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lsoeç kralı Pariste 
Paria, 4 ( ö.R) - laveç kralı Majeste 1 

Güatav dünden beri Pariain misafiridir ..• 
Kral maiyetini tetkil eden bir • ba· 
yan ·.e buausi doktorları ile birlikte kolda
zürde bir kaç ay geçirecektir. Hqmetli mi
aafirin yamı Pariai terlredeceii zannedili-

_yor ._ ---

YENi ASIR Matbaaımda buıhmttır 

bir tamim 
• 

TERAKKiNiN BiRiCiK YOLU KABJLIYETTIR MENDERESiN COŞKUNLUGU DEVAM EDiYOR 

Artık imirlerin arzusu ile Bütüıi ova su altında kaldı 
memurlar değişmiyecek ve bir köprü yıkıldı 

Tut yan bir dlet lıalindedir. Binlerce hayvan bufulmaktan kur. 
talmak için dallara kaçmıflardır. insanca zayiat yoktur 

Elektrik ucuzladı 

Kilovat 
Tarifesi on beş 
kuruş oldu 

Vil411et meclisi 4zcı1an hafriyatıcı 
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~SEVMEK ; . ŞEHiB HABERLERi rzzu.zr.L7JJJ:J Mİ ? = 

SEVİLMEK Viliyet meclisi toplandı • rllZT.07757-ZJ Mİ ? 
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HANGİSİ 
iYiDiR?~.....- Bakaya vergiler üzerinde ehmeiyetli 

görüşmeler oldu. Vali iyzahat verdi •••••••••••• •••••••••••• 

Bay Nejat Bozkurt diyor 
------

ki: 
l l Viliıyet meclisi dün öğleden I011rll sisat ilavesi lüzumu tebarüz ~51! olup bam ettirmiı ve demİJtİr ki: 

"Seven sevilir. Bunun doğı·u uğunu an a- saat öndörtte vali B. Fazlı Cüleçin ri- mevcut varidat menbalarınuza göre dar - cBiz bakayadan futa bir fey bek-
mak istersen kendini, kalbini yokla .. ,, yaaet.inde toplantruf, geçen celseye ait addedilmiyecek tahminlerle tanzim olu- lemiyoru:ı:. Kanuni vuiyet olmasa, ben 

Anketinizin mevzuunu teşkil eden zabıtlar okur°ıduktan 10nra mecliae ha- 1 nan varidat bütçesinin daha fazla kabar- bunlann terkmi cihetine giderdim. Ba
«Sevmek, sevilmel-, iyilik» kelimeleri vale edilen evrak üzerinde görlifmeler tdmasına imkin olmad&ğına göre bu za- kayayı kAldll'dağanu: takdirde baliye tah
üzerinde dütündüm, insan hayat ve ta- olmuştur. ruri maaraflan karfılayacak tahsisatın, &ilatmm artacağına eminim, emniyetim 
rihinde «sevmek, sevilmekt> kelimele- Her sene eylul ayında Bergamada ku- masref bütçelerinde yapllacak tasarruf- vardır. Tahıilıit niıbeti, hallan refahı 
rinin ifade ettiği çekici renk ve hulyalar rulan ehli hayvan sergisi, bu sene larla temini tahtı vücuptadır. \ nisbetinde son senelerde artmaktadır. 
içinde kendimi kaybetmemeğe çalu;ıhm, Bergamada kurulacak büyük Kermes tbtisas cneümenlerimmn, bütçelerini Altı milyonluk bakaya içinde yapılan 
fa.kat her nedense gayri ihtiyari gözü- haftası içinde, yani 22 - 29 Mayas tari-

1 
tetkik ve ihzar ederken maruzatunızı na-ı tahsilit, ben de pek ıila ba1iyorum ki tat

mün önünden sinemıı fC?J'İdi gibi bir la- hinde açılacaktır. Vilayet me-l;·i baytar: zara alarV< bu zaruri mıı.sraRan ka11ı· minku değildir. 
kım tarihi hadiseler geçmeğe bn.fladı. müdürlüğÜnün bu hususta.ki teklifini mu- layabiJmek ve bütçede tevazünU temin Yeni bir tahrir yapmak faydalıdır. 
Dünyada yaşamıt ve yafayan her ferd vııfıl: bulmuştur,. ( edebilmclt üzere bütçelerde sureti wnu- Esasen ikinci bir tetkiki itiraz komisyonu 
tarafmdan kullanıldığı halde bir türlü h:mir - Kemalpıışa yolunun yeniden mİycde tekliften yüzd .. ondan llfllkı ol-ıfalaliyete geçmek üzeredir. Vuiyet ıu
te~irini kaybetmiyen bu kelimelerin fert i111ası için yapılan teklif, tetkik için vila-

1 nmmılk üzere tasamıf temin etmeleri va-ıdur: Altı milyonluk bakayanın tahassul 
ler ve kitleler üzerindeki yapıcı ve yıkıcı yet mak mına tevdi edilmiştir. zİyetin zaruri bir icabıdtr. etmiı olması anonnaldir.• 
kuvvet ve kudreti karşısında hayran Manisa sıtma mücadele riyasetinin, Bu maruzat ile 938 varidat bütçes • Bütçe encümeni reisi B. Nuri Esen, 
kaldım. KarşıyAkada yapılacak bataklık müca-

1 
heyeti umumiyesi teklifi veçhile 2 ıru1- ı bu varidat bütçesinin müzakeresi müna-

Milletleri en kanh harplere sürükleyen, en ölmez sanat eserle- ~ele~i~de sarfc~ilmek üz~re ayn~asını, yon 4~9,360 lira olarak yüksek meclisin 

1 

sebetiyle Ualarm ıöıterdikleri bauasi-
rini yarattıran, abideler, heykeller diktiren kuvveti dü,ündüm, utedıgı 5000 lıralık tahıısat talebı mu- tasvılnne arzolunur.• yete tqekkür ederek bakaya vergilere 
zaman, zaman, yer, yer Hürmüz, Venüs teklinde ilah iletip insan- vafık görülerek bütçeye ilavesi kararlaı- 1 

V tıridatm nevi ise ıöyle rakamlandı- 1 temaa etmit ve bakaya vergilerin gayri 
ları kendine taptıran, Hurilefİp cennete yerleten kudreti tahay- mııtır. nlnuıtll': kabili tabıa oldutu hakkındaki kanaate 
yül ettim. Her türlü ter ve fesada alet olan, hanumanlar yıkan, VARiDAT BOTÇF.St Arazi vergisinden 644.010 lira. bina ittirak edemiyecefini aöylemiftir. Fakat 
~açlar, tahtlar terkettiren, memleketleri yakıp yıkhran, öldüren, Bunu müteakip, 938 yılı varidat büt- v~inden 848,1~? lira, munzam ~-~B. Esen, baka~amn ~übim b~ lıaammm, 
zındana attıran, zincire taktıran sihri, büyüyü hatırladım. Habil çesinin ilk müzakeresine batlanmıftll'. Bu ssdı .buhran verguır.d':". 213~90 ,'ara. 1 ~~da t~ ed~~esinden netet 
kardefİ Kabili boğazlarken, Yusufu Zelihamn ihtirası yüzünden hususta bütçe encümeni hazırlanan ra-ıd~il?'ed~. alınacak vilayet ~· lOletüğıru ve. ~y~e. b~ yek.~ bbanldıtt 
zındanda yatarken, lsanın çarmıhtan· atılmıt cesedini Marya ta- porda 938 bütçesi hakkında aıağıdaki bm lira, upirto ve cnqnlbab küulıyeden husule cetirdıiini ıoylemqtir. 
rafmdan ıüriiklenirken, Rokseli.nın naz ve İfvelerine dayanamı- iaahat ven1mektedir: alınacak viliyet biuesi 21,490 lira, nak- Sah günü, varidat bütçesinin ikinci 
yan Kanuniyi oğullanna boğazlahrken görür gibi oldum. Filim Bütçede yazılı olup yekUnu 2 mi.iyon di yol vergüi 495,860 lira, bedesıi ,.ol müzakeresi yapılacaktır. 
uzanıp gidiyOl'du, Kleopatralar, Katerinalar, bilmem kimlerin 494,360 liraya baliğ olan varidatın ı vergisi 57000 lira, zebbiye resmi 2390 

B. Faik Ener 
istifa etmemiştir 

Evvelki gün Şehir Meclisinde, bit 
§dıir meselesinin müzakeresi esna· 
sında cereyan eden bir mün~aJI 
mülhem olarak g\ıya dalm.i encüınen 
azasından bay Faik Enerin istifa et· 
tiği dün f8Yİ olmuıtur. Yaptığurltı 
tahkikatta bu haberin tamamen yan· 
lif olduğu, aradaki münakapn.Ul ,,fi· 
kir teatisinden ibaret bulundugokoı 
esasen istifayı icap ettirecek bir n · 
ta bulunmadığı öğre~ir. ~1 
Faile Ener, dün alqamki be~ıye 
daimi encümenine iştirak etnııttU'· 

-<>-----

Meyveli ağaç 
fidanları 

Vilayetçe dağ köylerine tevzi edi· 
lecek meyvala ağaç fidanlan hazır;· 
tılmağa baflanm11br. Burnava ~ ı· 
raat mektebinden 500 lira tutanl'dı 
fidan .aynldağı gibi Bursadan da ~e-
tirtilecektir. Bu fidanlar, dağ köY ~ 
rine tew,i edilerek köylünün g~i· 
kaynaklarının artmasına yardun 
lecektir. 

--<>----

iz.mir mezbahasında 
ikinci kanun ayı içinde t.,..mir nıe~ 

bahasmda 9352 bat hayvan ket 
miıtir. Geçen senenin ayni aJ11'1 

nazaran bu yekunda cüz'i bir art· 
ma vardır. 

• 
Ticaret odası seçimi 

Ticaret oda meclisi ~ ;:: 
zartesi günü yapılacaktır. $eçİlll Iİ 
zırlıldan tamamdar. Odaya ka~~ı 
bü~ün azalar pazartesi gÜnÜ ~~ 
saat dokuzdan akıam on yediye ~· 
dar reylerini kullanacaklardar. 

-<>-----

Maruf bir tenör 
aevgi, atk, nihayet fuhut maceraları ıür'atle geç"yordu; fakat fi- nu1yon 705,410 lirasını yani hemen be- lira, tq ocaklan basdah 14320 lira, em- Otelcilerin Ü t 
limin ıür'atli devrinden beyni01 dönmü' ve dıılmıtım. Hayalimde men dörtte üı;ünü arazi. bina ve bun- lıik ve akar icar bedeli 301600 lira, em- m racaa l şehrimizde 
mi, rüyamda mı? bilmem, önüne durulmaz bir kuvvet olan «sev- fara munu.m iktısadi buhran .-ergisi teı- lak satlf bedeli 80.000 lira, balkın di- Otelciler Deherdarlığa bir iıtida 
mekıti nuıl anlayacağım derken Hüseyin Rif at'ı, Hayyam'm hu- kil etmektedir. Bu üç verginin 936 ae- ne geçmesi faydalı görülen bağ, tada, ile müracaat ederek otellerine gelen Paris Opera komiğinden, Mil~ 
zurunda diz çökmüf gördüm, Hayyam Fara diliyle: nesi tnhs:1atı her ne kadar bir milyon zeytin_'~ ve bun~ mümasil gayri ~enkul müşterilerden latanbul ve Ankara- operasından ve Atina milli ~ 

BA BOTI.................. dört yüz bin lira tutmuı ve senei Mli- bOOelı ~s.ooo lara, hastane ve d!ıpan- 1 da olduğu gibi, yalnız gelif beyan- ımdan tenör bay Gaıton d~ ~..Jd 
cDinin, camianın koyduğu her türlü kayıt ve alakalardan ken- ye tahakkukatı da bütçeye mevzu mu- serler hUıla(ı 7940 lira, at koıulan ha-

1 

namelerine ikİ§tt kuruşluk maktu tehrimizde bulunuyor. önüm~ 
Elini kurtararak deli gönlümü bir güzelin zülfü teline bağladım. bammenatmdnn daha az bulunmuı ise ıılata 1700 lira, vesait nakliye rüsumu pul ilsakiyle iktifa edilmesini, gidif (10 Şubat) perfembe günü saat 
Her kea allahına tapmak için Ki.beye gitti, ben Kabeden putpe- de, bu vergilerin tahakkukata göre tah- 12·COO lir:ı, satılacak qya bedeli 700 beyannamelerinin puldan istisnası- de Elhamra sinemasında, Yurı~ 
reıt olarak döndüm» diyordu. Hüseyin Rifat Hayyama fÖyle ter· sil niıbetinin buinece tahsilleri zamanın- la:ı, l'IUlAf ve masraflardnn istirdat 900 ru iatemiflerdir. konsolosu bay Emil Vrisakilin !t 
cürnan o\uy4M'du: da yüade otuz ikiyi tecavüa etmemek- lira. hncuahlardan iatirdat 500 lira, fa- Defterdarlık, İfİn tetkikini vari-ı mayesinde bir fan resitah vtteC-

Bir gür.el yüzlü, güzel gözlü, güzel dilbere Sf! , ilıen vil"yetİ:mi%e · d vir seneaİn· izler lO.OOO lira, mütenevvi varida~ 14 j dal müdürlüğüne bildinniJtir. tir • 

.__________ G&lffinü liiiptcrarak almalu~ ,_.,,__, ....... ....,= .. = .. =--"-buna--il-'a.::'-tenak Y
7
ihde el~1•1k altı ....... L P.·.~~ı/ih'as~:ifsoooıira ,.gJ;:i · JZMJR HAFRJYA TJ 

Gece sıiindüz ckara Hvdo» rle yanmazsa gonul ...... ~,•ıı>. 
vnu ~trl!eçhile nurlanatramaz «aJ'» la agürıef» t silat miktarlamun 936 senesi ilk alta tar. 

Bunlar ki.ae ki.ae çektikleri tarabm teıirile sermest olanlardır. aylık tahsilat miktarlarına göre vasati MONAKAŞALAR 
Daha ajt.r bath birisini bulup sorayım dedim, kartıma Yumu olarak yiixde otuz bir fazlalık gösterme- Varidat bütçesi görütülürken eczacı 
Emre çakb, huzurunda el pençe baf eğdim, durdum, gözlerim si ve hakiki bir tetkik ve tasfiyeye tabi B. Ferit, avukat B. Ahmet Şükrü, B. 
yerde sualinizi aordum. Derhal: tutulduğu takdirde hayli azalacağa fÜp- MUitafa Münür, B. Nuri Esen ıöz ala-

Ey hocam, ben ıeni seveli, gözüme cihan görünmez. he3İz olmakla beraber yine mübi.ın bir rak mütalaalarını söylemiJler ve vali B. 
Ben ıana iifık olalı, ne cihan, bu can görünmez. yckün tutacağı tabii görülen bu vergiler fazlı Güleç bunlara cevap venniştir. 

Cevabını verdi. Yunusun sevdalıyı böyle tabiat ve cemiyet ka- bakayasmm tahsili emrinde idarece bü- Azalardan bazılan, bina ve arazi ver-

Via Dora yeraltı yolu 
restore edilecektir 

ldelerini dinlemiyen bir çılgına benzeten tarifi karsısında tir tir yük gayret ve faaliyet sarfedilmekte bu- gileri tahalıkukatında bakayaya ayni.an 
titreyerek geri. geri çekildim, kaçar gibi uzaklatırk~n önüme Sü- lunması hasebiyle, idarenin en esaslı ge- kımndan bdısederek bu sene nyni ran
leyman dede çıktı, kendiıine: lirini tqkil eden bu üç vergi tahsilatın- dananın alınıp alınamıyacağını sormuş-

- Dedem, çok isabet oldu da sizi gördüm, ban:ı <Isevr.ıek» ne da, 938 sent!$İnde daha memleketin lardır. 
günlerinde İzmiri Fuar 

olanlar 
ziyarete gelecek 

gezeceklerdir dir anlatsana. umumi iktısadi inkipfı ve kalkınmasiyle Eczna B. Ferit, baltaya vergllerin tı:-, bu tarihi yolu 
Sağ elini kalbi üzerine koyarak: müterafık bir geniılik sa.lih görüleceği mir vilayetinde çok yüksek bir rakam 

Rahı aıkı •anma gafil serseri bütçeye konulan muhammenatın elde ifade ettiğini, bunun hususi bir manası Belediye, lzmir civarındaki tarihi 
Belki lıemter ne•nedir vermek f>t!rİ edileceği kuvvetle tahmin edilmiJ ve bu olması icap ettii!ini, bu ve:{tih~r tabak- eserleri muhafaza ederek bunlann 

Dedi ve yürüdü. Şuraya buraya bakınırken akhma. g~ldi, ca- wbeı>le teklif oltaıan miktarların aynen hukatmın zamanmd:ı çok yfiksekten ya-1 meydana çıkanlması için faaliyet 
nım; bunlar birer mistik adamdır, dervittir, mütasn.vvıftar, kafa- ibkaıı encümenimizce de muvafık gö- pıldığını, tnhrir kıyrnetf .. rinin ;ündi bul göstenneğe başla.mıştır. Belediye 
larına ölümden batka bir şey girmiyor. Bunlar için heyat bu dün- ı:-'.ilmüttür. emlakin veya arazinin satııından hasıl reisinin ba§kanlığmda bu gayenin 
yada değildir. Bunların hayat telakkileri bamb ,Icadır diye dö- Varidat bütçesinin diğer kalemleri de olncııl: teme~ul knpatı.lamıyncağuıı söy- istihsali için Kültür direktörü, anti
fÜnürken öteder gök gürler gibi top aesleri, nt kifnemeleı.-i, lnhç 936 senesi ta.~silata esas tutulmak ve 937 lemiı ve §unlan ilave etmiıtir. kite müzesi direktörü ve Vakıflar 
şakırtılan arasından gür bir ıea, Yavuzun scııi lru?n:ıma ge[di: senesinin ille altı aylık tahsilatında görü- - Diki-at ediyorum, bakaya vergile- direktörünün İ§tİrakiyle bir toplantı 

Şirler pençei kahrımda olurken lerzan len fazlalık nazara alınmak suretiyle tes- rin tahsilatı en fazla ehemmiyet ven1en y&pılarak bu eserlerin tesbitine b&.§-
Beni bir gözleri ahuya zebun elti felek. bit ve teklif edilmit bulunduğu cihetle senelerde yüzde yedinin üzerinde bir lanmıştır. 

Bir aralak Saadabatlan Lale tarhlarına gez~ektim. Uza!ı:tnn encümenimiz bunlarda dahi bir tadilat rakama baliğ olaınanuıtll'. Bakaya vergi- Heyet Kadifekaleye giderek tet-
aaz ve çengi ıesleri İfİttim, birisi: icrasına mahal ve lüzum görmemiıtir. lerin tahsilinde rastlanan güçlükler, bd- kikler yapmqbr. Müze müdürü bu-

Kız oğlan nazı nazın, fehlevent avazı avazın, Ancak bu sene bütçesinde karfılıklan ki de haliye vergilerin tahsilatına bilete- da heyeti tenvir etmiftir. Kadifeka-
Bela•ın ben de bilmem, kız. mrıın, oğlan mısın kô.lir. tutulmau zaruri olan bazı masraflar bu- air yapabilir. Bendeniz ba itibarla. ara- lesinde kadim Roma eserlerinden ta-

Diye yayık yayık bağırıyordu. Bunlarmki sevmek değil, mey, lunmakta ve bunlar için de bütçeye tah- zide olduğu gibi müsekkafatta bile ye- rihi kıymeti biiz tabtezzemin Via 
ney, gül, mül, nale ve heyhey, itü nuf, müptezel fuhuttur dedim. ıisat konulması icap etmekte oldufu gi- ni bir tahrir yapdmasuu faydalı bulu- Dora yolu restöre edilerek kullaruJla 
Görmek İstemedim, ne yapacağımı fatırmıthm. Kendini, varlı- bi muallimlerin mesken bedelleri ve terfi nım. O zaman idarei bwuaiye, varidab- bir bale getirilecektir. 
ğını «afkı vatan ve milleb yolunda feda eden Namık Kcmal'i tahsisatlarm da bütçeye tamam oluak nı hakiki bir rakama istinat ettirecektir. Bu yol fuar zamanına kadar ik-
görüverdim. Ben aormadan o söyledi: konmaıntJ ve 936 bütçemiz hesabı kat- Bu vergiye yapdan itirazlar ber gün art- mal edilecek ve fuan ziyaret için 

Me•t iken nehyeylemiıtir hak •altitından bizi isinin verdiği karııldaız açık ta yüksek rnaktadar.• gelecek olanların görmelerine mü-
Ol •ebepten yaredir hep •ecdei me.tanemiz. meclisin malumu bulunmuıtw. Vali B. Fazlı Güleç izahat vererek, aaade edilecektir. . 

Daldığım rüya ve hayalden uyanmca tekrar dütündüm. Bu zaruri masraAar ve borçlar nazara komisyonlara yapdan telkinin ne wayeti Kadife kalesi hafriyabrun burası· 
Dr. Freoed ile görütecektim, ona kadar gitınektenae <esevmek alınınca bütçemizin masraf lwnunın ye- ka.zandırmalc, ne de binalann hakiki kıy- nı tqcir ve imar için ayrılan tabsi-

mi? sevilmek mi? iyi» diye kendime ıordum: kfuıu iki yüz bin liraya balii olacak tah- metlerinin dumana inmek olduianu te- saltan yapılması muvafık görülmüt-
lçimden bir ıeı: ~ • 

tii
. 
r. 
lzmir hafriyatı içinden geçen ef' 

ki suyun Kadife kalesi ve Pağos da• 
ğı böğründeki kaynaldannm Kül• 
türparka götürülmesi muvafık g& 
rülmüıtür. Bu ıudan, Kültürparkıll 
intaıına bqlanan ıun'i gölde istifa• 
de edilecektir. 

Eski Agora önünden, Namazgah 
caddesi boyunca Kadife kalesine bit 
cadde açılarak isminin Pağoı cadde-
si olması muvafık görülmüıtür. 

Belediye bu yıl lzmir hafriyatın• 
3000 lira tahsis etmeği tuarlamıt· 
tır. 

Bu komisyon ıık sdc toplanb.lat 
yaparak tarihi eserler üzerinde de 
çalııacaktır. 

** Kültür bakanlığı, lzmir hafriyab~ 
na mani olan Namazgihtaki Tahtab 
mescitle sebilinin Antikite müzele· 
ri namına satına ahnmuuu muvafdc. 
bulmuı ve tahsisatını göndennİftİr• 

- Sevmek, sevgi, masumdur, kalpten kalbe yol vardır. Sevgi, ~ 
sevgiyi çeker, sevmeden sevilmek olmaz. Bir kalb ıevgi ile çar- ZEVKiNiZi TA TMtN EDECEK RUHUNUZDAKi TEKMiL SIKINTILARI GiDERECEK YEGANE FiLiM 
pmca kartıımdaki kalbin de ayni hiıle çarpmaaı tabiat icabıdır. 
Buna inanmıyanlar sevginin yükıck bir duygu olduğunu bilmi- MEŞHUR f E R N A N D E L iN EN GOZEL 
yenler ve ıevgi gibi yükıek bir duyguyu süslü bir siper olarak FRANSIZ KOMlôl KOMEDiSi • 
kullananlardır, dedi. KAHKAHA ... GENÇLiK ..• NEŞE ... ZARAFET ABiDESi... 

Muvakkat fiziki zevk ve hazların tatmini, tenaaüli arzuların 
teskini için ıöıterilen yapmacık hareketlere, kırıtmalara, ıınt
malara, manalı bakıtlarla_ enfes bir parça diye güzel bir kadının 
pqine takılarak yapılan taarruz ve taaallutlara, namuı ve iffete 
tecaTiizlere. caennekıt deiil düpe düz kadın avcılığı derler. 

Av-cı en güzel bir kufU, en cana deier bakıtlı bir ceylanı acı
madan YUnlp yere serince nasıl merbamebiz bir zevk duyarsa, 
en mi.aum kadını av-lıyanlar da ayni zevki, aynı hazzı duyarlar, 
fakat ne kadar yazık ki bu iki avcıdan eYYelkiıinin kullandıiı ıi
li.h, atq ıaçan tüfektir. lkinciıininki İse ıibirli, büyülü cseYmdu 
mefhumudur. Bu mi.ıum duygu ifadesi; hile. deaiae, kurnazlık, 
,..klabanlık gibi zeki Ye kandırma kabiliyetinin teYtani uıtalıkla 
kullanılıtıdır. 

Son söz csev-en sevilin. Bunun doğruluğunu anlamak istersen 
kendini, kalbini yolda! 

ALSANCAK: NEJAT BOZKURT 

GÖR .. İŞİT .. SÖYLEME .. 
3.000.000 Fransız frangına mal olan bu muazzam filimde dinleyeceğiniz nükteli sözlerin ... ltitilecek tarkıların zevkine pi

yan yoktur •• Bunlardan batka en modern danalar ... Havai tarkıları ..• Ve danılan ..• Muhteıem revü sahneleri görülecektir ••• 

PROGRAMA iLAVE OLARAK 
1 

PARAMOUNT JOURNAL ... RENKLi MJKJ VE KAMERiN ARZ ETRAFINDAKi DEVRi... 

TEKMiLi BUGtJN 

SiNEMASINDA 
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Musevi 
vatandaşlar 

, 
iiiRJ : -zz=-: .. iiiiiiliiiiiiiim..,..., __ ..,. _________________ s~·~A~\:.:~~A~:~3.._. 

lit+Jmı.t!i.illmm 
ispanya 

Bir lngiliz 

sahillerinde 
• • gem ısı daha battı 

batırnuşlar 

T üı·kleşmek için ay
rılık ifade eden mü
esseseleri kaldır .. 
malıdır 

Aydın seylibı 
Aydın valisinin ver--0-

Gemiyi tayyareler - BAŞT ARAFI J -iNCt SAHiFEDE _ 

BA • 

~~yatlarını burada kazananlar Türk
turler. dikleri izahat ~ RSELON, 4 (A.A) - 1ngi- ı BARSELON 4 (AA ) • . Türklüğün icaplarını yerine ge-

bandıralı Alcira vapurunun Bar-ı ra va uru M . , ed. . - Al~.·-, sahil karakol ve bir balıkçı gemisi tırrnek bu şerefli sıfatı kazanmış Menderesin tasması ile hasıl olan seyr f. · · A d 
telonun Yİrmi mil açığında b d . p a~otgu en gelen uç tarafından kurtarılmıştır. Ademi olanlar için bir borçtur. 1 d

. ~ ap acıasmı ve y ın 
ovasının su a tın a kaldıgım dün haber aldıgv ımı ı· 

balı •aat 6 45 u aa- enız tayyaresı tarafından batınl- müdahale servisinin .. h"d' d M 1 
b')d• • ' le bahrıldığı resmen mı§tır. Vapur kömür y'"k1"' 'd' ıs[ k im • muıa .. ı ı e aa esef bugüne kadar Musevi 

ı ırılınektedir. kİJide "b t J .. u u ~ ı. urtu uştur. Alcıranın murettebatı vatandaşlar bu mevzuun eh . 
-- n 

1 
are 

0 an murette atı bir. aaat 9.55 le Barselona gelmi~tir. yetini kavrıyamamıslardır. Süesmkı~ 

hakkınd d ~ h b . I z zaman aey ap 
. . . . a en ogru a erı a mak için derhal Aydının dev erli va 

im B. O~demir Gündaya bir telgraf çektik. B. Özdemir ~ünda : 
dan aldıgımız cevabı aynen yazıyoruz: y 

M d 8 t k bi!indfn. ka1arında . Türkleşme c:-
ı sır a vazıye arı ı s~:;~:~~~~::·~~~:~~~:~:~;~: 

«Mendere•in taşma•ı fazla olmuatur. O b .. ··k k l d k vanın uyu ışmı 
•u a tm a almıştır. Yollarda, köyİerde ve köprülerde tahribat 
vardır. insanca :z.ayiat yoktur.» 

Sovyet ilimleri 
kral daha balayını geçirme

siyasi zorluklar karşısındadır 

reket gösterememişlerdir. 
Kırk elli yaşına gelmiş adamları 

bugün Türkçe konuşmağa mecbur 
~tmek oldukça güç, hatta belki de 
ımkansız l::ı.,ir iştir. 

Lakin yeni yetişen nesilden on- Büyük tehlike içinde 
hala çalışıyorlar '1a Paris, 4 ( ö.R) - Kahireden gelen 

herlerM d · · •:ı_ j}'~ ·~ Jtet un- a vazıyetin gıttwçe neza- • ' 'I J 

'-İn kesbett.iğini gösteriyor. Vafd partisi-
' rnebusan meclisinin feshini kanunu 

ea.aiye k b" b k 9- arfı ır are ·et suretinde te-

ların Türkçe konusmalarını İst~mek 
hem hakkımız, hem de vazifemiz
dir. Bunu yapamazsak bu hareket 
hem bizim için bir dirayetsizlik hem 
onlar için bu ayrılık bir tehlik~ teş
kil Pder. 

Mo~kova, ~ <?,.R>. - Tas ajansı bildiriyor: Kutupta parçala. ;an hı~ bangız uzerınde kendilerini tehdit eden büyük tehlike. 
ere

1 
ragmen kahraman Rus alimleri ilmi tetkiklerinae devam edi. 

yor ar. Lilkki ederek §iddetle protesto etmesi, 
haısa mebu$an meclisi binasmdan 

•Ancak cebir ve kuvvetle çıkarız.» di-
l'en b' k b ~ ır ço me usların orada açlık gre-
tiirıYaparak kalmakta ısrar etmeleri bü· 
~Mısırda çok endişeli bir vaziyet do-
. uştur. Genç kral, daha balayını gc.-

fırrncd · ~ h 
1

1 
en sıyası ayatının en zor prc-

o enıı . 1 
erı carşısındadır. Genç Mısırlılar 

J>artisi il Vafdd · . e an ayrılan Hızıp ve dığer 
J>ıtrtıl . Ü • 1 I erın erı ge enleri kral Faruk etra-
lnda toplanmış İseler de Vafdcı1ar M:-
•nın b"' .. k ) uyu ekseriyeti kendi taraflarında 
0 duğuna kanidirler. 

· Kahire, 4 ( ö.R) - Gazeteler rtıecli
~feshinden sonraki vaziyetle meşgul-

er, Ehram diyor ki~ «Bugünkü buh-
~~n1?1 hükümdarla Vafd partisi arasında ~ "'.~ ~ _ . · ifli- . . _ 
b~r •htilaf şeklini almasından mesul olan • '"' · ' "' i;;jıi;lıi.%41§:fuı,, ... ,.&l'v 
•-~t Nahas paşadır. Eski başvekil kral • Mısır kralı Faruk ve kraliçe balayı içinde .. 
....-afınd l d"ld hnı olmuştur. Vafddan ayrılmlf olan Na-ı « Vaf"c·• ...... ., ı'thDmları beyhud d' -..1... an az e ı İğini bildiren mektubu Um• .. e 
1 l>• --··-·· - as paşaya karşı mücadele vazivctinde- Ren m .. ı.. .. q.... ~ı: · : L • • ır. 
ebnekte serbest bırakmı~ olsaydı Vafd· ederek diyorlar ki: cağmıı biliyod~m. lfu takdırde mem-
c:ı)_,. Nahas paşasız bir kabine teşkil ede- «Nabas p:ışa kabineden ç~kilmekle leketi vahim bi · buhranla karıılaştırmak 
tek lne<:lisin ekseriyetine dayanan bir hü- tahrik yolunu tutmamış olsaydı biz ka- mesuliy~lİ..'lİ kaluI edemezdim. Tuttuğu
l&iiınetten iktidar mevkiindeıı ayT1lmama· bineyi teşkil edecek, Vafd partisi yine mu:': yol en t:>1bii olan yoldur. Zira mil
•trıı temin edebilirlerdi. Fakat Nahaıı pa- iktidar mevkiinde kalaca, mecfüten iti- letin haker;:ıli~ine mürael'at edile::ektir. 
ta bu ~ekilde azledi1mit olmayı bir ıah- mat reyi alabilecek bir hükümetin mev- Yeni İntihabatta hükümet partisinin ek
•i Prestij, bir kanunu esasi meselesi ya- cudiyeli meclisi feshedilmekten kurtara
l>arak partisini kendi arkasından sürük
lenüş 'Ve V af dcılaruı yeni hüküm eti tef
lril ederek kralla tqriki mesailerine mi-

caktı.» 

Ba,vekil Muhammet Mahmut pafa 
ıon buhran hakkında tunları söylemiştir: 

seriyet kazanacağını ümit etmekteyim. 
Bugün gibi yarın da kanunu esasiye say· 
gı göstermekte devam edeceğiz. Yaptık
larım?Z me§rulİyt!te mug&yir değildir.:& 

Bugünün şartları içinde Musevi 
vatandasların, Türkçe konusmalan
na, Tiirkle~nıelerine imkan Yoktu 
Çünkü ana yasanın kendileri~i Tür~ 
saymalarına rağmen onlar hala 
ekalliyet hayatı yasamaktadırlar. 
f\l~ktepler_~ ayrıdır. Musevi mektep
lennde T urkçeden fazla Musevice 
Fransızca tedrisata ehemmiyet ve~ 
rilmektedir. • 

Hastaneleri ayr .dır. I3eneberit ce
miyeti faalivettedir. Her nereden ba
kı'm"' bakıl.,ın onlar hala ayrı bir 

ekaHiıet, bir cemaat hayatı vasa
ma~ta, ayrılıklarını mu ha faz., - iÇin 
ne lazımsa yapmaktadırlar. Bu sera
İt 'hında Türkle rae cerc\anının 
kuvvetlenmesine, hızlanmasına im
kan yoktur. 

Museviler düşüncelerinde samimi 
is.eler her şeyden evvel, mektepleri
ı;ıı. .had<>n"'L.,._;.,; ~~ı:~l--=-J- L · 1-1 , 

lar. Kayıtsız ve şartsız Türklük ca
miasının içine karıştıkları, Ti.irk kül
türii i!e terbiye gördükleri gün dava 
kendiliğinden halledilmiş, ayrılık or
tadan kalkmış olacaktır. Bu doğru 
yola girmek Museviler içi.n hem bir 
vazife, hem de isabetli bir hareket
tir. 

HAKKIOCAKOGLU 

Köy katipleri yalnız köy Bursa Merinos Fabrikası 
işleriyle uğraşacaklar Yurd Trikataj 

seksen besini , 

ihtiyacının yüzde 
karşılayacaktır ANKARA, 4 (Hususi) - İç ba-ı lerde alakalı köy muhtarlan arasın

kanhk köy idareleri çahsmalarından da kararlaşan ve idare amirleriııe de 
lam verim alınabilmek için yeni ve bildirilen haftanın iki gününde çalış-
lnühim bir karar vermiştir.Bakanlık mıyan köy katiplerinin ücretleri kati Bursa, 3 (Hususi) - Sümel'bank ta· dığındanberi ve hele son zamanlarda el 
Lu karan ile köy hesaplarının pü- surette verilmiyecek ve çalı§madık- rafından Bursada kurulan Merinos fahri· ile tutulacak kadar faydalar görmekte
tiizsüz ve noksansız yurumesını, ları günlere ait ücretleri köy sandı- ka~ı, yurdumuzun biricik taranmış yün dir. Bursada i~si:ılik azalmıştır. Bursaya 
köy idaresini ve hatta fakir köylü- ğına irat kaydedilecektir. Bu ücret- ipliği fabrikası olması itibariyle, yün en- fabrikanın mevcudiyeti dolayısiyle bayii 
)'Ü arzuhalcı dükkanlarından ve se- leri kesmiyen ve aandığa irat kay- düstrimizde büyük bir ehemreiyet taıı- para girmektedir. Şehrin Muradiye sem
hepsiz şehre gidip gelmekten kur- detmiyen muhtar ve azalardan usul- maktadır. Bu fabrika, tam kuvvetiyle iş· ti pazar günleri adeta bir gezinti yerini 
laracak ve nihayet kanunlarla artan ıüz verilen ücret mikdarları idare ]emeğe başlad•ğı zamen, memleke•teki andırmaktadır. Birka'S sene sonra Bur
\'e tatbik sahasını gün geçtikçe ge- heyetleri karariyle derhal kesilecek trikotaj ve dokuma ihtiyacının yüzde sa, bu semtte küçücük ve modem bir 
ll_İ§leten köy işlerini tam bir hassa- ve köy sandıklarına yallrılacaktır. seksen beşini karşılayacaktır. Endüstıi Merinos ~e?~rinin doğmasını dört gözle 
~ıye~le günü . günü~e çıkarabilmek Köy katipleri, köylerde okur ya- programımızda mühim bir ye~· alan Me- beklemektadir. Bursa küçük vilayet ol
brıkanını temın etmış bulunmakta- zar ve hesaba aklı yatar, köyün büt- rinos fabrikası, bİtl müddettenberi tecrii- makla beraber kuvvetli bir İpekli endüs
dır. Bu karara göre köy katiplerin- çe ve hesap işlerini yürütebilir adam- be işletmc~ine muvaffakıyetle devam et- triye sahiptir ve bunun yanında da hala 
de? nufusu binden yukarı köylerde lar mevcut oldukça dışandan her mektedir. Bu tecrübe işletmelerinde el- el dokumacılığı yürümektedir. Endüstri 
dauni surette, nufusu be~ yüz ile bin hangi bir sebep ve bahane ile ki- de edilen iplikler, Avrupadaki benzerle· erbabı Merinos fabrikasının imalatından 
arasındaki köylerde gün aşırı, nu- tip tayin edilmiyecektir. rini.n aynıdır. 1 büyük ümitler beklemekt:? '\a yün do-
fusu beş yüzden küçük köylerde Köy katipleri çalışma günlerinde Fabrika, yalnız ekonomik hayatırnız- ı kumacılığına doğru mühim bir temayül 
haftada iki gün köy konaklarında fa- bulundukları köylünün dertlerini da iyi tesirler yapmakla kalmıyacak, yün göstermektedirler. 
•ılasız l ki d l ki 1 1 • "d endüstrisi bulunan her memlekette ol- Taranmıc yün ipljgı-· i .. i, memlekette ça ışaca ar ır • din iyece er ve üzumu o an ıstı a- " " 

k 
.. Köy katipleri memur edildikleri ları da yazacaklardır. duğu gibi, yün cinslerinin ıslahı işinde de yeni olmasına rağmen Türk İşçisi bu sa· 
oylerde münhasıran köy iıtleriyle mühim bir rol oynayacaktır. hada büyük bir zeka ve kavray1~ kabi-

Uifaşacaklar ve kaza merkezlerin- --o-- Şimdiye kadar memleketimi:z:~e bu sis- liyeti göstermiştir. En fazla bir hafta sü-
de köye ait işler için de olsa çahştı- Belcika, Fransa ve temde bir fabrika kurulmadığı için yerli ren öğrenme müddetinin sonunda cid-
rılaınıyacaktar ve mevzuata uygun , kaba yünlerimiz taranmamıf iplik sistemi den randıman verecek kabiliyete yükse· 
dü§rniyecek sebep ve vesilelerle ça- /ngif terenin fikrine üzerine yalnız balı iplikleriyle, askeri el- len i~çilerin yüzde 80 nini kadınlar teş-
hştıkları mahalJer deği,tirilemiye- uydu biselik ve kaputluk kumaşlarda ve pek kil etmektedir. 
t.ektir. az miktarda da dokuma fabrikaları ta- Fabrikada sosyal hareketlere fazla 

d 
Köy katipleri, vazifeleri etrafın- BROKSEL, 4 (A.A) Mebu- rafından piyasaya çıkarılan kaba İskoç ehemmiyet verilmekte, bilhassa ışçının 

a tenvir edilmek üzere bir kaç ay- san meclisi Soıyoliatlerin Belçika- ve köylü fyağı gibi kumaşlarda kullanıl- fikir ve heden cihetinden yükselmesine 
da toplu bir bade nahiye ve kaza mn Baraelon ve Burgosdan açık şe- mıştı. büyük bir gayret sarfedilmektedir. Bil
~e~kezine çağırılabileceklerdir. Köy hirlerin bombardımanından iatinkaf Az bir yekun tutan Merinos ve yarım· gili İşçi meselesi göz önünde bulundurul
~tıpleri bunun dııında geceli gün- etmelerini talep için Fransa ve in- kan yünlerimiz de rene taranmamış ip- makta, bir mektep açılarak burada ken· 
duzlü köyde vazifesi başında bulu- giltere tarafından yapılacak teşebbü- lik sistemi üzerine işlenmekte idi. Şim- dilerine ameli ve nazari dersler göste· 
llacaklardır. Vazifesi başında bulun- ıe İ§tirak etmesine ait olan teklifle- di ise Bursa Merinos fabrikası taranml§ rilmesi iıçi.nin bir an evvel meydana gel-
llııyan ve bilhassa nufusu az köy- rini kabul etmİ§tİr. iplik sistemi üzerine kurulmakla yerli mesine çalışılmaktadır. Aynca kurulan 

Memleketimiz için böyle büyük fab- duğu a-ibi tema;a zevklerinin atttırılması-

T aiumur buzkıranı tayyarelerle birlikte kutup de · · h 
k t t · · - ı· J • nızıne are-

e e ~ışt.ır. A ım erın üzerinde bulunduğu bangizin ba ka bir 
buz dagı ıle çarpıfarak parçalanması ihtimalinden end"ı ş d'l' 
Y St 1· T . .. se e ı J· 

or. a ın aımur murettebatına bizzat çekt' ~. t I f ' J h 
A ı· ı · k ıgı e gra ta <a ra. 

mn a ım erın urtarılması Sovyet ilim Al • · • ı · 
tarih teşkil edeceğini bildirmistir a emı ıçın unutu maz hır 

Kanada da ku~~etlenmek istiyor 
_Ottova, 4 (A.A) - Kanada hükümeti milli müdafaası için 34 

mılyon dolarlık tahsisat Jcabul etmiıttir Kanad b" ··k Ok h"ll · · .. • • a uvu yanus 

2
sa ı her~nın mudafaası için İngiJtereden 75 tane ye~i tayyare ile 

mu rıp satın alacaktır. 

Kudiiste asi/ere ka1 Sl mücadele 
Kudüs 4 (A A) - A k ~ k t D · , · l :., .1 ' . · . .. s erı ı aat Jenına mıntakasında tet-

1'-;j1 e~ .aley~ı~de~ı mu?adelesini takibe devam ederek aeilere 
m.~ ~e nızmetını goren bır mağarayı dinamitle berhava etmistir 
Butun 1 k~s~~alar ~elediye reislerine şüpheli e~hası derhal h~be; 
verme en ıçın talımat verilmistir r_;_ L '4.:-~ ... .: _ _ _ . ; _ ., _ . 
ni devirmek icin bir hükümet darbesi hazırlanması üzerine Ca· 
honda örfi id~re ilan edilmiştir. Bu te,ebbüsün failleri Çan-Kay
Şeke karşı isyan eden ba~kumandan Chenchintaugin taraf tarla
rıdır. 

Takas işleri için 
Yeni bir karar çıktı 

Ankara, 4 (Hususi) - Takas tetkik şehirlerin haricinde kalan yerlerde ma· 
heyetlerine ve takas muameleleri.ne ait hallin en büvük mülkiye ·mirinin reis· 
bütün kararnameler lağvedilerek yeni bir l;ği altında en büyük giimrük amiri, ti· 
karar çtkmı;tır. caret ve sanayi odası ba~katibi, Türkiye 

Aramızda ticaret ve klearing anlıı;-ma· ı Ziraat banka00ının en büyük amiri, tica· 
sı olan memleketlerle yapılacak takas ret ve sanayi odası tarafından odadan 
muamelatı, tktısat vekaleti tarafından seçilecek bir azadan müteşekkil bir ta· 
hazırlanacak talimatname ve venlecek kas tetkik heyeti teşekkül edecektir. 
direktifler dahilinde Cümhuriyet Merkez Aramızda ticaret ve klearing anlaş· 
bankasınca tedvir edilecektir. maları bulunmıyan ve kendilerine karşı 

Aramızda yalnız takasa mü~tenit ti- puif vaziyette olduğumuz memleketler
caret anlaşmaları bulunan memleketler- le yapılacak ınu::ı:neleler halen mevcut 
le ya;nlacak muamelelere, ikbsat Veki\- bulunan 7005 numaralı kararnameye gö
leti tarafından hazırlanacak ayrı bir ta- re yapılacaktır. 
limatname esasları dahilinde Mersin, İz- Türkiyede çalı~an yerli ve yabancı 
mir, İstanbul ve Samsunda tktısat Ve- şirketlerin hariçte bulunan hissedar ve 
ki.leti Türkofis ıubesi müdürünün reisli- tahvilat hıimillerine gönderecekleri tev· 
ği albnda kambiyo müdürü, kambiyo diat, faiz veya bu şirketlerin mübayaası 
müdürü olmıyan yerlerde mahallin en dahilinde mübayaa bedelleri mukabilin· 
büyük maliye &miri ile Cümhuriyet Mer- de mer'i hükümlere tevfikan yapılacak 
kez bankası müdürü veya namına hare- mal ihracatına ait muameleler sevk ve 

kete salahiyettar bir mümessil ve ticaret istihlak memleketi her ne olursa olsun 
ve sanayi odası umumi veya ba~katibi yukarıdaki şekilde lktısal Vekaletince 
tarafından te~ekkül eden birer takas tet- hazırlanacak talimatname dahilinde in-
kik heyeti bakacaktır. taç olunacaktır. 

Bu heyetin ıöreceği muameleler, eski- Yalnız bu kararın tatbik edilmeğe 
den olduğu veçhile vazife bakımından başlandığı tarihe kadar takas tetkik he• 
tktısat Vekaleti.ne bağlı bir katiple ted- yetlerine müracaat edilerek ba§lamıı 
vir edilecektir. olan muameleler tescil tarihlerine göro 

iktısat vekaleti yukarıdaki saydığımu: •tamamlanacaktır. 
r7EL/ /7 /T/TJ///:LZ'T/L.LJ/.././Z/ZL"-L:/.:/./7////77)fZ/..Z.7.7:z77.7.:.C./LL/./!:." 

~ Sinema tarihine biı- zafer daha yazılı vor 

~ TÜRKÇE ÜÇ SiLAHŞORLAR N 
~..LZZZZZJ0!7:ZZ7/.zz7.ZXZZLT/ZZZT..TLZZZIC/.///OJ.//./7-/:Y.LL 

lzmir Ticaret ve Sanayi odası intihap 
heyeti riyasetinden: 

938 yılı ikinci kanun iptida~ın.da mü_dd.eti hilam bulan izmir 
Ticaret ve Sanayi Odası meclıs azaları ıntıhabı 7 Şubat 938 Pa· 
zartesi günü ıaat 9 dan 17 ye kadar İzmir Ticaret ve Sanayi oda

ıı salonunda yapılacağından, [L'ill:A::ıc?.ZZL~c.zE/.7%).N~IN HA'T.~Kn&mZ'!MIKlmB~Arzı:ıY~··nR~ZXZA~M!77.I-a r::;i:~.!~i:ı~:;:u;.e çok değerli bir :ı:::o~e!::rte~~!~~iİ~~:~ne::e :;~: !~: 

NI BEKLEYiNiZ 
rikalann ikinci bir ehemmiyeti de mu· na da ehemmiyet vermektedir 

. ., ~v-,_.r,,,,~:1,_--. • • • •• • 1 bite olan ıayısız yardımıdır. Buna vili.- Bursa Merinoa fabrilı:aıını modem tek-
1 ,..__,,_ 1 yeti Merinos fabrikası lırnrulmaia baala· niiin limtali olarak kabul edebiliriz. 

Odada, fevkalade, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar
da kayıtlı bulunan tacirlerin yukarıda gösteri~en gün ~e saatl_er
de reylerini kullanmak üzere odaya gelme)erı ehemmıyetle rıcn. 
olunur. ·s. 3 4-5-6 361 (264) 



Türk cemiyeti için: 
............................................................................................. 

Yepyeni bir aile istiyoruz, yeni aileyi 
kurnıak için bütün bir kötü inanışlar 

dünyasını yıkinak lazım 

Çünkü Mevlam kul eyledi aana özümü 
Bastığın yerlere ıiirıem yüzümü 
Uyma dütman fendira:: dinle sözümü 
Cir sürüye kurt kepmasm kuzucum 
Sonra yardan aynlırsın yavrucum 

Dağlan duman bürüdü düşman seçilmez 
Avcı yolda' tuzak kurmuf yare gidilmez 
Vefasız meclisinde bade içilmez 
Cir sürüye kurt kapmasın kuzucum 
Sonra yardan aynlırsm yavrucum 

MEVLA.NADAN BiR PARÇA 

• 

cBir can ki onda senden bir hayal var
a, o can nud zeval bulur? 

cAya nokaan plip incelir ve hilal Bakkal - Haberin var mı? B. Sey/inin iki ayağını Ja kumit-
oı_.. ela hu inceılmesi bir kemalin bq- ler .. 
lancıcı defı1 midir?» Kunduracı - YaJ:ık .• Bir müıterim ek.ildi Jr:melı .•• 

Halkevi köşesi 
~~~aJZ:ma .. ~ 

1 - Fikirler dergimizde gençliğe 
sahife açtık. Maksadımız bugü

nün kapasitelerini yarına daha kuv
vetli bir ıekilde hazırlamaktır. Yazı 
vermek istiyen gençler yazılarını 
( Halkevind Fuat Edip) adresine 
yollamalarını bildiririz. 

2 - Evvelce yazılıp ta daktilo 
dersine başlıyacak olaJlarin 9/2/ 
938 çartamba günü saat 5.30 da 
Halkevine gelmeleri. 

3 - Dumlupınar okulundaki evi
miz felaefe kurıunun her çarıamba 
ıaat sekizden dokuza kadar devam 
ettiğini ve bu kursa bila istisna bü
tün yurddqlann devam edebileceği 
bildirilir. 

4 - 5/2/938 cumartesi günü 
saat 17 de Ar komitesinin ve aaat 
15 te temıil komitesinin haftalık 
toplantuı vardır. 

5 - 5/2/938 cumartesi gunu 
Evimiz temıil kolu tarafından aaat 
20 de Ana piyesi temsil edilecektir. 

Geminin anbarma 
Mum diktim ıamdanma 
Mevlim bizi kavuthır 
Bu kurban bayramına 

B1R BiLMECE 
Şöyle gelir, hızı yok 
Bumu kara gözü yok 

Cevabıı Yana. 
Dünkü bilmecem.iz: öREKE 

Atina muhteliti gelmiyor 

Aydın çocukları yarın 
lzmirde oynıyacaktır _ 

lzmir bölgeıinin davetini kabul den maada diğer oyuncular oynıya• 
eden Aydın muhteliti bu aktaın iz- caktır. Alaal)caklılar kendi o~cU' 
mire gelecek ve yann saat on bette larını yormak iıtemedikleri için b~· 
Alaancak ıtadmda İzmir muhteliti suıi maçlara iıtirakten imtina e~ 
ile amikal bir maç yapacaktır. Ay- lerdir. Öte taraftan Oçoktan Sa~. 
dm muhtelitinde genç ve değerli ele- ayağından rahataız bulunduğu içid 
manlar vardır. Aydınlı çocuklar tim· bu maça İ§tirak edemiyecektir. 
diye kadar lzmirde yaptıklan müte-
addit maçlarda muvaffakıyetli ne- ** . 
ticeler ahnıtlar ve gijzel oyunlanni Bayramda lzmir muhtelitiyle !-
lzmir halkına alkıtlatmıılardı. Ya- maç yapacağı haber verilen Atİfll. 
rm yapılacak maçta Aydın çocuk- muhteliti gelemiyecefinl bi~ 
larmm yine güzel bir netice alacak- tir. Buna sebep Yunan milli ~
lannı tahmin etmek mümkündür. mınm yirmi ıubatta yapdacak _. 

Aydına kartı çıkarılacak tzmir temuyonal mahiyette bir maça hr 
muhtelitinde Sait, Enver ve Basri- zırlanmuKlır. ,,. 

Yeni kız enstitüsü bu 
sene • 

ınşa edilecek 
Kültür bakanlıiı bq mimari pro- nuı plininın nobamiz olarak ttt' 

feaör B. Fuat, Kız enstitüsü anasın- biki için zaruri ıörülmüttiir• #.f' 
da tetkiklerini tamamhyarak latan- napanm en modern enatitjileri .,. 

bula dö. ·· tü" H la --:t.. ımda yer alacak olan bu m~ 
nmuf r · azil' ~a-aa ra- nin İnf&lma Kültür babnhjı ~ 

porunu vekalete verecektır. bin lira sarf edecektir. Eier yol ,,.r 
Yapılan tetkikinde, Kız enıtitüıü selesi halledilirse intaata bu ~ 

ittihaz edilen yerden geçen yolun mevıiminde bqlanacak ve bir fll' 

kaldınlmuı, hazırlanan Enstitü bi- nede ikmal edilecektir. 

Kültürparkta, ıun'i gölün civa· 

rinda meydana getirilecek açık ha
va ıinema11 için Fuar komitesine 

bazı teklifler yapıhnaıtır. Bu teklifler 
tetkik edilmektedir. 

Bir yaralama 

ve 

Pazartesi giinünden itibaren gala 
türparkta motoıiklet ve bisiklet 1"' 
nılan yapılacağı gibi paten ~ 
leri de bafbyacaktır. Patinaj-~ 
Wan buradaki huauıi eğlen~ 
istifade edeceklerdir. 

""""" 
Madaracı 
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-115- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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Darağacından kurtulan katıl 
Öldür dediğimi yaşatın ıyacaksın .. Kurtar dediği
min uğrunda can vereceksin ... Bunları kabul 

etmezsen yarın asılacaksın J • " 

HALK MASALLAR/ · 

Evvel Zaman. 

Trakya gençliği Kanton 
.. 

Uç büyüh şehirde üç bü-
yük stadyum yapılıyor 



1 ;ÜYÜK VE TARiHİ MACERA 
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TEFRİKAMIZ 

Kadın korsanlar 
- 51 - Yazan: N. ORBAY 

Korsanlar adalet önünde 
Benito ilk 

sonradan 
önce süklüm 

çok küstah 
büklüm vaziyette iken ... 
bir tavır takınmıştı 

Benito dö Solonun da tevkifin- yetlerine layık iğrenç bir manzara lığı ele almıfb ve dediğilftiz ıibi 
den ıonra bütün koraanlarm mu- aldı. her feyi inkar ediyordu. 
hakemeıi on ıekiz ay ıürdü. Mükemmel lnıilizce bildiği bal- (Sabah Yıldızı) gemisinin yol-

Bu on aekiz ay içinde vahti de- de mahkemede tek kelime lngi- cuları ile müvacehe edildi. 
aiz kurtlarının itledikleri bütün lizce ıöylemedi. 1 Hepıi de haydutların reiıini ta
cinayet ve habaaetler meydana çı- Aılen lıpanyoldu. Bir lspanyol nıdılar. Hepsi de ayrı ayn onun, 
karıldı. Koraanların kimi inkar, tercüman tuttular. 'yamnda bulunan ve mahkemede
irimi teYil, kimi de k11men itiraf Mahkeme reiıinin sorgularına ki korsanlar ara11nda olmıyan 
ettiler.. _ • .. . hep inkarla cevap veriyor, ter- ge~ç bi~ tayfa ile ~ra~r.en kanb 

• ~ıto do S~t~, ılk once çok bıt- cüman da bu cevapları yarım ya- emırlerı naaıl verdıklerını anlattı-
••• bır halde ıdı. malak bir lnıilizce ile terceme lar •• 

Omuzlan çökmü.t, batı söiıü- ediyordu. Bir arahk tercümana Mahke~nin devamı her sün 
aae dütmü,tü. . küfretti: yeni ve tüyler ürpertici bir taha-

Sorulan ıuale cevap -.ermıyor _ Sözlerimi adamakılh dinle- detle haydutların üzerine yükle-
ye hatti zindanında ara 11ra ai- mez ve onları lnıilizceye doiru nen ithamları aiırlattmyordu. 
hyordu. düriiıt terceme etmezaen ağzımı Benito dö Sot<'yu poliıe ihbar 

Sanki bir aene açı~ denizlerde açmam.. eden otelci de dinlendi. 
'ft kalbinde en ufak hır merhamet Hikim ıordu: Bu adam onun otelinde lraldıiı 
lüaai bile yer bulmadan yüzlerce M d _L· ı .1. b·ı· müddetçe kendiıine bir takım 

L_ • 1_ d - a emaı ngı ızce ı ıyor- L I . .. . 
iDlanın aanma pen aaaap o e- d mk" t .. I . aoraan ık hrkayelerı anlattığını 
ı:u• sun ve ma e ı ercumamn ngı- .. led" r _ I d 
...... • . lizceıinden tikiyet ediyoraun. 90

" ı. ~ya ~~ ~ın a •Sabah 
Fakat haydudun bu bıtkın ve S 1 d. I .1. Yıldızı» gemıaının ıoypnundan 

·...11.:.:._ı~: bal" 1_ d d. orcu anmıza ne ıye ngı ızce k I b' k 1_ • ...... n ı çoa evam etme ı. . ., a mıt ırço aıymeth feyler ve 
M_Lı_ •• •• _._1 k cevap ver mıyoraun. b d b" d L_ aa&eme pnu yaa qb ça o • .. t:1 ara a ır e oançer çdunıtb. 

•entlini yaYat yaYaf toplamaia Be .. mto do S~to. bu ıuale de ıa- Haydut hançerin kendiıine 
U.IUnıtb. ye.t 1.ikayt ve ıakın fU cevabı Yer- metresi tarafından hediye eclildi-

Artık uıl Ye hakiki hüviyetini mıtb. I 
1 

Ancak iini IÖyledi. 
meydana 'YUl'IDUftu. -. ~~ ıpanyo um.. Halbuki metreıinin kim olduiu 

Küıtahlatb. kendı dıhmle konuturum. Batka aualine cevap Yermedi. 
Eiik batı doiruldu.. . ne kadar. di~ bi~ı~m. ke~di dilim- Bu, ancak diier konanların ay-
Dütük omuzları eskı halmi al- den cayrı bır dıl ıle benı ıorguya ayrı ıorguları •e hakimin kumaz-

dı. çekemezsiniz. hğı ıayesinde meydana çıktı. 
Trat sörmemit ıuratı tam cina- Herif, artık adamakılh küstah-

1 
- Bitmedi -

İSPANYA HARBi SONA YAKLAŞ/YOR MU? 

Bugün -muvaffakıyet tilii daha 
ziyade asiler lehine •• gorunuyor •• •• 

Fakat harp Cümhuriyetçilerin galebesiyle sona 
erecektir. Asiler hezimetten kurtulamıyacaklardır 

lsp. n) ol harbı "-Onuna ) aklaşıyor mu? :" ..................................... : met etmemktedır. ltalya da bpanya da 
Cunıhunyet generallennden Rojonun La T ribune dea . paraca, insanca, ve malzemece zayiata 
hayran olunacak bir manevrası ile baş- uğramaktadır. Bu sırada İngiltere, Sala-
lanmı ,.e şimdi de ıhtılalciler lehine nafİona 'dan: mankada vaziyetini temin ve Barselonda 
düz gılJı ~öriinmekte bulunmuş olan muhafaza etmektedir. 
Tt'.tucl muharebelerfodenbcri iki raki- yazan: Şayet Franko - 6 ay, bir sene sonra 
hın bırbirini mahvetmek için sarfettik- \lu mücadeleden galip çıkacak olursa 
leri ga) retler sanki gittik~e fa2lalaşmak- • Ingıltere faaliyete geçmek için vakıt ka-
tadır. Pek tabıidır lu, yalnız harbe so- Pierre Dominique umacak, v Franko da ona dönmek için 
1rnlmuş olan kıtaların cesameti, malz.e- vakıt bulacaktır. Ve ltalya, bu harp de-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
menin ehemmiyeti, mucadelenin devamı vustul'}a dahi Salamankada ticari mü- vam ettikçe ve Pirenelerden Almeriaya 
arasındaki farklar göz onUne getirilirse messil bulunduracaktır. Çekoslovakya, kadar olan sahil rakiplerinin elinde bu
bıle Teruel harbı Ve:rdun harbına kıyas Almanya tarafından ihlal edilen menfa- lununca Akdenizde hiç bir ciddi hare
edilemezse de Ispanyol harbının, Fran- atlerini korumak bahanesiyle, bunları kete gt>çmiyecektir . 
sız - Alman harbı cinsinden olduğu mu- takip edecektir. Hilllsa, iki tarafı da kol- Nihayet, merkezi Avrupada tehdit o
hakkaktır. Tahmin edilel>ilır ki iki tara- lıyan devletlerin sayısı gittikçe çotal- lunan, Habeşüı1.anda dayanılmu. giiçlUk
fın ihtiyatları da bu harpta çabucak tü-ı maktadır. )er albnda eıJhniı Jtalyanın b
kensın ve biz., harbın kat'i dönüm nok- M.ADRIT VE B.ARSELON ARASINDA panyadakl aarfe mecbur olduiu pyre\. 
tasında bulunalım. Gene Teruel harbına avdet edelim: lere zor tahammül edebilecej'i anlatı

DEVLETLERlN V AZlYET1 Bu harp o derece ehemmiyetlidir ki lır. Jspanyol harbının bu tezahürü, mu
Esasen bunu devletlerın almış olduk- Cümhuriyetçilerin zaferi, lhtilllcilerin hakkak ki, en ehemmiyetlilerinden biri

lan vazi.) et il!pat etmek~dir. Sovyet ümitlerini uzun zaman için tamamile kı- dlr. Gazetelerden biri ıeçenlerde, Jtal
Rwıya ile Fransa yalnız Barselonda mil- rıp bir uzlaşma aulhuna imkin verebile- yanın ispanyada aotOO, Trablusta eooot 
mesru bulundurmakta .devam ettikleri, ceği gibi ihtililcilerin ufm de Cümhu- ve Habeşiatanda 200.000 kifllik kuvvet.
Almanya ile İtalya &lamankada kendi- riyet kollarını ikiye bölUp Madridin W. leri bulundujunu hetap ediyordu. Bu. 
lerini tt'msil ettirdikleri halde lideri Jn- lim olmasını intaç edebilir. Zaten, bil- 300.000 lll 3450.M kiti demektir. Bu b
giltere olan üçüneü bir grup ta - burada tüncü devletlerin bundan bekledikleri dar kuvwt, maliyeal gittikçe zayıflıyan 
siyam, şurada ticari - mümemllikler kul- ve pununla hazırladıkları, muhtemel ld, vn hayat ııkmtuıı silikçe fazlala§&D bir 
lanmak suretini tercih etmiş bulunmak- bu olsun. O takdirde, hiç ıüphesiz, ge- millet için büyük yUktUr. 
tadır. Aneak, SaJamanlı:a hükümeti nez- neral Frankoyu tanıyacak devle~rin NETiCE: 
dindeki, ticari mümeasılliklerin, bir ci- uyıaı iki ve hattı Uç misli çoğalacaktır. HUlka, ispanyadaki askeri bareket-
hetten de, hakiki mahiyetleri gizlenrni§ cMadrit onun elindedir> sözleri ~ eyi lerin günden güne clddilepıesini bekle-
siya~i miimessiller oldukları malumdur. bahane olacaktır. mek lhımdır. Cümhuriyetçiler için can 

Budape§te konferansından beri Maca- ALMAN JTALYAN YARDIMI ı•kacak nokta, Japonyanm Çinde ilerle· 
ristan, bay Dö Kanyanın beyanatından işte bu sebepledir ki Almanların ve mesi için gittikçe me,gul olan Sovyet 
anlaşıldıgı üzere daha ıleri git.mHe bile Jtalyanlann ihtilalcil .. re aon 'limitlerini Rusyanın Avrupa l§lerinden lfinden sU· 
Jngiltereyi taklide karar ''ermiştir. A- baglıyarak onlan öyle geniş ölçüde harp ne alAkasını kesmekte olmaaıdır. J"ran. 

malzemesi ile techize uğra$ıyorlar ki bu I sa ise karışmazlık politikasına riayet., 
malzeme sayesinde Teruel alınmakla her gün biraz daha faila sadakat göa-

K k d ~ K f • b d • ? kalma) ıp Franko ordularının denize u- termektedir. Bunların aksine olarak • aça çı mı ır r a ese mı, o roma mı e laşmaları da kabil olsun, Göriinüşe -gene tekrar çdeceğim ·Bay Mussolini 
bakılırsa bu hususta en çok gayret gös- bu işe eyice sanlmıştır, ve bundan son-

1 

teren Bay Mussolinidir. Gazetelerden birt' r~ ~.a sa~n:ı-~ta dev~m edecek~. Gö-

l• ' 'l A f l ' ' h • d ı• çoğu, ~imdi Italyan ordusundan da gO- runuyor ki ıhtılilcılenn zafer tllü daha 

A ek t b d be zmzr Vl aye meC fSf eyeff Un %• nüJlü yazılmağa başlandığını yazdılar. fazladır. Ancak cihan harbında da kim 
merı an e aasın a ır ' h f • _J l Bu iddıa henüz sübut bulmuş dejlbe kehanette bulunabilmiştir? Marn h~ 

• 
11 
;.. •• • ffllr Q rıyatmııa ince emeler yaptı de general Frankonun kullanmakta ol- bından sonra Almanyanın aleyhine dön· 

1 U k h k · uu8u ııt:r ıunu nHuzeme ve nususıyıe .ıu, .ı .. ı- auı.uu 3J& baf]angıçianna D• r un mu a em esı Vilayet umumi meclisi izalan • ziyetlerinden hiased. ordum. B hava malzemesi tamamiyle ltalya ve Al-ı dar devam eden ıstihaleler netice.sinde 
dün sabah saat onda, Antikite mü: ru..· iba ett l bnr ileu manyadan gelmekte, ve bol bol gelmek- Fransa ve müttefıklerinin majl(ip ol· 
zai müdürü bay S.libettinin yaptı- ı mac:'; ~ ~u~· . tedir. Denildiğine göre Cumhuriyetçileri mak üzere bulunduklan zannedildi. Ve 

Elıiıminiater vapurunun atefçisi olan bu 
adam lıaçalıçılık aııçunu fiddetle reddediyor 

iı davete icabetle ızma. hafriyatını t ViJiy et •• • l~ ~ . de daha az ve keyfiyet bakımından da nihayet, merkezi Avrupa imparatorluk-
ıözden ı~irmitlerdir. Batta vali B. halrjy~ • ~ yılri :çes~ daha aşağı malzeme mevcuttur. Fakat ları mağlup oldu. ispanyada da böyle 
Fuh Güleç olmak üzere iza1ar aut bin lira :: tuavvur etm~ Cilmhuriyetçi hava kuvvetlerinin daha olacaktır. 
onda bmir bafri•ab mahalline ..,,;, F'-ı_ ... bafri b b • • iflleı.. geçenlerde Salamankaya kadar gitmiş 

. ı 6 ... - ...ı ya u myaret ve ınc:e - 1 Bw de- IMr laelta ....1~1.n- çalcçılalı ile a1üua olrr.adıimı aöylemif. llllfler, onda müze müdürii tarafın- .. • b" ı!....... __ . 1 • ... omaları onların lspanya havalarından 
... FJd. K · I• ....... bir vatt• li- tir. dan karfdanautludar. ~ ~ ~lec-:r 0~~ koğulmuş olduklannı gö tennekten çok 

a _. ....... v..--. bat etet9A Amme talüdi olarak ıiimriilı ......,,_ Müze müdiirii balan, viliyetin de daha ziyade artt::h..u { .. ;e uzaktır. 
Ali ......, ~ ~ imi mu- u n muayene meınurlan ile palieler venfiii bin lira tahaisatla yapdan b- yd mümlriin olduiu kadar= b.u COMHURIYETÇILERlN ŞANSLARI 
ı.. -yene ecfibnemit.. Ate,çi, kendi- dinlenmİftir. Biz 7alnaa bir tüidin ifa- myı ı&tennit, meydana çwbn eter- ya.le anlan _.__ .___ ~- Cümhuriyetçilerin elinde bulunan a-

Elektrik ucuzladı 
Kilovat iicretleri 

on bef lıuruf oldu 
sİDİ lteldiyen HiiseJinle lrmna rutla- de.ini 7uabm: lerin öneminden bahaetmittir. di. y ya.,.._ma ..,.... Yııcru- raz.i ve nüfus raldplerininkinden az ol-

..;.. 342 numaralı cümriilı ......,._ me- lzmir bafriyab, IOn aeneMrde mey- Tam bu esnada ulranda f .. makla berabf.r zafer talii gene oldukça,_ BAŞTARAFI 1-INCt SAHtFEDE-
"- l.ilıjine bir albn kol aaati n murlarmdan 30 Y•tmda bir bay- p- dana çloanlan es-- ..... hü- raflar ~ ' y .. o~- büyük ve hele birkaç aydanberi daha Y aptJiı incelemeler IODmıda elek· 

,.. --.. de bir dolma kalem ile dol- •detincle: yük bir kıymet ............ Vali- bodrumlara. ·1ın· ~ af&ll ta bUyUktilr. Bunların 1936 Temmuzunda! trik kilovat tarif.min temiline im. - ..._.-•inde bir kWJUD kalem l&of· - Bu at-.çiyi tnılıip ettim. Gazinocu miz Ye umumi mecJia ....,., bu itin Salibettin ID~~ • yalnız milisleri vardı. 1938 son K&nun- kin ıörmüt, elektrik tirlreti de Mi-
...... Bir e meld .. ~ B. Hii- Huaam me7haneaine sirdi. Yanmdal&i tamamen '-tarllmuiyle lanirin ta- • • itildi • çatlak leSI da orduları vardır. HattA kıymetli ordu yük bir hüsnüniyet ıöeterenk Nafta 
M7iDe venniftir. ftl'bdatlanna saatle &.alemleri •erdi. rihi balrnnckn yeni ye çoM kıymetli yıne iı_ )u.I Vaadin" • mikdanni tefleri de vardır. General Miaja ve Rojo komilerJiiinin noldai .nuanna llli-

Ba uwl&tap, Amıarilacla l>uhman ·..e Bo,nundalü prpayı da •ereceldi w bir müeue.e claJ. ~ b- nkkam :e bÜdiriniz 1Y:.c.. imci" gibidir Bunlar meslekten yeti~e gene- hak etmiftir. Bu auretle elektrik ki
llilleyiain bn1efi olan bir ut tarafm- iti çaldı .. Vennelı:ten vazıeçti.. ni olmutlarchr. bodrumlar ka · dokuz f 1 rallerdir. Cilmhuiryetçiler Fransız hu- lovat tarifeei, 1zmir balla lehine alt-
._ •erilmİftİr· Mektu1M1 da ,...lım: -:-- D~melı, een bu itleri oldaia aitti Haber ald.imııza ıöre wayet, bu toprak altmda =. metre dutlarına dayanmaktadırlar. Malzemeyi IDlf para tenziliyle, on altı buçuk 

·~ ... uira_Y..:ak. ~ vapmun tMip ettin? lene de bmir hafriyab iç;. tahaiaat Yubnya çdaJmiı zaman, lae et kimden ve nasıl alıyorlar? Bu bir meae-ı kuruttan on bet kuruta inclirilmif· 
~ .aetÇ111 .~ı. uae bir aut •.e - Vazifemiz! ~~ ~· Bu itin otomobil ye otobiialere binerek!. ledir. Denildiğine göre Kata1onya fabri-1 tir. • . • 
- .... .....,..,m. Builan un- Saçlalar, dinlenen bütin phitlereı il.nali, teneBe taban .l'-eldir. nmken puarbia nihayet Yerildi y kalım onlara, hemen her ,eyi temin et- Elektrik tarife komia1anu, salmt· 
..-.. INr •tını Ye mncaWı ı..liJ ola- - Doinıdw! ** _ Uô bin lira.. .: mektedir. Tayyareler de, toplar da on- maluma geçim endebini eeu Jap-

"'!- takdim ediyorum. Lütfen kabul ecli- Dediler. lzmir hafriyatma heJede beraber Bu emada bizim Salihettin boca- Jara yabancı memlekelerden gelebilir. mıı, tirketin tesiat Ye latlannm ... 
.., •JPar··• Ve illİli t.inlen •Jaia kalbnl&: siden bir muhanirimiz inta.luma nm yaziyeti görülecek teJdi. Tefek- lapanyanın altın stoku bunların elinde- nitlemesiyle iatiblikinin ele utmak-

Mektap aundur. Bin 7an7ac:M olan - K~, kepi.pi•.. F .... .a fÖ.Yle anlab7• : kirlet ini beyandan IOIVa dir ve bu stok henilz tükenmem.İftir. Ih- ta olduiunu müıahecle etmiftir. 
•- baca JUIDll WW1J01"11L itiyle~ .. .....,. Wle ıetS ıa. Ba inceleme bmir tarihi Te lmair _Bu yıl ıündelilt .. Gel d tiWciler, Cilmhuriyetçilere Fransız hu- Yapdan incelemelerde tarifenin 

a.. -.9 1 ·~· On laet ,....- o..itlerw. ~ ~ ~ enle- )'il da aia nrbn dilrt itini .. ...::. dutla~ndan ~P p1ebllecek olan mal- albmt pua temili ~ ~ 
11.a ~:re sitmif, Amerilum iM- "+k_.,.,, davet edilenler .., 2 reun llir etüd oldaia bd. llir p- ,....una timdiden 11z a • AJ. zemeyı mllhiınSemekte olmalıdırlar ki müt Ye bu suretle lmnn .......... . 
w olnMltt-. Evlidir. da aiftaa '..-de• iken tebit ..._ ilinti, lilif ve llildeli bir _,,. ha- ... rui olsun. 'ffl an. -ınühtm in§aatın yapılmakta bulunduju- Elektrik firketi bu tarifq,i ...... et-
~ B. Naif ~~. ilticvaı... 8. Süit te, wa olarak dilalenmit .. lini ~· • • OtoMiate dönerken ba s.., ye Pulgcerda istasyonunu geçenlerde §id- tiii için tudik ~·-~ ~ 

...._ .uçlu ta .-..n 297W·~ Amermct... :ramlan ·..e bmirdelô .__ . ~ya aitmel& ~ daha Halı Par- bay Kimnn cfiiet- 1za .!,1u1a ıö- detle bombardıman etmişlerdir. yapalacalr w yem tarifeam tathilô-
- Amerikan ~ tende 1111, fabt tletine sinderilı• _..._, kmditi ta- tiainde topluuld.iı......., alldtıdan rltUycwlar Ye : ANARŞtsTLER KOM'ONIS'IU:R ne bqlen.cakbr • 

.......... v~ ~ mentup ,.,....., ...... n+ilıinı ~ ıiısi- Ye bot IÖzlü ~y s.n : - Demedik mi? itte ......,_ DEMOWTLAR ' s.u tarife. ~yonu da lnimlz-
~an birinde bat •lefWllD- Ame- eö,lwiftir. - SaJihettin K...._ lliD lmfeee ıiamek böJle olur. iki hin lira, w- Buna fUDU da illve etmelidir ki Cüın- deki hafta ~ toplanblarma .... 
:e-:_:~bedan. amca~-kmna,Jladaa- Ba .&avanm lranın ........ tefüıııı ..ai- koyacak! - bihaMnn YC' ....a..Dine li,.lr ela- huriyeçilerin siyul siması bir senen- layacakbr • 

...-ıucrı 11e o.__ yo •· lecektir Diyor Azadan clolıtor Kimraa -L ___ ı-1..1.L lkini -ı .ı.-ıtdir - 1 •L...1tJ ld '- ------------Ke.dilerine erdim. Şimd. de üluelı lı · • ır-, ......-. Ye n .. ,. ~ . -uu-ı er o uaça _ 
_._.. v 1 

,. u- * ön : Diyorlardı. fiddetli bir aurette uzakla§tırılmışla:rdır. Mentlereain COf lıunlu. 
ılllı ~P ~ bulunuy~ Suçlulardan Hatan Ali, ıöaliildidür. - Hayır, bodruma hlaıcak!.. ** Komünistler, ana11i5tlerle troçkistler • 
~ ımadma p.ldetJe reddederim. Koridorda dolaprl&en lııir ... 7-,.il- Mukabele.inde bulmıuyar, Ye bay ih.erinde ça}ı§mlf, ve sonra, demokrat- ıu devam edıyor 
LI& --•- .. ~7'8'da~am. Kaçakçı- Ja;a~.Jc ıözlüiüne ,.. lira telılif etmit- Mehmet Aldemir de : Iran Jarla mutedil aosyaliatler de ııraya gir- - DACTARAFJ 1-&NCI SAHtFEDE-

pp..... ıe se, ÇO• enteretenaU a:. - C--u baahm kaç para..... AA lam··'ardı B '----'-etin ı.. .. ._ M ~·· . ___ .. . • d L!I!_!_ .... •• .,.... m'°&e .zor ~ r. u nan:.a ~ ezruatta zannn 500 hin lirayı 
7...-.nın -.erau e -.run, ama Taırlr u ____ Al. ··zı··~·· .. '" racak deaenize? } * "li b·n _____ .k. • d _, _ _, • • buna imkan .- ı, ıo ..,..... aatamı:racaaına • •• ıca umı , - ıııUl33& ı ıncı evreauwe- bulduğu talunin ediliyor. Bir çok 
teel7etı ~ • ~ermez.. . . aöylemİftir. Derken bay •Y Fazlı Güleç 1.- 'n 01•/t-areyı· a61•/letler Barselona, Valansiya ve Madritte umu- kö ler L:ı-:ıL lrar'-- t-ıc.- • 

Ba hid11e dolay1117le npur bw Pıt ,ık kmdan ••1ü ordu 6J e ~ lr6ı Y -7- 1n1 Ye .._, g~D'· 
ıeeWaurl har k • 

8
. •• hh a • ~. Y. • c mi selamet hükümeti addolunan bir hU- mit İleler de mu- telefat Joktur. 

• e et elti. U' 11111 tee ur Hafriyata gidıldı. emiyetinde prote•- kUmetin diktatöril dejilse de nhımı sa- Sulann büc" -,-ile~ --L- ._. __ 

......... yüz liraya patladı Çiinlıü ecen Kızılay b 1 M"• ler direlct"" .. Salibettin umu ....... ur ...... 
le A--Lb d la • 1 bu • L- - a ı osu uze oru t tt. yılan bay Inlacio Prieto'dur. Bu hare- yerlerden insanlu ci'Yardan y..:-.. 

- ur o YJ11Y e .,..,. ~ac1en Kantar timcfi.Je kadar yapılan • 1er O e 1 k · nal b" h · · ... ~ .. alda. C.. ·· b larak übek h K • • . • yılLk baJoa ' lf etin entemasyo ır e emmıyeti var- sandallarla kurtanJmlfbr ......., ~~~eme..: .. .:;- bu ::,ı:;;=e~ w __ 1__1__ u Ye ~lan yerler .baklanda limn se- . ~EVRE, 4 (A.A) - lran hG- dır. Zira Madntte ve hususiyle Barse- AYDIN, 4 (A.A) _· Şiddetli 
_ _._,_.!_ _ __ 

11
• -~ •• L Y?-' ' da g ·ıe ktir K ~-~nlan - len izahatı verdi, ve buranın me- lrümeti bay Avenola lranm Bahreyn londa yapılmış olan müfrit zulümlerden ••°"'urlardan Mendrea ... __ OYa-

-.un tııı:g:uı cuecqıne aanaatim var- ven ce Ou.a -.o bu Jık ld ... halindeki Lot~tl-- _..ı..ı____ m· --ll!L _, ___ ._ 
1
-·- -Y---t' 

d h 
A b" ••• ile L___ zar o ugu .-, vs•---~ m C4UUK vmna Tahran- dolayı enternasyonal kamutay Cümhuri- yı aular L---·-br Burhani•e Hor-

•· sene uıuıı ır ıtma nazar1---·- la imdiki halini belirten ı..-~tl-- .ı_L! •-.-:1:- ı_:_:__ • • -~ • 1 

Ginl• d-'-!I·-'-- L_ • b!-• b" k .lik1 _ :ı-uda etirilm~~ •. ' . ~·--· umu u115uu. el\'......, 1enı bir protes- yetçilerden oldukça yUz çevi~lerdir. ıunlu iatuyonlan anamda battm 
er, -...u&I", ~nı uuerce za-ı il' ço yenı 1t:r Vu.; 1 11- aöaterdı tonune t YCti _.J ___ ı_ 1--!1!- B.P • eolı • nal& • • V aalonda ,A b" • e cueaea u115uu memur- rleto nun politikası onlan tekrar bir buçuk kilometrelik lnunını au• re:-_ = '::C.~te :.:_ ca._ verile-, tır • .ı::ıa ~~ ı BaWa ~ Reia Ye izalarin, hafriyab ı&- lannm lranm hükümnnhk baklan- Cumhuriyetçiler lehine celbedebilecek lar tahrip ebnit ye bu yüzden Ay· 

.' ıwa; .. w., ;.~·allÇI .,._1111.bem ~ey ı.a.!· .. ır. _ _. __ •-L:; ~ ~e incelemek •uretirle .. biad et- na muhalif bir tabn hareldtta bu- midir? Bunu ileride göreceğiz. cim _ Muila an1mcla münehlit 
.-- • unu -1 ve. • ıye ~ ••...-. ~ tikleri mUTafalı w taJrdirlsir intiha hm8f oldaldarmı ifaret elmİf ol- JTALYA VE iSPANYA .......... Şi:mm*f• t.ltmm ... 

1 iman t..L. ı'•. a. ut ta ka- edııünittJr. Ye m ,..._.. .,_Hini W Te n- ..... Wlllnaittir. hDanyada harbm devamı ltalvua biz- zu1an .....;. ~. 
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Etrafında gönderilen 

- SW' MJSj:!liWI 

" e en a a 
FtZIK KOLTOR: Bir.hidise 

GUTSMUTS ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Yazan : Mlşel Zevako h 
Almanyada herkes Jahn'ın mücadeleci ,ah iyetini tanır. 

Saat 13.30-13.50 de muhtelü plak neş- lavzi Filhakika Jahn beden talimlerini kuvvetli bir halk hareketi haline 
riyatı, 13.50-14.15 te Plak: Tilrk musiki- 4-2-938 tarih ve 2697 no lu gazetenizin getirmittir. «Alman beden terbiyesinin büyük babasını ve patri· 

- G9 si ve halk şarkıları, 13.50-14.15 dahill altıncı sahife altıncı sütununda adliyede ğini» bilmiyen yok gibidir. Fakat yalnız Almanyada değil, bü· 
:Su fuıda Knterin dö Midiçi kralın ya- kolunu uzatarak ve çok nadir kullandı- ve harici haberler, 15.3o dan itibaren bir ihmal h!\disesi meydana çıkarıldığı tün dünyada yeniden doğan beden terbiyesi hareketlerinin kay· 

~~ak.lıı§tı. Onun böyle birdenbire ğı ~miranc bir sesle: müz.ik öğretmen mektebinden naklen başlığı altındaki yazıyı okudum, bu ya- nağının nerede olduğunu kimse bilmez. ltte bu kaynak Thürin• 
(it r UşU Dük clö Gize meşum bir M- - Mösyö dö Loren .. clcdı. Beni, kra- Cümhur başkanlığı filarmonik orkestra zının bana tnnlluk etmesinden ve yaza- gendeki Schnepfent~I'de idi. Burada 1785 senesinde methur 
;;nın ıuhunı ihtimalini hatırlattı. Et- liçeyi dinleyiniz .. Kral bana .söz verdi. heyetinin konseri. Şef Praetoriw. nm yazı1ış tnrzına göre yan1ış bir mallı.- Pedagok Salzmanın terbiye müessesesinde genç bir muallim çalı· 
~ sert bir nazar fırlattı. öyle değil mi oğlum? Akşam neşriyatı: mata istinat ettiğine zahip oldum. Bunun fiyordu. Gutsmuts küçük bir mefe ormanının kıyısında senelerce 

•t~~al ~raftarı zabitlerin kendi üzerine üçüncü Hanri homurd ndı: Saat 18·30-l8.35 te Plak neşriyatı, 18. için bu işteki hakikati ve benim vazi- süren itinalı faaliyetle heden terbiyesinin bugüne kadar devam 
:Uak.üzere hazır olduklarını gördil. - Çok sert davrandım değil mi? 3s.l9.lo da Çocuklara karagöz, (Ki.içlik yetimi aşağıya yazıyorum: eden ilk klasik ,ekillerini ortaya atnufb. 1793 te dünyanın ilk 
-'\.endi kendine: Haydı tamir ediniz. Madab şimdi söz Ali)• 19.ıo-19.35 te Tilrk musikisi ve Dairemizde benim vazüem ve mesai jimnastik kitabı Gutsmub tarafından netredildi. «Gençlik için 
- Eğer şilpbeli bir harekette bulu- sizindir. halk şarkıları, (Hikmet 'Rıza ve arkadaş- taksimi itibariyle benim vaziyetim mah- jimnastik» adındaki bu kitap hemen büyük bir ilgi ile kartılandı. 

~~~aa ınaiyetimi çağırırım ve işte o za- Salonda hazır bulunanlar oldukları ları), ı9.3S-ı9.5o de Saat ayarı ve arap- kememize tealluk eden ve benim masayı Bilhasa muallim ve mektep itiyle alakadar olanlar arasında 
-n hcsapl~ırız. vaziyette kalmışlardı. ça neşriyat, 19.50-20.15 te Türk musikisi alakadar eden işlerin muamelesini ik- büyük bir heyecan uyandırdı. Yakından uzaktan jimnastik 

Diyordu. Maamafih daha henüz ic- Kımıldarunıyorlardı. ve halk şarkıları, (Servet Adnan ve ar- mal eder listesini yapar başkatibe veri- esaslarını öğrenmek üzere Schnepfental' e bir çok ziyaretçiler 
~alta ~ip girişmemekte mütereddit Yalnız dük dö Giz biraz kraliçeye doğ- kadaşları) 20.l5-20.30 da Hukuki Lonuş- rim.O da müzekkeresini yazar mahalline geldi ve küçük kasabadan Saksonya, Bohemya, Çekoslovakya 
~ unuyordu. Çok tedbirli ve ihtiyatlı ru dönmüştü. ma: :A"ukuk ilmini yayma kurumu tara- sevkeder. Ben çekmecede hiç bir evrak Hollanda, Fransa, lsviçre, lngiltere ve Amerikaya kadar dağıldı. 

reket lhımdı. Katerin dö Midiçi sözünde devam et- fından), 2o.3o-2ı.oo de Türk musikisi saklamam. Ve tutmam. Mahkemeye ait Fakat her feyden evvel Danimukada Gutsmuts'un fikirlerini 
,, .. - 'Majeste, dedi. Ben de diğer en- ti: ve halk şnrkıları, (Salahcttin ve arka- bilumum evrak açıkta dosyalarında bu- alkıflıyan veliahdin himt\yesiyle Almanların verdiği nümuneye 
~1°rler \.'e asilzadeler sınıfının mebusu - Mösyö Lö Dük .. Şarterde Sa Ma- dıışları) 2L00·21·15 te ajans haberleri, lunur. Evrakm mahnlllne gönderilme- göre ordu ve mektep için bir beden terbiyesi doğdu. Bugün bu 
araıc buraya geldim. jeste aleyhine tertip edilıni§ bir gi7Ji 21 ·15-21 ·55 te stüdyo o'rkestrası sinden mütevellit ihmal bana ait değil- eski kitabı her karıftıran Schnepfental rnürebbisinin kendi 
kral: ittifak keşfettik. Tabii mah1matınıı. yok. JSTANB.~L. RADYOSU: dir. On beş senedir namus ve şerefim- zamanından ne kadar ileride ve ne kadar zamanımızdaki dütün· 

1 
- lray

1
r, dedi. Siz.in Etajeneroda bu- Bir papas kralı vuracağını söylemi§, fa- öğle neşrıyatı: le şu tzmir adliye mahkemesinde zabıt celere uyduğunu görecektir. 

Utiup hulunmamanızdan bahsetml;9'o- kat cenabıhıık küisanın büyük evladı katipliğiyle çalıştım. Ve çalıŞmakt.ayım. Kitabın tıarı Gutsmuts'un mücadeleci ruhunu gösterir: 
~ Niçin: ôerlim yanıma gelınlş oldu- olnn kralımızı sıyanet eder. Suikast mev- . Saat' 12.'3o da pİakla türk musikisi, Kötü bir zan veya zehap altında kalına- «Din okutuyorsunuz, bu vatandatlık ve ahli.k vazifeaini og• 
•Utiuzu soruybrum. . , . kii fiile-. çıkamamış. Bu papas, ŞaL'tero ~~·?0 .. a~ ~a~·adis, 13.0~ te plakla tilrk mak için bu husu~un tavzihan ve doğru retiyor. Lakin vücut sağlamlığına ve vücut teşekkülüne. bakmı-

l:su tehdit ~d bir sözdü. kadar, sizin getirdiğiniz alayın içine ka- musiklsi 1 ·30 da mutelif plak .neşriyah. olarak muhterem gazetenizin ayni sütu- yorsunuz l » . 
t._DUk dö Giz; ~kın bit halde karma rışarakı gelmiş. Işte Sa· Majestenin sqy- Akşam neşriyatı: hunda yazılmasını hürmetlerimle rica Kitabın her sahifesinde jimnastiğin mihaniki bir it olmadıği 
~rışık btrktiç aöz kekeledi.· . . lemek istedikleri budur. .. Saal 18·30 dn '.p}fik dans musikisi,• 19. edefün. ve genç insanın ruhi te.ekkülüne temel olduğu görülr. 
L kardinal şiddetle kardeşinin ayağına Dük <lö Giz: (JO da Bayan Nihal ve ar'kadaşları tara- Izmir İkinci 'hukuk :mahkelrtesi zabıt «Jimnastik gençlik nefesi iç.inde faaliyettir. Bu faaliyetin ga· 
"'IS(l ~ · ~ Fransadn bu kadar hain bir cani- fınl:lan' türlC musikisi 've halle şarkıları, '.katiplerinden : T AflSIN !ıfATUR yesi hiç bir zaman vakıt geçirmeği istihdaf etmez;. Onun gayesi 
lSu~ nin bulunacağını üniil cLmiyorduın. 19.30 da RohferafiS: Se1im Sırrı Tercan vücudun ıslahıdır.» Gutsmuts müdafaaya mahsus spor icıµalini 

. -- Ne düruyıonun, haydi, kıluı~ları Diye mı.rıldnndı .. Kalcrin, gayet tatlı (örtırUmüri kTtabırldan), 19.55 te borsa ~ tesbit etmİf olsaydı Jahn kadar ölmez bir liyakat ve meziyete 
Çeltelifn 'manaslna geliyordu. bir tcb~ sümlc: . 1hııbc ıleri, 20.00 <le Sadi ve arkadaşforı lı~e O R S JJı: ·r yaratmıf olurdu. Alman mukadderatı mevzuubahs olan bir za· 

Icral 'ôevatn etti: ,. ,_ Kral hazretleri ,;ize . bu müla\<:a~ı tarafından. tUrk ın~~ilHsi ve halk şarla· ,j ... ·•· ~ -~ l man~a yazılan ve 1817 de inli.tar eden cvatanın oğulları için 
-llenı: götliyorUtn, yalnız da gelmemiş-- lütfetmekle .şeref lbahşetmiş ise ·:ma~- ~ar~: ~0.30 da hava r~por~~ 20.3~ te Ömer OZOM jimnastik» eserinde fÖyle tahliller vardır: «Jimnastik ,Janah 
~ Yanınızda · bir sllrU adam var.· satlım kendıl<.>rini ziyaretinizin sebebini 'Rıza tara~~naan arapç~ soylev, 2o.4s te 232 İnhisar idare 12.25 13.50 daima müstakil r:ıüdafiin gayesini aağlamlattı.rır. Bu sayede harp 
4.IOirusu tebrik ederlnl. Sizi bu ha1de yine sizden anlamaktır. Yoksa başka bi Semahat özdenses ve arkad~ları tara-.. 177 Ş. Riza ha. 12.50 16.50 \ talimlerine hazırlık mektebi vazifesini göriir.» . 
lorehler bu hle.thleketin kralı ancak siz maksatları yoktur. . ı: iından türk' musiklsi ve halk şarkıları, 141 M. j. Taranto 13.12 17. l Guts~~ b~~ramların halk terbiyesindeki büyük rolünü fÖY· 
olduğunuzu, benim ise bir gölgeden baş- Krnl başı ile tasdık etti. , '(saat ayarı), 21.15 te Klasik ttük musi- 92 O. Kurumu 13.25 14.251 le tebaruz. ettır.~yor: ~<Halk bayramları hayatı yükselten ve in· 
it. blrşey o1madığımı zannedecekler. Hav~, biraz gevşemişti.. kisi: Okuyan Nuri 'Halil, Keman Reşat, 38 A. Fesçi 12. 75 13,pO i sanı. k~ndı kulubesının zaı:uret ve yalnızlığından uzaklattıran, 

kraUçe mUdahale e'ttf: . : Ciz, m~Un bir sesle: Kemençe Kemal Niyazi, Tanbi.ır DürrU 29 P.' l>ad. 16,50 16.501 k~lbım m:m_leket. dtiygularıyle dolduran, mÜfterek fikirleri tet-
- sır . d . . k . Turan, Knnun Vec'ihe, Nısfiye Salahnt.: 29 Y. t. TalaAt 14.25 14.50. 1 · vık eden amıl.lerdır.» 

.... - Şır, edı. Ve sız, cralıçe hazret- t' . ,, d Ut S ı.ı t "'l 50 d k ı 1804 d G - 'Ma<JAnı, srzümil kesmeyiniz. Fran- . . ın '--an an, eua.'" . e or estra, 31 Y. C. Ben"'uya 14. 14. senesın e utsmutsun tefviki üzerine Erlangen'de Cari 
u. len ... ~. nlCi.n1unuz olsun .k. ı ben Belova- A 'VRUPA ISTASYONLARINDAN BUj " R t f d b' b d b llda tek bfr hal vardır: O söylediği za~ d - 1 b lh Şato d B 1 ı , 15 S. Gomel 12.50 12.50 oux .~ra m an ır e en ter iyesi müessesesi açıldı. Bu mües• 

bıa Y~ egı' 1 assa 0 e ovaya ge -·'AKŞAM DI1'ı"'I~ENEB1LECEK SEÇME.• 14 P. Klark 12. 13.75 aese yuksek beden terbiyesi mektebinin ilk temeli idi. Çünkü 
n herke.sın swman lh.ımdır. Hatta dım ~bil A-ı.: d M . •:-:-: K.onfcransa değil, bizzat kral hazret- PROGRAM 12 H. Alberti 14. 14. ~utmu~s gençliği kuvvetlendirmek için kendi fikrinin memleket 

e .. .ıu.u amcaza em.. aıye"UllUol 1 . i h 
1 

ld. K d . . HAFIF MUSIKI: 5 D Ardı't'l 14 62 14 62 sıyaaetı bakımından büyük ehemmiyeti olduğunu önceden açık· 
1-kd.lr ediyorum: Fakat içlerinden biri- ·ıerın n uzur arına gc ım. ar eşımı ,.. 1 B r k dal k • • · · l ?ıin de e1.:..rk o1dux..•nu go"ru··yorum. d'v t d w k. 1 . f k ti 1 • O er ın ısa gası, arışık mu- 11 K Tane 15 15 ça an amıftı. Baron Von Stein, onun fikirlerini tefvik ediyordu. ~ 

5
., O ve ıger anı ıgım ımse en re a a - 'k' ) . • r · · G , . . w. • • • • • 'era.ı•'· ' .. v sı ı, (8.15 devamı 12 Bertin kısa dalgası 819 Yek\ın utamuts. un devlet nezaretme verdıgı bır ıstıdada f<)yle denır: 

""" me aldımsa bu resmen soylemege me- ş h ft k · 13 B ı· k M h kk k I 1- • d · kk"l" d h" Giz be b w '. . • • • • 1 en a a sonu onscrı. er ın ısa 219778 « u a a o au oır tey varsa, o a ınsan teşe u un e ru ı 
• m eyaı; ke.silerek: mur o1~u.gu'.11. sozler: ~ütlın Fr.~~a ~~ıl- dalgası. Hafif musiki. 13.10 Bükreş: Ses-ı 220597 varlığın bellisiz olmasına mukabil, fiziki varlığın göz önünde 

- o dedlğlniz kimdlr Sir? dedi. zadelennın ışıtmelermı kastettigım ıçın- li film plfıkları, 14.15 Paris kolonıal ZEYTtNYAGI bulunmasıdır. Ruhi ve bedeni kuvvetlerin ahengini mümkün 
- A .. Onun kim o1duğunu bilmiyor dir. · ' konser. 14.25 Bükre~. Romen musikisi Kilo olduğu kadar idame ettirmek lazımdır. Bunun için de yüksek 

~'::ıu~uz? Hanlya Şarter katedralihde Kral: . . . . 15.15 Berlin kısa dalgası. Askeri bando 1 20000 Ö f'rk . 33.50 33.50 tahsil müesseselerini ve üniversitelerimizi beden terbitesinden 
'.t> Jllttçc~ olnn. Pııııı:ıe Galiba onu - Buna luc bır ma~ ~ok:. •dfull. J<a-\

1

17 T .Avn..,;., nr'kı .. ~h-h oınnr:m tPnnr JA 0000 .·.~~ ~·•-ı~~~~. :>~ .C'o .,., C'I\ mahrum bırakmamalıdır. Fakat bütün halk sınıflarını da heden 
arl.ste unuitunu~? pılnrı nç\ntz. Herkes ıçerı gırsm. saire. 17.15 Varşova: Koro konseri, 18 4121938 kird k . .. .. ta taıımıerı dalla yakından alaKaaar eaer. \,-UnKu uevleuu ıuuö.um 
Bu :ıUzler Wr yıldırım çibi patliı.mış- Bu l?mir derhal fota olundu. Peste Çigan orkestrasL 18.02 Bükrcş. f I . çe e. sız · uzum or istediği bır takım bedeni va;ıifeler de vardır.» 

tı. Kapının iki kanadı birden açıldı. Bir 

1 

RO:nen musikisi. 2~20 Prag, Brüno, pap- ~:~ erı 
7 

, 12.75 Von Stein'i?. cevabı fU,}.di: «Mil!i te.rbiye plinımda mühim 
l<ralın tar.dtarlan fırtınanın kopaca- kavas: . do muz.ika. 22 Var.şova küçük orkestra. No. 8 13.~5 k.ısımlardan ?ırı de gençlıgın bedenı tahm ve hazırlıklarına ve. 

iın~ hissettiren mınltılar çıkarıyorlar- - Mösyöler! Sa Majeste siü istiyor. 22.30 Pe~te: Çigan prkeslrası. 22 Bükreş N 9 . 13_75 rılen kıymettır.ıt 
dı. · ' · · diye' bağırdı.. konser nakli. N o. 10 14

.
75 

Biz bütün kalpten Gutsmuts~a olan minnet borcumuzu yi.d eder 
l(alaber, kılıncını yarısına kadar çek- Merdivenlerin lfasanbklarında ve ta- OPERALAR. OPERETLEri: N o. 11 ,ve onun eıerinin bir asırdan daha fazla bir ,müddet ~&ıZandıiı 

~U. ' raçada bulunan bütün z.abitlf!i içeri gir- 20.~0 Viyana: San~auerin (Bir o. , ZAHiRE t 7.00 mevkii alkıtlamak isteriz. 
MEHMET TOLUN 

Erkek lisesi beden terbiyesi ıiui~llimi l>Uk dl:S Gl..ı, kapıya doğru döı:llı:illf, diler. ' ' ~arkısı) olleret. 378 çuval bakla 
1tndat diye bağırmak üzere idi. Salon, Cıkabasa' dolmu~hı. · ı ODA MUSIKISI: 80 l 'h 
~rdenblre Katerln dö Midlçl, zalf -BITMEDI- 9.30 Beri.in kısa dalgası. Lut.z kuarlc- 1 ı i::aP.nçek~deği 

ti. 19.20 Gr'1z, Yiyana: Ev musikisi. 103 kental palamut 280 işçi sayımız artıyor 
Oğlunu kenc#si i~e ölü

me göt-firen baba · 

RESiTALLER. 
' 19 Viyana: Halk şarkıları. 19.15 Var· · 

şova: PH'ıkla şarkılar, 20.35 Bükreş, Şar
kılar. 22.35 Viyana: Keman resitali. 

DANS MUSIK.ISI: 
23.20 Viyana. 23.20 Peşte. 23.35 Prag, 

Brüno. 
----o---

Arkadasının · 
, t 

kulağını yiyen 
adam 

F ransada Bapondaki ıefkat yur
dunda, ihtiyarlar, geçen akp.m ye· 
ıneklerini yeyecekleri sırada .sofra· 
ya geç kalan yelini!lik biri, yemek 
odasuıa girerken bir ~rkadaıına• çnr
'pıyor : 

- Beni böyle ne itiyorsun? 
Zavallı ihtiyar kusur diliyor. Fa· 

kat öteki, birden bire arkadaıının 
üzerine ablıp kulağım ısırıyor. Fa
kat öyle ısırıyor ki ku!.ağın 1 yerinde 
sade bir delik kalıyor. 

Biçare yaralı kulağını arayıp du
rurken çağrılan poliı bu uaştırmaya 
i§tirak ediyor : , .. . 

- Nerede arkadqınm ll:ulağı? 
-Yuttum. 
Aras mahkemesi kulak y~yen ih· 

tiyarı üç ay hapse mahkiım etınl~ 
ve bu husuıta yapılan tahkikat bu 
adamın evvelce de birinin bumunu 
böylece yemi§ olduğunu ~eydana 
çıkarmıştır. 

ifadesinde bulunmuştur. Mahkeme ka
rarını verdikten sonra meydana çıkan bu 
vaziyet üzerine hükmün geri alınması 

hiak . · · kabil değildir. Esasen katil baba bu ci-
bıııe Gr gor adında biri bir gün atına. hakeme ediyorlar. Oliviye katil ve oğlu heti resmen söylememekte ve sadece: 
J\tı ~ Amerikada bir dağa çıkıyor. da cinayet ortağı olarak idama mahkum - Madam ki ben öleceğim, arkamda 
l'aptığ ş olarak geri dönüyor. Zabıta, ediliyorlar. Halbuki bu işte oğlunun hiç oğlumu sağ bırakmak istemiyorum. Ya-
01-t-ak1 araştırmada, Mak Gregoru ölü bir suçu olmadığını biz.zat katil, avukatı- şarsak beraber .. ölürsek beraber .. Ve 
l:ı.lha buluyor. Tahkikat geni~liyor. Ve na söylemiştir. Ancak katil bunu malı· beraber öleceğiz.. demektedir. Her iki
~İ.tıdYet katil olarak Olivlye Amold is- kemede söylememi~, oğlunun da clna- .sinin de bugünlerde elektrikli sandıtl-

e hitı ·ı ~1 1 c 02 unu yakalıyorlar. Mu- yeti yaparken kcndisi"e ,Yardım etliği yaya aturmaları mukaı:rerdir. 

VE DERHAL ... 

HAKiKi VALDA 

ANKARA, 4 (Hususi) - Dev- kiiıt ve karton fabrikalarinda 600, 
let fabrikalarında ve hususi endüs- Gemlik Sungi~k fabrikasında 400, 
tride çalışan itçilerin sayısı günden Karabük Demir ve Çelik fabrikala• 
güne artmaktadır. Bu arada beı yıl· rında 761, Zonguldak Antrasit fal,.. 
lak endüstri plnnı mucibince Sümer rikasında 91, Keçiburlu kükürt fal).. 
Bank ve İ§ Bankasiyle diğer mües- rikuında 265, lstanbul Cam ve ti"' 
ıeselerimizin kurduğu fabrikalar, f b 'k d 500 ı arta G"l 
azıımi randmanla çalı,tıklarından §e a rı asın a ' 'P u ya• 
amele "mikdarı azami haddini bul- ğı fabrikasında 20 iıçi çalışmakta .. 

ÖKSÜRÜK, GRİP, BOGAZ 
HAST At!KLARINDAN SİZİ 

KORUR VE TEDAVİ 
EDER 

mut gibidir. dır. 
Bugün Bakırköy Pamuk fabrika· Yalnız bu fabrikalarımızda ~ 

sında 720, Kayseri fabrikasında şan işçi yekUnu 13.437 dir. Vasati 
4500, Ereğli Bez fabrikasında 1500 olarak her itçinin bet nufuslu bir ai• 
Nazilli Basma fabrikasında 2400, le geçindirdiğini kabul edersek, bu 
Malatya bez fabrikasında 700, Bur- fabrikalar sayesinde 67.185 yurddq 
sa Merinos fabrikasında 800, t~it z~iniyor demektir. 

Dünya mobilyacılığının 

1938 
Modellerini kendi atelyelerinde derhal 

tatbik eden 

Haraççı kardeşler 
Ev tezyini sanatının birer 

olan örn2klerini 
sah eseri 
~ 

5 Şubattan itibareiı 
Vitrinlerinde zevk sahiplerine 

teşhire başlamışlardır. 

o • '" • ' • • ~ • - ' ' • •,, ~· I ~'~ 



~'.------mml--~--~ 
Dr. Behcet Uz 

t 

Cocuk hastalıkları , 
mütehassısı 

H .. stalarmı her gun at 11.30 
dan 1 ~ kndıır Be~ ler sokağında 
Ahenk matb:ınsı ynnındaki husu i 
muayent-han sinde kabul eder. 

Mua~ enehane Telefon No. 3990 
EV Tl'll'fon No 2261 

IZMiR BELEDIYESiNDEN: J 
Beş yüz yirmi üç lira bedeli keşif-

li, ~refpa!a sarmısak mezarlığının 
daha bir kısmının bahçeye kalbi için 
etrafına yaptırılacak muhafaza du
van 15/2/938 salı günü saat on al
tıda açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Keşif ve ıarlnameleri bedeli 
mukabilinde baş mühendislikten te
d .. rik edilir. iştirak için otuz dokuz 
iirn elli kuruşluk muvakkat teminat 

1 makbuzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatla en- ı 
cür.ıcne gelinir. 

27-1-5-8 281 (160) 

r-7.// // 7 /// /hrT.77777 77.77..77Z7.7J 

l'alrh~ vPli lf~ri rH~ ~ 
Ders yıh içinde ilk ve orta okul )'...; 

öğrenicilerinin e~ki özel bir öğret- ' 
men elinde olgunla,tırmalarını i~ti

yen ,•clilerin lzmir Bahçeciler Han K 
4 numarada M. Z. müracae!leri. 

1 - 6 (4) 
C7JZZ7..ZZL7.7J.JJ.Z:Zf7 /7 /7///7 //J 

Memur aran yor 

·-·. . -

Muhasebe ve Büro islerinde eh1i
yetle iş görebilen ve nskerlihle alC
kası olmıyan bir memura ihtivacı
mız vardır. Taliplerin Gazi bu!V':-.r 
Yeni Tuhafiyecilerc!e Tı:~r ' rr,: -

DekaJiiınen ı~::nhası asgari hiT istihlak teınin eder. 

baasın~ :n ·· rw:ı::.atic. ·. 
192 

Başdura ' 
liğinden: 

an1yon 
Maiye 

isti yenlere 
şu besi ta ~si ~.ef .. 

Vergi borcuna kar"ıhk haczedilip Fevzipara butvanndn bü
yük garajda bulunan 935 modeli 34 numaralı her işe yarar bir 
adet kamyon 5/2/938 cumartesi günü saat 12 de mahallinde açıl: 
arttırma suretiyle satılacağından görmek ve almak isteyenlerin 
satışta hazır bulunmnlerı. 4-5 367 (203) 

1 

Türkiye Mensucat 
Tüı ~ anonim 

Fabr· caları 
Şirketi 

.Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12G lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, lrnsler
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyala rın çesitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

KEMALPAŞA tCRA MEMUR
LUGUNDAN: 

Almaktan döndüğü bir gayri 
menkulün farkı fiatinden doğma 

140 lira ve matraf venne:e borçlu 
ızmirde Hacı Hasan ot linde Hüse
yin oğlu Mehmet Cnvidi:ı 18/6/936 
tarihli 24 numaralı tapu senediyle 
mutasarrıf bulunduöu Ulucağın köy 
civarında şark Müftü İbrahim garp 

İbrahim şime.I yol cenup Kaydan 
bemer Hüseyin çavuş ve müftü İb
rahim hnlen r:ıüftü lbrdlim ile m~h
dut 105 lirn muhammen kıymetli 
6433 metre M. tarla ve içinde bulu
nan beş zeytin hariçtir. Satılmak 
üzere müzayedeye çıhmlmıştır. 

Arttırması 7 /3/938 tarihine mü-
1.adif pazartesi günü saat 11 - 12 de 
Kemalpasa icra dairesinde yapıla
cnk birinci arttırmada teklif eclile
cek bedel muhammen kıymetin yüz
de yetmiş bcıini bulduğu takdirde 
iha!e edilecektir. 

Noksan bir bedel te!difi halinde ı 
mÜ§terinin teahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün uzatıhr. 

Arttırması 22/3/938 tarihine 
müsı:dif salı günü ayni saatte ya

pılacak ikinci e.rltırr:ıada teklif edi· 
lecek en son bedel mukabilinde iha
le edilecektir. 

Satı, p~in para ile olup dellaliye 
resmi ile ihale pul paraları müşteri

ye aittir. 
ihaleye iştirak için muhammen 

kıymetin yüzde yedi buçuk nisbe
tinde teminat akçesi veya muteber 
bir banka itibar mektubu ibraz et
melidir. 

Almak istiyenlerin ihale vakitle-

~ 
SIEMENS 

ELEKTRiK 
MOTORLERl 

o 

Sana) ide Siemens f\lotör ve 
malzemesini ku1lanan rahat eder 

M. TEVFiK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları deposu 
Peştemalcılar 77 /79 

T e!efon : 3332 

rinde icra dairesinde hazır bulunmn
ları ve fazla iu.hnt istiyenler bugün
den itibt:.ren açık bulunan şartname
sini görüp tetkik etmeleri ve bu 
mülkün üzerinde bir guna hak ve 
alacak iddiasında bulunanların yir
mi gün içinde vesikalariy)e daireye 
müracantleri akııi halde hakları ta
pu siciliyle sabit olmıyanların pay
laımadan hariç kalacakları ilan olu
nur. Dosya numaruı 937 /137 dir. 

354 (208) 

• • 

l 

Manisa şehri elektrik te
sisat birliği r~isliğinden: 

1 - Manisa ,ehrinde yeniden yapılmakta olan elektrik santral 
binası demir çatısı nafıa müdürlüğünaen musaddak proje, plan 
ve kc,ifnameleri mucibince 4436 lira ketif bedeliyle açık eksilt
meye konulmu~tur. 

2 - Bu İfC ait tartname ve evrak funlardır: 
A - Eksiltme fartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni tart-

name, 
B - Mukavele projesi, 
C - Plan ve projeler 
istekliler bu evrakı 22 kuruş bedel mukabilinde Manisa 'ehri 

ele!ctrih tesisat birliği reisliğinden alırlar. 
3 - Eksiltme 16/2/938 tarihine ra&thyan Çarfamba gÜnÜ sa

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 333 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan batka afağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

A - 938 yılına ait ticaret oduı vesikası. 
B - Bu demir çatı itini bizzat yapabilir ehliyette veya bir ehline 

yaptırabilir olduğunu gösterir vesika .• 
21-~2-S 201 (119) 

§ ..... 

YILDIZ 
KADJN DİKİŞLERİ ıı~ 
ŞAPKALARI atelyesı 

Bayanlar! 
Sizlerin yüksek gıyım zevkini:z.İJ1 

İnceliklerini tatmin edecek dikit, atel· 
yesi açıldı .. 

Bayram için siparişlerinizi acele ediniı. 

P ARiS, LONDRA, ViY ANA MODALA· 
RINJN YOKSEK MODELLERi TAKIP 

VE TA TBIK EDJLIR. 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÖZGÔREN 
PARIS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 

DiPLOMALI 

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

TL. 2535 JZMIR 

• • • 4 . .. 

• Jzmir Gazi bulvarında Sağlık ~vı 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Mitat Ba- .,...,ıımr"'~--..-~~~-::7'"'ıııt(~· 

ran tıınıfmdıın yeni· 
den İnta ve tesis edi
l n bu hastane lzmir 
ve civnnnın büyük 
bir ihti7acını ltar~ıln- lio!il."'-C'lir"' 

mı lır. En modern 
konforu haiz ve en 
mükemmel fenni teı;
hizab haizdir. Hasta
ların temizlik, istira
hat ve ihtimamlanna 
son derece dikkat ve 
itina edilmektedir. 

Kabul ıeraiti fcv- l 
kalade ehvendir. Gece gündüz daimi doktoru bulunan müessese, müracaa 

edecekleri lıer nn kabul eder ve hastalar diledikleri hekimler tarafından tedA· 
, .j ettirilmektedirler. 

Bayanın hakkı var 

ADYOLIN 
Ditleri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzıııt 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dit macunudııf• 

Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra giinde 3 defa 
dişlerini:.l.i l ır~alayınız. 

A YNt F ABRiKANI: l 
MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
IZMIR ve civar umum sahf de-

posu: 
MiŞLEN LASTtK 
ACENTESiNDE 

Gazi Bulvarı No. 17-21 
T clıraf: KAUKt • IZMtR 

9S9t :uoppı 

Çiftlik, Süthane ve biİ' 
tün köylülerin clikk~t 

nazarına: 

MiEL~. 
Krema makinalart gel.: 

Bu makinalnr dünyanın he~ ye;~}r 
de aütçülük aleminde büy~k ,Jıİ' 
ret kazanmış ve en veriırılı ırı 

ne olaraK: tanınmıttır. ·ı 
Son sistem yeni modelleriırt1 

gelmiştir. 



-- - - .. __ 

l -yatmazden evvel PERLODENT dif ,, 
.macununu kullanmak suretlle- aöızınııı 
r- ~ -

.,:>•kama71_ kendtnıze bl;:-vazlfe • blllnlz. 
1

PERLODEN'! kıyas kİbÜt etmeı bir 

rnuzaddı taaffQndO... 

~ 9 -

rURAN rabrikaları mamulibdır. Aynı zamanda 'l uran 

1 
••alet ıabanlannı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
eriai kuU.mnız. Her yerde •atılmaktadır. Yalnız toptan sa
~ içln lmılrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
elik Nef'l Akyaulı ye J. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

... 

> Posta Kut. aa• Telefon 3465 
AlaHJt"JU ... _. 

KREM BALSAMIN 

·\~ .. \ 
I< -lcr Un:ıral, ıarııın, esmer her tene tevatuk eden 

td tllller'dir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
•ıbb;· Y •rsm assrdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıklara 

l<r ıtlzellik kremleridir. 
l en:ı Balıamin dört şekilde takdim edilir: 
2 - Krem Balaamio yağh gece için penbe renkli 
3 - ~rem Balaamin yağıız gündüz için beyaz renkli 

- rem balaamin acı badem gece için penbe renkli 
- Krem Balaamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoilu lstanbul 

tn (Arti) Anelin Boyaları 
'ttohilki~ar ve kıymetli ~ 
1-Jı~ Ya arı her cinı 
•ı~ 11 boyamak için 
de ~uda veya alkol
-.._llYa inek Üzere Al
tirıde•-?•n Barmen teb 
) -.ı en bü .. ._ b 
a fab 'k J'U.: o-

tittrn ... ., aıından g~ 
d'1itt ege nıuvaffak ol
ltat. buz ARTI mar-
~ oyaları 9 EYLOL 
et• .. ar~t d 
'~er b ePOıunda ve 

)a cı 1 aharatçı ve b~ 
lte.n ar da ara yı nız 
~~"c:~ karlı hem d~ 
'l'•ıidi ._.boyaların en o; 
•-• · r. ırıe • ~ r cını oom. 

1 ... ntr '- e 
~e henz .•-., l>Omza l \ 
._ erı ID ! . · 
...,.~ arangoz l . ı h n ....,,_ 

bnı da deDOmuzda bulacalumız. 

,Fiatı her keseye elveriilf 
Büyük radyolarenyevsaf 

· ve kudretinae • 
Lüks g6steiii~· 

.. bir radyo , ı 

_URA~a~~ s,,~\\I~-N.1 ~ 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) 

···············~i·ii·~-~~····~~·ii·~·~~~~·············· 

Norvc.çyanın haliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Biiyiik Salepçioğlu Ham karfaaında Bqdurak - bmir 

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

BRISTOL 
Bey oğlunda 

• 

6 ·SMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelciıi BAY 
öMER LUTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkma kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthio ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. :m 

• 
Olivi Ve Şiire. 

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

BİRINCt KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL. 2443 ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G~ 
Lllerman Lines Ltd. BREMEN 

LONDRA HATTI DEUTSCHE LEVANTE. LINIE 

POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 
ra, Hull ve Anversten gelip yUk çıkara- MACEDONIA vapuru 2 şubatta belD 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull leniyor. Anvers, Haınburg ve Bremeıı 
için yUk alacaktır. limanlarından yük çıkaracaktır. 

ı CITY OF OXFORD vapuru mart ip- iLSE L-M RUSS vapuru 3 şubatta 
1 tidasında Londra, Hull ve Anversten bekleniyor. Hamburg, Bremen ve An
gelip ytik çıkaracak ve ayni zamanda vers limanlarından yük çıkaracak ve 
Londra ve Hull için ylik alacaktır. Rotterdam, Hamburg ve Bremen llman-

LlVERPOOL HATTI lan için mal alacaktır. 
MARD1NtAN vapuru 5 şubatta Li- ERNST L-M RUSS vapuru 16 şubat

verpool ve Svanseadan gelip yllk çıka- ta bekleniyor. Anvers (Doğru) Ham
racak. burg ve Brcmen limanlarına yük ala• 

MARD1N1AN vapunı 20 şubatta ge- caktır. 
lip Llverpool ve Glasgov için yUk ala- AMERir AN EXPORT LINES 
cak. The Export Steaınshlp Corporatlon 

LESBtAN vapuru şubat ortasında Li- EXTAVIA vapuru 11 şubatta bekle-
verpool ve Svanseadan gelip yilk çıka- nlyor. Nevyork için yUk alacaktır. 
racak. EXHIBITOR vapuru 20 şubatta bek• 

DEUTSCH LEVANTE • L!NtE !eniyor. Ncvyork için yük alacaktır. 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg STE ROYALE HONGROISE 

Bremen ve Anversten gelip yük çıka- DANUBE MARITIME 
racak. T I S Z A motörU 4 şubata doğru 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- bekleniyor. Budapeşte, BraUslava vt 
den acenta mesuliyet kabul etmez. Viyana ve Linz için yUk alacaktır. 

Fratelli Sperco 
Vapur ac_entası 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

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

DUNA motörU 15 şubatta bekleniyor. 
Budapeşle, Bratislnva, Viyana ve Lhu 
için yUk alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
BUCAR~T 

DUROSTOR vapuru 10 şubatta Kös
tenceye hareket edecektir. 

JOHNSTON VARREN LINES 
LIVERPOOL 

dan ve Hamburg limanları için yük ala- INCEMORE vapuru 27 şubatta bek· 
caktır. lenlyor. Burgas, Viyana, Köstence, Su. 

STELLA vapuru 8/ 2/ 938 tarihlnde Una, Galatz ve Thrail llmanlan için y{l~ 
beklenmekte olup yUkUnU tahliyeden alacaktır. 
sonra Burgas, Varna ve Köstence U- DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJJI 
manları için yUk alacaktır. OSLO 

UL YSSES vapuru 18/2/ 938 tarihin- BAALEBEK motöril 12 şubatta bele· 
de beklenmeke olup yükünil tahliyeden leniyor . . Iskenderlye, Dieppe ve Norveç 
sonra Burgas, Vama ve Köstence li- umum hmanlarına yük alacaktır. 
rnanları için yilk alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT-Hambu!l 

STELLA vapuru 21; 211938 tarihin- MARITZA vapuru 9 şubatta beklenı.. 
de beklenmekte olup Rotterdam Ams- yor. ~.otterdnm, Hamburg ve Bremen 

t d 
. ' için yuk alacakbr. 

er am ve Hamburg lımanları için yllk 
alacaktır. nAndakl hareket tarihleriyle nav~ 

SVENSKA ORtENT UNIEN lunlardakl değişikliklerden acenta me. 
AASNE vapuru 7121938 tarihinde suliyet kabul etmez. 

beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg Daha fazla tafsUAt almak için Blrln· 
Gdynla, Dantz.lg, Danimarka limanları ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zec 
lsveç ve Baltık limanları için yUk ala- ve Co . . n. v. Vapur acentalığına mUra<1 
--'-4·- caat edilmesi rlca olunur. 

FINN Vl\puru 22/2/938 tarihinde ge- TELEFON No. 2007/2008 

lip Rotterdam, Hamburg, Gdynla, Dant- eder. 
z.lg, Danimarka ve Isv.eç ve Baltık li- Daha faila ta&illt lçln ikinci Kordo~ 
manları lçln yilk alacaktır. da Fratelli Sperco vapur acentasına mu .. 
SERViCE MARITlME ROUMAIN racaat edilmesi rica olunur. Navıunıa~ 

SUÇEA VA vapuru 14/ 2/ 938 arihin- dakl ve ilAnlardakl değişikllklerdCJ1 
de beklenmekte olup Malta ve Marsil- acenta mesuliyet kabul etmez. 
ya limanları için yUk ve yolcu kabul Telefon : 2663/4111/ 4221 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Her işte kullanılan 
~ Bahar çiçeği 

ZONGULDAK. 
Maden. kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde sablmaktad•r. 

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

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiuk alıınb;min fena akıbetler doiurmu"ına 
mlai olmakla beraber bütün utırapları da dindirir. 

lca6uula .and• J ,,,,,. alına6ilir 

, 

Kolonyası 
Merkezi Kemeralta caddesi 

Beyler Sokağı köıeıi 

Büyük Hilal 
• 

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

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hil&I eczanesi 
kokuculuk ilzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuf, kokuculuk 
alemini f8flrtmıı bulunmaktadır. 
Hil&I eczanesini. eczaci Kemal 

Kamili_ itindeki ciddiyeti, kolon· 
yalarını lzrnirlilere sorunuz. 
:V alan ve benzer isimlere aldanma· 

maruz için titeler üzerinde Kemal 
Kimil adını eörmeliainiz. 

No. 9268 S. P. R. 8. No. 9260 S. P. R. B. 
DAIMON Markalı bu fenerler iki pilli Ye üç yüz metreliktir

Kayıtb ve aıkıları vardır. Ayrladır, tuleyi yakınl&fhnr, uzakl&f" 
m. Zabıtan ve polialere, bekçilere, avcalara taYIİye ederiz. 



SAYFA: 10 5 ŞUBAT CUMAR ... 
YENi ASIR 

_:;_ 

Japonya Kantona asker çıkaracak 
Cin hükümeti de Kantonda örfi idare ilanına karar • • 

vermıştır 
' 

Halk büyük korku .içindedir Madrid yine topa tutuldu 
Her an Japon tayyarelerinin birden- Bir saat süren bu faciada yine sivil 
bire yapacakları baskın bekleniyor halk vahşi bir hırsa kurban gitti 

Çin makamları bütün ecnebi gemilerine güneşin batmasından 
evvel limanı terketmelerini tebliğ etti 

Tokyo, 4 ( ö.R) - Diyet meclisinde 
beyanatta bulunan hariciye nazın B. Hi
rota Çine ıilüı ve mühimmat gönder
meyi yasak eden memleketlerin yalnız 

~ ltalya Ye Almanya oldufunu, bu iki hü
llümetin kendi topr&klanndan Çine Ü· 

- lih kaçakçdıiı yapdmaımm önüne geçe
cek tedbirleri de al11U§ olduklamn be
yan ederek Berlin ve Romaya kaı-Jı .Ja
pon milletinin tüJuanını ifade etmİftİr. 

KANTONDA öRFl iDARE 
Paris, 4 (ö.R) - Henüz teeyyüt et

memİf olan bazı haberlere göre Çin hü
kümeti Kantonda ~rfi idare ilanına ka-· 
rar vermiftir. Bütün cenubi Çini istila 
için hazırlıklarda bulunan Japonlann ya· 
landa Kantona asker çıkannalarmdan 
korku1ayor. 

Roma, 4 (ö.R) - ltalyan guetele
:ri Japon ajansının verdiği bir habere z.t
fen Tıençin - Fueko demir yolu imtida
dmca hualantnlf olan Çin birinci mü
dafaa lutt:nın Japonlar tanıhndan İfgal 
edildiğini, Çinlilerin ikinci müdafaa hat
tına çekilmeğe mecbur kaldıklumı bil
diriyorlar. 

f..ınghay, 4 (ö.R) - Kanton liına
nında bulunan bütün yabancı gemıler 

Japonların bir taarruzda bu1unınatan ih
timaline karşı limanı terketmek emrini 
a1mışlardır. İngiliz gemileri derhal bu 
emri yerine getirr..i§lerdir. Masu - Hong
Kong arasında bazı tedbirler aluunqtır. 

KANTONDA PANiK 
Paris, 4 (ö.R) - Kantonda müthiş 

-. ... ,.. .... .-.. ... _ _. ... ••••n ..,•vvu tayyaceıc:• ( 

J'İnİn taarruzlarmdan ve Japon harp ge
milerinin himayesi altında karaya asker ~ 

çıkanLnası ihtimalinden endife ve beye· 
can içindedirler. Ecnebi tehaalan fim
dililc sakindirler. Liman bombo tur. tki 
lngiliz ve bir Amerikan topçekeri do
Jaımaktadır. 

HONC-KONG YOLUNDA 
Ho~-Kong, 4 (ö.R) - Kantondan 

bildiriliyor: Belediye reisi tebrin baflıca 
bir caddesinde ıilüılı pkiJerin taarruzu
na uğramq, üzerine bir kaç el ıilah atd
mlJbr. Kanton bölgeaincle tethİf hare
ketleri çoialmaktadır. Çin gönüllüleri pala talimleri yaparken 

Kanton, 4 (A.A) - Poarl nehrinde 
bulunan bütün remiler timdi bu nelıir
delli barajm aeddedilme.i üzerine nehir 
İçinde kapanıp kalm1tlardır. 

Kanton, 3 (A.A) - Çin makama- ligatı Kantonda büyük bir heyecan tev
tmdan bütün ecnebi ge~1erine ıüneıin lit etml§tir. 
batmasını takip eden kızıllıktan evvel Çünkü Pearl Alcon üzerindeki barajUl 
limanı terlcetmelerini tavsiye eden teb- kapatılmasına karar verihnqtir. 

Alman yada askeri tebeddül 
B. Hitler Harbiye nazırı mı 
Yeni teşkilat bugüiı ilin 

oluyor? 
edilecek 

~ERVN. 4 (A.A) - Bir çoh: 
gazeteler Almanyanın yükselt ku
manda heyetinde deği~iklikler vu
kua geleceğini haber vermektedirler. 

PARtS, 4 (A.A) - Matin ga
zetesi Fon F ritschin harbiye nazırlı
ğını kabulden imtina etmi~ c' .. :u
nu ve B. Hitlerin bu nezareti bizzat 
deruhte edeceğini ve ordu donanma 
ve hava erki.nı harbiyelerini kontrol 

eden yeni büyük crkfuııh&biyenin 
~efi olacağını istihbarahna atfen 
yezmaktadı:-. 

Midi gazetesinin öğrendiğine gö
re Alman hükümeti yann bir tebliğ 
neıredeTek yüksek lrumnnda heye
tinin yeni te§kilatını ilin edecektir. 

Bu gazete ordu rüesasının büyük 
umumi karargahın tevhidi plinına 
aleyhtar olduklarım yazmaktadır. 

llitlcr. Türk v e Fransız elçisi ile beraber 
t·c general Blonı bcrglc sivil kıyaf cttc 

BERUN, 4 (A.A) - iyi malu
mat nlmclrta olan mahafil Alınan 
ordusu başl:umıındanlıih vezaifi ile 
harbiye nazırlığı vezaifinin tefrik 
edileceği fikrindedirler. B. Göringin 
müdafaa nazırı ve general Fon Rei
chenauun umumi erk&nrhaı biye re
isi tayin edilecekleri rivayet edil
mektedir. 

Kara, d:ıniz ve hava ordu!arindan 
her birinin bir kumandanı olacaktır. 

Buna mukabil Cümhuriyetçiler asilerin ellerinde bulunan 
şehirler halkına karşı en yüksek şef katı gösteri yor/ar 

Paru, 4 (ö.R) - Ba:aelondan bil
di!-iliyor: J\.fadrid ıehri dün bir saat fa
aıla.::ız surette aıi toplannın ateıine ma· 
ruz kalm~tır. Uzun Çllplı bataryalann 
mütekesif atqi §ehirde büyillı tahribat 
yapmıilır· On öfü ve birkaç yaralı var
da. 

FRANSIZ SEF ARETHANEStNtN 
BOMBARDIMANI 

Franıız gazetelerine göre, Madriddeki 
Fransl% sefarethanesi etrafına yüz metre 
lik b!r çevre dahilinde birçok obilıle.- d~ 
müştür. Bundan csiJerin Fr:.mız d rilik 
binasmı tahrip etmeyi hilhasta hedef it
tihaz euilıleri anln;ılmııktad l.t •• va~ .. n . 
(d tc;>e:ine yerl~lirilmİf olaı. 155 lik 
bata..ryalarnı ettıkl:m obüslerden biri re
fuct bir.n·un:ı çatısını c!de:ek birl:ıd 
b.un İtticl e!:nİJlir. Fra"'\!:.:: konı;olosu 

oc:-'.ı:ı.I ı::.i f:.s.rru-aiı.!ımı bu tcc&vüzden hc.
bcrr~r etm~ti:-. 

Band:ın, 4 (ö.R) - f&dridi.-ı asi 
bat:ıryalan tamlmc!ıın bomhardıınnnı ai

' vil clıcii n:~!:ldn çol< z.ay&atı mucq, oJ-

ımuştur. Haslane~c:- ynraldarb dolud-.r. 
~~bur-.,d b •:ıryı!J ::ın bir h~eyi bi
fo bombnrdmır..-ı ctır.:~tir. 

M:ıdrid, 4 ( A.A ) - Bi:- obüs te Auo~ 
ciation Prewn b Urolarma isı;bet etmi§tir. 
Bomb.ıırd!IIUJl Mr ;ınt ıii.-mÜJtür. Bom
budun-uıd;:ın biJhessa mr,...:e: deki ma• 

1 ballelcr mme..~ .. olmuıtu-. ölü ve yara
ltlann miktan 'o-:?nÜZ m 1Uın değildir. 

Pa.....U, 4 (Ö.R) - Pmis ve Bordo Madridden bir 111an.:ara 
Fransız rune!clerinin hürriyet adına çar.. iımde olduğunu bildirmiştir. Cümhuri- panya, asiler elindeki ıehirleri valı~ 
l ''9<'" J&pdll' ,. ıi.Hiaoqıarına gonaerC11K- yetçı ıspanyanm ınsanı bır davaya söı- harap ebnek için kafi vaıdAlara ~ 
leri 40 vagon eruı.k hududu geçerek Bar- terdiği ı;:e~ aliılı:a bunda memnuniyet- olduğu halde halkçı ruhunun bir if• • 

t selonn gide.--ken asi tayynrelerin taamı- le karşllanml§tır. Bugüne kadar aıiler olan bu karan ittihaz etmekle has~ 
zuna uğral1' tır. Kamyonlardan bir kaçı cümhuriyetçilerin elinde olan tehirleri, nna her bakandan (efevvukunu ishal 
harap olm~ ise de diğerleri yollarma de- sivil ahaliyi hiç dÜfÜıuneclen caniyane ve m.İftİr. 
nm etmqJerdir. vahJiyane bir hırsla bombardanan ettik- Paris, 4 ( ö.R) - İspanyol cepa.el" 

Paria, 4 (H.R) - Cümhuriyetçi Is- im halde cümhuriyet lıükümeti barbın rinde sesaizlik devam ediyor. Str~ 
panynnm bqvekili Bay Negrin hava bu korlcunç lutal aafhaaına nihayet ver- ra ve T eruel cephelerinde cümhuriyet'-' 
bambardnnanlarının men'i jçin Franıız 'ı mek isteyen ıörütmeler d evam ettiği ler b ir iki mevzii mukabil taarr112d• "'° 
l:ükümeti tarafından yapdması muta· müddet~e hiç bir mukabelede bulunma- lundular. Topçu muharebesinden ~ 
~vveı· teşebbüse tamamen müzalıereteımağa lı:arar venniftir. Cümlıuriyetçi lı- bir hareket yoktur. ___.-/' 

Akdenizde emniyet tedbiri 
Dalmış bir halde görülecek hütüıı 
denizaltılar sor~usuz batırılacak 

LONDRA, 4 (ö.R) - lngiliz 
hükümeti Akdenizde batırılan En
demyon vapuru hndisesine f evkala
de bir ehemmiyet atfına devam edi- ' 
yor. Bu hadisenin lngilterede do
ğurduğu teessür ve infiali anlatmak 
için yalnız İngiliz gazetelerinin neı
riyatına ve yapılan nümayİ§lere b!lk
mak kaf; değildir. 

Bilhru;s3 İngiliz hariciye nezucti
ni.."l Kcdorneyle tam bir mutabekat 
halinde olarak çok mühim bu ıeri 
tedbirler ahnağa karar vernıİ§ bu
lunmaısı hadiaenin kuru bir prot~
to ile geç.iJtirilmiyeı:eğini göstcrmel:
tedir. ittihazı muktlrrer tedbirler 
Akdenizde aeyrüsef er emniyetine 
aittir. İngiliz ve Fransız hia.-ümetle
ri hontrol vazifesini gören deniz 
kuv~etlerini takviye ettikten bqka Bir lngiliz harp gcmmnılen Akdcnize bakış 
l~panyol ınhilleri boyunca dalını§ ye matuf olan lngiliz planının bu 1 malrtadırler. O i11 
b:" halde görecekleri bilumum de- mınteJwh tahtelbahirleri tamamiyle LONDRA, 4 (A.A) - .• ıabit 
n~altı eemilerini milliyetlerini tah- menetmek olduğunu beyan eyle- Telegrafın di9lomasi muhabır~ 
kike lüzum görmeden takip etmek mektedir. vapur torpillendiği ve müte!l ··tt' 
ve batırnuk emrini harp gemilerine !ngiliz torpido mcluipleri tar - hüviyeti tesbit edildiği zaman "';d~1 
vermir.lerdir. Bu tedbir Nyon anlaı- fından kara sulnn harıcinde meyda- arriz devlete ait emvalden ir~ ~ 
maaında mevcuttu!. Bugüne kadar na çıkanlncak olan bu tahtelbahir- miş zarara tekabül edecek rrıık rtl'etİ 
t~tbik edilmeyİ!Iİnİn sebebi Akde- lcr derhal pe§İne dü§ülerek batırı1a- müsaderesine mezuniyet ~el içtİ1 
nızde sahildar devletler tarafından cal.tır. için Nyon komitesinin der~' reııİ" 
alınan tedbirlerin ıeyrüsefain emni- İngiltere hükümeti bundan başl'a maa davet edilmesini Jngılte .. .,.,ıı 
yetini temine kafi geleceği kanaati balyan ve Fransız kontrol gemileri- alake.darlara teklif etmiş old;:. , 
idi. Bu defa meçhul denizalhlannm nin kendi mıntekalanndtl bu suret- istihbaratına atfen yazmııkla JvJeıf'1 
emniyeti yeniden ih1ale tqebbüs et- le hareket etm~erini de ta1ep et- LONDRA, 4 (A.A) - ··ır·tetİ~ 
miş olmaları düıünülen radikal ted- mİ§tİr. müdahale tali komitesi g?~u "ıl'şlı 
birin tatbikini zaruri kılnııthr. Bahri mahafil FraJlaa ile ltalya- geri çekilmeleri meselesınıJ1 abJ1l;ıt: 

LONDRA, 4 (A.A) - İyi ma- nm İngiltere tarafından ittihaz edil- cephesini tetkik etmİ§lİr. il~ 1 i ;it'• 
lumat almakta oian mahafil Akdeni- mi§ olan karan t~vip edecekleri an- lere göre geri çekme ameh~e~l f• 
zin İngiltere tarafından kontrol edil- cak kendi karakol mmtake.sında mü- milyon 400 bin liraya ınal 0 ı!..,,.,..1 

mekte olan mıntakumda korsanlı- muil tedbirleri yalnız Fransanın Bütün murahhaslar bu kadar 
i a karıı koyma tedbirlerini takviye- tatbik edeceii mütaliasında bulun- fı çok fazla görmüılerdir. 


