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Scnt,~, 
Arnavut kraltnın evlenme 

meselesi 
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e; AM M0DDET1 Türkiye için Hariç ıçın 
A.~elik • • • • • • • 1300 2800 ' 

·- ı aylık ..................... 700 1600 ' 

Tiran, 3 (ö.R) - Kral Kontes Appon
yi ile evlenme tuavvmunu tebrik için ge
len diplomui heyetini kabul etm4tir. 

~TELEFON: 2697 
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COK MÜHİM KARARLAR ALINDI , 

Pirinç ekimi artırılacak 

R!_rincin maliyet fiatini ucuzlatmak için 
tedbir alınacak 

Bursalılara 
., 

armaganı 

:llOyalve 1 

hcikikatin 
sınırları ... 

birMed~ni dünyanın hiç bir yerinde, 
hah khrın asgari ihtiyaçları mevzuu
l'lın 8h0 lurken onları ihtiva eden pla
lcrrı ayal telakki edilmesi düşünü
tch·er ı~mir halkı da diğer medeni 
Ve ır er halkı gibi, her adımda maddi 
'an~anevi bir n ap teşkil eden nok
lıq~ arla karşılaşmadan temiz bir 
ltıi~ at Yasamak ister. Çamursuz, te
İnaq caddeler üzerinde rahatça ve 
~kllc~ yürümenin zevkini tat
lcr b ı.ster. Hayal denilen şey
ltıc 1 .u~lar mıdır? Bize göre, şehir hçJ 181ne verilen plan müstacel ilıti
takı8rırnızın ancak bir parçasını ku
ilta :rnıştır. Bunu başarma yollarını 
di ~~~rnak bir vazifedir. lzmir, ken-

Urnessillerinden bunu bekliyor. 

E.n geniş kalkınma imkanlarına 
._ SONU iKiNCi SAHiFEDE -

ŞEVKET BiLGiN ---~/,z------~~~~~~~ 

Ayd;;;d;·m~ 

Sanc~reni 
~Yd _...__ ~ 
~ l ın, 3 (Özel) - Orgeneral K 
h.h lf ~ın ve r-efakatlerindeki gene· 
-.... etimi. 
~ zın huzuru ile Aydın ala-
'-1' ha_-ncak verme töreni çok par- N 
a.-ı1t, ır ı~~ette yapılllll§tır. Aydın 
~ ~ ~oren ıerefioe bir bayram 

'"".ı "~• bü,ük ...duya :::i 
~":.: guvenini ve sevgisini göı-

~ ~.2;{7.JXZZV!J 

Su baskınları müthiştir 

Bir çok köyler uykuda 
su baskınına uğradı 

Tire - A'lendres ovaları su altındadır 
Sekiz köy halkı büyük korku geçirdi 

Ba .. ı:ekilimiz Belediye 'Yeisi ile !=mirin ihtiyaçlarını tetkik ederken 

Şehir Meclisi 
Dün çok hararetli mü
nakaşalara sahne oldu 

Riyasetin teklif ettiği beş senelik mesai 

Köş~Ieriı,den başka 
Çekirge palastaki hisselerini 

de Bursa ya hediye ettiler 

~..z:zzZZZ77.$!J7..zz7J.:ZJ t"~ 

Yunan Başvekili 

Balkan 
Antantı toplantısı 

için geliyor 
BeJgrad, 3 (ö.R) - Balkan 

Antantı hariciye nazır1annuı Anka
rada yapacakları ıubat toplantısı
na İflİrıık ve riyaset etmek üzere 
Yunan baıvekiii ve hariciye nazın 
B. MetaJuas bu ayın on üçünde Ati· 
nadan Ankaraya hareket edecek
tir. 

Belgrad, 3 ( ö.R) - Roman· 
ya Ha. nazın B. Miceakonun BaJ. 
kan Konseyinin Ankara toplanbla
nndan avdetinde Yunanistanı zi
yaret edeceği Atinadan biJdirilmek· 
tedir. 

lllmllCl."~ ın~;ımaınaraam .. m11tlll 

B. Delbos'un 

Ankara 
Ziyaretini Balkan 
Antantı devletleri 
sevinçle karşıladı 

B. Eden Londraya di.imnezden evvel Fra. nsız ba;ııekili ve hariciye nazın ile 

KQnseyin kararı 
Çinin mukavemetini M. 

celniyeti kırmıyacak 
Cenevre, 3 (ö.R) - Aham cemi- rekette bahmmıyacaktır. 

yeti konseyi yüzüncü toplantıana dün ni- Londra, 3 (A.A) - Avam kaına· 
bayet vennİflİr. Bu aonuncu toplanbda rasmda muhafazakarlardan B. AdaıQI 
Çin • Japon ihtilüatı hakkında platonik B. Edenin çaııamba sabahı Milletler Cio 
bir surette bir karar sureti kabul edil- miyeti konseyi tarafından kabul edil• 
ıniftir. miı olan karar suretinin uzak tuk~ m~ 

Bu karara ıöre, Milletler Cemiyetin- teaarıza kartı mÜflerek icraata ıiı~ 
den biç birisi Ç~ Japonya aleyhinde-! müıait olup olmadığını IOl'DlUfhır· 
ki mukavemetini zi.fa diifürecek bir ha- - SONU VÇONCO SAHtFEDE -

Hava Ficiası 
Bir ltalyan tayyaresi 
alevler içinde yandı 

programı kabul edildi Tayyare, kumandan Stefaninin idaresinde 
Şehir Meclisinin dünkü toplanb- yan bir hadisedir. idi. Kimse kurtulamadı. /talya yeis icinde 

sı, §İmdiye kadar bu mecliste tesa- BiR AD VERELIM • 
düf edilmiyen hararetli bir münaka- B. Delbos Roma, 3 (ö.R) - Evvelki gün' nan bir telsiz haberi kumandan Ste-
ıa içinde geçti. Münakaıanın bir ye- Belediye riyasetinin teklif ettiği Belgrad, 3 (ö.R ) - Fransız harici- Romadan hareket eden kumandan faninin tayyaresi geri dönıneğe mec-
rinde B. Faik Ener bir aralık Dr. 9.400.000 liralık mesai programınm ye nazırının Ankara z.iyarelinin tarlhl Stefaninin idaresindeki deniz tayya- bur kaldığını ve motörlerinden biri.· 
Mitat Orel salonu :erkettiler. Şehir görüıülmeaine geçilirken, arkama- mart ayı olarak takarrür etUrilınlştir.. reai ~~ uğradıktan sonra Na- nin bozulduğunu bildiriyordu. iki 
~§~erini bu kadar clerin bir. huaui.y~t )arda oturan bir ~ cÇocuğa bir Na:ıır B. Delb~sun Ankar~. seyahati, ge- pala gıtml§ ve buradan Okyaiıuılan aaat sonra alın~? telı~e ise ~~
ıçınde münakqa eden bır meclıım ad t•kalun, sonra münakqa ede- rek Fransız aıyaa1 mahafilinde, ge.rek pgnek üzere havalanmqtır. mandan Stefanı ımdat ıatemekte idi. 
eöaterdiği vazifeaeverlik ka:ıde ta: - SONU BF.ŞtNcl SAHWEDE - ~l()NU DöRl?,C}!!ÇU ~~v~~ ... !~~!~~Üç aaat sonra ah- - SON\' BEŞINCl SAH&FEDE -
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Üstat B. Süleyman Faik diyor ki: 

Bezmehlinde sevme 
sevilmekten tatlıdır 

Hukukçular, umumiyetle güzel konu· 
turlar ve fazla konu~makdan sıkılmaz
lar. Her nedense bu karekterleri, bir an· 
ketle kartılattıkları zaman titizlegir. 

- Aman, beni bu İfie karıştırmaym .• 
Derler. Fikirlerini o.çıkça töylemek

tcn zevk alan bir hukukçunun ııo:;yal bir 
meselede düşüncelerini ortaya koymak
dan sıkıldığı zan edilmesin. Hayır •• O, 
ha,ka bir rıhtkanhğm t~airi nltındadır. 
Suale maruz kalmakd6n ziyade 'Sormak
dan hoşlamr. Duygularını bildirmekten 
ziyade kartısındakinin duygularına nü
fuz etmek ister. 

Bu da tabiidir. 
Hukukçu, biraz piaikolog olmağa mecburdur. 
Dün, bir tesadüf, tzmirin kıymetli avukatı üstad Süleyman Fa

ikla bizi kartılAfhrdı. Anketimize cevap lütfetmesini istedik. 
ince bir nezaketle, anketlerimizin bol bol cevap topladığından 

bahaetti ve fU römarlu yaptı: 
- Güzel menular •• &zan da çetin olmakla beraber hayli fi. 

. kirler ortaya kondu. Yalnız bir kusurunuz var. Neticeyi toplamı
y« &Unuz. Bir içtimai mevzudan bir netice beldiyenlcr bu anket
lerin hangi sona vardığını anlamak isterler. 
Arzularmı yerine getirmeğe çalııacağımızı vadederek cevap 

istedik. 
- Canım, bu anketinizin cevabı daha baıiL Şair der ki: 
« Bnmehfinde aeoilmek, uomekten daha tatlıdır.» 
- Bezmehlinde diyor sunuz •• Bu öyle bir ilem ki, kalpleri is

ter istemez aarbot ederek yaldattıracak.. Ya bezmehlinden ol
mazsak •• Hangiıi daha tatlı? 

- Bence aeYilmek daha tatlı .. Amma bu tatlılığı anlamak için 
Cle sevmek lizrm. insan hakikaten ıcvmeli ki aerilmenin tadını 
anluın. Hem öyle az boz değil, çok aevmit olmalı, içinde aevgi
nin ızbraplarını çekmit olmalı, Ta ki kartııındakinin kendisine 
verdlRl ıeYgide ne adar kıymet ve tatlılık olduğunu bile bilsin. 

- Ostad, bunlari yazalam ••• 
- Gazetecinin müsaade istemesi tuha.f olur. Bunu nezaketi-

nize hamlediyonım. Yazın da desem yazmayın da desem yine 
yazacağınızı bilirim. Gazetecilik bu... Bir kere fikrimi · söyleme
meli idim. 

B. Silleyman Faik'ın olgun fikirlerini bütün olgunluğu ile nk
acttirebildiğime kani değilim. Fakat maksadlarmın nfağı yukarı 
bu olduğunu zannediyonam 

H·e·:rı 
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yetim ve malôller 
efterdarlık alakadarları çok mem

nun edecek bazı tedbirlere başvurdu 
" Defteı-daldı, üç ayda bir defa verilen ı 

•••••• zat maaflan için alikadarlan tatmin ede- Tediyat •••••• 

---·---cek pratik bir usul ittihaz ebnİftİr. Fil
hakika dul, yetim ve maıuııere verilen Gişeleri arttırılı-
bu maaııar, günlerce atô.kadarıarı bükü- yor. Kazalarda da 
met dairesinde, par3 almak için ko~l\D'U-

yordu. Hatta tek gifeden tediyat yapıl· ı' ayni kolay [ıklar 
ınası münasebetiyle be.zan gi]'!nİn önün· 
de baydan kadınlara bile rastlan:yordu. gösterilecektir. 

Defterdarlık bütün müflcülleri göz 1 .... •• 1001 ...... , ......... , .. , • .. 11 • • ,. 

önünden geçirerek gife adet z··~:ıi çoğalt- ı lôk ettiği gÜnün .hululün~en. daha .~v.~ 
mağa karar verr.ıiftir. Hükiiınet ulusu· j vel yapbrdart.k, gifelercle rzdihanun onu 
mm clört yerinde gişeler meydana geti- alm:caktır. 
rilerck tediyalla bulunulm:u;ı münasip 1 De~ter~~lık'.. ka.zalar~ _da ~yni fe· 
görülmü~ür. Ci}C yerleri yakmda hazır- kilde teshilnt goilerilmesı ıçm alikadar-
fonıu:alttır. ı icra emirler vennqtir. 

Muıundelerini bankac yaptı.ranlnra KAZANÇ YOKLAMALARI 
''erilecek r:işlcrin mwt.meleleri de, tul- 1 Mnliyenin kazanç ve:-gui yoklamala-

n bu sene vaktinden evvel, ikinci kanun 
ayı içinde ikmal edilmittir. Merkezde 
çok erken bitirilen bu İf, kazalarda da 
ayni tekilde, takip sayesinde vaktinde 
bitirilmittir. Hatta bir kwm ıubelerde 
tarhiyat yapddağı gibi 1938 senesi ka
zanç vergileri tutarlan bakkmda da mü
kelleflere tebligatta bulunulmuştur. 

BAKA YA VERGiLER 
Bakaya vergileri devir muamelelerini 

proıramlatlırmak ve daha kolay bir te

kilde İntaç etmek üzere kazalar malmü
dürleri tzmire davet edilmiılerdir. He
nüz bakay vergilerin devrini ikmııl et
mİyen kazalarcta takip edilecek usulü 
tesbit için yapılacak toplantıya defter
dar riyaset edecektir. Ya.landa bu İf te 
baUedilecelrtir. 

1937 de ] Bir ihtiyar 
Eğitmenler kursuna Hakkındaki dava sukut 
25 köylü kızı 

,,avam edlyor etti 
Kmlçullu köy eğitmen okulunda ted- f zmir limanından ih- Bundan 6 - 9 sene evvel Yugoslavya· 

r&.ata devam edilmektedir. Köy kızlan racaf hakkında dan ana vatana ailesi birlikte gelen Ali 
ve kadınlan için açdan, qak kunu büyük Paıo adında ihtiyar bir adamm bu müd-
bir alaka uyandll'tlllf ve muhtelif köy- bir rapor det zarfında ikamet tezkeresi almamıif 
lerden yirmi beı köy km bu kuralar& de- Şehrimizdeki alakadar maknmlardan olmasından dolayı hakkında tahkikat ya· 

b '--·-t 1 pılını.ş, kendisi mahkemeye verilmkti . 
VlU1l$ afuuu!i ır. biri tarafından 937 ıeneıinde lzmir li- ,. 

ltık kurslan, ideal Türk köyünün ar- manının ihracatı hakkında fayanı dikkat ı Dün ıulh cezada bu davanın duruşması 
zuladağı bilgı1i, eli İşe yatar köy kadınmı bir rapor haztrlanDUftlr. 9J7 yılı tzmir yapılmıştır. 

yetiştirecektir. i.-in verimli bir yıl olm~tur. Bu sene için-1 İhtiyar adam, kendisini ıu suretle mü· 
Köy eğitmenleri kursu da biiyült bir de a ılan ihracat madde itibariyle fÖy· dafan etnıİ§tir. 

mtiuım ıçm e te rısata evam etme • ledir: - - sene evvel ailem ve çocuk-. . "'d d. d k yp , 1 8 9 

tedir. 34.000 ton üzüm, 20.000 ton incir, larımla buraya geldim. Bir taraftan ca-
----0- 28.000 ton palamut ve valeks, 27.000 hillik diğer taraftan ihtiyarlık ve bunlara 

Yugoslav yanın üzüm ton tülün, 50.000 ton zahireler, 13.000 ilaveten çocuklarımın ölmesinden ınüte· 
"h f ton kuru sebze 14 000 ton miyan kö- 1 vellit yeis saik.asiyle bu i~lerle ali\kadıır 
ı raca ı · · kü, 7.000 ton hububat, 3.600 ton zey- olamadım ... 

Bu sene Yugoslavyanın ya, üzüm ih
racatı 250 vagonu bulma~tur. Bu _ ..ikta
nn yüz vagonu Almanyay:ı, 50 vagonu 
Avwturyaya, 40 vagonu Çetfoslovakya
yıı, 20 vagonu Polonyaya, 1 O vagonu 
da laviçreye ı:evkedilmqtir. 

tinynğı, 4.050 ton badem, 850 ton yaf - Nüfusunuz nerede> 
meyva, 6.500 balya pamuk lhraç edil· - Müracaat ettim nmma dııha gel-
m~tir. lmedi. 

Ali.kadar makam, bu rakamları para - Y a,ın kaç> 
kıymetleri üzerinden tamamen tcabit - 72 .. 
edememiftir. Fakat tahminlere göre iz- Hakim şu karara vecdi: 
mir ltmanının 937 yılı ihracah 52 mil· Evraktaki zabıt varakasında suçlunun 
yon liraya baliğ olm!.\ktadrr ki, bu ra· I sekiz sene evvel yani 929 senesinde ai· 

Hindiatanda bir firma memleketimiz- fu:,;n 936 yılında alınan netİ<:eden do· l ile lzmire geldiği sarahaten zikredil-
kuz milyon lira fazladır. mi~ ve aradan 9/7 / 937 tarihine kadar 

Yabancı firmalar 

den ham deri, üı:üm, badem, balık hon· 
servesi, tohum ve gülyağı alm:ığa talip 

geçen zaman itibarile bu iddianın indes· 
sübut istilzam edeceği cezanın nevi ve 
mikdanna göre 331 tarihli ecnebiler ika-olmu;tur. Hamburgda bir finna hubu- • r d t 

«ANKETÇi» bat ve küspe istemektedir. Bombayda 
•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~ metine mahsus kanunun dHrdüncü mad-

bir (irma merrılekdimizden kesta .. e ve 
Yunanistan, Norveç Hindistanla badem İstemektedir. Aleyhinde açılan dc.i yolile T. c. kanununun 102 inci 

AdUyede tefli , maddesinin 6 ıncı bendine tevfikan mü-
ihracafı ticaretı"mı"z da~·a ruru zaman tahakkuk etmiştir. 

Adliye bat müfettiıJiği tarafmdıuı "' 5 ı h kk " ı ı N ____ .ı_ • H' d=---.ıı- T a· · . . . uç u a ında takibat yapılamıynca-
ıı unan stan a orveç m1QlllUa Jeni bir m ~ ürkiyeyi aıabdar eden müddeiumumilik muamelatmın mutad mncı Aslıycceı:ada şayanı dikl:at bil' ğından umme davasının odadan kaldı-

ticaret •"'*fl""A .kdl lÇin müzakereler madddenı vazedaen cümrük reaimfori teftiıine baılanmı;tır. d11va cereyan etmektedir. Turaoyağ fab- 1 k . . . 
b __ ....!-..'• d L __ , • • ı '.•-- d . rı masınıı .nrar verılmı~tır. 

yapılmaktadır. Yaaaaistamn Norveçlıe ve u ~er en uazuan ıçm 938 sc· ';Z"L!Z')(Tf/.ZZ7JZT~../:7.7J.7777.T~ r&N1&m a amele Cemal bır aralık rahat· 1 

olan ticareti pasif bulunduğu için müu- nWıte mahıuı olmak Üzere kabul edi- 1 LJ /k , k ., , 5ızlan.o.rak ltalyan bastaneşİnc yatını,; 1 

keratta Norveç lehine bazı noktalar bu- len sabit kıymetler tebrimizdeki alaka-' flQ eVl OŞeSl orada doktor Kanaveri tarafından ba-
lu111DA11 gayet tabii olaeaktu-. 937 yıla- darlara bildirilmiştir. Hindistan memle- 1 cağına yapdan ıırmga ile kangren olmak 

k tim"zdea -'-· bal -•- 1 'Ot7.7..zz:zzzzr./.ZZZLT..LZZT.Y.7/.7.J hlik • • • . bu • 
nm dokuz ymda Yunaoistarun Norveç e ı cıa_yon, mumu, fUierleme-1 • ı - Fikirler <lergimizde gençliğe bir te esuu leçtmlli ve vazıyet kartı· • 

Altın 
ihracatı 91 milyon dmhmidir. ler, meyya ve sebze l.tonserveleri, prap sahife açtık. Maksadımız bugünün ka· sında basta, doktor operatör 8. Adil ta· 

--=-- ve likör, İflenmemİ.f tütün, tuz ve ko-' pasilelerini yarına daha kuvvetli bir rafından tedavi edile.rek lr.urtarılmQtı. Bankalar altın lsveç)e kulu yağlar almağa taliptir. şekilde hazırlamaktır. Yazı vermek isli- Uç ay İfmden olan ve masraflara ci-
yen gençler yazılarını (Halkevinde Fu- ren ~· Cemal doktor l'8naveri aleyhine • • b ) d ) 

Klerlng hesaplara Ç1" n J at Edip) &dre.sine yollamalarını bildi- lazmınat davası ikame etrniıtir. Dava . ! şı ne . aş a 1 ar - apon birinci asliyede devam etmektedir. Tab- --o-937 yılı içinde Türkiyeden Jsveçe İh· • riri7.. 

Hayaloe 
hakikatin 
sınırları ... 
-BAŞTARAFI 1-tNCt SAHtf'El>f:""" 

sahip olan bir şehri yerinde sayınsğa 
mahkum telakki ederek : 

- Bütçemizin on mislini a~ 
bir planı nasıl ele alabiliriz? Bu b 
hayaldir. 

Düşüncesi yeknazarda belki tıe: 
saplı, belki mantıki görülebilir. f! 
kat bu düşünce iş yapmağa irnkf, 
bırakmaz. imkanlara bugünkü ha~ 
mizle değil, realize etmek isted~ı· 
miz projenin tatbikinden sonra el ~ 
edeceğimiz kudretle muhakerne et· 
mek lazımdır. . 

Mütevekkil, idarei maslahatçı bıı 
zihniyetle bir şehrin imarı imkan•~· 
aır. lzmir belediye reisi asgari !,h~ 
yaçlarımızı ihtiva eden planı hulc 
mete tevdi ettiği zaman: 

- Size kendi vasıtalanmizlıı tıı.• 
hakkuku imkansız bir proje takciiıJ1 
ediyorum, demiyeccktir. 

- ihtiyaçlarımızı arzediyortJfll' 
Bunları tatmin için muhtaç olduğo· 
muz himayeyi bahşederseniz en k!5' 

bir zamanda bütçemizi iki mislı0e 
çıkaracağım ve bu işleri başaracağııı1 
diyecektir. , 

Hükümet bu şehrin kaynakları~ 
herkesten daha eyi bildiği için yeti 
ı . . b'I' h •-..ıııı en pro1enın ranta ı ıte esap~· 

yaparak lzmirin teminatına inaflş-
bıl' caktır. Buna kuvvetle inanmtf 

lunuyoruz. 

Biz her teşebbüsü tereddütle 1'~L 
şılıyan pasifli ruhlu insanlara detf1

• 

müsbet ilmi hayata tatbik etmeyi b!' 
len bol enerjili, cesur ve müte~ıJ 
idarecilere muhtacız. Dr. Behçet l)ı 
bütün ıstıraplara göz yuman zaif •te 
cılız bir programla karşımıza çaksa>'' 
dı ilk once biz : . 

- Yeter hu meskenet diye ~· 
racakhk .... 

Hayır, bu milletin mukadderaı;:: 
da bundan sonra meskenete, teV b 
küle yer kalmamtştır. Prograf1l ' 
planlı, hesaplı, ölçülü gidiş mes1't' 
neti ezmek istiyen bir gidiştir. 

işte bu hakikati bağıra bağıra Jıı• 
yuracağız. 

lzmirin büyük derdine çare artı• 
yacağlz. 

Büyük şefin ilhamlarından so~· 
suz kuvvet toplıyan hükümet, seS~· 
mizin taşıdığı enerjiyi ınukabeleS1ı 
hırakmıyacaktır. lstanbul, Buts'I 
İmar edilirken lzmir ayni hassasi)'et: 
le ele alınacaktır. Hükümet l~~r. 
Egenin en şerefli, en mamur bir bO 
gesi haline koymak için sabırsı~· 
ııan azmımlZl takdir ederek proj~ı· 
zin tahakkukuna yardım edecek.U': 
lzmir bir tek kafa, bir tek kalp gib' 
bu şehrin imarına ait teşebbüsler et· 
rafmda bütün gayretleri, bütün h~;· 
nü niyetleri bir arada toplanmı§ gol" 
mek istiyor ve bunu görecektir. 

ŞEVKET BiLGi~ 

ar aburun 
Sa ip iskelesi 

raç edilen n bedelleri ldearinc besabt- Zarar gören memleketler 2 - Evvelce yazılıp ta daktilo dersine kiluıta ait dosyayı tetkik eden müddei- Alhnın sarraflarca ıabhp alınmı-
na yabrdao baPıca maddeler apğıdaki Çin • Japon harf.urun ilk üç ayı zar- başlıyacak olanların 9/2/938 çarşamba umumi muavini 8 • Sabri Atamanet" tev- yacağı hakkındaki kanuna nazaran --o--
J'ekUna bal.iğ olmuıtur: fında yapdan İstatistikler, bu aylar zar-' günU saat 5.30 da Halkevine gelmeleri. si tııhkikata lüzum cöstermiftir. Tevıü ,ehı·imizde ı,, Oımanlı, Ziraat ve Bir an evvel tamir 

4.564.500 fsve~ kuronu miktannda fında Çin harici ticaretinin yeni bir ıek-1 3 - Dumlupınar okulundaki evimiz tahkikattan aonra iddia makamı, iddia· 1 Emlak bankalannda altın alıp sat· edllmelldlr 
tütü.o, 624.600 karonf incir, 417.000 le girdiğini gösteriyor. 1 felsefe kursunun her çarşamba saaL se- anı aerdedecektir. mak için İcap eden tedbirlere ve ha- Karaburun 3 (Huawıi) - Saip i.51'~ 
laom ce.heri, t.480.000 kron tutannda Bu harptan zarat" gören memleketler-1 kizden dokuza kadar devam ettiğini ve B -o-- zırllklara ba§lanmrıtır. lesinin fırtınalar dola~l.&lyle y1kılıı1Jtl 
lmronlak fuıdık, 104.400 kuroalak pala- den Japonya yüzde 78, Almanya yüı:.1 bu kursa bila istisna bütün yurddaşlar İt' kız kacırılmış Haber aldığımıza göre it banka- üzere tehlikeli bir vaziyet aldığını ve. bi.ı1 
mut, 26.500 kuronlak palamut bulasau de 64, Amerika Birtqik devletkri yüz. 1 devam edebilirler. Cumaovasmm Akça k~den on beş sı altın alıp satmağa ba§lamıJtır. ukeleden yolculann inip, binmeleri" i5" 
Ye 78.000 kuronluk da sair maddeleı- de 56, fngiltere vüzde 52 dir. Raıyanın, 1 4 - 4/2/938 cuma gUnU saat 16 da yaıfarmda Emine isminde bir laz, ayni 1 Ve yine öğrendiğimize göre it wrlaşbğını ve liman şirket.inin btJ ·• 
ihraç ediJmiıtir. larkiye - taveç ticare-1 şimali Bumonun, Fas, Cezayir, Hong-' dil, Tar:ih, edebiyat komitesi haftalık: köyden Hüseyin tarafından kaçırdm!fhr. ı bankası 1025 lrunııtan altın almak keleyi bir fin evvel la.mir etlirıncsl Jıl 
tinde hü,ük bir artma rnüpbede eda- Kong Ye Makaomm Çinle ticaretinde bü- 1 4.oplanlısı ve evimiz yönkurul toplantısı Kaçıran Hüseyin, Torbalıda yakalana-! emrini alml§tar. Cümhuriyet Merke:ı zumunu geçen defa bildirmi.şUk. 
mİftİr. y bir artma nn1... 1 vardır. rak adliyeye verilmqt.ir. Bankası esl:i fiat üzerinden yani 925 ~u ~azımı1., şirket . ve Karaburun ~ 
. ~ kuruıtan altın almqa devam etmek- Ieclıyesmce nazarı dıkkate alınnıı§. C' 

fr" tedir. kdt 1Ju iki müessese arasında iskele ııt 
Diğer bankalar henüz bu hususa .selesinden mühim bir ihtilaf çıkrn~1~, 

TAYYARE SiNEMASI 
BUGON SEANSLARDAN iTiBAREN 

Dünra ıioemaalağının 
KAHKAHA .• GENÇLiK .. NEŞE VE ZARAFET ABiDESi 

ımellik ve temsildeki f eYkalidelik itibariyle üzerinde ittifak ettikleri yegane eser 

GÖR .. İŞİT .. SÖYLEME .. 
3000.000 Framız fraogma mal olan ve henüz bir etine daha teudüf eclilmiyen rakipıiz büyük Fransız komiği FERNANDEL 
tarafından ibda olunan bu büyük filimde töylenen tarkılara, görü.len ve ititilen hareket ye tözlcrin zevkine doyum yoktur. 

PROGRAMA iLAVE OLARAK YALNIZ BUGON VE YARINKt SEANSLARDA 

ÇALI KUŞU 
BOYOK FILMlYLE JOURNAL - MIKI VE KAMERiN KOREMIZ ETRAFINDA DEVRi ' . 

• i 

GöSTERILECEKTlR. SEANSLAR ı ÇALIKUŞU 2.30 - 6.50 de .• GöR • JŞIT • SÖYLEME 4.40 ve 9. da.. 

dair emir almam.ıtludır. Şirket, belediyenin vazifesi dahi(i.ıl 
olduğunu öne sürmüşlür. 11tı 

Selimi ye 
Belediye ise iskelenin şirketin ıt1 ril' 

olduğunu ve belediye, yalnız rıbtıJtl ol· 
.ııumunu encümen karariyle atmaJd.11 ıı· 
duğundan iskele ile bir alakası b11111 

Fuarda te9hl,. edilecek ınadığını iddia etmiftir. . dit· 
Edirne, 3 {Hu.usi) - 936 yılı lzmic Bu ihtilaf henüz ha11edilmlş deııt ti 

fuarı için Seli.miyenin alçıdan bir Make- Fakat günden güne iskelenin vaı.i~, 
dinin yapılmaaa umumi müfettiılik fuar vahim maıwıra arzetrnekledir. Hı~ 
komitesince kararlllflınldı iskelenin arası çökmüş ve geçileın~)' bet 

Bu Makediıı. geçenlerde Edirnem~i bir hale ~elııüşUr. Zaten iJkeleiUfl t>f t 
uyaret eden güz.el un4tJar akademisi mi- taralı kanburlqml.J ve suda yiiıellı;!ıe' 
mari talebeleri taraf md•lD yapdmaeı kalbuca benzeıulilir. ilk fırtınad.a~dlı'• 
teklif edilmit ve komiteruo hu teklifi pro- lenin param parça <tlacağı iÜPh ıfl'e' 
fMÖrler taraf ındaa memnuniyetle kabul fbtilifın biran evvel düzcltilmdİ ye 16' 
olunmUflUr. lenin tamirine baılanarak yoleularıflfjlll" 

Maket güzel eanatJac akadeınili atül· limetle vapura binmeleri ve l~~ ~~ 
yeaindo yakmda bqlanaeak ve bu tene.- laranın kolaylıkla :vapura tahJllJ 
ki lr.mir fuannda t~ edilecektır. şayanı temennidir .. 
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Sivil halkın hava bombardımanına karşı 

Ingiliz Avam kamarasında 
Büyük münakaşa ve takbih/er oldu 

B. Eden mühim beyanatta bulundu 
~ONDRA, 3 (A.A) - Avam •••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••: larda ya:ta.n1ak mecburiyetinde ka-
llta b'raıınd~ itçi mebuslardan Jo- Sivil ha/kın : lacaklardır. Bu silahlann her gün 
•i'lll hr takrır vererek müdafaasız ---•-- e.rtnn sür' ati ve gittiği mesafe önün-
llna alkın hava bombardımanla- de dünyat!.- kcndi$İni emniyette his-
~ltu~ulrnasının men'i için beynel-' Havadan maruz sedebHecek tek b;_. r:>sta kalmıya-
ıuata hır ı:n.ukavele akdini ve bu hu- kaldıkları bombar- 1 caktır. Sivillerin havadan bombardı-
:taiif-u Ingılız hükümetinin bütün manı bakımından mevcut hukuku 

8.ıunu kullanmasını istemi,tir. dıman Facialarının düvel kaidelerine gelince, tek bir 
~ ır çok hatipler sivil halkın bom- .. .. "/ / "J. kaide vardır ki o da gayri muharip-

-- r=== :;t~j 

Bir yangın 
Dalmaçyada tarihi 
bir şat-oyu kül etti 
BELGRAD, 3 (ö.R) - Şubatın 

birinci günü bir ticarethanede bulu
nan mevaddı miitlailenin infilikiy
le Dalmaçyanın en güzel bir ada
sında yangın çıkmı,tır. 

Ateş tarihi prens sarayına sirayet 
etmiş ve bin senelik saray tamamen 
yanmııtır. 

Dalmaçyadan yetişen itfaiye ale
ti güçlükle söndürmüttür. 

Y unanistanın 
--0--

Belgrad sergisi 
pavyonu 

BELGRAD, 3 (ö.R) - Yunan 
hütümeti Belgradda Yunan müstah
seliitını teşhir etmek ve tanıtmak 
üzere bir büro açacaktır. Yunanis.:. 
tan Belgrad sergisinde de bir pavLih llnan edilmesini §İddetle tak- onune geçı me l ır lerin doğrudan doğruya ve kasden 

Le tlrni,ler ve maamafih böyle bir Aksi takdirde dün- bombardıman edilmelerinin mem- --=--
lJiel~ilel mukaveleye bütün ah- nuiyetidir. Bunun haricinde hafka k 

yon yaptıracaktır. 

dt ~. rıayet olunabileceği hususun- ya milletleri, tıpkı hiç bir kaide vazedilmi§ değildir. Konseyin ara rı 
~u~h;lerini beyan eylemiılerdir. ilk C, ağda ofdug" U Anlaımalara hürmet meselesi hu-

1\k ;rıcıye nazırı bay Eden söz ala- susunda da Eden demi,tir ki : 
erniıtir ki : gibi mağara/arda Bazıları taahhütlerini tutmadığı 

~ lied;fimiz bu mevzu üzerinde için bizimle mevcut vaziyeti düzelt-

--<>---

Çinin mukavemetini 
Milletler Cemiyeti 

l Urnı ~ynelmi)eJ bir anlaşmaya yaşamak mecburi- mekten vazgeçmemiz lazım gelece-
b~aktır. Ve iptidai hazırlıklara da -ı.•etinde kalacak- ği nazariyesini asla kabul edemem.. kırmıyacak 

l'lUn için ba§lanmİştır. J Franı;a İspanyada yapılmakta olan _ BAŞTARAFI 1-tNCi SAHiFEDE _ 
~Eden verilen takriri hükümetin [ardır• hava bombardımanlarında bir le- B. Eden bu karar suretinde biç bir 
~~l ettiğini söylemiş ve bu takrir ........................................ ıebbüse gİrİfmİ! bulunuyor. Frnn- maddenin cemiyet azalarından olan dev-

1
1 

danı reyle Avam kamarası tarafın- susundaki talr...riri bütün Avam Ka- sa hükümetinin lm teıehbüsüne Jetler arasında bir mesai birliği yapılma-
kabul olunmu§tur. marasının müsait karşıladığına şüp- beynelmilel bir hareketin cevap ve- sına miıni olmadığını söylemekle ilstifa 

...... B .. Eden beyanatına devamla de- he yoktur. Filhakika hu asrın son receğini ümit etmek İsterim. . 
•<.ıl§t etmi~br. 

ır ki : 1 nısfında hava silahı tehlikesinin önü- Keza hu meııele haklanda Alman Yine muhafazakarlardan Sir Con Mel-
ho Müdafaaaiz sivil halkın havadan ne geçmek için bir ,ey yapılamadı- başvekilinin miizahe:retine de gü
rnbardıman edilmeleri net:cesinde ğı takdirde hütü~ dünya milletleri venebilex::eğimizden kat'iyyen emi

llıaruı kaldığı mütezayit fecayi hu- tıpkı ilk çeğda oMuğu gibi mağc.rn- nım. ________________ :..._ ___ -- -- -

Devle e • 
1 silih yar şı 

tİd 8ARSELON, 3 (ö.R) - Mad- dan yapılması dütünülen te§ebbüsell katte bu şekilde nqriyatta bulunan· 
fındtehri yeniden asi topçular tara- bütün Fransız gazetelerinin taraftar lar yalnız Action Francaise gibi ir
lbi ~n şiddetle bombardıman edil- olmadıklarını iddia ediyorlar. Haki- tica organlarıdır. 
_tb~B~çokmüvardır. ~~--~~~-~-~~~~----~~~~~~~-~~ 

~0MA,3(ö.R)-AsilerinSa- Al c k l k 
ti d~nkadaki muvakkat hükümetle- man - e os ova 
!\k un fevkalade bir toplantı yapa- t 

lerd k"i'lerin i_şgali altındaki vilayet-

lerun aormu~ olduğu bir suale cevap ve
ren B. Eden şöyle demi§tİr 

- Tokyodaki İngiliz sefiri Tokyo 
hükümetine ingilterenin Çindeki gümrük 
meselelerine büyü~ bir ehemmiyet atfet
mclste olduğunu bildirmeğe memur edil
m~ti:-. 

Şefin Bursalı!ar2 
Armağan! 

Başvekil : CELAL BAY AR 

-o---

B. T. Aras Viya
nada karşılandı 

Büyük önder 
Bursadan ayrıldılar ve 

lstanbula geldiler 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Atatürk refakatlerinde Bat vekil B. 

Celil Bayar, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Nafıa Vekili Ali Çe
tinkaya, iktısat Vekili Şakir Kesehir ve diğer zevat olduğu hal• 
de bugün saat 15 de Bursadan Mudanyaya hareket etmitlerdir. 
Bursalılar Atatürkü büyük tezahüratla uğurlamı~lardır. Büyük 
Önder Mudanyada halkın büyük sevinç tezahüratiyle karaılan· 
mıttır. Atatürk bir müddet Mudanyalılar arasında kalmıfl~r ve 
saat 16 da Egeye binmİflerdir. 

Ege vapuru hafif bir seyir ile yoluna devam etrnİf ve Atatürk 
gece lsta.nbulu •ereflendirmi4 ve refakatindeki zevatla, motörle 
Dolmabahçe sarayına çıkmıtlardır. 

Büyük Önder vali, fehrimizdeki mebuslar, generaller, emnı· 
yet müdürü tarafından karfılanmıflardır. 

Yahudilerin 
Türkleşme kararı 

Şimdiye kadar geç kaldık artık 
harekete geçiyoruz diyorlar 

lstanhul, 3 (Telefonla) - Yahudiler arasında Türkleşme yo
lunda yeni kararlar verilmektedir. Bu cümleden olarak Yahudi 
mektepleri varidatlariyle hükümete devredilecektir. Yahudiler 
kendi isimlerini de değiştirmek İstemektedirler. Bunun için hü
kümete müracaat edeceklerdir. Yahudi münevverleri beyanatla· 
rında, Türkleşme i,inde geçiktiğimiz ,ikayetleri haklıdır. Yakın
da harekete geçtiğimizi göreceksiniz. Demektedirler. 

Türk - lngiliz mali müzakereleri 
İstanbul, 3 {Telefonla) - Londradan bildiriliyor: Deyli Tel

graf gazetesinin istihbaratına göre Türk ve fogiliz mali ve iktı
sadi mahfilleri arnsında son zamanlarda cereyan eden müzake
reler memnuniyetbah~ bir anlaşmaya varılacağı ümidini kuv· 
Yetlendirmektedir. 

konferansı ve İnYeni Londra 
giliz - Alman görüşmeleri 

Londra, 3 fA.A) - Ögrenil<llğme göre halihazıraa burada bu
lunmakta olan lngilterenin Berlin sefiri B. Neville Hendersin 
Ha lif aksın ziyareti ile ingilizlerle Almanlar arasında Londrada 
aktedilecek konferansa müteallik olarak fogilter~nin Berline ya
pacağı tebligat "lıakkmda BB. Çemberlayn, Eden, tla1ifaks, Say
men ve Hoare ile görüşmüştür. 

Berlinin bu tebliğin yapılmasında vukua getirilmis olan tcah
hür sebebiyle sabırsızlık göstermiş olduğu zannedilmektedir. 
Maamafih bu tebliğin bugünlerde yapılması bekle.nilmektedir. 
Zira Alman müstc:nlekcleri hakkında. dominyonlarla \'e Fransa 
ile yapılmakta olan mÜfavereler henüz hitam bulmuş değildir. 

B. Hotza'nın 60 :ncı yıldönümü 
' Belgrad, 3 (Ö.R) - Çekoslovnk başvekili B. Hodzanın altmı
şıncı yıl dönümü münasebetiyle Belg::-addaki Çekoslovak - Yu
goslav dostluk cemiyetine' e meracim ya;ılmış ve bir balo veril
mi,tir. Bu merasimde B. Hodzan:n hlevlnra yaptığı iyiliklerden 
bahsedildi. 

General Blun1t;erg tc.:aüt olacak 
Berlin, 3 (ö.R) - General Fon Blombergin tekaüde sevkedi

leceği hakkında bir ~ayia ısrarla devam etmektedir. General Ey
lulde altmıt yaşına girecektir. 

Rumen H.nazırının mat 
buata yeni beyanatı 

Bükreş, 3 {A.A) - Hariciye nazırı Miccsko gazetecileri kabul 
ederek demiştir ki : 

Vazifem etrafında krala mal\ımat vermeden ,.e neticeleri hükume
te bildirmeden size ancak bir şey şöy]iyebilirim ki, o da Romanyanın 
dahili siyaset meselelerinde mutlak bir istiklale sahip bulunduğudur. 
Yahudi ekalliyetleri meselesi iki ay miiddetle harici siyaset sahasın
dan çıkıp 1919 dan evvel olduğu gibi dahili siyaset sahasına intikal 
etmiştir. Yakında yapılacak olan mebusan intihahatının neticesi hü
kümetin vaziyetini kuvvetlendirmelidir. Ta ki yahudi meselesi Mil
letler cemiyeti dosyasından çekilip alınsın. 

Diğer taraftan Micesko hududu geçerken Rador ajansı muhabiri
ni kabul ederek guya yeni Zcland mümessilinin Romanyadaki Yahu
dilerin vaziyeti hakkında teminat istemiş olduğu hakkındaki rivayet
leri kat'iyyen tekzip etmiş Yeni Zeland mümessili ile kat'iyyen g~
rü mediğini ve hiç kimseye böyle bir teminat vermemiş olduğunu la
ve eylemiştir. 

[)~· ı vaziyeti tetkik etmİ§tir. 
tıer rn ak§am Sevil radyosunda ge
ta. : Geippo De Liano bundan son
~- t\dyoda beyanatta bulunmıyaca

Gerginliğin izalesi için çalışılıyor 
Prag, 2 (A.A) ııc- Almanya ile Çeokslovakya münaaebatında

ki gerginliğin izalesi için sarfedilmekte olan gayretler art
mıttır. Bundan böyle Alman tebaası muhtelif Çek mahkeme!e· 
rinde ana lisanlarını kullanabileceklerdir. Çek makamatı çok de· 
fa fazla fİddetli telakki olunan ve milli müdafaa kanunu deni· 
len kanunun !iddetinin tadiline çalıtmaktadırlar. 

Micesko demiştir ki : 
· ----o-- Romanyanın dahili siyaseti itidale muhtaç değildir. Çünk~ o bir 

Belgrad, 3 (ö.R) - Politika ga- adalet siyasetidir. Gerek Fransa ve Jngiltere hariciye na~ırl~rıyle ge· 

.. <111 g'• 1 
p ~Yemiştir. 

~le 8!ıa, 3 ( ö.R) - Populaire ga
St..,.·~1 &eneral Geippa de Lianonun 
clıt ~· radyosu mikrofonu kar§uıın
d~i •r .?aha konu§mıyacağı hakkın
dil'o k~ıleriri mevzuubahis ederek 
-....,kr 1 : «Sevilin meşhur yalancısı 
~ilirYorulmu§tur, tekaüde sevkedi-
~ .)) 

~le]~~~' 3 ( ö.R) - balyan ga
~e ~·· nın Paristen aldıkları haber
t\irnh or~ ispanyada aıi tayyarelerin 
~\ir:rıyet §ehirlcrine saldın,larının 

leçJnek için Fransa tarafın-

idari formalitelerle adli usulde sürat temin edilmİflir. Kültü
rel mübadeleler inkitaf etmektedir. Prag ve Berlinin radyo is
tasyonları bir tefriki meıai planı vücuda getirmitlerdir. . 

Kudüs asileri ihata edildiler 
Kudüs, 3 (A.A) - Şimdiye kadar harekatın hemen hemen ik

mal edilmit olduğu Samarie dağlarında lngiliz kıtaatının yapmıf 
oldukları müıademeler neticesinde tethitçilerden otuz kiti itlaf 
edilmi9tir. Askeri kıtaat arasında bir çok hafif yaralı vardır. 

Halihazırda aıiler üç kıama ayrılmıt olup kendilerini ihata el· 
mit olan çenberi yarmala bot yere uğratmaktadsrlar. 

zetesine Cenevreden bildiriliyor: re.k Romanyanın müttefiki bulunan devletlerin m~rnessıllt>r!yle ?.'~p-
Türkiye hariciye vekili doktor T. tığım noktai nazar teatileri neticesinde şunn kam oldu~ kı but_un 

Rüştü Aras, Ankaraya doğru bura- bu memleketler Romanyanın dahili siyasetteki ndaletlı hareketıne 
dan hareket etmiştir. B. Rü§lÜ Aras _;;k;:a.:.;rş::.:,ı..:;s;.::a.:.;m:,:İ.:.;m:..:i..:h::.:i.:.r .:;a;.:.;n:.:,:la:;;):.:,'ı!.ş .:g:.:ö.:.st:.:e:.rı~· Y..;;;O.;;.rl;.;.a.;;.r ·=----------~ 

dün öğleden sonra Viyanaya vannıı lzmı·r Tı·caret ve Sanay' i od as! intihap 
ve istasyonda elçi bay Cevatla Yu-

goslav elçisi tarafından karşılanmı§- heyeti riyasetinden: 
tır. 

• 
ltalyada Milli müda
faa meclisi toplantısı 

-<>--
ROMA, 3 (A.A) - Milli müda

faa yüksek meclisi bugün Düç.enin 
riyasetinde toplanacaktır. 

938 yılı ikinci kanun iptidasında müddeti hitam bulan İzmir 
Ticaret ve Sanayi Odası meclis azaları intihabı 7 Şubat 938 Pa
zartesi günü saat 9 dan 17 ye kadar lzmir Ticaret ve Sannyi oda
u salonunda yapılacağından, 

Odada, fevkalade, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar· 
da kayıtlı bulunan tacirlerin yukarıda gör.terilen gün ve saatler
de reylerini kullanmak üzere odaya gelmeleri ehemmiyetle rica 
olunur. S.3 4-5-6 361 (204) 



·-· . __._........___ 
Al CUMA 

T rede Sancak töreni Geliboluda bir tören 
Yağmur altında yapılan tören Tire- Koru çiftliğinde " Dirik ,, adlı bir 

köyü kurulacaktır (ilerin orduya aşkını belirtti modern göçmen 
11re 1 ( Huauaf) - lMr baftadanberi 

S'relller, Sancak merasimi günll için ha
fi!lrlUUlllf ve bu ıerelll giintl büyük bir 

vln9 ve heyecanla beklem.İflerdi. Ulu 
erin milleti namına teslim edeceği 
caiını almak için bu ıerefli gÜnÜ bek. 

ordu. 1 /2/938 günü nlay ve Tire bü
• et ve rami müesseseler &mir ve me· 

ınurlan ve halk Maltepe mevkünde Or 
~eneral izzettin Çalqlar'ı karfıladılar. 

Saat 11 de Gencralüniz Tireyi şereflen
~irdiler. 12 de terefierine alay komu· 
tanlığa tarafından bir ziyafet verildi. 

Hava çok yağmurlu idi. Buna rağmen 
saat 1 S te sancak merasimi yapdacnkb. 
Mu.:ıyyen saatte kıymetli Or Generali
miz lzzettin Çal~lar, Kor general Mus
tafa Muğlalı ve Tüm general Nuri Y amut 

ve tzmir valisi bay f azli Güleç mevkii 
mnhsuslannda, parlak süngülerile irade T:!"etle !:ınccl: töreni 

ı·:-!:cr a."ld içtii:oi:ıi ve oo ı~e:Ii sa.-ı~ğı- I 
rnı:zı telı bir nefer lmlıncıya l:ad;,.r ~u.."ın-
f • - . • k I::' •• d il 1 
o::a cco ı:ccgırJ c~ c:ı ır ı ~ e :: mu· 

ı~~cle etti. S:ı.nca!r, milletin en mc· 
k::.dd:::s bi- cm"1Eti ol~af= cl:ıyın şecaat 

ve l<ahramımlı!d rilc c!oJu t:ırilıin:n en . ~t~~~d~~~st;;4 
temiz kö~cşi:"le dili.ildi. Bun:.ı müteakip 

d:~ t r~md°:" _bü:,ü.'.t bir .res_mi geı;it Y~-ı Gelibolu 3 (Husu .. i} - Hükümet tn· 
Pi·~': n.~ gcçıdı. ~ tu~ Trr~liler bu axa- I rafından satın alındığını evvelce bildir
mc:lı Turk e:-!erının l·urrcyı S3!'sacak ka- diğim kaza civarında 20,000dönüm mik-
d ' ~ • d mi d·~· L f ::r n.t:gı metın e ı l\rtnın ver ıgı r:eye· tarındaki koru çiftliğinin arazisine yapı· 

. !t'l l .. ı . . l d ( can ve ı, ı ıM a goz ermı m-ym:ı 3n scy- lacal: olan modern göçmen evlerinin le· 
rettı1er. Ve knlplcrindc .l.J1u önder Ata·~ mel atma töreni sevincle ve binlerce hal· 
türk'c l:artı olan §iikr~"' borçlarını en 

1 kın İştirakiyle yapılmı~tır. 
~ kuvvetli bir imwh ifa.de ~ttücr. . ı . Büyük bir göçmen köyü olacali bu kö-

Alı:fllm saat 20 de holcdıyece beledıye ye (Dirik) lcöyü adı verilmesi knrarlaş-
1 d _,,. . fin b' ··ı 1 
~ o-ıun a ccnerc.ıımız: ~eMe e ır fO en tırılmı'jtır. 

\'eri!::li. Sa.-t 23 e kndıır dcv::.r.ı eden hu j OKULLAR AGAÇ B1RLtöt 
eğ.le~tidc milli o~~nJ~r ~ynandı. Ç~k sa-1 Edime,3 ( Hususi)-Memelekette ağaç 

Tirede san-:ak töre,.i rnunı caatler geçırildı. Tıre Hnlkevı b:ıı· sevgisini \'e ağaç korumll duygusunu vi-
kanı Ki.zırn Ağralı bir ııöylevle, Tirdile-

1 
lnyet merkezlerinde ilk ve orta okullar 

cesaret ve ualetlerini ifade eden tunç Atatürk' ün milleti n:ınuna emanet eyle- rin ordulanna ka~ı olan samimi hislerini talcLeleri arasında yaymak ı:e kökleş-
göğüslü er ve subaylarımız, dimhuriyetin diği sancağını ıll;ıy komutanına teslim beJ:rui. Alkışlandı... ı tirmek maksadile güzei bir nizamname 
ve onun yaratıcısı ulu önder Atatürk'ün etti. Alay komut~ı da bu cancag~ın c...a. S b h t 8 30 d k ı· · (' 

:r- A a saa , a ıymet ı masa it· ile hir côkullur a~aç birli•~İ• yapılmı~-
yıkılmaz, geçilmez bir ııeddi olarak di- refini daimn en yükseklerde tutııcağını !erimiz bulunan gcncraUe:-imiz oiornyla 1 t ., 

ır ... 
zilmiflerdi. General izzettin Çal!§lar, ve bunun için bütün subay ve erlcrile be-Sökcyc hareket buyurdular. 

GcliboLudan bir manzara 

...... Trakyada ······· 
---·+---

Okullar ağaç bir .. 
/iği yapıldı. Ağaç .. 
landırma ·seferber

liği köylere kadar 
tesmil olunacak. 

~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kültür ve 7İraııt bakanlıklarının onay· 

ladıkları bu iş, T ralcynnın ağaçlanma da
vasında en ileri bir hareket olacaktır ... 
Trakyada 52 fidanlık vardır. 36 sı köy 
kollektif fidanlığı olan bu fidanlıkların 

3 Ü Ziraat vekitletine, 4 Ü Hwıusi mu· 

hasebclere. 14 Ü de Belediyelere aittİ'• 
V c T rnkya umumi bir nğaçlanma scfef" 
bt-:rliği İçindedir. 

Şöyle ki bir yandan mevcut fidaııI~· 
lar genişletilirken diğer yandan da bit' 
ralardan temin edilen yüz binlerce fıd•• 

1 
mütemadiyen dağıtılmakta ve böy(et~I• 
T rakyanın hergün biraz daha gözil çek~ 
bir güzelliğe büründüğü görülmcktediC· 
Örnek sayılacak kadar ileri olan bu h•' 
rcket yıllarca sürecektir. 

AKASYA FiDANLAR[ 
Trakyanın ikiyüz kadar yerinde Y"" 

kacak ormıın ağacı olmadığından bll 
köylerde kollcktif fidanlıklardan tcd•' 
rik edilen akasya fidanları ile yeııidell 
baltalıklar yapılmağa ve yeni orman le•' 
nunundaıı İstifade edilmcğe baılan111ıştıt• 

Su baskınları müthiştir 

- BAŞT ARAFI 1-tNCl SAHiFEDE - etmesi, Çıplak.. f ınruar ve flifli köyle

Çok mühim 
kararlar alındı 

Sanayileşen _Borsada 
ri he.lkını ccccliyin, uyln·d~ ı, .. ~tırmırtır. kı.ni tehlikesini geçiren halk evvelki ge

ceyi uykusuz, sabaha kadar köylerinin 
civarını aedlendinnekle gecirmiılerdir. 

Dün alınan haberleri fÖylcce hulasa ede
biliriz: 

B Ü ı:·· .t . l -'t d k I l- BAŞTARAFI 1-INCt SAHtFEDE - y k 1 u ç HOYC BI ara::ı su "r w ın il a - .. 
mqtır. KöyW. ltöylerirıi te:J·1!de:-c!t ba:ı:ı 1 PORSLE~ FABRtKASI enı uru an 
•-~ ı d ··ı '- '- 1 ctanbul, 3 ( Hususı) - tktıaat Ve-
ıu~:m ar a yu tseı: yer ere çı5rn•ı:tır. Merinos fabrikasını 

, .. . · kileli tstanbulda bir porslen fabrh~ı 
Kuçüh M"nde.resin b

0

lhu:ra Hasl<öy ve J l k ı tırd F b 'k d t k • v • 
Ç k .. ı . r d 1 run• masını arar aş l. a rı anın m o ern e nıgın ırpı oy erı tara m l!n bnclırarak mez- j keşfi, kurulması hakkındaki hazırlıklara 1 
ruat zarara ul(raml§br. Çırpı köyü bal. b .. l d b 1 ""''- ı bul • • . ugun er e af anacaıdır. stan porıı· 

TIRE OV ASI SU ALTINDA timsali sayabiliriı 
1 - Menderesin bazı kısımlarında su- kı hır facıa ile karşıJnşmakt~n ürkerek 1 ~ b ik l ._ t' üh' • b' ih Bursa 3 (Hususi) - Sümerbank tara-.. en ra r ası mem eKC ın m un ır -

yun taımaaı üzerine Tire ovası aular albn yuksek yerlere çıkmışlar ve sabahı getir- fından Bursada kuru1an Merinos fab-
tiyacını kar;;ılnyacak ve milli servetin bir 

da kalmIJtır. Mahmutlar, Hüseyin ağa mİ§lerdi ... Uladı deresi de geee ba3tır. kısmının bu yüzden harice gitmesinin rikası memleketimizin yegane taranmış 
yün ipliği (Knmınagam) fabrikası olmak 
itibariyle yün endüstrisi sahasında bü
yük bir ehemmiyeti haizdir. Yine Sü
merbankın kuvvetli enerjisi ile değerli 
bir muvaffakıyet ve süratle tatbik edi-

köprüsü civan, Bur ... u ve Subuı ko00yle- m•ctrr Halk koyun "U! •• -'"en· · e h 
.. -.. .,.. • "' :uı nı v ay- önüne gcçmiı olacaktır. 

rine ait arazi sular altındadır. Halk, ıu- vanlarını yüksek yerlere cektiği için ve 
ların gece vakti baskın etmesi üzerine hazırlıklı hareket ettiği için zararın önü

B. Delbos'un büyük korku geçİnniftİr. Fakat tehlike ne geçebilmiştir. 
timdililc btttaraf edilmif gibidir. Jandar
ma ve halk elele vererek ça.lışmıılardır. 

CELLADDA ZARAR VAR 

2 - Torbalıdan alman haber) ere gÖ· 
re Menderesin lll§mUI üzerine Celladda 
yine bazı zararlar vardır. Çaybaşı, Ah
metli, Arabcı mıntakalarında ekin tarla
lan ıuw altında L:almlJ ve ekinler za. 
rara uirantlfhr. Yağmur durmuttur. Va
:ıiyetin İyiletmesine intizar ediliyor. 

SULAR IKt KöYO UYKUDA 
BASTIRDI 

3 - Bayındır mmtakasından gelen 
haberler hiç le iyi deiildir. Mendere
sin gece vakti kabararak araziyi istifi 

BlR TüRKü 

Mendilimin uçları 

Çıkamam yokuştan 

Yarime selfını söyleyin 
Yedi dağın kuşları 

Mendilimde kara var 
Ciğerimde yara var 
Ne ben öldüm kurtuldum 
Ne d erdime çare var 

Mendilim b"nek benek 
Ortası çarhı felek 
Dün yar koynunda idim 
Bugün nyırdı felek 

Şu dağlar olmasaydı 

Lrılcsi so'masaydı 

Ölüm Allnhın emri 
Ayrılık olmasaydı 

< 

MEVLANADAN BlR PARÇA 

y ., 

cGözünü dik ki gönlün r öz olsun ve 
o gönül gözü ile sana başka bir cihan 
görünsün. Eğer sen kendini beğenmek· 
ten kurtulursan her işin başknları tara
fından beğcnilnıis olur > 

GEDIZfN TAŞKINLIGI DEVAM Ankaravı ziyareti len endüstrileşme programı bütün hayat 
EDtYOR 'J I 

_ BAŞTARAFI l-INCI SAHiFEDE _ damar arınuzı harekete getirmiş bulun-
4 - Menemenden aldığımız haber- Balkan Antantı devletlerinde ehemmi- duğu gibi, bizi endüstrinin doğurduğu 

lere ıöre Gediz, Manisa rruntakasmdan yelle karşılanmaktadır. medeniyete de kavuşturmaktadır. En
Menemen kısmına sirayetle arazi sular Bilhassa bu ziyarette, son zamanlarda düstri programında mlihim bir yer alan 
altında kalmqtır. Pekendi seddi de biraz Hatay meselesi dolayLo;iyle aralarında ve iam kuvvetiyle işlemeğe ~ladığı 
tafkınlık ıöstermiJtir. çok kerreler soğuk lıavalar esen Türk· zaman memleketteki trikotajı ve do-

Menemen ovasının mühim bir kısmı 

1 

Fransız dostluğunun .sağlamlaştırılacağı kuma endüstrisi ihtiyacının hemen yüz
sular altında bulunmaktadır. Menemen ve Türk - Fransız dostluk misakının im- de 85 kadarını karşılıyacak olan Merinos 
köylerine l\İt on bin dönüme yaL:m arazi uılanacağı kuvvetle söylenmektedir. fabrikası tecrübe işlemesine bir müddet· 

hasara uiramııtır. Yanıkköy, Tw:çullu, Pariste çıkan Övr gazetesinin son I t~nberi ~~uvı:uakıy~tle devam_ etmekte
Seyrekköy, Musabeyli köyleri arazileri gelen sayısında okunduğuna göre, bu .dır. Tecrube ışlemesıne başfadıgındanbe
suyun istilasına rnanız kalml§tır. Sula- ziyaretin cihanşümul mahiyeti tebarüz ı ri Avrupadaki emsaline muadil iplikler 
rın seviyeai, yeni Gediz L:öprüsüne lcadar ettirilmekte ve Tilrk - Fransız an'anevi j yapmağa muvaffak olmuştur. 
yükselmiştir. 1 dostluğundan bahsedilmektedir. Fabrikanın iktısadi haytımızda yapa-

'™REi~fLg~Un/Ln=::::=--
Atım terledi durdu. 
Beni yarden ayıran 
Olmasın yeri yurdu 

Motör her vakit böyle gürültü eder mi? 
Hayır .. Sade işlediği zaman gürültü yapar .. I 

--CIZ:mllm2:mıı ........................................................... .. 

KEDIY1 MI YEYECEK ? 1 - Şimdi ben de kediyi mi yeyeceğim 
Küçük Aydın mcktt>ptcn geldiği za- dedi.? 

man annesi dedi ki : 
- Sana kahvaltı hazırlatmıştım, ke- BiR ATA SöZO 

di yedi. 
Aydın, bir kenara çekilmiş, ağzını 

bumunu temizliyen kediye bakarak : 
Ne alta gittim diye erin 
Ne üste çıktım diye aevin 

Deniz içinde sarayım 
Seni kime sorayım 
Sensiz geçen ömrümil 
Ben ömür rnil sayarun 

Elimi vurdum zeyline 
Uydun iller sözüne 
Dir. dize durur iken 
Hasret kaldım yüzüme 

Elimde sım kağıt 
Ağlarım saat saat 
Ytırim orada ben burada 
Hiç eder miyim rahat 

BlR B1Ll\1ECE 

Şu karşıda bir tay oturur 
Kuyruğunu yolup durur. 
Cevabı: Yarın 

Dünkil bilmecemiz: Kar 

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

Taranmış iplik 
Sistemi yeni yün
lerimiz icin cok de-, t 

ğerli bir imalat sa-
hası açmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cağı tesirden maada yün cinslerimizin 
ıslahı üzerinde bu fabrikanın oynıyacağı 
mühim rol AşikArdır. Tanınmış yUn ip
liği endüstrisi her memlekette doğu

şundanberi yün cinslerini ısllh etmiştir. 
Şimdiye kadar memleketimizde bu 

sistemde bir fabrika kurulmadığı için 
yerli kaba yünlerimiz taranmamış iplik 
sistemi Ü1..erine yalnız halı ipliklerile, 
askeri elbiselik ve kaputluk kumaşlarda 
ve pek az miktarda da dokuma fabrika
ları tarafından piyasaya çıkarılan kaba 
Iskoç ve köylü şayağı gibi kumaşlarda 
kullanılmıştı. 

Az bir yekCln tutan Merinos ve ya· 
rıın kan yünlerimiz de yine taranmamış 
iplik sistemi üzerine işlenmekte idi.Şim
di ise Burs Merinos fabrikası taranmış 
iplik sistemi üzerine kurulmakla yerli 
yünlerimiz için yeni ve çok değerli bir 
imalat sahası olmuştur. 

Memleketimiz için bu gibi büyük fab
rikaların ikinci bir ehemmiyeti de mu
hite olan sayısız yardımıdır. Bursa vi
IAyeU Merinos fabrikası kurulmağa baş
ladığından beri ve hele .~n 7.amanlarda 
el ile tutulacak kadar istifadeler görmek
tedir. Bursada işsizlik azalmıştır. Bursa
ya fabrikanın mevcudiyeti dolayısly]e 

hayli para girmektedir. Şehrin Muradiye 
semti pazar günleri adeta bir gezinti 
yerini andınnaktadır. Bir kaç sene sonra 
Bursa, bu semtte küçük ve modern bir 
Merinos şehrinin doğmasını dört gözle 
beklemektedir. Bursada küçük bir vila
yet olmakla beraber kuvvetli bir ipekli 
enaüsh·iyc sahip ve bunun yanında da 
h&.la el dokumacılığı yürümektedir. En
dilstri erbabı Merinos fabrikasının ima
Uitındnn bilyilk Umitler beklemekte ve 
ylin dokumacılığına doğru mühim bir 
temaytil göstermektedir. 
Taranın~ yiin iplii{ işi, memlekette 

yeni olmasına rağmen Türk işçisi bil 6" 
hada büyük bir zeka ve kavray~ kablİY 
yeU göstermiştir. En fazla bir hafta s: 
ren öğrenme müddetinin sonunda c1 

u~~ den randıman verecek kabiliyette '/ 
sek işçilerin yiizde 80 nini kadınlar tef 
kil etmektedir. 

Fabrikada sosyal hareketlere fazla t' 
hemmiyet verilmekte, bilhasa işçinf.ıı fJ' 
kir ve beden cihetinden yüksel~' 
büyük bir gayret sarfed.ilınektedir. lJil" 
gili işçi meselesi göz önünde bulundu-: 
larak bir mektep açılarak burada IceD ri1" 
lerine ameli ve nazart dersler gö!>te 
mesi işinin bir An evvel meydana gelı:ıır 
sine çalışılmaktadır. Ayrıca kurulan ~= 
rinos Spor birliği kadın ve erkek i§Ç ~ 
rin beden terbivelerini üzerine alın!Ş 
duğu gibi tem~a zevklerinin artırıtııı" 
sına da ehemmiyet vermektedir. 

Bursa Merinos fabrikasını moderl\ ~, 
niğin timsali olarak kabul edebU~ 

Edirnede 
..,.---

Çok azılı iki haY" 
dut yakalandı "' 

Edirne, 3 (Hususi) - Edirne zabı ,, 
.. eı 

sı son günlerde çok azılı iki şalciY1 ıY 
geçirmek suretiyle şayanı takdir bit ııt 
vaffakıyet elde etmiştir. . el 

Bu şakilerden biri Adapa~ı, V~ 
ve Bolu havalisinde yaptıkları sO'Y M" 
yol kesme ve adam öldilrme suçlar~ de'! 
mahküm olup Bursa hapishancsi.Jl ~ 
kaçan ve Lliz. doktor ŞUkrü m~steıır ğı>I· 
miyle do!aşmakta bulunan im~~; d' 
!arından Ahmet oğlu Mehmet, dıg . 59• 
Abdürrahim oğlu Ahmet adındalcı 
bıkalıdır. (tı>I 

Bu şerirler bir müddet evvel b~iıı' 
üzerinde yakalanıp zabıta neı..are 
alınmışlardı. 10,,~· 
Romanyalı veya Bulgaristanlı 0 t>ı.I 

larını söyliyen ve isimlerini gizli~eJltıılı' 
iki şerir hakkında zabıtaca sıkı bıı'}lil\'İ' 
kik ve takibe girişilmiş ve nihayet ffıı1' 
vetlerini meydana çıkarmağa ın°"' 1 
olmuştur. 1tJr 

Şerirler nihayet hüviyetlerini vtıJıt• 
tarını söylemeie mecbur oiınuJl• 
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müzakereye uygun değildir. 
Biz tehir halla nam111a endi,te ecli

yoruz. Bu itin kabili tahakkuk olup 
olmadığını öğrenmek istiyoruz. Tat
min edilerek kabul etmek istiyoruz. 

•• MESAi PROGRAMI 

D •• ok hararetıı• mu Avukat bay Şükrünün iıareti un ç .. Üzerine riyaset teklifinin bq senelik 
meıai programı olarak kabul veya 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU k ı h ld :te~:"~ ~abul meselesi ortaya atıldı. B h ........ f······b···· .. ••••H•••lld•••••••••••n••••11•••11•••• ............. k............ 1 na aşa ara sa ne o u - Bunu belediyenin meıai prog-

\l eri ura an sağ çı mama ı -BAŞTARAFI t-tNClSAHtFEDE-ıBu mütaliada olan azalar, henüz b:d:r::ıak kabul edenler ellerini 
l'iz» diye söylemesi üzerine, sol sı- ekalliyett~ ~'!lunm~ ber&Jx: ri- Cümlesi üzerine bu iş te tamam-J\ n 1 ranın arka tarafından mevzu üze- yuet teklifınm munakaşa edılerek 1.-'!:ldı. Reyler ıayıldı. (12), 

ge aki, komplocuların yanından ÇtktıktaD · SOnra rinde ilk ıual ıorulmuftur. kabulünü ve bunun bükümetimize B. Faik - Arkadaflar, burada 
iMAR PROGRAM( arziyle, karıılanndaki rakkamlarm mevcut azalar İzmir halkının seçti· 

Panayotise bu emri vermişti. Suikast temini çarelerinin aranmuma taraf- ği ve buraya gönderdiği zevatbr. 
FiHıakika, geçen celseye ait zabıt tardılar. Son olarak söyliyorum. Onlar, rey• 

tertibatı bitmiş Herşey hazırlanmıştı okunurken, riyasetin teklifi «İmar Bu genç bir fikirdi. lerini kullanırken memleket müva· 
~ı.,. • • programı» olarak kaydedilmiıti. Bu tkinci mütalaanın etrafında iıe l cehesinde bir vazife aldıklarını, hat· 
~ '-) ' Angelikinin bu teldi- - Kumbaroıun beraberinde ge- gözlü, genİf omuzlu bir adamdı. nokta da nazarı dikkati celbetmek- B. Faik Ener ve B. Mitat vudı. Bu I ta tarihe kar§t bile mesul olduklarıni 
~U :- &örmekte beraber bu teh- tirdiği adamı gördün değil mi? Diye Panayotiı kulağına eğildi : ten hali kalmamtfh. ikinci fikre göre, riyasetin hazırla- müdriktirler. 
)--.. ._onun girİpnemeaini, onun sordu. - Haza bulun .. dedi. Belki sana Bu teklifin adı üzerinde yapılan dağı ihtiyaç programı, hakikaten şe- YENi BiR FIRTINA 
~ batbaının bu vazifeyi Panayotiı: bir iş çakacak. münakaşalar bile hararetli bir tekil lıir halkının tahakkukunu arzuladı-

t .L ~ aö11ediler. - Evet cevabını verdi. Soradon, patlak gözle~:ni açarak almak iıtidadmı göatermiftir. A:z.a- ğı itlerdir. Fakat karıılannda tahıi- Bu cümle de yeni bir fırtına se-
~ ~ Anleliki bunu kabul et- - Bu adam .. Bu aktam buradan ıırtth: lardan bazılan bu teklifin bir prog- ıatlan olmadığı için tahakkuku im- :.~bi oldu. B. Suat y urdkoru, bu gi-

......_ ~ çtkmıyacak ve .. itimizi bitirinceye - O halde f&l'O.P fıç111na şimdi- ram olmadığını, esasen geçen celse- kansızdır. Bu «imkansız» kelimesi,! bi cümlelerin lüzumsuzluğuna iıaret 
..._ .. ~· t, dedi. Y ahuz ikbal yo- kadar da burada mevkuf kalacak.. den yanaşayım.. de de bunun üzerine nazarı dikka- tahakkuku müşkül ve geç anlamın- etti. 
~~ Ve açmak değil, Bizanı - Bat üstüne.. _ Yaruıt·· Fakat çok kaçırma .•. tin celbedildiğini beyan etmiılerdir. da da izah ediliyordu. Reis - Faik arkadatım asabiye-
~~.~ asil denilen engeli kal- - Bilhaua bu suretle har:eket Bu sefer lmrçtla§acnğm geçen sefer- REIStN SÖZLERi REiS TEKRAR SöZ ALDI te kapıhyorlar, dedi. 
~ ~ H~iniz, İmparatorluğun ettiğimizden Kumbarosun asla habet ki gibi bir kuzu değil. Bir kurt .. Hem 8. Faik - Ben asabiyete kapıl-
~ I . ~ur ve kumandanla- ve §Üphesi olmamab.. de eski kurtlardan.. Reis - «Teklif üzerinde tekrar Belediye reisi, işin uzadığmı ve madım, hidiseler kaptırdı. 
~--ili ·ö~en her hangi biriniz - Ya çıkarken geldikleri gibi Soradon 

0 
devirde bütün Bizans konuımak lüzumunu hi11ediyorum. riyasetin istih<faf ettiği «Maksat»tan[ Bu sırada Eczacı bay Faik salonu 

~ l.ir ecck olursa muhakkak beraber gitmek isterlerse... asilzadelerinin konaklarında e~leril' Riyaset ~ir me~i programı luu:ı~~a- aynldağım görünce tekrar söz aöy-ı terkederek şapkasını geymİ§ ve git-
~ ltlaloatla hareket ettiğiniz - Orasını idare etmek sana ait. bulunan serdenC?erti ve sadık hay- mr~. fzmır §e~rı. ~mn en mu~ le~ek lüzumunu hisıetti. miştir. 
\'~ • lfalbuki ben öyle değilim. Eğer mutlaka birbirlerindep ayni- d tl d d - ~ rem ve zaruri ihbyaçlanm tesbıt Reis «Biz hayal gibi görünen bir «Bet senelik fzmir belediyesi me-
ttb.:_~.l--ı- ·~ bü• !~'- k•t ihr 1 1 · b. d u ar an ı. • · B b""t ·ı b · 1 k · 1 ' it ed" ed tahakkuk! A kab 1 .. ~ -oaın yua mev ı er az maz arsa o zaman peş enne ıra ıım • . ebm§br. unun u çe ı e, u ış e- ÇO 14 en a ı, Y ı sen e saı progranu» nm u ünden aon-
~L7' Aaaletimiz Bizanaan te- kor&un .. Bo, yere bir insan kanına • '!'eb~sydanm .. evı?,d: .. bunların cekı- rin istediği tahsiMtln alakası yok- ettirdik» diyerek söze bqlam19, ba-1 ra doktor bay Mitat Orel, belki vak-
~~~Janmaktadar. Fakat ıah- girmek istemiyorum. Fakat İcap e- zım ır en gormuı un.. tur.» fal'ılan qler için belediye mükellef- tin gecikmi, olmasından salonu ter· 
L~ ~!mae benden siyasi derse bu adamı susturmak için So- Asilzadeler ve zenginler, maiyet- Eczacı bay Faile Ener, riyasetin lerine yeniden vergi tahmil edilme- ketti. 
~ ı...1 - • V asil beni kolay- radonun kamasına bqvurabilirsin. terinde besledikleri bu gözü kanlı ha..."'1.l'ladığı teklifin bir tetkik ve ihti- diğini, Utilaazla da çall§ılmacJ•ğmı PROGRAM GöROŞOLOYOR 
~ ii:"' eder. Şüphe etmez. Hal- Panayotis anlamıştı. haydutları utedikleri zaman istedik- yaç neticesi olduğunu kabul etmek- ili.ve etmiftir. Reiı bilhassa, teklif Mesai programı madde madde 
('.~l~lo KumL.ro., bir Katargaris, Angeli.kinin önünde boyun ku- lerinin Üzerlerin.e saldırırlardı. le beraber, bunun bet senelik prog- edilen plinın tahakkuk edeceğine görüşülmeğe baılandı. 
"111 ttı.ı· •u, bir Triyandafilatoıu ka- diktan sonra onu yalnız bırakarak Adam öldürmek, insan kanma ramla alikuı olmıyacağına iıaret inanılmadığma İpretle lzmirin müs- Programdaki itler şunlardır : 
t~!ebilir. çaktı. girmek bu haydutlar için ne ~adar etmiA ve böyle bir teklifnameyi «Be§ tahsil bir memleket olduğunu, çok 40 bin lira imar plim, ı.S00.000 
-...... Ji;'°' itiraz etti: Evvela ayrı yoldm iç avluya indi. tabii ise onları aaldcran zengm ve• senelik program» olarak l:abul et- çall§ılarak, lzmir mebuslarının yar- lira Hoyzler liğtm projesi 500 bin 
~ bir ~i lıiç birimiz yapmayıp ta Buradan dı§ aviuva geçti. asilzadeler için de o kadar ehemmi- mek hususunda mazeretinden bah- dımiyl,., 7ekaletlerin müzaheretleri lira aeyliba kartı tedbirler:. Bir mil· 
>,l>lıh_-; adama meseli Hıriıtidiye Utaklar dairesinde Sar.adonu bul- yetaizdi. ıetmi,tir. ile ve hükümetin lzmir halkana ve , yon 685 bin lira büyiik bulvar ve 
~~· Daha eyi olmaz mı? du. Soradon, Hergül yeııılı, patlat: -BiTMEDi- Eczacı bay Faik Ener belediyele- tehrine karşı devam eden lütuflan-1 caddelerin parke ve asfalt olarak ya· 

' cıoi..lild, bu itirazlı ıuale doğru· re kanunla tahmil edilen vazifeleri na istinat ederek teklif edilen prog-1 pılması 250 bin lira istimlik ifleri, 
~ .. uya cevap verecek yerde Balıkesı·rde Çocuk sayarken programın geldiği anlam ~~mm mutlaka tahakkuk ettirilece- 50 bin lira köprüler, 150 bin lira 

-...... löyledi: üzerinde duraklamış, buna azadan gınde ısrar etmittir. Mezarlık, bina istimlaki, merasim 
~l~ı ne günü tatbik ede- B. Cemil izahat vermiştir. MOZAK.ERE KAFi MI ? ve otopsi yerleri, 550 bin lira Kül-
lfit:.. .... ~~İte huıuai olarak aynca bil- • • d ı Haddi zatında bu münaka§a, gö- Azadan bazılarının müzakerenin türpuk ve fuu, 100 bin lira fidan-
~· O gün Vasilin annesinin esırgemenın yar Jm arı rü§ülmekte olan meseleyi tenvir et- ~ayetine dair olan ipreti üzerine,1 lık, ağaçlanma ve parklarm ıslah~ 
~ ll.r; evin etrafında hususi terti- .meğc yaramı sa da, eldeki işler ba- ren : 700 bin lira spor itleri, 200 bin lira 
~tn~. Eğer evden çıkmıyacak ı . . lamından fazla vakit alacağı dü§Ü· . - ı:e~lif ediliyor, müzakeratm I tenvirat, 200 bin lira tanzifat, tSO 
~""fi ~ orasını basar ve benim ö- ,, r... ~ülerek uzamasının önüne geçilmiş- kıfayet.?'ın reye ... ~on~~a•ı istenili-ı bin lira itfai!e, ~50 bin. lira batak-
ttt ~._:ur, İntikammıı alll'lmız. E- tır. yor, muzakere kafı mı, dıye sormuş- lıklar, 200 bın lıra hava gazı fahri-
~ 'İl .. ~örilnem evden çılrtığımı "" Söz nla" bay IVlit t Orel reisin tur. nın idu; 100 bin r mezba-
"ltt~ t~~ilnOz. O halde derhal çalı§maluını takdir eden bazi cüm- Sesler - Kafi,, kafi... hanın ıslihı, 100 bin lira un fahri-
~ bır ıçtima yaparız. Acele leler kullandıktan sonra §Unları söy- Reiı - Kabul edenler ellerini kası ve silo, 250 bin lira ekmek fab-
.\rıDe•~~~yeti görüşürüz. lemİ§tir : kaldırımlar? rikası, 150 bin lira süt fabrikası, 75 
~ l4ll(t ayağa kalk-tı. - Faik arkadaşıma çok te§ekkür Eller kalktı, reis saydı : bin lira balık hali, 400 bin lira mer-
~ erl?'~in bittiğini, toplantının ederim. Bizim hülitsaten söyleiikle- - Arkadaşlar, müzakerenin ki-ı kez hal, 300 bin lira merkez garaj, 
'11)0l'd iiıni bu suretle anlatmış o- rimizi çok vazih olar k anlattılar .. fayeti kabul edilmiştir. 150 bin lira şehir oteli, 100 bin lira 

(\ U. Bunlarm ccyapılabilir» işler olduğu- B. Milat - Bu, usul müzakereye Şehir gazinosu ve kulübü, 100 bin 
~~Plocular da ayağa kalkmıı- nu takd'r ediyorum. Ancak bunla- muhaliftir. Lütfen reyler sayılsm, lira plajlar ve gazino!ar tesisilOOOOO 
A~ rm, elimize verilen Imnun ve nizam- anlıyamadak. lira Kadifekalesinin tamiri ve yeral-
~eı~ı • '- la n1 km R ~ ........ li 141Q: ı.!'J'tl uygun o r r çı e.sını isteriz. eis tekrar : b gazinosu, 250 bin lira belediye sa-

lta~ İ&t~er.~an olduğu gibi, dedi. Bunun bütçe ile, muhns2he unulleri - Arkı:.dru:le.r, müzakere.tın hi-' r yı, 100 bin lira Çocuk hastanesi, 
~~ ed~ınız vakıta kadar burada İl"' l'llakası vardır. ,. fa.yetini kabul edenler? 1450 bin lira gaz depolan, 250 bin 
~· . • lltediğiniz kadar içki içe- Bize tevdi edilen program üzerin- Araya giren ufak suitefehhüm 1 lira ~hir tiyatrosu ki ceman 9 mil-
S~· ~ alnız kapıdan çıkarken de doin bir vazife duyP,usunun te- üzerine reyler üç defa &ayıldı. Ve yo:l 500.000 liradır. 
-~ ı.,"-._ıtiyata riayet etmenizi tek- Balıkesir Çocuk Esirgeme kurumunun yc-n·ek verdiği 120 falcir çocuk (X ~a- ce!lilerini -görüyoruz. Fakat biz bun- müzakeratın kifayeti kabul edildi. ı Bu maddelerden imar planı ny-
~~~~•Ye edeceğim. retli kurum başka ıu Vr. Kamil Sesli oğlu) lann bir kısmım, beş senelik bir Müzakerahn kifayetini lıabul eden-

1 
nen, hoyzler lağım projesi aynen, 

tıL~ &öyliyerek içtima salonunu flnlıkesir 3 ( öZEL) Balıke. .. ir çocuk çocuk giydirmi~. 500 ço-cuğun okul le- programa ilave ederiz. Şu halde, ri- ler (12) idi. Aksi reye konulduğu I aeyle.ba kartı tedbirler 200 bin lira 
~ · Panayotiı te arkaamdan esirgeme kurumu her yıl olduğu cibi bu vazımını tı:min etmiş. ı ıso çocuğa para· yasetin teklifindeki işleri ikiye ayır- zaman (5) azanın pnrınağmı kal-

1 

fazla.siyle kabul edilmiftir. Diğer 
'~ldilderi yoldan yukarıya yıl da 120 fakir t !ebeyi tatile kadar de- sız lıakmış, fakir çocukların il· cını vermiş m:ık mümkündür demek oluyor. dırdtğı görüldü. maddeler gelecek cehedc görüıüle-
~· vam etmek ü:ı:ere her gün sıc k yemekle ve 50 yavru sunnet ettirmiştir. 200 çocu~ müstacellerini programımıza ilave işin bu kısmında tekrar bir mü- cektir. 
~ d~~i hiç birtey söylemiyor, beslemektedir. Kurum bu yıl içinde 460 ğa d ı tiiılü türlıi yurdımda bulunmuştur. ettikten sonra, diğerlerini dhtiyaç>t nake.şa başladı. Azadan biri §Öyle Bu müzakerelerden evvel Kartİ· 
.llı. fllnüyordu. ---~--------..<!!''l!'l.T-. --· programı olarak mü:'akaşa ederiz.}> konuştu : yaka Yamanlar suyunu israf eden· 
~ b~erki d~tüncesi: biraz e~vel A A V A F A C / A S J •ı tKI AYRI FtKtR - Reisim, biz mücadele etmiyo- lere karş! encümenin verdiği karaı 
"1' ~ d~a. Edırnedekı Ermem la- _ _ ruz. Münaka§8. ediyoruz. Müzake- mecliste görüşülerek münakata edil-

tı ~ lİf~nceai gibi değildi. - BAŞTARAFI ı-tNCt SAHiFEDE - görmüşlerdir. Stefaniden başko. tay- Münakaşanın bu lnsmında ortaya relere bizi tenvir decek .şekilde çak- mİf ve aynen kabul edilmiftir. Bu 
)~~~·' bir aıağı bir yukarı dola· Kaza mahalline her taraftan hareket yarede bulunan bütün mürettebat 

1 çıkan vaziyet şu idi : mıyor.1unuz. Fikirlerin;zi kendi ar- karata göre 25 metre mikabından '! ' eden tayyareler ve bilhassa Luft- diri di.ri yanmışlardır. j 1 - Riyaset, teklif ettiği proı- kadll§lartmzla itliyoraunuz. Bize fazla &u istihlak eden aboneler, ıu
~::ayotisin önünde dur- hanzanın Alman tayyareleri Ste- Bütün ltalya bu kazadan dola-

1 
rann meclisin bq senelik mesai,· izah etmiyorsunuz. Bizi tenvir ede-, metre mikibt için 25 kurut ooiye-

r~ faninin tayyaresini alevler içinde yı yeis ve matem içindedir. . P!O~mı olarak kabulünü istiyonlu. cek tek cümle söylemediniz. Bu usul ceklerdir. 

Le~ t t ·· .-...m-='luo:ıwSiaıoorT~.;,._~ •nu~~-ı~ıiliil.1c~:Jisi~;ickrar te;?k.' padişahın yanına ~~k ls~ed~ı: Hal- Bunun gıbi daha bir hayli söylendik- çağırd0k~i;;.m_iz ... i-'• d:=:e=a;;.y...;rı;...,..;.a..;..y~dala-;da 

HALK MASALLA Rl A kür eltim ve onun gibi bir padişahın buki Lam yerimden kalkacağun . ırada len sonra padişaha döndü: {hap etmesini em retli. Bizi ayrt ayrı hap
~ zevceliğini ınaalıncmnuniye kabul ede-

1 
gözüme korkunç bir hayalet gGriindü - Sultanım, emir buyurunuz da bu setliler. Sabah olunca pad~ah vezir Ali 

ceğiıni söyledim. Pek memnun oldu ve; ve görünmesiyle beraber kayboldu.Ben alçak büyücü karıyı hapse'-5inler. Yarın 1 
ile zevcesi dadımı huzuruna celp ile me-

t 1 Z 
hemen o giin düğünümüze mübaşeret son derecede korktuğum için müthiş bir inşaatlalı kabahatinin ce1.asuıı görür ... 1 seleyi onlara anlattı, onlar da ikimizi bir 

Vve aman , ve şt-nlikler tertip edilmesini t-ıurelli. ! feryat koparını~Lım. Ale§te yakılır vücudu bütün bütün or- ~arada görüp anlamak istediler. 

\ 

1 
Ni.hayet debdebe ile düğünümü~ oldu; Bu Ceryadııııla padişah uykudan uya- tadan kalkar da sihirindcn, desisesin-J Veıir Ali ile zevce.si haklılar ki gerek 
ve zifaf ıınızın t-rtesi günü zevcim va adı: narak ~·anıma koştu ve ne için öyle ba- den alem kurtulur! Bu suretle büyük ha ve cndamca, gerek boy ve simaca, '9 1 e d veçhile Nayman pad~ahı Muhaf.tka elçi 1 gır<lığımı sordu. Sebebini söyledint ve bir hayır işlemiş olursunuz! l gerekse sMa ve tarzı telifCuzca aramız· 

Ç l n e .... z: 5 !XBAJ, gönderip tahtını bana terk.etmesini bil-ı ~itap ~kuına:dan yoruldum da gözüme o kadının tanıamiyle bana benzemesi~ da zerre kadar farkımız yok! Benim di· 
d irdi. 1 oylt? ~ırşQ~ giiı·ündü <liyerek le.setli bul- lbeni fevkalade hayrete dü~ürdüğü gibl dmde çocukluğumda olmu.ş bir nifan 

Yazan: METiN ORBAY Muha[ak harp elıncğe muktedir değil 1 muk ısledıın. Halhuki padişah şüyle hi- şu sözlerine de şaştım ve nefsi.me pek; vardı. Dadım bunu biliyordu. Evvela 

4 idiyse de bu teklifi kabul etmedi, harp tap etmesi üz.erine bü,,bütün istiğraba 1 d' · '- · d' • bakt 

S 
- ağır geldiği için ona cevap verecek yer- onun ızıne, sonra uenım wme ı . 

edeceğini söyliyerek elçiyi geri gönder- düştüm: de kederimden ağlamağa koyuldum, f ıkirnizde de aynı yerde aynı n~an vardı. 
A B ı R L ı A ş ı K di. Tibet padişahı derhal asker topladı, - llu hale h~n sizden ziyade hny- zevciıne dedim ki: l Hayretle kaldılar. Artık başka çare bu· 

llij ,t-'\. mükemmel bir ordu tertip elli. Bunu rclleyiın. Çünkü sizi aynı zamanda ya- Ef .J · • 
1 

k f" et lamadılar. Bize ayrı ayrı sualler soraralı 
iL :rı!i O'- ,. sevketmek üzere iken Nayınanlılar ta-f takta yamında yalarken '•ördüg~ üın hal- - ' t-n11ım, zevccnız 0 ma 9ere ın 1 ı ~ "ll,.d b •t ld ğ lk" f l"ketle- sorguya çektiler. Verdiğimiz cevap aı 
t.. :rıı,L_ ,h ığı takdirde kendisini ir.fat lıammülü kalmadı, esrarını bana açtı, . rafından bir heyet geldi ve Muhafakın de burada odanızda buldum. Bunun ne naı 0 u um zaman evve ·ı e a j la ·'<. "'l~,ıı E> 1 • d k rt ld w • • k d" . hah da mutabık değildi. Yine birşey an tna• 
~ l sıyırmanın çaresine baka- muhabbetini itiraf ve benimle i~divaç birkaç gün evvel vefat ettiğini ve bina- olduğunu anlıyamatlım. Yatağıma geli- nm en u u ugum ıçın en ın:ı .. • "I ğa muktedir olamadılar. 

(ıl.._ ·il \t arzusunda bulunduğunu b~yan etti. enalcyh bütün Nayman ahalisi yine beni niz dl! bakınız. tiyar addetmistim. Ne çare ki talumın I . 
t~r. ~ir At· b d 1 d~ yl . k Pek Maamafih dadım bcnım cevaplarımı 
ıtlL ısı ..... _ . ıye bu nasihatiyle .'.imil Kendisine teşekktir ettim. O zaman kim hükümd;ulığa i.slediklerini tebliğ elli- Hemen Yerimden kalktım, zevcimin :ına a ıa e eceg ış ence vannı.ş. 
"Q\.ı_-•f.Cl Seız v d" •1• .. .. 1 k" b" s"hirbaz \daha ziyade beğendi ve ben olduğuma 
L. "'lrı h eı· ıın. Ancak Tibet lıti- olduğumu sordu. Ben de hüviyet.imi ve ler. 

1 
yalağına g.ittiın. Bir de ne göreyim?Ba- il a goruyor ve anıyorum 1 ır 1 

• • • • • 1 y ·· k" ka 
"it eın karı benim hüviyetime girerek sizi il:.fal' zıhnı Iııyıkıy e yallı. e ote ı danın 

(!;,. • Ve l:iı. genç, hem de pek yakı- sergüzeştimi tafsilatiyle anlattım. Pek Zevcim Tibet padişahı bu haberden pek na tamaınıyle benziyen başka bir kadın , 
•. ~ı: A~ Zel old ğ ı b . . .n.Jiyor. ı sahtek"r olduğuna karar verdi. Fakat 
•a4 ~ık u •undan ben de ken- müteessir oldu ve dedi .ki: memnun oldu. Toplanmı§ olan askere 

1
1 enıın .. ycr. ıme yatakla yatıyor! Bu man- "' ı 

ı. ttı 1 Oldu M b Kadın tekrar bana c<?vap vererek müca- bu karar kafi gelemezdi. Bir kerre vil• "ld
1 

"'eı· rn. aaınafih bu lıi.ç;si- - Cenabıhakka hamdederlm ki sizi memleketlerine terhis olunma ı emrini. zara uz.erıne ana bir fenalık geldi.Deh- ı 
ıq ır .At· ; 1 d k ld dcleye kalkışmak istedi. Ll\kin padişah kelimu toplayıp onların da reyini alma• 

A • ıye bildinniyerek sak- benim hükumetim dahiline sevketli. verdi, sonra da vezir Aliyi bana vckale- şel e ura a ıın. O zaman kadın benim j 
~ ''t•.ı 1 • sözünü kesti: 1 ğı münasip gördü. Vükela toplanınca ~ liı "an hir .. Muhafaktan intikamınızı alınağa beni ten Naymana naibi hükümet olarak gön-. sesıme taınami}·lc benıiycn bir sesle ba-
~~Ur kaç gun geçtikten sonra vesile edecektir. Beni bugün zevç ola- dermeği münasip gürdü. l na sövüı> saymıya başladı: - Ben şimdi sizin mücadelenizi din-, öbür kadının Meliğin hakiki zevcesi ol· 
~U , \re h vasıtasiyle bizi saraya celb- rak kabul edersenİ'l: yarın Muhafaka Vezir Ali hazırlanarak gitmek fücre İ - Behey alçak! Sihirbaz karı! öyle liyerncm. Hanginizin sahlekilr olduğunu duğuna ve benim sihirbazhğımdan dG
'ıı~~ler. ;ıırlanııu.ş olan daireye yer- elçiler gönderir, lahlı si7.e terketıne.,ini iken bir tnkıın garip vukuat aıimetine · hüyü ile benim hUviyctime girip kocamı farkelmek te kabil değildir. Onun için layt mücazat olaraE ateşte yakılınakh

~~a.~: tnüddet daha geçtikten bildirir ve kabul etmediği takdirde ilanı mani oldu. Bir gece ben odaındıı olu-' elimden almak istiyarsun ama nafi.le ikinize de eziyet etmekten korkanın. ' ğuna karar verdiler. 
n artan ask atesine ta- harp edeceğimi tebli~ ettiririm. ruo bir müddet kitao okuduktan sonra· muvarfak olamıvacaksın! Diyerek bB,iha.reın ağ~mı hmuru.na -BITMEDI-
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Hapı yuttuk. Kaçmazsak 

Bir Rumen iktısat mü
N. o.R a Av şavirinin bize dair kitabı 
h ıd k Bükreş (M.H.) - Curnetul gazetesi ı.urettc doğmuştur. Ameli olan TüRK ma v o u e bugünkü Türkiye başlıklı bir yn2.lsın-1 nasyonnliı.mi kapitülasyonların ölümü 

da ezcümle şöyle diyor: ı esnasında doğmuştur. 

Rüzgar 
ile 

gibi sür'atle otele dönen 
arka pençereden beraber 

de oteli basmıştı 

kadın korsan dostu 
kaçarken polis 

c.Tıirkiye ve Yunanistan nezdindeki c.Cümhuriyetçi olmıyan bir Türkiye 
iktısadi müşa~H-imiz bay Nikolae Ma-ı ilerliyemiyeceği gibi miJliyetçi olmıyan 
nesku, bu kabıl eserlerin en üstünü ol- bir cümhuriyetçi Türkiyede parlak bir 
mak üzere yukarıdaki başlık altında pek istikbale 6oğru ilerlemesinde muvaffak 
mühim bir eser neşetmiş-tir. Bu tasdi- olamaz.» 
kimiz, bir medıh ve yahut reklam olarak Tahakkuk eden TORK nasyonalizmi, 

• • • telakki edilmemelidir. ira aşağıdaki sa- halka varlığını, şerefini telkin eden bir 

Koron yada kimıe korsanların l~r .• lng~li~ ~ükümeti aenin ve. bi- l tanke gideceğim. Param yok Pa- iırlardan da anlaşılacağı veçhile tetkik çok inkılapları kaydettiği gibi 1920 se-
hakiki hüvi::retini anlamadı. zım ~.e~ımızın baılnrı,!?lızı getıre-ı rayı ~ncak orada bulabilirim. ettiğimiz bu kitap hakkında bu tında dü- nesine kadar münzevi vaziyetinde bu-

Halk oı.lan 1lamuslu gemiciler ne mukaf atlar vaadetm•!·· _ Nasıl iatersen .. Ben paradan şündüklerimiz büsbütün başkadır. Bay' lunduğu her kesçe malum olan Türkiye, 
&andılar. Benito dö Soto bu haber üzerine ziyade hayatımı düşünüyorum. Maneskunun eserini okuduğumuz za-1 kıyafet, zihniyet ve hayat şartları bakı-

cSabah }"'1dızu gemisinden al- boğuk bir küfür savurdu. Ve der-1 Ben ı·a!cafanmak ve ö!mek iatemi- man iki mesele karışısında kaldık. Mu- mından diğer milletler arasına girmiştir. 
dıkları mallar'"' bir kıammı bura- bal, r.rkadaflarına haber verme- yorum, Allahaısmarladık.. maileyh bunları büyük bir muvallakı- Saydığımız bu inkılaplar, TO'RK inkı-
da sattılar. den otelin arka pençeresinden at- Ayrıldılar. yetle halletmiştir. labının büyüklüğünü anlatmaktadır.Hi-

Bir kaç gün kendilerini eğlen- layarak metresi ile birlikte kaçtı. Eu eyrılıştan sonra esrarengiz 1 - Başka memleketlerin hali hazır- JMet ile tarikatlerin kökünden ilgası, 
ceye verdiler. Tam aırau idi. korsa.o kadının adı bir daha du- daki vaziyetlerine dair dökümante ol- gregoriyan takviminin ve günün yirmi 

Sonra Kadika istikametine ha- Çünkü korsanların otelde oldu- yulmadı.. ması icap eden edebiyatımız, muhtelif dört saat olarak kabulü, dil, yazı inkı-
l'eket ettiler. ğunu haber alan makamlar orayı O ... Sır olmuf, ortadan kaybol- sahalarda temas etmekte bulunduğumuz lapları, kadınlara müsavat hakkı veril-

Makaadları, kalan malları bu- basmıtlardı. mudu.. memleketlere ait işlerden tamaıniyle bi- mesi ve hafta tatili olarak paz.arın ka-
rada elden çıkarmaktı. Hepaini kıakıvrak yakaladılar. Benito dö Solo da Cebe)üttarı-J haber bul~ak~dır. Bu noksanın ya- buJU gibi ilah .. 
· Yolda büyük bir fırtınaya tutul- Benito ile metresini bulamadı- ka ıtitti. Onu, metresi ile beraber b3ncı edebıyat kitaplarından tamamlan- Takvimimizde en ufak bir değ~ik-
dular. lu.. artık talii de terketmitti. ması k~bil oldu~u zannında bulunanlar, ı liği yaptırmak için maruz . kaldığımız 

Gemilerinin direkleri kırıldı.. Onlar o devirde ne İngiliz ne Sahte bir paaaportla bir müd- tamamıyle acı hır surette yanılmış olur-, zorlukları hepimiz biliyoruz. Türltiyede 
Yelkenleri parçalandı. de lspanyol idaresi altında bulun- det Cebelüttarıkta üatü otel altı lar. Bu nevi esnler, ne' kadar bitarafa-! yapıJan inkılApJarın azametine ve çetin 

V ~ziyet çok tehlikeli idi. mıyan ve ispanya ile Cebelütta- . mevhane olan bir yerde kaldı. ne işlenirse işlensin, müellifin milliyetin- mUcadelelerine dair bir fikir edinebll-
Fırtına ve d a lsalar, gemiyi Ka- rık arasında bulunan bitaraf ar~- Otelin aahibi polise muhbirlik den mülhem bir noktai nazanna mut- mekliğimiz için yalnız bunlan derhatır 

dikae yakın bir aahile atm14lardı. ziye iltica etmi,lerdi. eden hafiyelerdendi. Benitonun laka maruz kalacaktır. etmek kMidir. Devlet bakımından Tür-
Benitonun metresi: . Eğer. Benito, metresinin aözünü ı harekdlerinden fÜpbelendi, 0 ol- 2 - Yabancı mMnleketlerdc bulunan kiye, dt>ğişmesi imkan haricinde olan 
- Beni dinlerseniz, dedi. Ge- dınlemr.f olsaydı buradan çok da- madıiı bir zamanda odaaına gi- iktısadi müşavirliklerimiz, vazifeleri yal- Cümhuriyet §eklinde bir kanunue!asi 

miyi burada bir kaç kitinin neza- he:: emin bir yere gidebilirdi. rerek e8yalarını karıthrdı. Hay- nız şahı;~ dosyalarına y malümat topla-! kabul etmiştir. Hükümet icraatı yalnız 
reti altında bırakarak iandalla Fakat o artık bu fettan ve dea- dudun hüviyetini bu auretlr? anla- maktan ıbaret olmadı~ın.ı blle.n ve alA- j ıbir fırka tarafından idare edilmektedir. 
Kadikse gidelim. ıe.s kadının sözlerini dinlemiyor- yarak ze.bıtaya haber verdi. kadar bulund~kları bıklimle ışler hak-1 Türltiyenin iktisadi hayatının eı1as hat-

Orada fırtanaya tutuldu~umu- du. Ve bir ~abah Benito daha uy- kında nezdlerınde çalıştıkları memleket- larına gelince, milellil bize, ziraatin ilk 
zu ve kapdanın fırtınada denize - Yeter ertık senin hükmün kuda iken polisler gelerek onu leri tanıyabilmek jmkı\nını veren unsur-! salta mevki aldığını bildirmektedir.Ttir-
düşerc.k boğulduğunu söyliyelim, ahında }(aldığım. dedi. Buraaı de- •·akaladılnr. lardan mürekkep olmak üzere te§ekktil L! b' · t mı k tidi o b' · ' 1 AJye ır zıraa me e e r. , ır zı-

Benitoyu da ikinci kapdan olarak niz değil •. Karadır. Ben. Cebelüt- 1 
- Bilmedi - e~emiş~ir. M?ellifin, ~b~gü.~~ü Tür- rai inkılap yapmıştır. Devlet.in yardım 

göaterelim. kiye- ad,ı eserınde bu ıkı muhım mese- 'b' . 1. t _.J bl . tJ 

A 
• d s . _ .. .. prensı ıne ıs ına ıı:uen r sıyase e 

- Bu neye iyi? .1- 11 d leyı kavradıgını gonıyoruz. ahc: 11:.t ğ lt b k nd inL' 

lına a Urlye e m .. u e1 mı ço a ma a ımı an A.1-

- O zaman bize fazla sual sor- Çünkü meydana getirdiği bu eser her §al etmektedir. 
mular. Daha sonra kendimiz mü- iki ihti,acı da tamamiyle tatmin etmek-
racaat ettiğimiz için &Özümüze ina- -o fraka pasaport Vizesiz tcdir. Bay Maneskunun istifade ettiği me-
nırlar. Türk talebenin ·ı b ·ı k Türkiye, her bakımdan izah edilmek , todları ve elde ettiği neticeler büyUk 

Geminin enkazını da bize bı- geçı e l ece suretiyle tamamiyle anlatılmakta ve kap 1 bir alaka uyandırmaktadır. Kendisi de, 
ralnrlar serbestçe satarız. z.İ yaretleri KUDOS, 2 (A.A) - Suriye ha- eden yerlerde de mükemmel bir etüde okuyucunun ve pratik bir adam ihtiya-

Kadının bu kurnaz teklifi üze- Atina (M. H) _ lstanbuldan gr:lcn riciye nezaretinin bir tebliğine göre müstenit mukayeseli mallımatla tasvir cmın arzularını kMi derecede tatmin et-
• h k l S · J ak h d d b d bö 1 il mek üzere zengin malOmat vermeğe ça-
rıne are et etti er. Türk talebesi Atina ve Pire civarındaki urıye - r u u u un an ··y e ed' mektedir. • • 

1
_ Jışmıştır. 

Hakikaten K.adilb makamları fabrikalcın t'ezmeğe devam etmektedir- pasaport Tızeaı ouuaka?zın geçile- Aynı zamanda tamamiyle yeni olan 
konanların uydurdukları yalana lcr. Atinn ~ehri tarafınd::ın verileyı ~.i.>:ı· bilecektir. iktısadi malumatlara da kafi derecede Türkiye sanayileşme bakımından çlit-
lnandılar. fette ~ofrn Türk ı..·e Yunıı"n ımncaklarilc Suriye hariciye nazın yakında itina edildiği gösterilmekte ve hc>r sene çi memleketler gibi &aruıyileşme işinde 
Şeytan yine haydutların imda- donatılmıştır. Hukuk Jnkülte!inden Sı·- Bağdada giderek iki memleketi ali- başında da, o ~ene zarfında yapı1an mti- bir tahnvvül geçirmektedir. Bu noktai 

dına yeti•mi,ti. mih erkc.da;lnrı namına ıe:ckkür cimi, kadar eden meseleler hakkında gö- badelelı r hakkınd~ kafi bir materiyal nazard<.ın, Faktörlerin sanayileşme hu-

Gemı'n"ın enka--ını satmak ı"çı"n rü•ecektir. (malzeme) teskil edecek ma1"·mat ta susunda sarfettikleri gayretleri ve ik-.. \'e profesör Refi Şi.ıkni iki menıleketin 3' ~ u 
mukavele de imzaladılar. . gençleri arasındaki doatlufun foydnla- --o- verilmekte<lir. tisadi cephenin değiştirilmesi davası et-

. 
Bir ihmal hadisesı 
meydana çıka_rıl~ar .. 

Adliyede bir ihmal hfıdisesı rneY 
çıkarılmıştır. • . )eriJl" 

Ikinci hukuk mahkemesi katıp ·ıııı!I 
den B. Tahsin, salahiyet kararı ı..·c~ Jtr 
bazı evrakı çekmecesinde saklayara _ ... ll" 

ya'W"" 
yıllarını kapatmamış, kararlarını 

0 
sı3' 

mış, Bayındır ve Zonguldağa bu o-
ları göndermemiştir. ~arıl-

Bu hadise şu suretle meydana çı 
mıştır: ~ 

937 senesine ait ve intaç edil~e·ol'" 
evrakın 938 senesine devri ıazıınge y : .... 

• 'Jl ,,. 
du. Başkatip bu devir muamelesiJll j).İ 
taciyle uğraşırken, esas defterinde jı!' 
evraka ait kayıtların kapanmadığını 'fıılı' 
müş, bu işle alakadar olan katip fJ. 
sinden keyfiyeti sormuştur. Jl't· 

B.Tahsin, aynı günde kayıtları ~ bıl 
maga çalışmış, aceleye geldiği içiJJ;,tıt· 
muameleleri yanlış yapmış ve ya1Jll iJldt 

Dün asliye ikinci ceza mahkerne~t' 
suçlunun duruşması yapılmış, JJl •t]trl 
me başkatip ve Utipleri anune şabi 
olarak dinlenmişlerdir. ,,.-

Bu şahitler, hAdise günü tutul.ı>ıdır 
bıtvarakası münderecatının doğrU ~ıı 
ğunu, muhabere masasını idare ""' 
suçlunun bu kararların hülasalarıJll 'it" 
defterine hülfüıa olarak geçinJlik:~,ıt 
kın nevakısını ikmal etmek vaJ.P~ı 
mükellef olduğunu, bu i§te ,. ,,
kararı verilen iki dosyanın da, b:..,,. 
retle muamelesini tamam.ladıkt811 ~ 
mahallerine gönderilmek Uzere ııır 
tibe tevdi etme.si vazifesi dahilinde 
lunduğunu söylemişlerdir. ~· 

Ezcümle dinlenen §ahitlerden ,.ab> 
tibi B.Kadriye hAklın sordu: 

- Kaç yaşındasınız? 
- 58 us' - Bu kalemde ne i~ görürsün 'yt 

- Karar yazarım, başka jşler de 
parım. J111e) 

- Bu evrakı mahallerine gönde 
kimin vazifesidir? ,rt-

- B. Tahsinin .• Salahiyet kara~ 
len evrak, B. Tahsin tarafından 1' & 
}andıktan .sonra, başkfttibe verilır>~ttlf 
tedenberi cari olan usuldendir. ~til'
ie tezkeresini yazmakla müke 10ı. 
Suçlu bu vazifeyi görmek, evrakları ıJ" 
lamak başkAtibin vazifesi oldu~~' 
rar etmiş, mahkeme bu vazifenin. 0eıı 
ait olduğunun mahkeme riyasetiP .,,.r 
ı;orulmasına karar vererek duruşP18 

ka bir güne talik edildi. · 

Hergitgel 
Koraanlar ufak bir otelde yer- ıını tebarüz ettirmi~tir. y ugoslavya Türkiyeyi tanımak yalnız müstacel bir rafında yapılan münakaşalan takip et-

letmitlerdi. Prof. Rdi Yunanlı tal~beyi Ankara v~ istifadeyi istfüdaf ooen bir noktainazar- mekliğimiz faydalıdır. Bu !!ual Tilrltiye- T k k b JfJJ 
Ertesi günü, gemiyi ıatın alan lıtanbula da\'et etmiştir. /stİkraz kuponları dan bakmak kafi değildir. Ona tarihinin de de malumdur: Sanayi ve yahut ziraat. aş a aDJD aŞ 
·~ ıelecek 'Ye paraları saya- Elefteron Vima diyor ki: Türk tnJebe BELGRAD, 3 (ö.R) - Yugos- deritın~kl.erınk· lden ve gözlerimizin önünde b~ur_=~a sanla~ileş~de~in bi~·~.,at ~:~la yarmıştJ 
caaıı. her yerde samimiyetle kabul edilmi§ler· lav beyelinin Franaız himilleriyle is- yap gı ın ı fıplardan bakmak 151.ımdır. ır 1 tiyaç çın ° ugu mu~a ~ı - dt' 

Ka,dm korsan - tabii erkek in- dir. Husule getirdikleri intibaları unut- tikraz kuponları hakkındaki müza- işbu memleket, beynelmilel mübadele- mektedir. Tetkik ettiğimiz bu eser bizi Bundan bir müddet evvel ı&X ~ti-
yafetmde olarak - sokakta dolat- mıyacaklarını ümid ederiz. Müstakbel kereleri muvaffakıyetle neticelen- lerin ihtiyaçlarından doğan cereyanları bu noktadan da tatmin etmektedir. rinde birdenbire bir tereffü bidedil ıııı 
ma~a batlamıttı. fen sahiplerinin "'ık sık tem;sları iki mil- ıni§tir. veyahut güzellikleri ile, turistlerin doy- . Aynı za~nda d~ mu~asala yolları, Araba ile gaz ıatan seyyar satted~~· 

Birden ve rüzgar gibi otele gel- Jetin arasındaki ooetluk bağlarını ela ha T eabit olu.'lan eaaalar lngiliz ve mak bilmiyen gözlerini tahrik eden ve ticaret, malı ve k.redı t&§kılatı hakkında yükeclmeyi ganimet bilerek ucuı.ıı . 1'11' 
'di. Benitoya: ziyade km;vetlendirecektir. laveç himiUen tarafında'n da kabul sathi etüd çerçeveleri haricine çıkaran biz.zat elcle eylemekle kabil olabilecek lan gazları yüksek fiatle müıteriJer• 

- Çabuk •• Dedi. Hemen kaç- Vnıdini yazıyor: Sevgili Türk kom§u- edilmittir. Amerikalılarla Yugoslav- şayanı dikkat bir yerdir. kadar kat'i malumat ta vermektedir. lunan bakkallara satmı9Jardı. ~· 
mak liZım.. Foyamız meydana lanmızlıı temaslarımız sıkı \'C umumiclir. ya arasında yakında bir anlqmaya Bugiinkti Türkiye, dünkü 'J.'ürkiyenin Bu eser hakkında yazılarımıza niha- İkinci Süleymaniye mahallesinde 1"";. 
tıktı. Hüviyetimizi öğrenmitler. Lakin gdecek neııli teşkil edecek olan varılacağı umuhnaktadır. bir aksülamelinden ve memleketin siyasi yet verirken müellifin Bükreşteki yük- kal Taokakan, kendisine g•z satan ,,-· 

- Öğrenmitler mi? Kimden?. g~nçlerin temasları hepsinden faydalı ve --=-- içtimai haritasında yapıl:ın değişiklikler- sek ticaret akademisi gibi Rumen mek- in yükıek fiat teklifini reddetmif ve . ,,,ı 
Kim hafiyelik etmi,? luymetlidir. Prens NikoJanIO den doğmuştur. teplerinin yetiştirmelerinden olduğunu larında çıkan kavgada gazcı 1-1~:,ddt 

- Kim olduğunu bilmiyorum Türk talebenin Atinada gördiığü eem- Kemal ATATORK tarafından tam bir hatırlatmadan geçemiyeceğiz. Ne kadar ta,la bakkal Taşkakanın kafasını 
ve bunu aramanın da timdi sırası pati bugünkü dostluğun her iki milletin sıhhi vaziyeti vukufla idare edilen değişme davnsının çok olursa olsun bu gibi eserlerin tari- için mahkemeye verilmişti. Jd"' 
değil. Dakika kaybettik mi hapı ruhuna yerleşmiş olduğunu bir defa dn· esası milli duygudur. Bunun her kesçc hini büyük bir memnuniyetle kaydet- Dün bu davanın duruşması y•~tll-'' 
1uttuk demektir. Resmi makamlar ha isbat ctmi tir. Yun nlılnrla Türkler BELGRAD, 3 (ö.R) - Vreme malum olm:ısı lhımdır. meği daima isteriz. Bu defa bunun, yu- Mü,teki Taokakan hadi.eyi •~;ıl'" 
«Sabah Yıldızı» nın akıbetini öğ- artık nyni yolu takibe mecburuz. Bizi gazetesinin Atinadan haber aldığına TO'RK nasyonalizmi, Osmanlı lmpara- karıdn bahsettiğimiz hususat için bir mi- Suçlu Hergitgelin inkarına kar~ı ,,. 
renmitler. İngiliz gemisindekileri ınadete götürecek olıın yol da budur. göre, hasta bulunan Y\Dlan prensi torluğunda görüldüğü gibi bir şahsın dl ve ikaz olmasını temenni ederiz. Bi- den Sönmczı§ık şu ifadeyi verdi: . ııJr 
biz öldü, denizin dibini boyladı Diğer gazeteler de ayni mealde lako- Nikolanın sıhhi vaziyetinde salih hakimiyetine mümanaat etmektedir. O, 7.İm iktısadi edebiyatımız bu gı'bi eser- - Maliye tebliğ memuruyum· 

81
' il"' ,,...,~ d•~ 

sanıyorduk. Hepsi de kurtulmuf- nik fıkralar neşretmişlerdir. görülmektedir. .ı. vRK mllletinin şAnmı yükseltecek lere daha çok zaman ihtiyacı vardır.> kikat zımnıncla bakkal TaşlcabP d' 81" 
h ı 1 ~ 

~~~/l~--&V..J."2'L/Y/1.JZJ• z·-- . l • .. h k w at alırken, euçlu Hergitge . ge a~" 
~ erçıyanoyu e e vermekten mıimusta a oldugu cezayı görmek )ar.. nunla bakkal arasında bir gaz ısı •

1
e,J 

P • ı · K d çekiniyordu? gözlerinize yakıtmaz.. Gözleri ile anlattılar. oası ha,ladı. Ben ehemmiyet verrfl
1 
e~ 

arı S 1 a 1 n O ka~akterdeki ina~nlar ihanet- .. Bu aırada lbrahimin dili çözül- Ali, lbrahime: yüzümü çevirdim. Kendi ioiınle Jfl 
ten endıte etmezlerdı. Zaman mı du: - Sana, dedi, on bin frank ve- olurken T a~kakanın : . 1 
kaz~~~ istiyordu? • w J - Durun .. Dedi. Belki anlatıl- ririz.. - Ah bire.. Beni öldürec:e~.91~~ 

ıs# Gozlerı yarı kapalı, ıgrenç ıura- · maz.. - Zerçiyano bana madamı öl- Diye bağırdığını işittim. D0
". ~ 

tında minaaız takallualar, kolları Gözlerinde feytani ' bir lem'a dürmek için yüz bin frank vadet- zaman ba§ından kanlar aktığını 1°
1 

göğsüne bağlı susuyor ve hili dü• parlıyordu. ti.. Sizin tarafınıza dönmekligw im Demiştir. 
Bu aözler derin bir sükutla kar- M b. ··k·· ·· b" t •· ·· d B · 1 usa, ır o uzu ır vuruf a ye- funuyor u. u aôz erle yine ne ıibi bir ha- İçin her halde fazla bir kinm ol- Şahitlerden Günaydın da: ~ 

tılandı. re serecek kuvvette olan yumruk- Mehmet sabredemedi: baaet planı kurmak istemitti? malı... Onu size teslim ettikten - Kavgayı ve T aşkakanın 1taf•
11 ı~# 

r Pariali kadın ve üç kardet göz- 1 r k k h k d K·· k t D" b ... d s·· B z ııı ' a ını aı ara ay ır ı: . - ope. • • •• ıye agır ı. oy- • - en, erçiyanoyu aize tea- aonra adamlarının intikamından kanlar ak tısını gördüm. Ko§tu · L•"' 
leri ile birbirlerine bakıttılar. s·· 1 H • k 't' l k ? 11 d t " Nihayet Ali: - oy e.. er aeyı açı ça 1 ı· ıyece • mı~ı?-_ • • • • f ı."!1.~ ersem .. Onu ıizi? e~i~ize dü- kendimi kurtarmak için buradan ni de güçlükle ayırdım. Ve biıt• 

1 

P k
. S raf et... lbrahım bala aynı vazıyette ıdı. turursem bana ne verınınız? uzaklatmaklığım lazım.. Bunlar- kola götürdüm. Demiştir. ~ 

- e 1 ait .• Dedi. Sadakat ve lbrahim titreme.;::e ba,ladı. Fa- P · 1. k d 1 P · l" k d h • • d d b 1 tıııeJfl· .. ı:ı · d d ana ı a ın: arıs ı a ın eyecan ıçın e an atka teminat ta isterim.. Suçlu bu şahadetleri kabu e . ,,,--
basiretın en olayı seni liıyıkı ile kat cevap vermedi. N. · ? D d" S w k Jk M c;ttııı ... d . - ıçm au&uyouun e ı. e- ayaga a tı. ehmet haykırdı: beraber, geçen duruşmada g . · r 

mükiıf atlan ıracağız. Şimdi 0 ya- Alı ya~lattı. • ~~ bu~aya gönderen Zerçiyano de-I Zerçiyanoyu t;le geçirmek. Onu - Bizden mi teminat istiyor- müdafaa phitlerinin gelmedikler~,ıi'• 
kaladığın adamı buraya getir. .- SenmJe. kaybe~ecek vakh- gıl ~ı? Makaadm da beni öldür-

1 
elde etmek, çektiği bütün ıstırap- ıun? .. Kabile reiai Mağrnum ve ço- Ramazanın hasta olduğupu ıöyleı1l 

Sait çıktı. mız !ok, ~edı. Oç dakı~aya kad~r mektı. ılara aon vermek demek değil miy- cuklarının timdiye kadar sözlerin- Hakim: .. 1 
Parisli kadın: Y~ soy.leraın. veyahut bır akrep gı- lbrahim bu aözler üzerine titre- · di? · de durmadıklarını biç itittin mi? - Bu ıah~tleri getirecek ını!'l'I eı1 11' 
- itte, dedi, ak:ıma gelen ba- hı d" ı B L ul'I' . • sem ezerız. ı.. u, uigiye kavufmanın ve Musa ilave etti: - Eğer hasta iyi olnıaz11a, 0

" 

tıma geldı. Zerçıyano hayatta ol- •. tbrahi~, Al~n-~n. yüzünde~ve gö- Demek b_iliyor. lardı. k.ay.bettiği şerefinin elde edilme- - Fakat biz sana emin deg-iliz. vekili gelecektir. • 
duiumu haber alır almaz derhal zund 1 d - M h dd ı " C:, so~ e. ıgını yapmaga az- usa, ı etın aon derecesine sının en kestirme yolu değil miy- Ve Zerçiyanoyu bize teslim etti- - Şahidin vekili olmaz~ Jbi"0 e. 
beni öldürtmeğe tetebbüs etti. mctmış mu~hıf kararı oku.du. gelmişti: di? ğin anda yüz bin frank veririz. Suçlu müdafaa gahitlerinin ce ,,,e,cr 

Yakalanan adam, güçlü kuvvet- Ya aoyl D d M l' "bl' D' b d z · ın 1ıl' - ersem.. e ı. - e un ı ıa... ıye ağır ı. erçıyanoyu yakalamak.. - Azdır.. •rfınazar etmiş ve sabıkaıın " 0 

li iki Ufağın arasında odaya geti- O • ··ıd·· • H• lA ? B ·ıerv> Ld-zaman aenı o urmeyız. a a susuyor musun. unun için neler •• Ne fedakar· Ali aordu: lerden sorulmasına karar "erı I>•~ 
rilmKİfb1!·1 • • Yalnız bu .k~dar mı? Ali: lıklar yapmazdı.. Ne kadar istiyorsun? ıuşma öğleden sonra on dörde . 

a ı e reısınin oğulları onu gö- Ba•ka ne ıat o ? O dak.k b' k d F k h ~ •• y • • 

1
1Y raun • . - ç ı a ıtme Üzere, e-. . a at eybat .• Bu aaatte, bu da- iki yüz bin frank.. mıştır. n .. 11 ''.• 

rür görmez tanıdılar. 1brahimdi. H t d ıkik d 0 
.. ,,... urrıye. ?1.1 • ı. a a zavallı kadın bütün aerve- - Kabul... ·Saat on dörtte mübaşir tar huıııt1' 

Gözlerinde taşkınlık eserleri Her feyı ıtıraf edersen ser- Mehmet ilave etti: tinden mahrum bulunuyordu. - Söz mü? rar çağırdı. Suçlu mahkeıne ,,ı,,,,-
..... dı. best te ~ırak .• ılı.r. sın.... .-. - Son ıaniyelerin ar •. tık hük-

1 
Par .• ial.i kadın.ın kafasında geçen -Kur'anın üzerine yemin edi- tdcrar alındı. Müşteki Ta1bkat1ıl'I 

Bafına gelecekleri dütüne k lb h d - b 1 d k l d M d L b •orkudan terlemisti. re ra .~°?. .~tunm;ge af a 1• mu a ma , •:· • a am.. utf en bu- u dutüncelerı ketfeden üç kar- yoruz.. diği anlaoıldı. j)dİ-
Ne dueunuyordu • radan cekılınız.. Bu hayduduo deı birbirlerinin yii.zle-:ine ha1r1.J. _ Bitmedi _ Davanın ıukutuna knrar ver 
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son 
insanlar nasıl a 
Daha 
Fakat 

' mı mesut 
daha Cok 

t 

olacağız? Hayır •• 
rahat edeceğiz •• 

b :~ Vernaen •onra, bugünün len ilerleyiflerine dayanarak, istik
/ Q 'l' akkında bir çok muhayyel romanlar yazmakla me~hur olan 
tgı ı.z muharriri H. G. Velle• bugün de bundan elli sene sonra 
11'y?lar nasıl yaşayacaklar diye bir tahminde bulunuyor. · 

....... Yazan ...... 
Meşhur lngiliz 

muharriri 

z 
193 Jnhi:;ar idaresi 
102 Vitcl 

61 K. Taner 
49 A. Fesçi 
39 P . P aci 
3 P. Klnrk 

447 Yck(in 
2Hl331 
219778 

INCIR 
224 M. j . Taranto 
201 Ş. Remzi 
11 'O'. Kurumu 

436 Yekun 
127186 
127622 

ZEYT1NYACI 
10000 kilo S. Öktem 
10000 ö ztürk s. 
20000 Yekiln 

12.50 14. 
13. 13.75 
14.25 16,50 
14. 14.50 
13.62 13.75 
15.12 15.12 

4.10 11. 
5.50 
8. 

34 
33 

6. 
8. 

34 
33 

b ~.ne Jiil V crn gibi, iıtikbal ' hakkında düıündüklerinin bir çoğu 
,~Han hakikat olmak yoluna girmiş bulunan romancının bu clü
cddii.kleri de, pek muhtemelcl.ir ki 50 ~ene sonra hakikaten ola· 

. 312/ 938 Çek. 'Üzilm orta fiatleri : 
E No. 7 12.50 
: No. 8 13.00 flJ' •• 50 •ene sonra, belki 50 seneden daha evvel .. • • e . 

••• ••••• ••••• ••• ••• ••••••••, •••••••• •• ,: No. 9 13.50 
d:.n hiç te peygamberlik iddiasında 1868 deki vatuıdqm gayesi bu idi. Aile No. 10 14.50 

nn.. · bayata Mütekasif ve dar bir hayat.. No. 11 10.75 
ltt1Bende ne sihirbazların me§hur kase- Hariçle mWÜt.sebet'eri, bir çoğu civardan ZAH.laE 

B ver, rıe ben kayıptan ' haber veriru'.n. gelen' ko~!ul:U.dan müt~ekJcil bir iki 520 çuval buğday 5.63 
le • ~ u~ıqtığım yıllnız, Bay Her- arkn<ıaŞ teşkil' ederdi. 13 ~uval M. Dan 
li tsın hildiği, bUtiln düny~~ ~ğrendi: Cemiyet ' hayntı ile- ~abıt~ya girmek 95 ton P . Çekirdeği 2.45 3.50 
ka feyle.rdir. ~unlard~ l?irer tahmin ~~- . içın 'Crk~k f<ıılkar kahveye gide.reli. Her • 2~0 kentnl palaınttt- • 270. 510. 
~benim botuma gidiyor. , , yeni ' fik~~ davetsiz misafir gibi ka.,ila• ~3<>1 balya pamuk 33. 41.50 
'llpt·~-- b tahmini • • -L. nır -11. 

1 
' İli! ~un u er ıyı ,. .... arsa, ne a 

,.;ı._, ~aye.li ro~a oku~uc.u;,un· Bugün b;,. hayat ikt~sadi se'beplerlc 
-QllU bar k m' u·· .:_ı~Ün •c'.İegwildir. la., e t:te getirmek. v~ onu d~ • mn 

6.5625 
4.75 

' . 

Jan Kiep ra 

Ve karısı Martha 
Eggerth Amerikaya 

·gittiler 

• 1arthq Eggcrth 

Paris, 30 (P.S) - Normandi vapuru 
bugün Havr limanından Nevyorka ha· 
reket etti ve Fransayn ancak mart için-

de dönecek. Bu büyük transatlantik· gc• 
misini bir Amerika seyahat acentası 

büyük bir seyahnt için angaje etmiştir. 

Normand Bahamas adalarını, Brczill'tl· 
yı ve MarUnik 'adalarını do1aşacaktır .. 
Her vakit olduğu gibi bu sefer de bu 

~ecaftda lnrakmalıc oibi iyi bir netice . "Bu hayahri cözlerimizin ôn'ünde da., 1 
• • büyük Fransız vapurunun yolcuları 

'~ttndır. . lıt~ benim r~lüm ·b~~.~ n I" ~aıfrinı g?~yoruz. .Afıede. çoculdS.nn · arasında büyilk ve maruf şahsiyetler 
•• "' ~ ' sayısı 1Ualıyor. 'Eve ettiklcrı ecyardım• ö wl , • • t 

na..:_ · 
1 
__ L___ • 1 • _._, .. __,._1 • • g e n c.c;r1yn ı: vardır. Bunlar meyanında Amerika-

~'~un aanuında bir alay hayal artıK gorwmıyor. • . .. . . 
-v.rd1r ff-ı..n__ · 1·dukl · • , A'l ~ b·• ük' b" ........ ft-d .. da Un ay kalı;nak uzerc gıden .Tan Kıe-
• ' IUUKBt O anna manmasa ı e Ocagt, Uy ır apa • ...,,,..., a UÇ • s• • 12 30 1'2 $0 d \! J'f \ak 
IÇİıı, 1.._. . . . • , • • • L• aat · - · e murıte ı P neş- pura ile karıst Martha Eg&erth te var-
Siı 

0 
vıuuan e.lıp yola çıkan_nak kafidir. odad:"1 ıba~et .• . A~artunan evın pauu· ı ri alı, 12.50-13.15 te P lak: TurlC musiki- ·dır. 

1.. ne. evin mi~. g~sterin, o evi .' · · cunu d~ attı:. 1 •• 15f ve halk şark ı\a rı, 13.15-13.30 da da-
l~·· &.- okuyucuma idbalc giden · · B . •ı1t/e·-.= • l§ı!' ıçmde yüien mektep genÇler ıçm 'li'l' h 1 • '!..' ı....,.., 
..._.. , . • ' ı ı ve ar cı ,ıa.,."rıer. KEMALPAŞA iCRA DAiRE 
d >:~Dara g~d~ .. O,.isti1'bali gör- ' Hem de uada harp olduğu halde bu daha geniJ, daha aydı~ık, daha tıthhil . . · 
' il . . . bötle:: O halde, bundan (!Ui "Iİene sonra bir merlı:ez ha1ini ~dı. ' .(\.J<şam neşrıyatı: ... SiNDEN : 
n...:~_rnü: istediiim de ~ten ,bundan da bu· «daha iyi» ye doğru olan. gidiş Bil?'!y.orun,i, lişıkJı:r. da~a içinde sa- Saat 18.30-18.35 ti;} plnk neşriyatı, 18. ~ren kö~nden Çallı N~t H~-
~~ .. fulalapcak diye düşünmemize' hıç bir adetlermı saklamak ıçın hır saman 1'u- ~S-10.00 da Ingiliz::~ ders, Azime !pek, ıeyıne 555 .lıraya borçlu Ör~n ko
~ P.ı...t. he.yal ne zaman ortadan kaybo. mini yoktur. 1988 deki iııaan bugün bi- lübe tahayyül edeceklerdir. l 19.00-19.30 da Türk musikisi ve halk şar- yünden hacı Mehmet Ali Fatmanın 
~ l>Wr nıi9inlz7 Ne z:aman bir ressam zim ya~dığunız §tttlardan daha•iyi ~: .• Fakat iiJ~!~~ı~ rüy~sı. hiç b~ .zam~n l~I rı (Servet Adnan ve arkada.~ları) , Haziran ~~ t~rih ve. 20 n~~alı 
Lı., ~ hikayelerimden reıim yapılacak Iar içinde yaşayacak, •ve bu; bugimkiı l duny:ı~ın gıaı§ım de!~tırm~mııtır. Bız 19.30-19.45 tc Saat ayarı ve nrapça neş- tapuya mustenıt Örenın mevkimde 
d fe1 çıkannağa kalkarsa .. Okur okur barp n felaket tehlikelerine rağmen i!erledıkçe samac. kutube gerıde kalıyor.: riyat, l!l.45-20.15 te Türk musikisi ve ıarkan yol garben Hacı İbrahim oğ-
ekor leıldJ edecek bir teY bulamaz. itin böyle olacak.- , . . ı 1 Bugün l::>kantada ycır:ek yiyoruz. Ça• lıalk şarkıları (Hikn~ct Riza ı.'c arkadaş- lu Hüseyin §imalen Hacı Şerif oğ-
~~. ~ i,te b~!lda meydana çıkar., cKaranlık çağlan daa çok .bahsolun-

1 ~~§ırın:ı· ' çam~şırhsnede yıl.~~~:y~ ; l ı) 1 20.15-20.30 da .:Konferans: Farazi- l~-cenu ... ben_• Hacı lb'ralıim oğlu lbra
f tikhaı baklandaki hayallerimin · en muştur. ·O zamanlar diirıya kapltarnnlık- 1 g~nderıyoruz. A"e hayatının yennı ıçh- tolog Nevzat, 20.30-21.0

1
0 de Saksofon hım baglanyle mahdut 400 lira mu

.:: ~mada 1!>ozu1duğunu göriiyo- tı. Fahat, bu hal, kanııklı8m ortaımdan 1 ~~i hay~~· atıyor.' U~.t~~n ~enfaati heı- ı sp1o: Nihat Esengln, 21.00-21.15 te ajans h ammen kıymetli iki dönüm üç ev
llı ÇünkG orada benim dü§ündükleri· insanlığın muntaz:.m yollar takip etme- il gun ferdın menfaatiriı korletıyor. Bunun l n ilie1reri, 21.15-21:55 te Caı orkestrası. lek çelcirdeksiz . üzüm bağı ve ayni 

e Y&rıLnı -~ec k jb"
1 

tn- uha · • · ı d . • böyle dev:ım cbnemcli için tiıç bir ee:. • ih 22 lı .. . 
Yil 1 ag e ır oi':7'.f'f-:"v- m Y· sıne manı o ama ı. ı 1 bIS.TAN»UL RADYOSU· tar numara tapuya muıtenıt 
1\ ta fOlc •• O .uman ne ol~yor, sinema .. , Geçim vakti 'öl~ek,ıdenizterde gidip 

1 
hep yolt.. ' , .. ö wl ~ . t . • çarşiklı nad diğeri b"a mevkiinCle 

ın aa...... t!..ıürü __ ,.!_ • ' · .lh. G 'b" l y ARIN. ' g e neşrıya ı. -o 
lltı, --- muu , 1D1UUOeClleri, ressam- gelmek, hesap yapm ~ 1 ı 1 1 şey er · .. .. . . .. . ıarkan Hacİ Şerif garben Kadimen 
t • 1 tlbbeciıeri ve daha bir çokları 't>ir- 1 ba:i:ı hatlar ilzerinde ve mütemadiyen in· ı O halde, buyük bır yanlı~lıga dü~mek 30 ..1 plt!. '-1 t " k 'k' . Abd'' il. t"f el h ' tb -,_ • w 
Qlt e..:..'- L hlik . 1 d . t · • b. Saat 12. "a. ~ a ur ınusı ı:;1, u a ı yevm acı ranım ~-

-·.no dövllpnefe b~Jıyorlar 1'iıaf dti te esı o ma an ıu emennıyı yapa ı- k H tb h' ş· l H . tb 
~AD...... • ' • · ' f ,. . , .12.150 de havadis, 13.05 te plakla tür ıu acı ra ım trpa en acı ra-
·~UK DE.VJRLER, Bugün m•deınki aydınlık bU- çağda- ırım: 1 . . . . h" b t : dd · d h 

• AY[)ıu. •K DEVtRLER • .:ı.b-·ı · · k l ·· ~. t ' k ı 1988 de 'g'ünddik bayat 1938 dekin- musıkısl, 13.30 da muhtehf plftk neşrı- ım cenu en zmır ca esıy e ma -
u"a..ı • y~ ısw- ıu. ı.çm ço şey er ~<L c me • ı ' d 400 ı· h k ı· 

t...-f....L....ı_ filmi ha J . ..ı. b '' •• .J h f .ı h-''·I T V d v•. den daha az kapanıli, dalla çok gen~ yatı. ' ut ıra mu ammen ıymet l 
L. -1111111 m an'""en utün tc ~~ il a~a ~ ıy.u:ı -.a~ıp . c eceıı 1 

1 

4 d'" .. b" 1 k · .... · d b" 
!qf ..... d .. L• • L..ı_ ,_ b--'- • 1 • l . T _,_,_: . h tl h" 'k olacak Mekte;A. üzerine dayanacak elan :Akı::am nı .. •clyatı• onum ır eve geIDf ıgın e ır Lir . u.. nruna Kopuyor, enı;C$Jh mu: yo aynı: er~nm e. arı ıç e- ı . ·· . il" • • • • ~ ~ • • • .. .. 

1ı lekJ~ 1W•Y<>r, ınunffak. olanuyOI', 1 silmez. ister beyaz cJikU.tör ol~n, ister j topluluk her Y~~ attenın yer~•. a~acak. 1 Saat 18.30 da N~bil oğlu Ismail Hakkı ~ut ~ır ye~~. .~açla_?m m~§te
)'~ea. ~tikbali kendine göre düıünü- kızıl diktatör, ı)'ahut da Qempkrat bir ai- ı O zamarın erltegl, kadını bu~k.unden :refakatiyle türk mÜsikisi ve h alle. şarkı- mıl çekırdekaız u.zum bağı ve kanu
lti ta Biria.i taı>kalar sivri olsun diyor, öte-1 yasi, tanare yapmak, denize ~ir gemi

1 
daha ~ tutuk, tenbel ve .. ~~te~s ola-

1 
]arı, l9.00 ôa (Çocuk t iyatrosu) Ali Ki\- .nuevvel ~.29 ~r·~. v~ 

0

86 n~aralı 
'-nlv çelik zırh giyainler diyor. 1..ııv~ek, bir şehri aydınlatmak veya- cak, dünyada kardellik bukum ıurece!c, rn'l Akyüz 19.30 dn Beyo~lu Halkevi tapuya mustenıt koy ıçınde sagı Ka-

,.. F'ikfrter bö;rİe · birbirleri ile e&rDlfm• f but halkı okutmak istiyor musunuz, is-
1 
kimsenin menfaatinde kimsenin gözü ol- ' göst~'.rit kolu tarafmfüm bir temsil 19.55 dimen Hacı Şerifin Hacı Osman el-

"" he d · r-.- ' ' 1 --•- 'Hür · h · 1 .... 1 
' Al" wl H Al" k · • ~ rı e defittiriyonım, deiiftiriye>o temİyor musunuz, hepsi birdir. mıya~. • temız, 0 1 ınsan ar goru~l e bor~a haberleri , 20.00 de Necr\leltin yevm . ı og u a~ı ı eruneıı 

~Yd l'Iİbayet, ıördüğiinüx cı"bi bir filim Biz timdi aydınlık devirde Y,B!ıyoruz. ' lecek: Bunlann . ~~ da,. zannedersem, I h iza ve arkadaşları tarafından turk mu- solu tarık halen J::la~c~. - ar~aıı Ha-
L. &Qa çıkıyor. Bilmiworum filimde- B;Dm dünya son de:-ece aydınlık... vasatı olarak bU" ikı santun daha uzun ' k' . 1 lk ~- l 20 30 d h cı Osman vereaesı ·onu yol de mah-
ıq o ' · ' ı · lacak . j sı ısı ve ıa şar~ı arı, . a ava • . .. .. 
ld ce.ındaıı, çarb)ı, bacakları çıplak Bir deli Petronun gizlemek istediği fe- 0 

•• ra.J;K>~u 20.33 te Ömer Riza tarafından dut fevkanı bır oda onunde hayat 
•· ~ ... L-'-'d · · d" .. d" •· Ei . . . . Ort b 11' Bu umumi daha iyi hayat insanların ' , tahtan·ı b'ır dam ve önünde dam altı "o ~ • ne UfUll unuz. •ı yı bır Stalın gizleyemez. a a ı va- . . . ' 1 arapça söy1ev 20 'l5 te Bayan MuzaH<'r · 

........ . . . . . .. 1 · t odalannuı tanzunınde tehırlennın plan• . . i 150 lira kıymetı muhammenelı bır 
ı · . efendınız, sız ıster diktator o un, ıs er I .. _ musıkisi ve ha k şarkıları (:saat ayan) , • .. 

IZMtR BtRtNCI iCRA MEMUR"' 
LUdUNDAN: 

F atmanın, Cemale, tfakat va 
Cevriyeden alacağı olan paranın t~ 
mini tahsili zÜnrunda tahtı hacze 
alınan Akçeli mesçit mahallesinin 
162 numaralı tapu sahifesinde mü· 
seccel ve Akçeli mesçit çıkmazında 
72 eski 74 yeni numaralı 77 metre 
murabbaında terbiindeki 550 lira 
kıymetli evdeki borçlulara ait hisse
nin açık arttırma suretiyle 7 mart 
938 tarihine müsadif pazartesi gü
nü aat 11 de satl§ı yapılacaktır. Bu 
arttırmada satış bedeli kıymetin yüz. 
de yetmiı bC!İnİ bulmadığı takdirde 
en çok arttıranın teahhüdü baki kal· 
mak şartiyle satış on bet gün daha 
uzablarak ikinci artbrma 22/ 3 / 938 
tarihine müsıuUf salı günü ayni sa
atte ve yerde satılacaktır. Bu arttır· 
mada dahi satı§ bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş be§ini bul· 
madığı takdirde en çok arttıran ta· 
libine ihalesi icra kılınacaktır. . Bu 
gayri menkul üzerinde her hangi bir 
ekilde hak talebinde bulu nan İfbu 
ilanın tarihi ne§rinden itibaren yİr· 
mi gün zarfında ellerindeki. vesaiK· 
le dairemize müracaatleri lazundır. 
Aksi takdirde haklan tapu sicili ile 
sabit olmıyanlar paraların paylaşma· 
sından hariç bırakılacaklardır. Şart• 
name 15/ 2 / 938 tarihinden itibaren 
h er kese açık bulundurulacaktır •• 
Yüzde iki buçuk dellaliy~ müfterİye 
aittir. 

Müterakim vergi ve tenviriyeden 
olan belediye rüsumu atthrma be
delinden tenzil olunur. 2762 numa
ralı Vakıflar kanunu mucibince te
diyesi icap eden taviz bedeli müıte
riye aittir. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk pey 
akçesini veya milli bir bankanın iti .. 
bar mektubunu hamilen dairemizin 
38/7057 numaralı dosyasına ve 
icra münadisine müracaatleri lüzu• 
mu ilin olunur. 

360 (201) l 

BERGAMA ASLiYE MAHKE
MESi BAŞKATtPLtötNDEN : 

Bergamanın Kınık inhisarlar oda· 
cısı Ömer yanında Hüseyin imi 
Miyaie ile qağı ıarkan köyünden 
Halil oğlu Hasan arasındaki müdde
ialeyhin kendisini üç buçuk sene ev· 
vel terkettiğinden medeni kanunun 
132 inci maddesi mucibince muma• 
ileyh Has'\ntn bir ay zarfında evine 
Sönmes~ balckında ihtara karar ve
rilmesini istiyen mez:bure davaci 
Miyase gelerek Bergama Asliye hu
kuk mahkemesinde yapılan mahke· 
·..ne sonunda : Mumaileyh Haaanın 
gaybubet ettiği ve yeri belli olmadı
ğı gerek dinlenen şahitlerin ifadele
rinden ve gerekse yapılan ilan üze
rine terkin vukuuda mahkemece ta
hakkuk . ctmi, olduğundan mezkUr 
kanun mucibince merkumun bir a.r. 
zarfında evine avdet etmesi lüzumu 
7 / 10/937 tarih ve 387 sayılı karar 
icabından olup ifbu 'karara klll'§ı bir 
gUna diyeceğinin on bq gün içinde 
ilim alarak' müddeialeyhin temyiz 
yoluna müracaat etmesi ve aksi tak
dirde hüküm kat'ileımİf ıayılarali 
muamele yapılacağı lüzumu tebliğ 
makamına kaim olmak üz:ere ilin 
olunur. 

tte!:~uaa ıitnıediyse ben de ayni f~- tandqmız .Uin ister köleniz ~lsun, ister l gıyınıılerinde, • e~lerindek.i q~~ann~, 1 GU\er ve arkada~lıi rı farafmdan türk orta geni.§liğind~ avluyu mÜJ!em!l 

" çlllnia.de ne kadar İyi bir niyet olur- demokrat, kendisini muayyen bir şe1'ilde ! lann~. s~rül~ek.. .. .. • 21.15 te Münir Nurettin ve arkadaşları bap han~ı satılmak uzere müzaye.-
l· o 'lln İatikb 1 h '-'- d • 'd• 1 ~ ,_ d'. . Du~unun hır kere: Bogunlcü • bınala· ı deye verilmi•tir 365 (202) 
'"tt f'Lt ' a aıuun a tatmın e ıc yalınp kaldırmaga, Ken ısme muayYen ~ . .. . . tarafından türk musikisi ve halk sarkı- -s • 

•IQr sö l T . . · b h'' · ınn çogunda bır teY gonnemıze, bır teYI ~ 7/3/938 t ih" ··---1'f •============· ~il Y eııemez: orunumuzun to- bır tekilde muamele etmeye, azı um- • • . . ları 21.SO de orkestra 22.45 te ajans ar ıne muRaı pazar- if/j ._ 
~ /1~t\ torununun fotografı hıddnnda yetler, eilenceler, orta bi.r hayat sevi- seyretmemıze, bır ,eyden istıfade et-1 ' ' tesi günü saat 11 - 12 de Kemalpa- r .,. 
() İltır ec1;.. __ ,_ • ..,. L----- b ' • k d ' . . . .. 1 • 1 memize mini olmak gayesi güdülmüt· haberleri. 23.00 t e plakla sololar, opera . d • • de I __ . ._ b" . . 
h~ ...... e& ıa.eıneye ~ u... yesı vermeye, en umı muayyen oır mo· ı t 1 .,3 2-0 d h b ta ıcra aıresm yapı BQ!K ırmcı 

ltr -;'._ kadar kİı!'bilir ne detitiklik- daya göre giydirmeğe mecbursunuz. tür. ' lve operet p~~~ ~:1 · "' · e son ll er- arttırmada teklif edilecek bedeli mu-
ıace.Jr. ı B--ı.. • k b y Ne 1J1k alıyoruz, ne hava, ne de nıan• • er ve ertesı gnnıın programı. . 

il -ta• çareaı yo tur unun.. apmazıa- ı l hammen kıymetin yüzde yetmit be-
~ ~ beraber, hayallerimizde pek ruz belki İıyaİı etmez, ıi.ıi mevkünizden 

1 
z:ıı-• :;üyo~ ~u, insanı~ k~ndu~~: ~PERALAR, OPERETLER: · tini bulduğu takdirde ihale edilecek-

1>;.. tal.~ta ~ımek istemtue:lıı: ve d~ürmez, fakat sizin kollarınız arasm·ı ne~ ıı mu. a aa etm~ı I~ JCJ ' 1.20 Bükrcş: Vagnerin Valküre ope- tir. Nokaan bedel teklifi halinde mÜ§· 
'--naue iktüa edeneık, zanneder- da ölür. çaglarda kullanılan uıuldur. Hakikaten, ra.sı. terinin tealıhüdü baki kalmak 1ar-
1delti hln!ı mantığa istinat ederek, 1988 Bugün dünya gittik~e de daha fazla biz buıün bir duvar, pann.aklık ve ka~fl l ODA MUSiKiSi: tiyle arttırma on bet gün uzatılır. 
'tttk •dllrnın naaıl olacağını tahmin et- aydınlanmaktadır. pı dünyasında Yllfıyoruz! 17.45 Prng: Çift piyano ile triyo (Ov~ 22/3/938 tarihine müsadif sah 
~.k..hildir. yalnız yapacafunız bu Bugüne ıöyle bir bakttk. Fakat, ma- Söylemek istediğim yarın evlerin na· i ~ak) ' günü ayni saatte ve yapılacak ikin-
~~~ .?~•~dan bugüne kadarki demki aııl mefgul olacağımız yanndır. ııl .olacaiı .. değil. Fakat~ evle~ S:ö~Üı;.f , ci arttırmada teklif edilecek bedeli 
' ~ ZOnlindc bulıaıdunnamız ve çı- Gelecek ıeylere bir bakalım. Gelecek lennde duı~nlık yerme yme gulerlikl Or • Operatör muhammen kıymetin yüzde yetmif 
!• Ol~IZ neticenin pek az bir isabet- te:rlerd~ mantık icabı, bu~ ıeyle-ı kaim olaca~ı düıünebill.u. ~Tler~~n ı · bqini bulmadığı takdirde sah§ d~-

ŞQPlı ?u ~ kab~ etmemiz IUuru:lar. rİn M>Ol'UI olarak meydana ,çıkacaktır., de böcre k~acak. Ç>dalar, sokaklar, Faik lbrahim türülerek 2280 sayılı kanun. mucı-
1>'-'fıile(: ~ıx ki, har.,lann dünyada ya- Bu~ü ıey)er araanda bit taneıi varı yollar, fahrikalar, yu~aneler, her , yer , bince borç bet sene müddetle takıi-
"L. ~ L~ deiifiklikleri de he- ki ilk balntta göze çarp~O!' ve bu tiiP- bava alacak .• Dünya ıl~tikçe daha ay· Fransız butaneıiyle alikam kal· le bağlanacaktır. Sabf peıin para 
'-iı ~lazım. Harplann ne yapa- hesiz en miihimmidir: Aile hayabnm or- dınJak: olacak.. İnanlar bol lfak içinde! maınııtır. Hastalarımı Kemeraltı Bi- ile olup artbrmaya i.Jtirak etmek is-
~t diin • hiç bir bilgim yOk! Fa- tadan kalkması. yüzecek.. rinci Beyler sokağında Di.Jçi Fehmi tiyenler muhammen kıymete göre 
di deıiJ·~~ bugiinkij siyasi Ye iktıaa- DON: , Bugüne kadar, ev yapmak için insan ml!ayenehaneti alt katında kabul yüzde yedi buçuk teminat akçeıi 
)-a lc.ct tci her ~ldo insan neslini imha- 1888 de, bu toprakta yqayan orta yalnız, tahtayı, lafı, tuğlayı, biraz da}e-,1 ediyorum. veya muteber bir banka mektubu 
~ atA '°~caldır. halli bir vatandq ber ıeyden enel aile 

1 
mirle çelili bilirdi. 1 - 13 (197) ibraz etmeleri lazımdır. 

'-ll ötec:" bır ~l~e milyonlarca in- reisi idi, - yahut ta olacaktı. Daima et-1 Giy~mek için de İpek, yÜn, pamuk 370 (205) 
'lekttI ·• B~ bır kere daha bütün rafını kansı ile bir alay çocukları alır- ve me1m .. Bugün, cam var, ıellüloz var~ı acaba buııünkünden daha mı meıut ola- , ~ 

1"1"'1. ~bunların hiç biri bugün yu- ıuJ olmdu. rinden daha iyi ayırır, daha mukavim Sakın ha böyle diifünmeyin .. Yann- BONO !tat beo~ er hırbirlerini yiyecekler .. Fa- dı. Adam ayn bi.r evle, kendi öyle met· her tekle daha iyi girer, iki ıeyi birbi·ıcak? 

tftııtıirıe · _d~ olan İcatlann tahakkuk Bu ev yemeğini kendi pİJİrİr, çama- bir çok teyler vardır. . ki e.dam, aık ıık, «Bütün bu aari teyle-

L' 'Oiüıy,,':ru ~~~ıyac~ldır. ıınnı kendi. yı~ardı. ~acası tütmezse o Geçen &Ün 1:fe~ ~~rd ha~: ~· karıı isy~ edecek .v• ~.ilaha iyi ki Mübadil ve gayri mübadil bo-
~ Yine d" nıuthl§ felaketlerden ıonra eve feliketlı bır ev dıye bakılırdı. - Otomobillerımwn çogunu bun- 1.oJe de dogmadun dıye fiikredecek ..• 

ı. h.1e.t.. l' unya .olarak kalacak, hay~t Hemen daima çocuklann elbisesini bi- dan sonra ıoya fasulyesinden yapacağız, 1 O da mazisinin üzerine kapanacak .• 
~t~ 'lla ~1 her tarafa yayllır. Ta- le anneleri yapardı. Şehir harici bir yer- 1 diyordu. Şu mesut 1938 senesini hasretle ana-
dıır. caıuııız baılıca den de bu- de oturuyorsanız kendi meyva bahçe- I Tabii, bugünkü mimarlar ve terziler j cak .. Dikncıin anlattığı o romııntik gÜn· 

a ' · ·eı lıciiıı niz vardı ve au yolları yapılmıf olduğu • yannki büyük değitiklikl-erdcn birnz en· ı leri tatlı bir hisle dütünecek Te Danı 
~tta ~li ~~ halli bir adam 1888 deki halde, sizin de önünüzde bir kuyu bu- 1 di§e duyuyorlar. Fakat ben kendilerine I de Foenin ( "') çizdiji o smel hayatı ya· 
~rılı>-or .I-~ •~anıdan daha sıhhatte bu- Jmıurdu. 1 güveniyorum, benim gelecek nesillere JL-nak isteyecek .. 

)ıl> i . • ....... ıyi g· • . • • • d d y . dab • d y k.. • • • ed" • t 
tı Çl)oor, hilais• 1Ytruyor, daha iyi yi- tık tahsil en fazla on üç yaımda nı- j ıtima ım var ır. eru ve a &'CIUJ, a- arın ı ınsana ıtnnat ıruz 

~1 
)'-~ •• 

1 d.aba fazla, yatıp kalk- hayele ererdi. O ya;tan ş0nra, çocuklar ha havac!ar, daha sağlam bir hayata İn•· 
ti .ı ıp gel' h . . R b 

ba§ına bir adada ya§Ayan 
m,c:eralarını yazan ~uhar-

no)an banka ve ıirket hisse ıcnet

leri, Sivaı - Erzuı.-w:n dahili istik

razı yüzde bet ve iki faizli hazine 

tahvilleri satın alır. 

Adres: lzmirde Kemeraltın
da Hacı Hasan otelinde 60 
numarada CA VIT •• 

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

~·· ' ..... •tEMIN9 

'E~EKTR1K . -
MOTORLERI 

Sanayide Sicmenı Motör ve 
malzemesini kullanan rahat eder 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları deposu 
Peştemalcılar 77 /79 

Telefon : 3332 

Memur aranıyor 

~ 'ia.btık ,...d~ Lır yerden bir yere da- eve yardım ederlerdi. Ne öfrenirlersellnıyorum. Yeni insanlık hayabna inanı- (•) Tek 
·· ıyor, •yatı daha gü- ailelerinden öfrenirlerdi. yorum. , 0 insonun 

Bir ev L.urmak ve evi idare etmek: - Fakat, diyecebiniz, yarınki insan rir .• . 

Muhasebe ve Büro itlerinde ehli
yetle it görebilen ve askerlikle ata. 
kası olmayan bir memura ihtiyacı
mız vardır. Taliplerin Gazi bulvan 
Yeni Tuhafiyecilerde Ticaret mat
baasına mür~caatleri. 

.................. -~ 192 ' 

• 



lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Arif oğlu Süleymanın kazanç ve m~amele vergisinden olan 

borcunun temini tahsili iç.in mülkiyeti tahsili emval kanununa 
. göre haczedilip ilk •halesi yap1lmı• olan Hacı Mahmut mahalle- l ı· 

ai Numan zade sokağında ki.in 25 Nu. h gayri menkul tarihi ilin- 1 
dan itibaren 10 gün sonra kat'i ihalesi yapılacağından müzaye
deye İftİrak etmek ve arthrmak isteyenlerin onuncu günü i~ tatil 
saatinden evvel vilayet idare heyetine gelmeleri. 1 

369 (206) .• 

fil t MM# ıf = ' '' 

Dr. Behcet Uz .. 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarını her gün saat 11.30 

dan 1 e kadar Beyler sokağında 

Ahenk matbaası yanındaki hususi 
muayenehanesinde kabul eder. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 ________ ,,, 

.. EER azı 

•· ı Kulağınızda olsun 
•• 

~ 
-· ... ·;:: ;;.· ..!! ft 

2.. .... 
v 

"' :.; ... 
ft 

·a 3 
ı:> ] ::r' ... 
c ... 

..., - ,..ı::!m!'3iEr.&'.~ıı;;m;--lrJllllllSBllD! 

Her c;eiİl kü;ük, büyük )'eni mo· 
dcller gclmi;tir. 

1 Yurt Şarapları 
Her nevi ,araplnrını zevk sahibi 

muhterem mü~terilerine takdim 
eder. 

lzmir Tılkılıkte YENi 1ZM1R ~ 

ECZANES!NDE 

Yapım yeri: Yol bedesten Kü- 1ZM1R SlCtL\ TiCARET ME-
çük Hamam sokak Nu. 3 MURLUC.UNOAN : 

Satış yeri: Yol bedesten ağzında l Tescil edilmis olan ( Alston T o-
l Üt Üncü Bay Etem Ruhi. bako komp:mi !nkor poreyted) !İr-

mMM?i ~;,!}.!it~ 1 ~~~i Türl.~iye~i.i faaliyetini t~til_ et
tıgıne muted~ r beyannnmesı tıa.-

~..t:JY//././.XZ7/.7L7//.///./:77J.7..7> ret kanunu hüli:ümlerire göre sici- 1 

6 
11 H ~ı ı 1 lin 2179 m:marı:sına kayıt ve tescii 

Ol e imi 
edilmi~ ol.~akla c~::.s kaydının terkin 

~ kılındıgı ilen olunu:-. 
N İzmir Sicili Tia.re: memurluğu 

Resmi mühürü ve F. Tenik 

MIT AT <)REL ~ ı BEYANNJ':~r.sı 
· Adres - Beyler Numan zade ~ 2 C .. ANNAMF. 

, sokağı Ahenk matbaası yanın- ~ BEYANNAME 
da. Numara: 23 Türki:ve mürne..si"i bu"'t!m!uğum 

Muayene saatleri : 10-12, ~I <cAlston Tobako Kom:m~ni lnk» un-
15,30 - 17. Telefon: 3134 t:) v nlı sirketimiz Türkivedeki faaliye

f:T./ZJr7.Z717.7.ZL7.7.LT...LZ:.a-LZ/..zT..a:J tine hilam '\'.e"lllic; oldui:':undm l.cy-
fiyetin kanuni hültüm!er dairesin

tZMiR BELEDiYESINDEN: de usulen kayıt ve tescili ile bu batl-
1 - Beher metre murabbaı iki I taki kaydımızın· terkin edilmesini 

.. ku .. .. k .k. 1. dilerim. 
yuz ruştan uç yuz se sen ı ı ıra f • d I - . Al T b k 
bed ı. h 1• . • d 1 zmır e caın « slon o a .o 

e ı mu ammene ı 65 ıncı a anın ır • 1 k > J h 
ı h.Ompanı n .. > namına o n 

191 metre murabamdaki 115 oyıh H. Rose 
ersasının satı§ı bil§katiplikteki ~rt-ı 25 ki'ınunusani 938 
namesi veçhile 18-2-938 cuma gü-

1 
J. H. Ro·e 

nü saat 16 da açık arhrma ile ihale Al~on Toueko Komllnni fnk 
İzmir suôe~i edilecektir. iştirak için 29 liralık mu-
<"=c:-ıd tı:ı.yı : 1771 
Özel sayı : 2144 vekkat teminat mektubu ile söyle-

1 

nen gün ve saatte ~ncümene gelinir. 1 
Mt"h:ıllinc',. dn\nl""' rnlatılan bu 

2 - Oç yüz altını§ lira muham- be}·r.nn~m~ r.ii:mo;oki im::anm sahu; 
men bedeli kesifli bayındırhl= saha- ve hüviveti •::.ruf ve tzmirdc kain 
sında Gazi ve Fevzi pa§a bulvarları- 1 A'ston Tobal·o f" omnani lnl:. lzmir 

d P k w • sub0s·n~ iz .. fe:,.~ d;fremizce 3 cy-
nrnsın a oyraz so agındaki moloz- ı~ı 937 ·ı · - 1G7 'k 

ı u lar n "d~ vc:;aı sıra 

ların kaldırılarak yolun açılması baş numarac:•r.n:ı h faedilen lzmir birin-
kiitiplikteki şartnnmesi veçhile 18/ ci nctcr!iği.-ıcc l 7 /8/937 tarihinde 
2/938 cuma günü saat 16 da açık 636S numara i'e tercemesi icra ve 
artırma ile ihale edilecektir. iştirak tasdik kthnı.n t•mumi vekaletname 
için yirmi yedi liralık muvakkat le-

1 muc"bince h~ı:-rl{et eden mezkur sir-
. t kb b _1_ • 1 ket umumi vc'·ili ve direktörü John 

mına ma uzu veya a'l.Ka temı- H R ' · l ·· d l 
ı . ose nm o tı'> mun erecatını ca-

nnt mektubu ile söylenen gün ve sa- bul ve ikrar ett ·ıden r.orra b!:zzat va-
atte encümene gelinir. 1 zettiöi cihei.'e J "'Vf et hernyı tescil 

3 - Yüz yetmiş iki lir:ı. otuz yedi tasdik kılındı. Bil" do'aız yüz ot:uT. 
kuruş muhammen bedeli keşifli sekiz yılı kanunuı;ani nyının yirmi 
Kahramanlar Küpeci oğlu sokağında beşinci salı günü 

104 1 • k ·· bh.d 1 25 kanunusani 938 
sayı ı evın en azı mutea , ı c l · ·ı_· • 1 • ~ ··h·· ·· • •• • • ~ 1 zm1r l!ilncı ro erı resmı mu uru 

eıt olmak uzere yıkılması ışı başka- ve E. Erener imzası 
tiplikteki şartanamesi vechile 18/2 T.C. tktı!at veltiıleti ic ticaret 
938 cuma f!Ünü saat 16 d~ açık art-1 umum müdürlüi!ü . 
tırma ile ihale edilecektir. Ankara 2 tecrin. 937 

iştirak için 13 liralık muvakkat 
tcmin"'t makbuzu ile söylenen gün 

iLAN 
tKTISA T VEK.4LETt lC TiCA
RET UMUM MODORLOGON-

ve saatte encümene gelinir. DEN : 
1-4-8- 15 336 (185) 30 ikinci teşrin 1330 tarihli ka-
Beher met.re murabbaı elli kuruş- nun hükümleri dairesinde Türkiye

tan elli sel.iz lira beş kuruş bedeli 
1 

de İs }'apmağa izinli bulunan ecne-
muhammenl·ı 94 ı d 116 bi şirketlerinden ( Alston T ohal:o 

sayı ı a anın , 1, ') . k . T"" k" • 
10 b 

. L "ompanı 11ır etı ur .ıve umumı 
metre mura aındnln 27 sayılı ar- k"J" b k~ ·· t.l · k ı· b ~ . . . . ı ve ı ı u erre muracaa e şır e ın 

TÜRKİYE 
CUMHtl RİYETt 

.. ' 

gJRA.AnBANKASI ! 
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•• 
OZEN 

. 
EVi ŞAPKA 

Selamet Arpa>?,· Bedia Tüzün 
Berlin: LE.TTEVEREIN lzmir Enstitüsünden 

Mektebinden mezun Mezun 
Yeni açtıi- mı:ı: ııtelyemizre en ~ık ve modaya muvafık şapkalar yap· 

m"ll.tayız. Atelyemizi ş r'lend:ncek m.ıl.terC'm bayanlarımızın her halde 

me:nnun kalncnkl rı .ı tcr.ıin <'Y'·r"z. 
Hisar camii civan 

Yol Bedesteni No. 46 
( 100) - 8 (Paz Cu.) 

Ne. 9268 S. P. R. B. No. 9260 S. P. R. B. 
DAIMON Markalı bu fenerler iki pilli ve üç yüz metreliktir ... 

Kayışlı · ve a:;kıları vardır. Ayrlıdır, ~uleyi ynlcmla~tırır, uz~kla~
rır. Zabıtım ve polislere, bekçilere, avcılara tavsiye ederiz. 

lzn1İr defterda·r ığından: 
İzmir körfezinde üç senelik muhammen bedeli 200ü0 lira olan 

Homa Dalyanında ve yine üç senelik muhammen bedeli 1800 li
re. olan Çakalburnu dalyanında ve yine üç ,senelik muhammen 
bedeli 1000 lira Kırdeniz Voli mahallinde ve yine üç senelik mu
hammen bedeli 1200 lira olan Çilnzmak voli mahallinde ve yine 
üç senelik muhammen bedeli 900 lira olan eski Gediz Voli ma
hallinde bir mart 938 tarihinden itibaren (üç sene müddetle) 
28 Şubat 941 tarihine kadar balık avlamak hakkı su ve kara av 
vergileri umumi talimatnamesinin 28 inci maddesi delaletiyle 
2490 Nu. 1ı arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 41 inci mad
desi mucibince 2/2/938 tarihinden itibaren on beş gün müddet
le 17 /2/938 tarihine müsadif Per~embe günü aaat 15 de ayrı ayrı 
ihaleleri İcra edilmek üzere açık arttırmaya ç1kar1Jdığmdan ta
liplerin varidat müdüriyetine müracaatle fartnameyi parasız te
darik edebilecekleri ve her dalyan veya Voli mahallinin muham
men bedelinin yüzde 7 ~ u nyrı ayrı nishette nakden depozito 
akçesi yatırmak veyahut bu nisbette bankaların teminat mektup
lariyle devletin muayyen tahvil ve bonolarını vermek •artiyle 
muayyen gün ve saatte defterdarlık odasında müte~ekkil ko
misyona müracaatleri ilan olunur. 4-6--8-10 368 (207) ~sı aş katıplıktelu şartnamesı veç-

1 
Türkiyedeki faaliyetini tatil ettiğini 

h~15/2/938~1ıgünü~don~- bild~m~t~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t~da a~ık a_rt.ırma ile ihale edilecek-) . Bu şirke~lc alakas1 olanların iz- Kamyon isti yen 1 ere 
tır. lştırak ıçın dört lira elli kuruşluk mırde mukım John Harold Roseye b 
muvakkatteminatmakb ·ı ··y-lveicabındaikt·sat,·ckiletinemüra- Başdurak Maliye şu esi tahsil uzu l e so l o •ıA l şef-

.. caat elme crı ı an o un ur. 
)~~en gun '\'e saatte encümene ge- 5 t~rini Sani 1937 1 iğin den: 
lınır. Tarih ve iktısnt vekaleti iç ticaret 

29- 1--4-8 313 (174) umum müdürlüğü resmi mühü- Vergi borcuna kar,ılık haczedilip Fevzipa,a bulvarlnda bü-
yük garajda bulunan 935 modeli 34 numaralı her i,e yarar bir 
adet kamyon 5/2/938 cumartesi günü saat 12 de mahallinde açık 
arttırma suretiyle satılacağından görmek ve almak isteyenlerin 

Beher metre murabbaı beş yüz 
kurnslan 110 lira bedeli muham
menli Mimar Kemalett;n caddesinde 
92 sayılı dükkanın önünde 22 met
re murabbalık yol fazlası başkatip
likteki Şartnamesi veçhile 22/2/938 
salı günü saat 16 da açık arttırma 
ile ihale edilecektir. l§tirnk için sekiz 
lira yirmi beş kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 
4--8-15-18 358 (200) 

rü ve İmza. 
Genel sayı : 1841 
Özel savı : 1 /59 
İşbu ilan suretinin dairemize 

miibrez aslına ve dosyamızda alıko
nulan mübrezinin İmzasını havi nüs
hasına uygun olduğu tasdik kılın
dı. Bin dokuz yüz otuz sekiz yılı K. 
sani ayının yirmi yedinci per!embe 
günü. 

27 kanunusani 938 
lı:mir ikinci noteri resmi mühürü 
ve E. Erener imzuı 

364 (199) 

satı~ta hazır bulunmaları. 4- 5 367 (203) 
c::::c:z:_ wwwww • 

iktisat vekaleti iç ticaret umum müdürlüğünden': 
Kompani Dasürnns Ceneral Nakliyat Sigorta tirketinin izmir 

acentesi Abdi Vehbi Dural 26 1kincitetrin 937 tarihinde istifa 
etmi' ve acentelik tirketçe lağvedilmittir. Bu acentelikle alaka
dar olanların lstanbulda Galatada Voyvoda caddesinde Bozkurt 
hanında tirket merkezine ve · icabında lktısat Vekaletine müra
caat etmeleri ve müracaat moktuplarınm postaya tevdi tarihi her 
nevi tebeddülat ve kaffei muamelatta esas ittihaz edildiği ilin 
olunu~. · 344 · (198) 

YILDI Z 
KADIN DİKİŞLERİ v~ 
ŞAPKALARI atelyesı 

Bayanlar! 
Sizlerin yüksek gıyım :ıcvkiniıİll 

inceliklerini tatmin edecek dikit, atel· 
yesi açıldı .. 

Bayram için siparitlerinizi acele ediniı. 

PARIS, LONDRA, VtY ANA MODAL~· 
RININ YOKSEK MODELLERi T A1'1P. 

VE TA TBIK EDiLiR. 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÔZGÔREN 
PARIS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 

DiPLOMALI 

Lütfen adrese dikkat ediniz: 
Hiikiimet caddesi Şamli sokak Nu. Z8 

TL. 2535 IZMIR pf 

...................... ~ ..................... ,,,,,,.'I!.• 
I~IJ!İr Gazi bulvaı·ında Sağlık e\'l ... 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Mitat Ba- •llll•r-'."."!':',.._..._--:~:ii 

ran tarafından yeni-
den inıa ve tesis edi
len bu haıtane İzmir 
ve civarının büyük 
bir ihtiyacını karııln

mııtır. En modern 
konforu\ haiz ve en 
mükerr..rnel fenni teı;

hizatı haizdir. Hasta
lann temizlik, !stira
ha~ ve ihtimamlanna 
son der.::e dikkat ve 
itı 1a edilmektedir. ~~~~~~il 

w~~ti~ t 
kalade ehvendir. Gece gündü.: daimi doktoru bulunan müessese, müracaa 

edecekleri her an kabul edeı v~ hastaCa'!' diledikleri hekimler tarafından teda· 
vi ettirilmektedirler. , .. 

........ 1!1111!11 .... ~~~~~,fimmlmm .. mzl!e~llll" 

Bayanın hakki var 

RADYOLIN 
Ditleri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve u:ıtı1' 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik di~ macunudıır• 

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

........................................... ..ar ..... ml! .... :ml:~~ 

. AYNI FABRiKANIN 
MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
M.IELE Elektrik süpürgeleri. 
tZMIR ve civar umum satıf de-

posu: 
MISLEN L.ASTtK 
ACENTESiNDE 

Gazi Bulvarı No. 17-21 
Telgraf: KAUKI - tZMtR 

~St : uoı~ı~ ı 

Çiftlik, Süthane ve b~ .. 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

MiEL~j 
Krema makinalart gel .... 

erw 
Bu makinalar dünyanın he~: ,01ı· 
de sütçülük aleminde büyu .1ci· 

1
. ,,, .. 

ret kazanmıf ve en veriın 1 

ne olarak tanınmıştır: i:t 
Son sistem yeni modellerıf11 

gelmiştir. 



TURAN rabrikalan mamu!lbdar. Aynı zamanda Turan 
'-alet •'-'•naa, Irat aabaau we kremi ile gllıellik krem
-.. lıalleamıs. Her yerde Mblmaktadar. Yalnız toptan sa
"tlar lcla bmlrde Gaai BulHnnda 25 numarada umum acen
telik Nef'I Ak,aala ye j. C. Hemaiye mllracaat ediniz. 

Poate KuL ••• Telefon 34•& 
- n;;m 

Dima sabit daima tabii 

/ 

~ 
' 

Juvantin saç boyaları 
~~ KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan Ju
~ laç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 

J._. &açl~a tabii renklerini bah,eder. 
~tin aaç boyalan kumral ve ıiyah olarü iki tabii renk 
le.; teaJc tertip eclilmİftir. Gayet tabii ve ıabit olarak temin edi
~ 11k•nmak. terlemek batti denize girmek suretiyle de 

t.---~ ciddi ve emniyetli markadır. 
~•de ve ıtnyat mağazalannda araJIDIZ. 

t... (Arti) Anelin Boyaları 
~~---etli 
~ ıa. cins 
~)I ~amak için 
de .J11cla veya alkol
,, llaelc üzere Al
tiııı..:a: ~n Barmen telı 

· ~~ en bürik bo-
--._~ .... dan se-

. ~ lnuftffak ol
~ L - AR'TI mar
~alan fi EYLOL 
~I> ...__da ve 
)• ~ a_ .._atçı ve bo-
~ ~da ara Y1 Dl2. 

~ Urtıbemde 
L'~ boyalann en 
~ "· 11_. cm. ıom-
'-~ Po'DU ",J 1 

' .......... •f 

baa ela deDGDMa:cla buJacakauuz. 

-

Fiatı her keseye elverifll' 
BüyOk radyoların c· -;af1 

· ve kudretinle · 
Lüks a6s~eritlj • 

bir radyo 

SPARTo·~ 
~8MODELi . 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
----------·---------------------------~-----SAM AN iSKELESi (Büyük Kmıliçalı Han) 

Norvcçyanm haliı Morina babkyağıdır. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
....................................................................... 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
... 2 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eg 
halkana kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi ·~v\~rindeki rahati bu
lurlar. 

Birçok huıusiyetlerine ilaveten Eiatler mütbit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulufUl'lar. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabdl et• 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 
Adreı : Kestane pazarı Bardakçılar ıolrak numara 12 

F. PERPINYAN Telefon : 3937 

En korkunç düşman ve en 
mükemmel silah 

• 

Sojsılı al.,,.Zıfuwı lıartc lıenJ;,.isi GRll'IN ı.,.leri,le 1or.,._.. 
SOOUK ALGINLlöl: Bat, dit. GRIPIN: Otiınekt• mlteYellit 
bel. kulak ainlanna tebep olur. ha•hklara mlni ol.. 
GRIPIN Mitün ainlan dindirir. socuıc ALGINLIOI: ICmkhk, 
SOtıUK ALGINLlöl: Nezle, ll'İP neteaizlik tnlit ecl«. 
ve bir çok tehlikeli hutalddar do- GRIPIN: Kanldıiı s~irir. Netni-
iurur. zi iade eder. 

GRIPIN 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

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

BlRINCl KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL. 2443 ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN 
Lllerman Lines Ltd. DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 
LONDRA HATI'I 1 -

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- MACEDONIA vapuru 2 şubatta bek· 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull leniyor. Anvers, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. limanlarından yük çıkaracaktır. 

CrrY OF OXFORD vapuru mart ip- ILSE L-M RUSS vapuru 3 şuh= 
tidasmda Londra Hull ve Anverslen bekleniyor. Hamburg, Bremen ve -
gelip yilk çıkara~k ve ayni zamanda vers limanlarından yük çıkaracak ve 
Londra ve Hull için yük alacaktır. Rotterdam, Hamburg ve Brcmen liman-

LtVERPOOL HATil ları için mal alacaktır. 

MARD1NlAN vapuru 5 şubatta Ll- ERNST L-M RUSS vapuru 16 ıubat-
1 S d 1. "k k ta bekleniyor. Anvers (Doğru) Ham· verpoo ve vansea an ge ıp yu çı a- b 

cak urg ve Bremen limanlarına yUk ala· 
ra • L 

cadır. 
MARDlNlAN vapuru 20 şubatta ge- AMERIC '\N EXPORT LINES 

lip Livcrpool ve Glasgov için yük ala-
cak. 

LF.sBlAN vapuru şubat ortasında Li
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka

The Export Steamship Corporation 
EXTAVIA vapuru 11 şu.baUa bekle

niyor. Nevyork için yilk alacaktır. 
EXHIBITOR vapuru 20 şubatta bek· 

leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
racak. 

DEUTSCH LEVANTE - LlNtE 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg 

Bremen ve Anversten gelip yUk çıka

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

T I S Z A motörü 4 şubata doğru 

bekleniyor. Budapeşle, Bratislava n 
Viyana ve Linz için yUk alacaktır. 

racak. 
Tarih ve navlunlardakl değişiklikler

den acenta mesullyet kabul etmez. 
~---- - s es; • 
FratelH Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

OBERON vapuru 7 /2/938 tarihinde 
beklenmekte olup Rotterdam, Amster-

DUNA motörU 15 şubatla bekleniyor. 
Budapeşte, Braüslava, Viyana ve Ltnz 
için yUk alacaktır. 

SERVICE MARmME ROUMAIN 
BUCARJ!Sr 

DUROSTOR vapuru 10 şubatta Kös
tenceye hareket edecektir. 

JOHNSTON VARREN LINES 
LIVERPOOL 

dam ve Hamburg limanlan içln yük ala- INCF.MORE vapuru 1:1 şubatta bek· 
caktır. \eniyor. Burgu, Viyana, K&tence, Su. 

Sl'ELLA vapuru 8/21938 tarihinde Una, Galatz ve Ibrafl lirnanlan için )'ilk" 
beklenmekte olup yUkllnU tahliyeden alacaktır. 
sonra Burgas, Varna ve Köstence il- DEN NORSKB MIDDELRAVSLINJB 

manian için yUk alacaktır. OSLO 
BAALEBEK molörii 12 şubatta bek· 

UL YSSES vapuru 1812/938 tarihin- leniyor. lskenderiye, Dieppe ve Norveg 
de beklenmekc olup yUkünll tahliyeden umum limanlarına y{1k alacaktır. 
sonra Burgas, Vama ve Köstence li- ARMEMENT H. SCHULDT-Hambtuı 
mantarı için yük alacaktır. MAlUTZA vapuru 9 ıUbat&a beklenl-

STELLA vapuru 21/2/ 1938 tarihin- yor. Rotterdam, Hambut'I ve Bremen 
de beklenmekte olup Rotterdam, Ams- 1 · ilk ı ktı 

çın y a aca r. 
lerdam ve Hamburg !imanları için yUk IlAndakl hareket tarihleriyle nav· 
alacaktır. lunlardaki değişikliklerden acenta me-

SVENSKA ORIENT UNIEN suliyet kabul etmez. 
AASNE vapuru 7 /2/938 tarihinde Daha fada tafsll1t almak için Birln· 

beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg 1 K rd da v F H v D z c o on . . enry an er et 
Gdynla, Dantzig, Danimarka limanları ve Co. n. v. Vapur acen\alıiına mtlra-
Isveç ve Baltık limanları için yilk ala- caat edilmesi rica olunur. 
caktır. TELEFON No. 2007/!008 

F1NN vapuru 22/2/938 tarihinde ge- -----------
lip Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dan~ eder. 
zig, Danimarka ve Isve.g ve Balb'k li- Daha fada tafslllt lçlıı ikinci Kordon• 
manları için yük alacaktır. da Fratelli Sperco vapur acentasma mll· 
L .. RVtCE MARtTIME ROUMAIN racaat edilmesi rica olunur. Navlunlar-

SUÇEA VA vapuru 14/ 2/ 938 arihin- daki ve illnlardaki değişikliklerden 

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

Grip ve Nezleye 
30 kurutl• sllahlanmak ıerekUr 

( Korizol Kemal ) 
Grip, nezle ve enffaenza sibi mikroplan alız ve burunda 

yqayan baıtalddara brfl 
( Hilal eczanesi) ve ( KorizoC Kemal) 

HiLAi. 
ECZANESi 
KORlZOL 
KEMAL 

Bayan - IC.a o fİfe (IC.omol IC.....,) ıni1 
IC.as -BU.... iwlnıle (Hilll Eaoıtai) ~yor (K.fJIJlal K.a

ntil) ~ .. ..,..,., (IClwbıol IC.--) "• 7'D'70' ... 

IZMiR 
amukMensucab Tür 

~ .. ~<!~~.~~~~!!.~. 
Yerll P-··-·- At, T•rr•r•, Klpekb ... 

IJellrmen, Gerik ve Larlak markalarım ... ti beraevi 
Kat.et besi imal -e1te.ekte olup mallan Avrupanıa ayni tip 
me•ncabn• faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
T .. J~t adrftli: Bayrak lzmir 

• 
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Japon Diyetinde lngiltereye hücum 
''Uzak Şarktaki lngiliz menfaatlerini • 

garantı edemeyiz .. ,, 

Japon Hariciye Nazırı 
I 

Kutuptaki Rus heyeti 
Tenkitlere ceVap verdi ve lngiltere Büyük bir tehlike ~eçiriyor. Müthiş 
bizim en kuvvetli dostumuzdur dedi kasırgadan buzlar parçalanmıştır 

Japon komünistleri Çin - Japon harbine nihayet vermek için 
Japon milletinin sesini yükseltmesi;;; istiyorlar 

İlim uğrunda kahramanca çalışan heyetin reisi bütün dökümanlarıtı 
kurtarıldığını bildiriyor. Rus tayyareleri ve Taimur 

buz kıranı felaketzedeleri kurtaracak mı? 
Tokyo, 3 (ö.R) - Diyet mecfüin- bmın biran evvel nihayet bulması için ni ve kayıklarını bombardı.mr.ıı ctmiJler- Moslmva, 3 (ö.R) _Bugünler-

de Baron Snoda ~ağıd&ki sözleri söyle- Japon milletinin sesini yükseltmesini İ.s· dir. de Rus alimlerinden Otto Smit kut-
miıtO:: tiyorlardı. Şanchay, 3 (ö.R) - HarJ:eu - Knn- b "d k d t tkikl d b 1 . . • . a gı ere ora a e • er e u u-

- Büyük Britanya ıark D'IJannı tab- Tokyo, 3 (ö.R) - Hnncıyc nezare· ton demir yob Japon tayyarelennın tc- R -lim' · · • im k .. 
· · --'"'-! ·· ·ı· b' ç· nan w a ıerını gen a a uzere kir etmekte ve Japonyanm uzak pJ'k- timn • aaıaruyettar murnessı ı cenu ı ın arnızlarından harap olm~tur. f.-f'ünaka- ik M _1_ b" .. k t .. l l 

h mil . . en oımovaya uyu eeuur ere 
tıJü mevlôine aayıı söstermemekte de- swarmda bulunan Japo:ı arp ge en- lat aktarma suretiyle devam edıyor. '--- l b" h be 1m· · B 

· b uı d ·· f d b"' ·· IUU"fl anım ır a r ge :;ttr. u 
'Yam edene Japonya Çinde lngiliz men- ' nın u s ar a seyru se er e en utun Şa nhay 3 ( A A) Pekinden Ja- h her .. d be • 

1 i1 • k ı _ ..J k ç· · · 1 n.. • • - a e gore uzun zaman an rı 
faallerinin mubafuuun earanti etmek gem erı ontro ~ere m temısı 0

_ '-'P pcn ıe!areti tarafından ecnebi ıeh.relha- Kutupt:ı kah~manca çahımakta 
için hiçbir mecburiyet duymıyacaklD'. 1 olmadıkları."lı tetkike mecbur kalacag111ı ndere aönderilen bir notada bitaraf c!ev- lan R A)' l · l b•' "k b. •· 1 • • .. o us a ım erı e yevm uyu ır 

Toliyo, 3 (ö.R) - Diyet rnecwin- soy ermo~- . . . . let tebaasının şimali Çinde geniı bir mın-

1
1 tehlike geçirmektedirler. 

de söz alan bir mebus tmdan söylemiı- Mumaileyh bu hareketin Çın aahille- takayı tabliye etmeleri hararetle tavsi- B f h f · • • 1 p 
tir: . ~d~ Japon ablokasınm fiddetlenmui ye edilmektedir. .u ıMe erk eye ını~. rdeısıdi~~nt '-~ 

• l--!1 k . b' . manasınd:ı olamıyacağmı da ilave etmiş- • . • r,amn os ovaya gon er gı eıaız 
• - Baz ... ut~~~ ~· sarih 11 va- · Ş.:.Oghay, 3 (A.A) - T.ır~~odakı haberinde tehlikeyi §U suretle bil-

zıyet abnalıyu. Botun dunyaya karıı İn- tir. Japon kıtaab bu sabah kmı dokrilmek-1 dinn:·li·r 
..:."1 • L!:...!!1. d ld · NevyorL:; 3 (ö.R) - Nevyor.k Tay- , ... • ... teremn en ...q..ia Üfmanımız o u- sizin Ehef'oyu ijgal etmiştir ı -y _ _ı• .. d b • d _ı .. I' . · mis gaze~e~i, Amerika mesai fcdcr.asyo- · · - cuı gun en erı evam euen 
iunu açıkça soyleme aya. nunun Japonya aleyhinde iktısadi ve ma- Hankov, 3 (A.A) - Pukov - Ticn-

1 
müthi§ bir kasırga, üzerinde bulun-

Bu sözler üzerine derltal kür~e çıkan li ·boykota· teklifini reddettiklerini ya.z- tsin §imendifer h&ttman cenup mmtaka- dueuı:n.:z bangizi parçalamıtbr. Par-
hariciye nazın Bay Hirota hatibi sustur- ktad J j cındıı yapılım J~pon hücwtıu bütün ıid- 1 

ra!anan buz d!l:Wlan arasında elli ma ar. ı :ı- = 
muı ve tamamen aksi bir vaziyet ala- Tokyo, 3 (ö.R) _ Pekinden Japon deı;yle devam c~ktedir. Çin mevzile-, melre!i!!: yanUor vardır. Şimdilik 
rak: konıolcsu ıebirdeki e<:nc'bi konaolosla-l ri ilcrlemehte ol:ın Japonların topçu ve , ( 300) metre uzunluğunda ve ( 200) 

«-•--"'tere bizim dostumuz.dur. Bil- b 1 y • · · · ı' ta .. yueleri ta:afından o:.iddı::t!e bomın- m,..tre ae-iıtlı"g~·ınde bir buz parcaaı ....... nna ya ancı arm angçe nenrının ,ama 1 • "' j " ,., ·•-ı • -
yük Bnta:'ya hiçbir zaman Ja.ponyaya ııahilinde Çingtaod:.., l~cl Umma luıdar l:.·•u~, edih::ı~ktedi:-. • . üzerind'! chırmakta_YtZ. ~ulun~uğu-
kafıı vazıyet almamaıtar. 1ngılt~re ile imtidat eden havaliyi tahli:re etmel-eri 1 Çinliler Pen!punun ccnubund3 k~m muz yere tayyare mmesı imini de
dostlUk menf~~dir •. ~zak farkta oy- I icap ettiğini bildinniıtir. Bu tedbir mu- İ r:v::"?. ndır~ üzer~deki. demi: ~ olü höp-

1 ğ~ld~:·. Ufku? dmesi içinde göre
nayacağımız büyük rolu muvaffakıyet- vr:.ka:.attır. Ve Japon ordusunun bu böl- rwwıu tı:Urip d~lerdır. 1 bıidıgım luıc.C!" buzlar pnrçal&.nmı§-
Je bapmıak için lngiltere ile dost ol- gede bir taarruzu ihtimaline ku§ı ittiha-ı Çi."1 :niidaft.a•mı &:u .... vet!er.dinnek için tC'. Rus dlimi Oıto Şnıit 
mağa mecburuz.» Demi§tir. edilmiştir. Suchovfo'dıın Fengpuy:ı alelacefo t3k-1 Sunu bi!dirmekle mübabiyim ki C:erece tulu garbideyiz. Çünkü tayyareler istasyonun bUk 

Tokyo, 3 (ö.R) - Zabıta yeniden Tokyo, 3 (ö.R) - Japon mahfilie- vri'c lat'~b.n gündcn1mektcdi:-. Ticari 
1 

bu felakete rağmen tetkiklerimizi ve Tas ajansı muhabirinin mezkfır lunduğu parça üzerine inebi)ec.:e 
genİf bir komünist suikastını meydana rinde bildirildiğine gö:e Japonlann ta- te!c:on ve tdgrnf ::eı-visleri dunnuıtu-. (nü ahedelerimizin vesikalan ve denizyollan idaresinden aldığı ma- müsait bir yer bulamıyacaklardı~ 
çıkarm11tır. Japon milletini, Japon qçi arruzları devam ediyor. Si;~o civarın-' Suchov:ı::~:ı.'1 c:e:u:bunc'c: ıe:u eden tren- 'ı ruetler kurt.:\rılmı~tır. lfı.mata göre son günlerde Groenland Eğer buzlar dağınık kalırlarsa 1 . 
ve köyliilerini isyana tqvik eden yüz daki mu'harebede Çinliler 300 den fazla 1 ler Per.wunun 88 l:ilorndre ıimdinde Mcıkova, 3 (A.A) - Şimal de- denizinde mühim fırtınalar bqgös- mur buzkıran gemisi istasyona yda· 
binlerce beyanname müsadere edilmi§- ölü barnkllll§lardar. Japon tayyareleri lıiin Nanwchova 12dar cidebJmebted~- nizyo!lan id<'.resi §İmali kutun istns- tenniştit". Şiddetli bir §İmali §arki na§abilir. Fakat rüzgar deği§ir e 
tir. Japon komünistleri Çin - Japon har- Yancçcde asker naJd«len Çin ce.-nilcri- le:. r ycmundan ~ğıdaki tc!grdı alını§- rüzgarı buz kitleleri arasında derin buzlar tekrar ııkııırsa Papanın grı1· - - ı hr : yarıklar açmış ve istasyonun bulun- bu tayyarelerin de inebileceği dalı' 

M ı 
• • • f ı 0 d 1 Şubat snl:aln saat sekizde altı duğu buz kitlesini de parçalaml§tır. müsait bir kitleye geçebilirler. l{eJ:' 

S C 1 s a 1 giin süren şiddetli fırtına neticesin- Y anklar istasyonu §İmdilik doğru- tayyarelerin bu gruba yakın diğer bit 1 ır me ısının es ıın Len onr 1 de İsta.s~,romm bulunduğu buz )~itle- dan doğruya tehdit etmemekle be- buz kitlesi Üzerine İnerek kauÇU~ 
ni parç~lanmıshr. Şimdi 300 metre raber Papanın ve arkadqlarmı ge- kayıklarla münakale tesis et111eter' 

k be f k ı Ad t dbe ald 1 boyunda VC 20 metr" genişliğinde ri almak İşi tacil edilmiştir. de mümkündür. a J fi e e V a a e e } f J , bir parça üzerinde bulunuyo:uz. iki Bugün heyet reisi Şmit Murmans- Her halde grup azasının büyiil' 

f
ı cle!>D i!e teknik yedek edevat mağa- ka hareket etmektedir. T aimur buz tecrübeleri bunların en müsait ~· 

Kahire, 3 ( Ö. ~ından aynldm. Kıymetli o!an her kıran gembi de tayyareleri yükle- lar altında ikametlerini temin ede' 
R.)- Mebuıan , ~eyi lrul"lnnnağn mu·ıaffn!i olduk •• mit hi:Lekete hazır bulunmaktadır. bilecekleri ümidini vermektedit• 
meclisinin fes- ı' Ş5mdi çadın.mmn bulunduğu yerde Buz kitlelerinin kınlmıt olması Pa- Yerlerini deg· i,tirdikleri takdirde 
hi üzerine bü- 1_ ·1·l im b lam k d l kurt lın d t tün Mısırda fev ıcc yarm u hası~ o Aağa aş • ıştır. panın. ve ar .. a ~arının arı a-, telsiz muhaberatının bir müd e 

kalade tedbir-
lere teveaaül e
edilmiıtir. Na
zır lar mec lisi 
gece geç vakit
ki toplantısında 
vaziyeti uzun u
zadıya tetkik et 
tikten sonra f e
ıih kararname
~ı nı okumağa 
karar vermiştir. 

Emirnamenin 
mecliste kırae
tinden sonra es
ki bafvekil Na
has pafa kürsii
)'e çıkarak be
yanatta bulun
mak istemiştir • 

• Meclis inzibat 
kuv vet l e ri nin 
mü da ha le ıine 
rağmen Vaf dcı 
mebuslar meclis 
salonlarmı terk 
etrnelc isteme
rnişlerdfr. Vcft 
pnr ti si krn in 
takdim edilmeh 
üzere bir mdı
znr tnnziı:ı et-
miı;ti:-. 

Kan~anın y~
nında bal nymı 
ge çir mek te o
lan kr:ıl vnzİ
yet:n vahcmeti 
hascb;yle Kah;
reye dünmüş ve 
başvekille ahn
matı icap eden 
tedbirler hak
kında görüşmüf 

l 74/16 de:etc ~ımalı erzı ve 16/24ı sını bıraz mU§kül kılacaktır. kesilmesi beklenebilir. 

• • Batan lngiliz gemısı 
Bir mayna mı çarptı 

tarafından mı denizaltı 

Son sistem bir denizalh gemisi 

yoksa bir. 
torpillendi? 

Lc:ıdr.ı, 3 ( ö.R) - Endemiyon tn- ı Manc!ıester Guardmn kurtanlan iki 1 yorlar. ~ 

ı~. ''~p~run:.ın ~kdenizde batanlmnıı 1 teyfa~ın ~adelerini slabilmiftir. ~unla- . L~?d~~: 2 <.':"·A) - Cebelütt J"fe•' 
iıidııcsı uzc.-ihdekı heyecan devun et-· rm sczlennc balulı."Sa vapurun bır de- bıldınldıgme gore Souttampton ,,e ,1'~ 
rr.cktt?clir. Gazetele:ı-, B. Edenin av~m 1 nizaltı gemisi lara!-mdan mı torpillendi- caıtel kruvazörleri Valansiyaya .,.,. IJ• 
kllJJ'..Masmda b:ı mesele etrafında çok ği biç tc bclli değildi:. etmi~lerdir. Bu seyahatin Endyıııİ0~fil't 
mühiın beyanatım nCi::ediyorlnr. lta1yan gazeteleri i~tc bu ifadelere da- disesiyle alakadar olduğu iyi pııataı 

tür. Kral Fanıkun düğünü ıntinascbctıylc Kahiredc yapılan 1ıalk §enlikleri 

Ba beyanata göre, Forayn Ofis tek- yanarah ln&iliz vapurunun bir denizaltı alan mahfillerden bildirilmektedir· ,_pil 
nik bürclnn Ak denizde kontrol İfİnİ kuv- gemisi tarafından torpillcnmediği ve bir ı Londra, 3 ( A.A) - Daily ~ eJelf ~dt' 
vctlcndirm::!~ için icap eden tedbirlc..-i mayna çarpmak guretiyle battığını iddia gazetesinin diplomasi muhabir• )3. ,aı• 
tesbit etrnİ!lerdir. Bu tedbirler Fransa «liyorlar. İtalyan basını ayni mevzuu nin Fransız ve italyan sefirlerine aı-r;..,_. 
ve ltalya büyük elçilerine tebliğ edil- ehemmiyetle tefsir ederek lngilterenin lan içinde yakalanacak olan tab 11.tt• Kahire, 3 ( ö.R) - Ehram gaze

tesi, Kral Farukun bir miitetddit ronesans partisi muhakkak ki 
olduğu hakkında nqrettiği makale- kral partisidir. Bundan maksadı
de diyor ki : mız, kralın. ıiyaıi bir parti halin-

e- Mısırda hakiki teceddüt ve de faaliyette bulunduğunu göter-

rr.iştir. heyecanuu ve teliafmı fazla buluyor. birlere taarruz edilebileceğine ,,e . de" 
mek değildir. Fakat eski ile mü- Roma, 3 (ö.R)" - lngiliz baamı Ak- Bazı ecnebi gueteler taarruz yapan bunların batınlabileceğine ve bu ~r-' 
cadele eden her yeni fikrin on- denizde meçhw bd- denizaltı tarafuıdan denizaltınm ltalyan olması tüphelerini hiç bir meıele mevzuu bahis 01?'1

0
Jdt'" 

da geniş bir sempati bulduğunu batırılan İngiliz vapuru meselesini ehem- ortaya abnlflardı. italyan ıazeteleri tim- ğına müteallik bir muhtıra veJ'11'1f _.ı.r• 
göstermektir.> mİyetle telkikte devam ediyorlar. di bu ithan:u tdaip eden nefİrYat yapı- ğunu istihbaratına atfen yazınakt 


