamanlarda Arjantin hükümeti çı-
çiler buradan opera meydanına akm yeminlerini bozan mebuslara takbibleri- tır. kardığı yeni pullarda Mavia adalarını 
ederek yeniden po&lerle arbedeler çı· ni bildirerek bükümetin içtima serbesti- 1NGtUZ GAZETELERJNAN Arjantine ait gibi gösterdiğinden lngil-
brmqlard1r. ı sini mene ktdkqmı§ olmasını protesto NEŞRIY., Ti tere bu hadiseyi Buenoı Ayre,s hüküme-

Port Saidde de karqıklıJdar olm~- e~lerdir. Londra, 2 (ö.R) - Times p.ıetesi ti nezdinde protesto etmişti. Bu protes· 
tur. MUhammed Mahmut paıa kabinesi ı YEŞtL GöMLEKULERJN Valdcdann Lir kanunu esasi meselesi çı-1 toya rağmen Arjantin hükümeti pulla-
J&rnl (bugün) öğleden sonra mebuaan TOPLANTILARI kararak ıenç kralı kendi yardımlanndan: rı ortadan kaldırmayı reddetmişti. Şim· 
meclisi lıımurunda dahili ve harici ıİya- Hükümetin rJlısatı ile Cenç Mmr ya- mahnım bıraloıut olmalanna teessüf edi- di Arjantinin bu adalan kendi ülkesine 
adini izah ederek itimat reyi isteyecek- but cYcşil Gömlekliler» partisine men- yor.. ı ilhak teşebbüsünden vahim karışıklılar 
tir. sup 5000 k~i hapisten yeni çıkan metr Daily Telecraph gazetesi MuD' ordu- çıkması muhtemeldir. • 

MOCADELE ALEVLENDi Ahmet 1-fü•eyinin bafkanlığmda toplan- sunmı oraanizasyonuna tahsis ettiii biri Roma, 2 (ö.R) - Va§ington hükü-
K.alıire,2 ( ö.R )- Kralın düğün tfn- mışlardır. Ahmet Hüseyin bey Nahu pa- yaada büyük rütbeli Muır zabitleri ara-

1 
me~nin takip etmekte olduğu siyaset ha

liıleri münasebetiyle bir müddet ıüku- ıayı ,iddetle ithnm eden bir nutuk söy- smdaki rekabetten bahsediyor. Muhabi-
1 
•ebıyle demokrasilerin elbirliğini temen

net bulmut olan aİyaai mücadele ıiddet- lemİftir. Hatip sabık baıvekilin İngiliz- re ıöre ordu müfettitliğinin ihdası bat-; ni eden Avrupa siyasi mahfillerinin ha· 
le aJev)enmİftİr. Dün Ye buıün siyui )erle bq sene iktidar mevkiinde kalma- kumandanlıim yeniden organize edil- 1 yal inkiaanna uğradıkları anlaıılmakta

dır. gramı hakkında izahat vermiştir. bit 
Vaşington, 2 (ö.R) - Amerikanın Amiral derpiş edilen masrnflaon 

muhtelif merkezlerinden iki binden faz. taarruz.n karşı Amerika sahillerinin ıı>ll~ 
la iş adamı Vaşingtona gelerek araların- haf aza!'lını temine kafi geleceğini fakll 
da iktısadi vaziyet üzerinde görü;me· 
ler yapmışlar "'e doğrudan doğruya cüm
hur reisi B. Ruzvelt ile temasa geçmek 
üzere bir komite ayırmışlardır. Bu ko-

harbı Okyanusların öbür tarafında ee· 
b• h·ıı ·· ·· " '- d bir JO' ne ı sa ı ere gohırmege ıı;a aı et• 

nanma "ücuda getirilmesine kifayet 
miyeceğini bildirmiştir. l 

. ·ı, -· mitenin bugün beyaL sarayda cümhur re- Amiral bundan sonra deniz eılıı 
isi tarafından kabul edilmesi bekleni- rının artıınlmaSJ keyfiyetinin Japon p.Jı• 

'. .. ·1 .. Mo euJtl" yor. rıyeaının genış emesının ve n1e d1" 
AMERiKANIN DENiZ TF.SUHA T de!!İ mecburiyetlerinin bir neticesi oldO' 

PROGRAMI ğunu kaydetmiş, nihayet Amerikarı .Jı• 
Va§inııton, 2 (/\.A) - Deniz hare· nanmasında bilhnssa kruvuörlerle t le' 

kat şefi /\miral Bahy pnrlamentonun de- tahtclbahirin eksik olduğunu ilave eY 
niz komisyonunda hükümetin deni:.ı pıo· miştir. 

Çinlilerin mukavemeti 
mahfillerde büyük bir canldık vardL Hü- ımı tazammun eden bir ıizli pakt yap- mesi lüzumunu meydana koymutbrr. 
lıümet son tecrübeyi yapmadan meclisi ı tığım ve ıırf paktm batın için Mısınn Harbiye nezaret.İnce büyük rütbeli sa· 
dağıtmunaia karar nmıİftİr. Eğer par- mukaddes baklannı lngı1iz menfaatleri- bitler arasındaki münasebetlerin en kü
lanmeotodan itimat reyi alabilirse yeni ne feda ettİğinİt V af distlerin kendilerini çük tefematma kadar halledilmesine 
intihaba müracaate Jü:ıum kalnuyacaktır. FÔıtvunlar zannektiklerini, krala ve te· intizaren büyük erkanı harbiye reisliği 
Bunun için baınn kararıibtan, J~ rait kanunlanna itaati unuttukJannı söy- mnkünin ıimdilik kaldınhna11 muhte

V afdcılardan 20 mebusu ayırarak kendi Jemiı ve genç Mısırlılar partisinin takip meJdir. General Comvalm riyasetindeki v J ı ı h • ı • • 
tarafına celbetmek için her ıeyi yapmıı- edeceği siyaseti anlatmqtır. Hatibe rö- IngilizukeriheyetiM.·• .. "ordusununmo· e apon ar a ey ıne açı an muca
t.... Bmımıla beraber bu mesaiye akim re bu siya.et S:ıdanın Mısıra ilhalı:mı, demleşme plAnmı tesbit etmiftir. Aziz 

kaJmlf nazariyle bakdıyor. Zira Vafdcı- bütün Arap devlet1eriyle ittifakı n Mı· Elmuri P&f&Dm ordu müfetti,ıiğine ta- d ı •• d k • b •• •• k d 
1arm son toplantısında 130 mebus ha- sıra Wam iJem.İttde birincilik mevküni yini orduya yeni bir ruh yarabnaia yar-l e e gun (Yec. )• çe uyume te ı•r 
llD' bulunmUftur. Bu kuvvet kabineyi de- temin etmeyi istihdaf etmektedir. dnn edeceği kuvvetle umuluyor. ~ _ ... 
vinneğe kilidir. Bu takdirde bükümet KABtNE MECLiSiNDE Kahire, 2 (A.A) - Bütün partilere 'J. • ..lfyo, 2 (Ö.R) - Japon hükümeti, 
mecburen fesih emimamesini a.larak me- Dün toplanan kabine meclisi iki ihti- me.-ısup elliden faıla parlamento azası I Amerika, Ingiltere ve Ingillz dominyon-
bman meclisini dağıtacak ve 60 gün için- male k&111 vaziyetini teabit ctmiftir. Bu ~ter~ büyük elçisine bir muhtıra. v~-j la.ı:nda J<ıpon emtcasına karşı tatbik 
de yeni intihabata 'ba§vunnak mecburi- ihtimalJer ıunlardır: IDlf'_erdlJ'. Muh~!1- ~p~ı~ Filutın- 1 edilen boyko~jdan büyük endişeler iz· 
Jeti bial olacaktır. 1 - Hiikümet yarın meclisten müza· dekı haklanna rı.ayet edilmesı 11tenmek· ı har etmektedır. Bir çok Japon gazcte-

V AFDCILARIN MlTINGLERJ heret reyi alabilir. te ve alınan fiddet tedbirleri protesto leri bu husumeti tebarüz ettiriyorlar .. 
Valdcdar muhtelif ıehirlerde yaptık- 2 - ACJemi itimnt reyi ile karıdaıa· olımmaktadır. Japonyanın en büyük mali gazetesi sa-

• yılan Japon Times Ingiliz ve Amerikan 

'Asi. lspanyol tayyarelerı· ~c;çilerinin boykotajlan gülünç ve şuur-suzca bir hareket olduğunu iddia ede-
cek kadar ileri varıyor. Bu gazete di· 
yor ki : «Vaziyet ilfuıihaye böyle de-
vam edemez. BoyJı:otaj hareketinin önil-

Ca n iya ne bombardımanlara ve sivil ~:tıg:!~:eazs~a~~il;d:b~~n münnse-
Ç1N GOMROK TAR1FELERt 

h 1 k • h d d • 1 Tokyo, 2 (Ö.R) - Hariciye nezareti a 1 ım aya evam e ıyor ar namına söz söylemeğe salahiyettar bir 
- zat Çin gümrük tarifelerinin yeniden 

P.-Tis, 2 ( ö.R) - ispanyada asi tay- .. 
ynrc filolarının caniyane bombardıman· 
lan devam ediyor. Barsclon hükümeti 
Bivil halkı imhadan başka bir netice ver• 
miyen havu bombardımanlarından vaz
ceçilme~i için Salamankn hülı::ümetini bir 
r:nla maya davet etmi~tir. 

Pariıı hiıkümeti bu insani teklifi hima-
ye etmektedir. Devleılerin asi F ranko 
nezdinde bu mahiyette bir teşebbüs yap· 
malan pek muhtemeldir. Fransız baş· 

vekili Mösyö Şotan bu mesele hakkın· 
da aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

c- Bu İn:;afsızca kıtııl karşısında vic
danı isyan etmiyen Lir adam tasavvur 
olunamaz. Fransız hükümeti bu kardeş 
kıtaline nihayet verilmesi için mümkün 
olan bütün gayretleri sarfeclecektir. 1 fo. 
riciye nazın mösyö Jvon Delbostan bu 
teşebbüse diğer devletlerin de İştirakini 

f 

General F ranko 

l temin etmesini istedim. Medeni dünya- gözden geçirilmesi muhtemel olduğunu, 
ya hitaben bu m:ıksatla bir beyanname f Ingiliz hükümetinin bu mesele hakkın
neşrini dü~ünmekteyiz.> da Japonya hariciye nezareti nezdinde 

FRANSANIN TEŞEBBOSO 1Jiç bir teşebbüste bulunmadığını söy
Londra, 2 (ö.R) - Fransa hüküme· lem.iştir. Halbuki bu beyanatın vuku

tinin lııpnnyada hava bombardımanlnn-1 !buldıığu günde Ingilterenin Tokyo se-
1 f·. ,. h . . . d m durdurmak için ynpmağa karar ver· ırı .,apon anCJyc nazırını zıyar~t e e-

diği insani teşebbli3 burada büyük tasvi-
1 
rck Çin gümrük tarifelerinde Japonya 

be mazhar olmuştur. lngiliz hükümeti tarafından tadilat icrasına teşebbüs cdil
h;panyn kıtaline nihayet verilmesi için! mesi mevcut beynelmilel muahedelere 
yapılacak her teşebbüs ve ~ahşmayn nza·; aykırı bir hareket olacağını bildirmiş 
mi surette ya7dım ctmeğe amadedir. ı ve ?aha §imdid~n bu. t~şe~b~se Ingilte

Paris, 2 ( ö.R) - İspanyada bütün renm muhalefetıni bıldırmıştır. 
harp cephelerinde eükunet vardır. Cüm-1 Londra, 2 (Ö.R) - Avam kamarasın
huriyetçiler mevkilerini tahkim etmek-, da Uzak Şark ahvali hakkında sorulan 
tedirler. Asiler T erucli istirdat ümidini 1 sualle.re bay Eden cevap vermiş ve her 
kaybetmi;;lerdir. hadisede Ingiliz protestosunu Japonların 

Salamanka, 2 (ö.R)- General Fran· tarziyekri takip ettiğini söylemiştir. 
ko lngiltere ve Portekiz rnümeaaillerini Şanghay, 2 (Ö.R) - Şantung vilıiye
.kabul ederek kendileriyle aörütmüıtür. ti dahilinde mareşal Çan - Kay • Şek 

~ ' 
'"t' 

' " ,. . "' . . .~ ...... ~ .,.,,,....._~~ a )'l't\.ff!,t'~ J Jfl1 .. rrı e 
hava defi topları satın almak için fev- edilmiştir. Bunlnı· arasında ezcu .. ,_tl-
kaladc bir verginin toplnnmasına izin paratorluk üniversitesinde profeso.r erJ.' 
vermiştir. Çinlilerin mukavemeti bir zava ve Vakimura ile Hosec unı" 
avalanş gibi gün geçtikçe büyümektedir. tesinden profesör Minobc vardır. gııll 
Ayni zamanda Japonlar aleyhindeki mü- Şanghay, 1 (A.A) - Japonla.r Jıı'f'°' 
cadelenin icap ettiği masrafları karşılı- bir Çin teşkilatının Şanghaydı:ıl<ı ı;ııdt"' 
yacak dövizi bulmak için generalm af- konsolosuna bir tehdit mektubııJ;ıeCt"' 
yon ticareUnl de serbest bırakacağı söy- rcrek konsolosun parça parça şıııısf· 
!eniyor. ğini ve diğer bazı mühim J.apo~(lirflıı"" 

Tokyo. 1 (A.A) - Bu sabah burada yetlerinin de öldiiriilcceğinı bil 
mUfrit sol cenahlardan on kişi tevkil ür. 


