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Uluslar sosyetesi konseyi dün toplandı -
Hatay hakkındaki itirazımız 

bu gün konuşulacaktır 
23 ler komitesi pazartesi toplanıyor. Küçük iti
laf Uluslar sosyetesine sadık kaldığını bildirdi 

Uzak Şc kta 
Harncli Nt,,•· ·t Çançar 

Harb ilAo etme•"" •ıubarebeye 
bıılemek japoalarcla ~·•·le bir an'.a• 
halini aldı. japoalar , .,,,4 de Uuıya 
ile 1aubarebeye giriıtıkı.ri aamaa da 
böyle yapmııtar, amiral Toto doDID• 
muıaa Porartöt limaıunı bombardı. 

mau ettirmek euntile mulaıum•ta 

ba1lamıılardı. Fekat o UJllM lai~ 
olmeıaa bu YHiyet çok de•am ele 
memi~ti. Porarıöre ilk darbeyi ia• 
dirdıkten ıoara arka11adan harbi 
reamea illa etmekte •• gecikme• 
mitlerdi. 

Bu clefa ••alyet ıfaba b11kL .. 
1cte aradan altı ay geçtill •• japoa 
ordulan koekoea Çia imparatorla&•• 
nun hemen laeaea yana.. iıg•l 
etlikleri lulde ortada bili , .... 
illaı harb etmekt•a ... r MI• yoil 

japoaya Çiaia badi ietill orcl .. 
urana bu keder aıua bir •akH .. 
met g6ıtertceıini biç lae11ba ~•tmı• 
••otı. Oalarıa biltlla laidleri Ş&Dg• 
bay eırafıada Çioia ıoa •mTe• .. 
ıiai kırmakta •• lau ..... olclata 
pbi Jaok6medıd kolayoe ••aaa da. 
ıormek&. idi. .Fauı ita ıel'Jr .. deki 
buab '8r117• aymıclı. Alaaalaraa 
len ik H tınıim eımiı old'1klaa 
milli Çia erdaı11 keaiiaiaılea beU• 
aailmeı ltiı al•kn•••l ~ hao 
UU bir ..Wı1t1 8fka ile ~ • 
bu giditl• kol•)' kolay .. ... ..... 
teıh m edatt&• bea .. •lJ•· 

Ulıular Sosgetesl Koruegl toplantı lıalincle 
Pıris, 26 ( Radyo ) - Dün Edenin Pariıten geçerken, Fran• 

(~Cc, lnıiltere Hariciye Nazarı ı~ Hariciye Nazırı ~ Delboıla 
B. Edemo Cenevreye hareketin· bır saat kadar muzakerelerde 
df.n son a resmi bir teblii in· bulunduğu ve i3ııbakan Şota-
ti~ar etmişti r. Bu teblitdei B: - Sonu 10 unca sahifede -

Çok .ve inde ha.,ırlıkl11r 

Büyük spor · hare
ketleri baştıYor 

o -·--hmirile, yerli .ve yabancı muhte-
lit takımların maçını göreceğiz 

Lik 1116Hbakalannıa •ona eı m•ı Maya• ayı içinde YagoelHlar 
olmau eebebile 11.mir futbol •j•ah-ı Aakaraya gelecek, 6 aaeyıeta !Jelgrıulo 
lamir ••htebt takımlaraaa yeai mil• Ankara temıılt maça. 8 mayuta ela 
Nbakalar baıulamaktadır. Jı k m li••· Turkiye-Y ugoelnya milli maçı y•pı· 
baka, e•elee de yaaıiıgımıa gibi 12 lacaktır. 
t•betta lamir •• Atiaa muhtelit t.. A 
lnalan ar ... ada yapılacaktır. 

•uıturyaaıa mııhar profe.yoa 
ael aakımt Fimt Viyeaa. 15 oi .. •• 

Bu ••çtaa ıoara da !amir muh• da 1.tanbıılde, 11 uiNnda Aokarada. 
hlitinl terneil ed•eek. b~i tamamea 
aeaçl•d•• •Grekkeb iki mabtelil 20 ai•aoJa da fzmirde tehir aaubte-
takı•, b••• her ay ci•ar b6lgeler litlerile öç mi •.baka yapacakbr. 
tıalumlaril• •• bu arada da ecnebi Geçen eene lelaab11lcla yapılaa mi• 
talumlan ile temelli •i•bakalua ıabakada muhtelit talnaummu fe•• 
bqhyacaktır. kaliıle bir oyua oyı:ıyaralı: 4.1 yen• 

DiAer taraftaa fatbol federaıyo. diğı FGret Vıyen• ile horeda yapıl•• 
aa ela lsmir, .Aakara •e İıtanbul cak yeai mlllabaka, ayni aamaadı 
•abtelitleriae milıabakalır basar. rnaoı m•h yttiade olacaktır. 

lamaktadır. - Sonn 8 inci sahifede -

Portekızde 

is>an f.a l!Österdi 
lstanbul, 26 (HJsusi) - Son 

re'cn habe lere göre, Po tekiz
de isyan ç kmışt r. Ası ler, Fran· 
Jco aleyht rlarile müşterek hare
ket ediyorlar. 

P ris, 26 (Radyo) isyan 
haberleri, L zbondan tekzib et· 
me~cdir. 

Londradan gele!l haberlerde, 
Lizbonda tam bir asayiş mev· 
cud o duğunu bildi.iyor. 

Bir Yunan ba
lıkcı motörü 

' -----Kara sularımız.d:ı do. 
laşı: hen yakalandı 

Çeıme, 26 (Uuıud) - Kara •!i• 
lenmı&a kadar ıolı:u1an •e balık nb. 
yan Yunaoh bahkçılara aid bir mo
t6r, Kliaırük mohafua teıkilib tara• 
fından yakalınmııtır. Motör 12 hin 
lira kıymetindedir. Yonenlı balıkçı• 
lar adliyeye nrilnıiılerdir. ------
Nobel sulh mükafatı 

Negüae rıeril~cek 

NeıB• 
Oıılo, 26 (Radyo) - Nohl ınlk 

mlkllatıaın, bu eeae Babeıhtaa ime 
paratora Haile S.Jieiye>• nıilece&I 
rivayet oluauyor • 

Amerika 
Çindeki askeri kuv. 
vetlerinin bir kısmı. 

r.ı geri alıyor 
Vaşington, 26 (R1tdyo) -

Amerika Harbiye Nezareti, Çin· 
de bulun durduğu askeri kuv
vetlerin bır mikdarını geri çe
kecektir. 

Ba vr o ., r.:a ( : 

Fo~adaki alaya da 
sancak verildi 

Bu gün de Menemen e, ayni par
ıak merasim yapılacaktır 

t.Jrgeneral lzzeddin Ça 1ış 'a 
son Ege man _'Uralarını 

takib ederken 
Dilu Foçahlar, büyük bayram 

ppmıılardır. :Foça alayına .. ne.ak 
nralmeai mfinaeebetile yapalan büyük 
törene lı:6ylerden, ıehirdea binlerce 
ballı: iıtirak etmi~, Orgeneral lued· 
elin Çalaılar, teciı \'e ateoin bir hi· 
tabeden ıoura 1aucağı alay komuta• 

nuıa \ermıştir. Toreods Tali B. 
Fazlı Güleç, . Korıı;eueral .M.,. 
tafa Muğlalı ve 1zmir mGıtala· 
kem ınl'\'ki komutauı Tlmgt?aenl 
Rasim Alı:to~u ile diğer GeneraU.r 
hazar huluomuelardır. 

Orgenf:ralao bitabeıini alteakılt 
alay komutam, &: ncaAJ muhafau 
edece~me ve aleyın on neferi kao 
hocaya kıdn c-nun ıeref •• ... la 
dalgalar.murnı tf'mio edettğin• .O. 
vernıif, andiçaıiıur. Alay uncatı. 
lı:emutan tarafından albaya ••rillrüa 
butün alay erleri bir a~ıadan ~ 
nıiflerdir. 

Hıllı: heyecana gelmi1t la'1ylk ... 
z.ıhilrat yapmııtar. Sonra bir g.pi 
eımi yapılmı:. erler Orgeaeral ı.. 

2eddin Ç11lı§lara eelimlamıeJaNar. 
Tttr aden eonra belediye tan&aa. 
Orgeneral ıeref ioe bir aiyafel -. 
rilwıııir. 

Orgeneral •• refakatlailuleiki 
Geor.raller bu •eeile ile kıfla ft ... 

niwnlan guerelı: tr.f tiıte nı ...... 
lardar. Bu gllo Menemea U.71u lia 
reni• !anca~ •~raecekair. 

B. Menderes taştı 
ıoo.ooo kilo pamuk kozası sular 

altında kalmış bulunuyor. , - . ' 
Aydın, 26 (Buıual) - Mendereı nehri; Naaillli0 Meac1eree k ..... ı.ala 

100 metı. Uar11inde bir yarık açmıı 'Ye ta,mıııır. Sular, ••ayı •••• • 
.. plamıııır. JOO bin kiloda• ı.aı. ekala eion pamulı: .1ı:..... ..... lllJllll-A< 
••dığ•ndan ıular ahında bulunnıaktadır. ~ular çekilmea Te lnı yank ..... 
blamHıa, onya bu pi J>ilmuk ekimi de kabil olamıyaca~lır. Seiar H 111, 
&edbırler almaktadır. 

Oa eeoo e•el burada in .. edilen tahliye kaoıla, •ğ•ı dar •e ·.. ieftJ'i 
lindea yOkıek oldugıı için hiç bir it• ) aremamaktedır. Iaaeb:a ...... 
aruridir. 

ANADOLUDA 
Peygamber Süley

manın aşkı 
Yarından itibaren başlıyor 

jepoa7• beklemecligi ita •aabo 
••mın karpauada •buualaaıyor. Ba 
eiaırlilitia ilk .ıa.etiai pçealcrde 
jıpouya Dılailiye Nauruua ıaaeteleo 
H yaptı&ı o patnataaeca IMyaaat 
teckil eui. Kebiliy•ti •• fuliye&i 
.. \layuile j•ponyuııa 111fUtakbel e.I" 
nkili &ellkki edilea ba Mt beyu 
uka Uı•k Şarkta •tık laayat •• ka
ADÇ hakkı kal•adaa-ı. jıpoayuıa 
ba aeticıe7i btibul içla ioab eder• 
1agibeN ile bu bubi bile gös• alo 
ılırmaktu çekia1Di7ecetiDi penaaıca 
d4aJaD&a ylıüae ba7lun•erdi. Va• 
kıa japoa bllkAaeti tarafıaclea teri! 
edılmeıe kalluplaa ba e6ıleria bey• 
aelmilel uu4a filli lalç bir teüri 
olmadı. Fakat •abekkaktır ki J•• 
ponyaaıa fimdiye kadar keaali ibli• 
memla taıımakta oldqa ... keyi 
ylıh••a dilıOrdl •• Lfltb dfiay•• 
71 jııpoaların emelleri laakkıada ... 
Jer dlfiallmaek l&u. ı•lcliliai 
.. elli. 

.................... , ............................... l[lm ................ ı 

P ....... r ·• civarınaa ik miih.m ve korkunç hadise: 

japoaJama Çin maknıaeti ile 
lıbaraaa baıladıklan ubıraalıklarıa 
ikinci altJDeti ele pçealerde topta. 
aao i•p .... torlak koaferıaeı ol•.,. 
aur. Elli ••ed••beri toplıa•aımt 
ola• itiyle ylbek ltir ıtnaıa iti.o 
ut ıtı• adoaaa ny ... ti ....... ltd• 
ma etmeli her tarafta blylk bir alaka 
ayanclırmıı&ı. Bemıa laerkeı ba koafe· 
raaaa Çia• uam bub ...... karar 
••nceım• aabalakak auarile baba 

1orda. Balbakl koaferaaa IHa karan bir 
llrlG •.,.mecli. •dece miW Çia 
bClktmetlai aoa bu lltlmato• ile 
ıailthım 1•11• etm•I• .... , eni. 
Matetal Çaa01'ay0Şek baaa ce.ab iti,. 
le ter•.a• te11eaıll etaeyiace j• 
poayı içia n tabii •• keetir•• yol 
Ç ae ll&aı barb etmek oldut• halde 
jıpoa bbuaeel pae ba tecl~ll• mi• 
raeuta oeeant edeaeclL Ba defa da 
•ilıt Çia bGk611&etiai taaımadı&aaı 
ft Pıkiade k·ndi • ... yeti altında 
tee.ea. edecek yeni l.ir Çia laü.Oo 
meli ile •AD•Mbate prı,.ee&iai 
illa ile iktifa elti. 

B6yle bil- ilhıa f illly11 Oe ıe. 

eyyllJ eıaedik~, yaa1 J•ron ord•· 
lan bllltla Çiai ta••.UI• lıtlll ad• 
rek lbillf Çıa hOl6welia1 fw• .. Of• 

tadaa bldarmadJkça bi.r kıymeti 

- .S.• 2 U.d Mlal/MI• -

infilakta on dört kişi öldü, 
iki kişi yaralan·dı 

Zabıta, vergi v~rmiyen bir aileyi de muhasara 
edib Çarpışb, evi yaktı, içindekiler öldürüldü. 

Zabıta ıefi de vuruldu 

Pari•ten bir manzara 
Pari .. 26 (RPd7o) - Lakle• ci· ı can ııy•adırmııtar. Bldi• ıadur: 

'Nnada btt ~61 e\•Jlill ....... ,.,... Çiftçi lturmel aile .. 4 •ergi tallo 
cu IOlala .aa~&ıaıeı.. ..... laeP' liWaııaua e'laciM tiepta ı•ldi&AW 

,arıace ber tarefı kapamıı içeri ç.. 
kıl mittir. V aıiyeti anlayaa tabaildar; 
po'i• H çilingir alarak e•• gelmifo 
tir. Çılingir kapıyı açmıta çılııırk .. 
içeridea ahlla bir kurıunla ~ldtıraJ. 
a.(l~ıır. Bıanun ilaedae poli• .. fi 
He ateı açmı1, fakat o da bu kur
ıaala TUrlllmaeıur. Zabıta •• taluil. 
dar ... al.. Termiıtir. 

X.ona•Ua blyftk otla atetlet 
annoda t irar etmlft aaae•I. babaaa 
•• diler kardeıJeri Nçlerı •• elbiN• 
leri elHl~r içiade hçerlerbD 6ldG· 
rtılmiitlerılir. Verıi tabıilin i91D ba 
ıe .. ildek.i mubaaarı ii\1lac6d6r. 

P•ri1t 26 (Radyo) - tJaailll ~· 
karmak iH y~nlerio, PariliD muhte-

- ~.,.,. 1 O ıınc11 salaiJ•d• -

Arkadııımıı A.c1em Bulb Adımo!lunnn ANADOLU içi• hamı. .... 
lariht, aefie Te çok aUu&a bir c er .. 

Tarihin bu meşhur simasını duymuısu. 
nuzdur, belki de okumussunuzdur. Fakat 
bu f'" ... eoi ,,..,..? /-
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Dünyayı bir anda aydınlık 
içinde bırakan şimal fecri 

------... ·-·· 
Şimal fecri; /ngiltere, Almanya, Fransa, lialya, ispanya, Yunanis-
tan Danimarka ve daha bir çok yerlerden hayretle müşahede edildi 

.. 
/ngiltere ___ ...... __ _ 

Kıbrısta bir üsıübahri 
tesis ediyor 

lıtanbul, 26 (Hususi) - lngiliz 
Akdeniz filosu kumarıdanı Kıbrısta 
bir üssübahri tesisi için tedkikat 
yapmağı başlamıştır. 

ltalya, ihtililci, lspanyay 
asker gönderiyor 

Cumhuriyetçiler, (Terue~) cephesinde ihti
lalcilerin iki tayyaresini' düşürdüler 

Mısır kralı ...... 
Pamuk kongreıini 

bizzat açacak 

Paris, 26 (Radyo) - ihtilal· 
cilerin resmi tebliği: Cumhuri· 
yetçiler, eski mevzilerini istirdat 
için şiddetli hücumlarda bulun
muş'arsa da püskürtülmüşlerdir. 

Aldığımız muavin kuvvetlerle: 
düşmanı takip · ettik, elimize bır 

çok mühimmatla yüz kadar esir 
düşmüştür. 

Barselon, 26 (A.A) - Re mi 
tebliğ: 

Londra, 26 (Radyo) - lng }. 
terenin muhtelif yerlerinde bin· 
lerce halkı hayrette bırakan muh· 
teşem bir şimal fecri görülmüş· 
tür. Bidayette bunu muazzam 
b "r yangın zannedenler olmuştur. 
ş·mııl fecri, Avrupanm bir çok 
memleketlerinden, Avusturya, Is· 
viçre, Almanya, ispanya, Fransa, 
hatta şimali ltalyadan da görül· 
müştür. Yüksek dağ tepeleri 
tamamen aydınlanmıştır. 

B. Tahir 
Banka direktörlerimiz Den!zbank umum mii-

Teruel cephesinde tayyarele
rimizin yardımıic dü~man taar 
ruz ettik. 1080 rakımlı tepe ile 
Casa De La Ollayı zaptettik. 
13 tayyaremiz bir Fraıık.ıst pat· 
)ayıcı maddeler deposuna 7 500 
kilo mecmuu ııldet ınde bomba
lar atmışlar ve depoyu berhava 
etmişlerdir. 

Par s, 26 ( Radyo ) - Şer· 
burgdan Marsi!yaya kadar olan 
sahada d ... ha az, fakat timali 
Fransada daha muhteşem ol· 
mak üzere dün akşam bir şimal 
fecri görülmüştür. Evveli kır• 
mızı hır ziya fışkırmış, bir az 
sonra z ya, portakal ve sonra 
da yeşil rengi almış ve kay· 
bol muştur. 
Ş mal fecri r Hollanda ve Da· 

nimarkadan da müşahede edil· 
miştir. 

Oslo, 26 (Radyo) --: Şimal 
F ecrı dün akşam memleketin 
her yerinden görülmüş, ortalık, 
iki saat kadar gündüze dön· 
müştür. 

Lizbon, 26 (Radyo) - Yüz 
senedenberi ilk defa olarak mü· 
kemmcl b ir Şimal fecri müşa· 
bede edi imiştir. 

Londra, 26 (Radyo) - Mete· 
oroloji istasyonları, dün akşam· 
ki ş mal f ecr.nin bir Meteor 
( Haceri Semavi ) düşmesinden 
ileri geldiğini tesbit etmişler ve 
fotoğraflar da almışlardır. 
Ş mal f eciri, hemen hemen 

Avrupanın her tarafından görül· 
müştür. 

Atina, 26 (Radyo) - Dün 
iyice müşahede olunan ıimal 
fecri, Yunaniatanın bir çok yer· 
lerini ve bilhassa yüksek dağ
larını saatlerce aydınlatmıştır. 

Kolonya, 26 (Radyo)- Ş mal 
fecri, evveli ziyadar iki şerit 
halinde görülmüş, sonra kaybol· 
muş ve az sonra tekrar kızıl 

renkte meydana çıkm ştır.Şimal 
fecri. bütün Polonya şehirlerin· 
den görülmüştür. 

Londra, 26 (Radyo) - Ş mal 
Fecri, Avustralyada end şe uyan• 
dırmıştır. Bdedıye, ıüratle et· 
faiyc teşkılatını vazife başına 
davet etmiştir. Ş.mal Fecri, 
Avustralyadan daha fazla gö· 
rünmüştür. 

Toprak kanunu 
Ankara, 26 (Hususi) - Hü· 

kumet tarafından hazırlanan 
köylüye toprak tevzii hakkın· 
daki kanun layıhası son şeklini 
ılmak üzeredir. 

Ziraat Vekaleti, layihanın mü· 
him büı<ümleri üzerinde ali· 
kalılarm düşündüklerini öğren· 
mek ve hazırlıkları ona göre 
tamamlamak üzere şubatta bir 
koıgre toplamak kararını ver· 
mıştir. 

Öğrendiğimize göre, bazı se• 
bepler, kongrenin Marta bıra• 
kılmasını zaruri kılmıştır. 

Kongrede görüşülecek mese· 
leler arasında ziraat bölgele· 
r nde alınacak tedbirler, orman 
iş etme idareler"nde ucuz?uğu 
temin edecek ve köylünün kal· 
kın masına amil olacak başlıca 

esaslar vardır. 

Londraya gidiyorlar 
Direkt6rler, Ya/ovada bulunan Bcşvekili. 
ınizle konuştuktan sonra yola çıkacaklar 
fstaııbul, 26 (Hususi) - Banka d irektörlerimiz yarın Ankara· 

dan buraya geleceklerdir. 
Direktörler, Ya.ovada bulunan Başvekilimiz B. Celil Bayarı 

ziyaret ettikten soura, Cumartesi günü Paris yolu ile Londraya 
müteveccihen hareket edeceklerdir. 

Banka d rektörlerimiz n Berlinee gidecekleri hakkında bir haber 
intişar etmiş ise de asıls~zdır. 

Banka direktörlerimiz n, Londrada lng liz maliyecilerile mühim 
meseleler etrafında mü a1<atlar yapıcakları söyleniyor. 

Atinada çıkan (Etnos) gazetesi, banka direktörlerimizin Londra 
seyahati hakkında şunları yazıyor: 

istikraz akdetmek üzere Londı aya giden Türk heyeti, Muammer 
Eriş, Salahettın Çam ve lıhami Pamirden müteşekkildir. Türkiye 
ıle Romanya arasında yapılan ticaret uz' aşması 13/1/1938 tarihi'?de 
tatbik mevkiine konmuştur. Romanya, Türkiyeye 600,0CO lirahk 
benzin, 6JO,OOO liralık da kereste ihraç ederek, mukabilinde pa
muk, pirinç ve susam alacaktır. 

Hidiv, Atatürkle konuştu
ğundan çok memnundur 

-------
yakın Şark memleketleri, istiklallerini ve 

menfeatlerini seviyorlarsa Atatürkten 
nur almalıdırlar 

İstanbul, 26 (Hususi) - Dün, Yalovaya giderek Atatürk tara· 
fından kabul olunan eski Hıdiv Abbas Hilmi (Paşa), gazetecilere 
beyanatta bulunmuş ve Büyük _Şefimizle konuştuğundan dolayı 
büyük bir memnun yet auy<Juğunu söyledikten sonra: 

- Yakın Şark memleketleri, istiklallerini ve menfaatlerini ıevi· 
yorlarsa, Atatükten nur almalıdırlar." Demiştir. 

Balkan tütün kongresi 
dün dağıldı -----··-----

Bulgar murahhasları bütün noktalara itiraz 
ettiklerinden itilô.Fnarneyi imz:ıl:ım'lmıılar 

lstanbul, 26 (Hususi) - Tütün kongresı , bu gün dağıldı. Bul
gar murahhasları, kongrede görüşülen bü.ün meselelere itiraz 
cttiklerınden, tanz m olunan itilafoame, yalnız Türk ve Yunan 
murahhasları arasında imza 1 anmışbr. 

Rusya, Çinin Mongolistan
daki haklarını tanıyor 

Dış Mongol.stan, icabında asker göndermek 
sur~t '/:; Çine yardım ~dfcektir 

Moskova, 26 (Radyo) - Mart"şal (Şan·Kay·Şelc) ile Rusya ara· 
sındak müz .kereler sorıa ermiştir. 

Hasıl oJan itilaf aameye göre, Rusya, dış Mongolistanda Çinin 
haklarını tan maıdadır. Bu itibarla icabında, dış Mongolistana, 
asker gö:adermek suretile Çine yardım edeceklir. Bundan maada, 
Rusyadan mühimmat m1ibayaası ıçin Çine iki yüz elli milyon rub· 
lelik bir kr !dı açılriı:ştır. 

Japon gazetelerine gö e, Çin hükumeti de, Rusyaya bazı nüfuz 
menatıkı ayırmaktadı~. 

Londra gazeteleri, Habeşistanda 
isyan çıktığını yazıyorlar 

(Jurnale Ditalyo), bu haberler üzerine uzun 
bir makale yazmakta ve Londra matbu. 

atını tekzip etmektedir 
Roma, 26 (Radyo) - Londra gazeteleri, Habeşistanda yeni 

hadiseler çıktığını ve (Koçam) mıntakasında Habeşlerin hakim 
olduğunu, ltalyanlardan kırk top aldıklarını ve bu isyanı bastır. 
mık için Adis·Abıbadan kırk italyan tayyaresinin hareket etti· 
ğini yazıyorlar. 

Uurnale D.talya) gazetesi; bu haberleri uydurma addederek 
uzun bir ınakale yazmakta ve ne zaman Uluslar Soıyetesi Kon· 
seyi toplanırsa böyle haberler tasni edildiğini, Habeşistanda, bü
tün kabilerin ltalyaya mutlak bir itaat göstermekten başka bir 
şey yapmadıklarını ilerı ıiirmektcdir, 

dür mL avini oldu 
lstanbul, 26 (Hususi) - De· 

nizbank umum müdür muavin· 
liğine, iş bankası umum müdür 
muav ni B. Tahir Kevkep tayin 
edilıııiş~ir. 

Yalovada 
Otel Term:ıli yapan 

bir TJ.rktür 
lstanbul, 26 (HJSusi) -Ya1o

vadaki Otel Termalin planını 
yapan genç bıı TJrk mimarıdır. 
Henüz 30 yaşında kadar olan 
B. Sedat Hakkı Eldem Güzel 
Sanatlar Akademisi mu2unu ve 
bu akademinin profesörlerinden· 
dir. 

Almanyada ve Fransada tah. 
ıilini tekemmül ettirm"ştir. MıLi 
kütüphanem:ze garp edebiyab· 
nm ıaheıcrini kazandıran kalem 
erbabından biri olan Bay lsmail 
Hakkı Alişınıo oğ:udur. 

Binanın mimariıi hakkında ıu 
izahatı veriyor: 

"Binanın inşası iki buçuk ae· 
nede bitirilmiştir. Umumiyet iti· 
barile kübik tarzda değildir. 
Daha ziyade yerli mimariye uy
gunluk gözetilmiştir. 

Geniş saçakları olması ve ça. 
tısının gizli olmayıp meydanda 
bulunuşu Türk mimarisinin hu· 
suıiyetleriodendir. 

Piinda alt kat pencerelerinin 
ikiye taksim edilmiş oluşu, 
oturma ·odasının şekli, ririı 
holündeki renkli camlı be.-
tondan pencere, modern 
hatalara uydurulmuş Türle mi· 
marisi eserleridir. Keza oturma 
ho"ünde görülen camlı bir cum· 
ba da ayni hususiyeti mubıfaza 
maksadile konulmuştur. n 

Haber aldığımıza göre yakın· 
da otele bazı salonlar ilave 
edilecektir. 

Prens Otto 
meselesi 

Kral Faruk 
Kahire, 26 (Radyo) - Kral 

Faruk, yirmi milletin murahhas· 
larının ıştirak ettikleri pamuk 
kongresini açmak üzere balayı 
içın gittiği lskenderiyeden Ka· 
bireye gelmiştir. Açma merasi
minden sonra Abidin sarayında 
murahhaslar şeref .ne bir ziva· 
fet verecek ve tekrar kraliçenin 
yanına dö ıeccktir. 

Mısırda 
Büyük bir /ngiliz 
tayyare istasyonu 

kuruluyor 
Kahire, 26 (Radyo) - Eleb· 

ram gazetesine göre, Vadiulke· 
birde İngilizler tarafından bü· 
yük bir hava istasyonu inşa edi
lecektir. Bu istasyonda, büyük 
benzin ve petrol depolara bu· 
lunacaktır. 

Kahire, 26 (Radyo) - Süveyş 
kanalı mmtakasınd.ı İngiltere 
tıraf.ndan yeni inşa edilecek 
askeri kışlalar ve bazı tesisat 
için 12 mılyon lng liz lirası sar· 
folunacaktır. Bu mmtakada altı 
tanede tayyare karargahı yaptı· 
rılacaktır. 

Balkan antantı 
Konseyi Şubatta An. 

karada toplanacak 
Belgrıd, 26 (Radyo) - An· 

karada toplanacak Ballcan an
tantı daimi konseyine iıtirak et· 
mek üzere Yugoslavya Baş ve 
Dış Bakanı M lan Stoyadinoviç 
14 Şubatta lstanbula hareket 
edecektir. Toplantı 15 Subat· 
tadır. 

Berlinde mevzubahı Elhamrada 
bile olmamış •. 

Viyana, 26 (Radyo) - Viyana Çıplak Melek 
matbuatı; prens Ottonun 
Avusturya tahtına dönmemesi Fransızca 
için Berlinde M ılan Stoyadino- Başrollerde : Marlen O ıtri eh· 
viçle Alman ricali araımda mu· Herbert Marchal· Melvin D1.1ılas 
tabakat basıı oldutu hakkındaki Acıklar yolu 
haberleri tekzip etmekte ve Y 

h Franszca 
böyle bir meselenin mevzuba ı Başrollerde: Dk Povel. Made· 
bile olmad ğını, Alman resmi len Karol ve Amerikanın 
mehafılinin tebligatını atfen 3 komiti RITZ kardeşler 
kaydeylemektedir. 1•---S~E_;A~N~s=-L:--:A--=-R-: --

Prens Oto, bu günlerde Is- 31,S - 5,15 - 7,30 - 9 da 

Teruel cephesinde beş Cum· 
huriyet avcı tayyaresi ile ult 
Frankist bombardıman tayyaresı 
arasında bir hava muharebesi 
cereyan etmis ve düşman tay· 
yarelerinden ikisi düşürülmüştür. 

Paris, 26 (Radyo) - İtalya
nın; ihtilalci ispanyaya yeniden 
elli bin k şilik bir kuvvet sev· 
ketmeğe karar verd ği ve Al· 
mınyanın da, istihkamcı, harb 
malzemMİ ve mühendis gönde
receği söyleniyor. 

Paris, 26 (Radyo) - ihtilal· 
ciler, bugün de Barselon şeb· 
rini şiddetle bombardıman et· 
mişlcrd r. Ölenler 41 k şi ve 
yaralananlar da 78 kışidir. 

Camburiyetçiler de Va1adol.t 
şehrini bombardıman etmişler· 
dir. Bu bombardımanda da 12 
kişi ölmüş ve 40 kişi yaralan· 
mıştır. 

Saragosa, 26 (Radyo)-Cum· 
buriyetçilerin, Teruel ıehrini i .. 
tirdat için yaptıkları hücum 
akim kalmıştır. .. 
llniveaitelileriıniz 
Budapeştede ziya. 

retlerde bulundular 
Budapeıte, 26 ( Radyo ) -

Macar Ajınaı bildiriyor: lstan· 
bul üniversıtelİ talebesinden 36 
kişilik bir ırup ba,larında B. 
Mubliı oldutu halde Budapeş• 
tedeki muhtelif müe11eaeleri zi· 
yaret etmişler, tedlcilderde bu· 
lun muşlardır. ' 

Maarif Nezarti müsteşarı B. 
Santo, Türk talebeler şerefine 
bir ziyafet verm=ş, bu z yafette 
B. Santo ve B. Muhlis, iki hü· 
kumet ve millet arasındaki dost· 
luğu tebarüz ettiren nutuklar 
irad etm:ş1 erdir. 

viçreye g decek ve orada ken· 
d.sini bekliyen krallık taraftar· 
larile konuşacaktır. 

Zelzele 
lstanbulda da 

hiasedildi 

Şehir Gazinosu 

lıtınbul, 26 (Radyo) - Rı· 
satbaneden bildirild ğine ıöre, 
g<:ce saat S,44 geçe kuvvetli 
bir zelzele bissedılmiıtir. Siı· 
mograf, zelzele merkezinin 
latanbuldan 1840 kilometre 
1Jzakta oldutunu göstermiştir. 

Beyof lu Gardenbarında pek çok 
alkıf 1Je takdir toplıyan 

Sekiz kiıilik korvin balet revüsü bu gün Akıu vapuru ile gelmiştir 
Ayrıca meşhur düet, komik, akrobatik acler. 

Ruı fantezi danılar, Eııiev'a 
Meşhur Miki kuartet danı monden 

Muhtelif artistler tarahndaD yeni, eksantrik numaralar 

Pazar ~ünleri ıaat 17 de matine, sair ıünler 
stıat 21 de suare 



Yerde de ıki lciti yatıyordu. 

me M t f P ··ıd·· w· dük. t p eli Hıraızı11 iddla••~a us a a aşa o ur en sonra a -
şah onun defnedilmem sini mretmi§ti Karakollarda kendisini fe-

;::a:· Ai.· A~an Cvanmerd, aicenıb ve kah· na halde dövmü ler 

2 ı K DQDUHDI 

Sağlı 
bahisleri 

Dahili halhbklar mitelaawa •• 
Dr. M. Şe•ki ıar diyor ci: 

Kalb hastalıkları 
-6-

Osman son gelenleri görünce: 
- Yar ıma geldiniz öyle mi? 

W ye bağ rdı, alçaklar!.. 
ş mdi dört cel ad hançerle· 

n sıyı m lar, adım adım Os· 
ı a yak aşıyorlardı. Osman, 

- 66 - raman ıehzademiz Korkad efendi 
var.. B n ena'eyh harbi kabul haz etlerme; 
ettitine gore ben m de onun Tezkereci şq•n gibi o a. 
baklandan plmeldij'• mubak- - Yaz be b«if, yaz! .. Yü· 
k k.. züme bakgıal .• 

Cezaevinde baygmhlJ eçiren 
hırs z derhal astaneye ka Jırddı 

Kalb Üellerınden ko unmak 
için icab eden sağ ılc tedbirıerini 
almak ve tatbik etmek büyük 
ve müh'm şartlar iç ndcdır. 

Bazı ailelerde k b hasta k· 
Jarına urşı bir dereceye kad•r 
lroos ıtüsyon e dispoııayonlann 
varhta gönilmeidedir. Bu a·ıe 
fertlerinin, kalbe zarar veren 
muzır tesirlerden lcaçınmalan 

lizımgelir. Her ·nsan b' meli· 
dir ki, vüeud makinesini bozan 
her madde ka bde arıza b. ak· 
mata m .. yy ldir. Bu maaddclerıa 

L:ullanalmaması cab eder. Be
deni yorg·ınluklar, ruhi tehey
yuclerden çek nme~, ya~ayışta 

intizamıızhklara meydan ver
memek büyüll bir vazife olm .. 
lıd&r. 

b r d arı atlamak istiyen çe· 
k blr kaplan gıbi sıçradı. Fa. 

dört h:sf'çer göj'süne da· 
J ndı ve işledi .•. 

Bır d k ka sonra o da diter 
tebz ljelerio a.cıbetine kavuş• 
muş m, on uştü. Cel.idlardan 
l>rı: 

- Demek ki, müdafaa etti ha? 
D ye 3t~ndi. ilk üç cellid

dan arta kalan c:vab verdi: 
- Müdafaa da ne demek?. 

Az ka sın beni de ö dürüyordu. 
Haydi üstünü örtelim de fu bi· 
1İ leri kaldı alım ... 

P d .şah, bunların (kayıtlarıma 
bü Ü dü ü) haberini ahnca ••P· 
Nrı bir çehre ile: 

- C naz.deri Bursıya kaldı· 
rılsın ve ecd • dunızıa makbere· 
11ne defnedilsin!. 

Diyebıld Kımbilir, belki de 
padışah bi e yaptığı işin deh e

ndea korkmuş ve iD emişti. 
Erteıi akşam ayai gemı, bir 
gece evel d bdiri, ıapasatlam 
ıe rdıti be.ş şehzadenin cese· 
d n Burs ya nalc edıyordu. Hi
d ı çarçabuk ıüyu bulmuıtu. 

dişah, bir veaılc ile ve.ı' • 

Si memlek~ 
huzur ve asa ni Lozan 

ded kodular var. 8ı.Jnların mev• 
cud ye i, iyi olmıyacaktı. Muk· 
tezayı maslchat, ecdadımızın 
örf ve adatma uydum .•• 

Demeıdc iktifa ett . Mustafa 

Hakanın Korkud hakkındaki Tezkereci ıerardı, başını etdi, 
intibaları da iyi deli di: yazmata b şladı. 

- Korkud, diyordu. Bir az Pa.Jişah devam elti: 
korkak.. Hllbuki onun da 111- Buradaki ve bütün memalilci 
tanata göz c:I ktitini pek ili ıe- Osmaniyocleki a.ker kulların z 
ziyonım. Zemin ve zaman bulu, biraderiniz Sultan Sc~:mia ha· 
kend sine de bar aı Jiivense rekatından şiddetle müttekidır· 
herhalde mak adını açıta vura· ler. Biıf. müba ega denebilir ki 
cak.. ondan bıkmı,, usan.,,ışlardır. 

Padişah yeni bir ordu hazır Memlekc:t o ıstirahate · tiyac• 
lada. Bu defa <l na kuwetli ri- o uı tu aıiklr iken kendi ak· 
diyordu. Çü11 harbe ı rİfmek hnca bir tak m viaı emellerin 
muhakıeaktı. Evve1' Buruya ıe ardına düşmüştur. Hepimiz bu 
çec k, Korkudu deaf'yecekti. halia devle osmaniyeya bır fc· 
Şöyle bir plan hazırl mııh: iiket ve ııuı hJile rirükl y et:li 

- Korku · u tecrübed~Q re- kan .. tind ·yız. Efra ve halk; 
çirec .. ıiım. Ke adisıne Yen çeri· z.tı ıeb iyarilerinin tahta geç· 
lerin, yay başı arın imzaaile ıwi mea ııtirbı ındaaırlar. Buna 
bır mektup göndermeli, arzola• mu afalcatıniz talcdiri .• de bep· 
ranı hbr k tmeli, gelecek ce- retaver baberlerıniıi bekli· 
vaba gö e de harekete ıeçmeli. yoruz. 

Ordu Bursayı geldıti vakit Tezkerec, hakaam b• me • 
Manisa valiıi Korkuda pad ıah tub ı ne makıadla yazdırttıtıaı 
b.rade ine bir Hdalntname gön· an.ama mavaff k olın fa. 
dermiş, seferi için h yırla mu· Padı bıyıtına karııtırarak 
vsffak ye er di!emişti. sordu. 

Se m mektubu alanca: - Bitti mi? 
- Dur bakahm Korkud elen• - Evet e cndim z.. 

di, böyle mel up ara pelc tımıt - Ôyle ı-. Yeniçerilerdea, 
edılm z, seni ,öy e ıy ce b11 ta,.. yayabqılardae, bölük •tala-
tıtyım... nndan bazılarının imzalanaı at 

lkıncı günü teıkereciyi çatırdı: Ye uhür b.d da b ıL 
- Yaz ba<alım.I. - Ferma11 sizindir padi-
Ded. Tezkerec efendi. divi- tah ıııl... 

tini açıp saz kalemıni çakardı - Sonra bana zeki bir bö-
ve sat dizınia üıtündo intizara luk atua da çap. Haydi ba· 
başladı. kalım çabukL 

Hakan artılc d k e t-t'iriyo .. du: 

Bundan dö t gün evel, Men .. 
mende teni Refaılin dukkinına 
duvarı delerek giren ve bir kaç 
takım elbıse q1ran bir hırs z, 
dün ıt-hrimizde yaıcalanmıttır. 

Zabıta, Karşıy"kada istasyon 
civarında üıtii başı düzgün bir 
ıahsm, arka~·pda kocaman bir 
bohça ile dolaştıtmı rörm6', 
vuıyetinden ıüphe ederek ka· 
rakola çağırm tır. 

B c&. içinue, beş pantalon, 
dört caket. al ye ek ve b'r 

battaniye çıkmııtır. İlk sorpsun· 
da Berg•malı lbrahim oflu 
Sabri oldutunu söyliyeo bu 
adam, b ı e~yaları Mt>nemende, 
•onra Burnavada aba ıon· 
ra da Gaz.bulvarında taauaadıjl 
bır phaatan 75 liraya ald.tana 
ıöylemiıt:r. 

Müddeiumumilik suçlunun teY
fi talebile, Sabriyi mevcaden 

n<Sbetçi ikinci Sulhceza mahke
mesine göndermiştir. 

Tirtir titriyen bu adama hi· 
kim sordu: 

- Ne diye titrıyonun? 
- Karakolda yeditım da-

yaktan. 
- Hırı.ılık yapmışsın? 

Boş yere mahke
meye verilm şler 

••••• 
Mefer ruha~tname 

almışlar 

papnın ceıedi, bili S·liwib· 3222 numaralı tclaiz kanunu 
il c hetlcrinde köpekler t&ra· ŞEN F K AL R n ucıb nce, b"'ümum radyo ... 
daı\ ıürüklen'yordu. Çünkii h plerinin 1 ğuıtos 937 tari· 
nıe Mustafa p... öldürül- hinden itabırea bır ay zarfında 

d ten sonra padiıab onaa def. Bir lıal çaresi: eder. 8 ' gece evel, kendi evi· ioareden ruhsata malan lazımdı. 
ned memes'ni, kendiainia bana Köy ünüıı biri koyun çalmış, ne girmıf ve biJibare Y lcal n- Almıyanların mezku kanunua 
i k o1mad tını aaylemitti. fakat korkuya dü~müş, bir ho- m olan bir hırsız 0 el'•n orada A fıkrasına tevfıkan haklarında 

irade bul. Ceıed derhal aokalc· caya ı'dip daaıımı1- olJb olm dıtan soru. zabıt v.arelcaaa taoıim edilerek 
lara fı lah mıştı. Ş meli onu ka- Hoca dem ş kı: •Koyunu ıeri - B radadır, cevabtm •ar. mabk naeye verılccelderi ilin 
p kler mahalle mahalle, ıolcak wrmcl • r:I. - O halde bir az goriişmek edilm ftİ. 
aokalc sürüklüyor, her ıeçen - Bee kopnu lceatim1 istiyorum. Bu kanuna aylan harettea 
burnunu tıkıyarak: -Oıle ise yana ahirette oyun - Görüıüp te ne yapacak· dolayı id a maka• tarafından 

- Hey gidi Mustafa paşa meydana çıkıp ıea D h rsıı ol- • nız? b!lyen Ze)'llep ile kahveci Ali 
1aeyf. dutunu ıöyl•l - Arzcdeyim, bu adam re- hakkında dava açılm ıtır. 

O yordu. - Koyunmeyduaçıkac km e yarısın.ıan sonra r me ı·r· Dün ıknc S.ılbc..'tzadı bu iki 
Pad ~ah artık, kat'i hareket - Öyle ya.. diği halde, karım uy nmamış. dı "" duru1mı11 yıpılmııtır. 

lüzumunu anlamıştı. Ortada izı· - O halde neden lıroruyım, Buna nas 1 muvaffak oldutu Çok satır olan bayaıı Zeynep 
leıı lazım gelen iki eaael daha O ıneydana çakınca boy ıU&UD- ıorıcaktam. müdafaasını avukatına terketmİf 
vard: dan tuta·, sah b ne vermml /(oze orlffııt ve avukat anın yatır.ldıtana 

Korkud ve Ahmed... Ht1.tfl il• tle"'-1 Aduuu b i ramazanda bir ve ruhsatnamenin alındıtına 
Ahmed, Amasya ve bavaliliai - Nerenden rabatıwıoıs? 1Gıa o uç tutamaz. G dip ho- dair vesikalar ıöıtermiıtir. 

tamamen ele ıeçirmifti. Haa. - Ozerimde daima miıkia caya dınıı r. Hoc. •b r gün işin Jikkate deter olan ciheti 
ıöyle düıünüyordu: a,;, ked hali vJr. Nöbet ıehn· tut. uza eti. der. Adam: zabıt vara~asanm 61 0/937 ta· 

- Ş balde Almecl ulak ee •izam karuyor, beni aud rih.ode tanıim edılmeai v fa-
•-• le d ı · '--- J - Bir g ·a kaza niyetıle tat-

Lendine maa... •• olarak L--~-•- ıwpe na çuuaııp ye. anwr, kat ayni tarıhte bayan ZNmep 
" •·- UClll.... •- H dr.•" .... tum. Amma evde heıva yap- -,-
karp lwııya L--b 0 ...1-b,•=-. tıpıu Öf•·· ararct -.unce taraf odan muamolenw ikmal 

11111" u. illi L-- ı· Bir .__.... w mttlardı, dsyanan ııd&m, yedim! 
Ôyle ya, aı1ceri, kuweti, Blkeal ıtı ..... r ıyor. IUSU rı• Deyiace boca •buau da ba~ka edilerek paranıo v zoeye yab• 

l~••••••-••••11111 acalcıyerua bir ıüıı kua eti. der. Adam: nlaıı olmaııdır. Hikım ıa ka-

ANADOLU - Yanlıı relmiııin'z aziz;m, ran toflaim etaiıt n 

Günl6k sı,...ı 

baytara müracaat buywımuz. - Evet ODU da kJP cttimd~ Bu babtaki zabıt 6110/937 
Ba • tlofnu lllciıa 0 ıüıa de, akıi 1 • kabak tarihinde tanzim edilmit w Oll 

Beki kalmakta ... .tea tatlıa pifirmiflerdi. b;r lokla• Ura talla• ecli.d tiıa• clair poata 
.. alı: tattım! 

H•ııl., Ra,ıM ()KTEll Jallıca bir zata aormutlar: idareli malcbuz\I ile verilen rulı-
Umamt Depiya& "7111 ifled mld• - N'çin ftYleamiyo ıunua? o •. Hoca l'I •vıba verir: satname ayai tarih havi bulun-

~ll.Mi ~...._ ÇAl'ÇAB - Aradaiualbulamı>orum da - Ôyle ile seo oruca eU. m111tur •• Tarih ayni olunca ıapb 
IDAREİiANESI onclaol rİll botmM blıtla oldui .. laalde miltealab aynı ründe harç ya 

- B• kadir .... mü? tllhn 19' 0 • nub -L.-a. ...... .1-L· SUNH Jımir ikinci &,ı. .... •-v ,.._. Ullll ,.... 

c.Balk J>artiai ı,-. içioıM - Güç ya, benim alıcatım Dr. Bebret Uz lehine hareket liz ı• i aden 
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- Bıaa bir şey ormayın 
dayak an takatim k lmad •. Bit
kin bir haldeyim.. Akl m ba
tımda deiıldir. Surgu ve uıüda· 
fu ) luoda hıç bir teJ söJll· 
yememi 

Yapılan tahkikat, suçlunu.1, 
Refailin dülclcinına girip bu eş· 
yaları c;aldıtı merkez nde oldu
iundan k.:ad'siqio tevkifine ve 
muhtelif lcarakollıırda dayak yi· 
J ini iddia eyled &-iuden Jer· 
Jaal muayeneye sev kine ve ra
porunun alınmasına, evrakın da 
iddia makamına tevdiine karar 
verildi 

* • • 
Nezarethaneye alınan ıuç)u, 

pcc aelcizde kend'ni yere at· 
mış bir vu yette görülmüş, so
rulan ıual ere cevap verememiş. 
B r imdadı s bhi otomobili cel
bediler ' dört kiıin•n muavene
t le otomobıle bindirilm ş ve 
hastaneye götürülmüştür. Nö· 
betçi dol or, suçlunun uydurma 
b·r harekette bulunduğ u ıöy• 
lem ftir. 

Maamafih mahkeme bran 
wçhile, rapor v rilmek &zere 
suçlu heıtaneye yatanlmıştır. 

Basanın muha
kemesi ...... 

Madam J.ze dauasın. 
ılo11 ııa.z ?«m ı .. 

Gô pede M.ıdam j zd n 
lrıymetı. bir kol saatini çalmak· 
tan suçlu Ko.1yah Hasanıo du· 
rqmaa.na düo ikinci Suılacc:Zada 
devam edılmi,tir. 

Go.en erbabı vukuf, csruk 
natin on d&.t ayar at o oldu· 
pnu ve kırk aira dct.-ıinde bu· 
lundutunu sôylemi~tır. 

Mehmed adında bir f8hid 
ademi malüma beyan etmiş 
ise de, Mchmed Celil adında 
dıter bir ıahidle yüzleıtirıl· 
naıftır 

Bu yüzlettirmede Mebmed 
Ce al, hidııeden M bmedin de 
hıberı oldupnu yüzüne lf artı 
ıöylemlf fakat Mchmed ifade· 
ıtode ıırır etıaiflır. 

S çlu iasan, kendisinin, bir 
çok muteber ıevat nezdinde 
hiımetka i k 1apıt•m ve lursız· 
lıi• tmezzül etm yecetıni •Öy· 
lem ittir. 
Hikım Naci Erel auçluya ıu 

suali aormuştur: 
- O halde, ne diy1ı Madamın 

liatini koluna ıeçirdıa? 
- Ramuand • Ark•daılarıma 

oaka yapmak için koluma tak· 
mışhm. Fak t pne yerine ko
yacaktım? 

ispirtolu içkileri, kahve, çay 
ve tütün gibi zehirli maddeleri 
vücude fula miktarda ı<lhal 
etmemege çahıılmaladır. 

Daha dotruıu bu zehirli iç
kileri hiç lcollanmamağ g yret 

melidır. Çünkü bu mad11eler'a 
hcpıı de kal de h'llarat yaparlar. 

in n htı!s ılanmaktan z'yade 
hasta .tnmamağa ça ışı mahdır. 
Vücud makine lİn örgenlerıai 
yıpratacık her tür ü y yecek ve 
ıçeceklerden keıı alerını kora• 
malıdır. sağlık şa tlarını öğ
reamclıdırler. 

lıter za ıf kimseler olsun, ia
tene tifm.Jnlar olsun, daima 
vücudünü z rarl .. ra uğratan mad
doıerden içtinxb etmelıdirıer. 

Yaşayışlarını düzene sokmalı, 
bu rıbi tehi lcelı hastalıkıara ve 
f tıgiyo yakal .. nrnama ı, rütu
betli yerlerd oturmamah, ,,._ 
cudün mukave etim artıran 

'11iil.lmt :nhh1 tt....Juırh•r-t ..l. g.;• 

ö üne alm hJ . -8 u .. 

1 ıVllOetÇi ~1U df 1 
Bu g e 

Kemeraltında H li , Güzelya
lıda Güze yalı, Tılıcilık e B. Faile. 
E.,refpapda Etrefpaşa eczaha
neleri nöb-tçıdırlar. 

iki /ı sız yakalandı 
Oç aün evel K hraml\nlaı ela 

Sepetçi sokağ nda :aav Fe inin 
evinden bazı eıya çal nmıştı. 
Hırsızın sabıkalılar an Kel Ah
met v Arap Ram an o du ·Jarı 
anlaplmıf, ık si d Jlmuştur. 

Yoralamak 
Karataşta Şeh d N s et so

katında Davı ıl bd lah bir 
alıı veriş meselesı ıdeu lafla 
biribırini yaralam '1ardır. 

Eve tuarraz 
Ödemişte Camıicedid mahal• 

lesinde Ali oğlu Ar f Biçerin 
evıne geceley o taarruzda bulu
nan A il Gülşen ile Şe-rıf Eda 
remitli oğlu yalcalanmışl rdır. 
1'.•nbar Mıatajanrn 111t1ri/ltl 

F evıipap bulvarında alacak 
meselfflnden l.züm ··ccara B. 
Muammerı bıçakıa ko uodan ve 
ayatınd.ıa yaralıyan toför M111• 
tafa zab ca aranıyor. 

Suçlu Haaaa, Mad mla mab
kemede rörüımüı ve Madam 
da dawa11ndu v zgcçtttiai 8Öy· J. AK V j ~J 
lemııtir. Suçlu tabliyesini iste- 111-------------1 
mıı ar. Rumi· l.lJJ ' l'VtW& .... Jj.j 

Sabaku lmadap.a dair p ~ ... ua1 H Zılbcl• 25 

ıen cevıp okunmu1. fakat Jo- K anus~ni 
tum tarihinin bildir lmeıine dair, t 2 7 t 
Konyaya çekilen telgrafı• CO\labı J 9 
plınediti l'llaşılmıfbr. 3 !t 

8 
Yeni Neşriyat. 

Havacı,ılı ve •por Perşembe 
Havacalık ve apar meemua . ~ . 

r.nın 206 ıncı sayısı ttngia mün- ....... 
dereeatla ve bol e1imli olank 

....?••-~-...__. ...... 





Amerikada dolar •a tanatı aleyh.ne ltıyttm 

Ruzvelt eo_zensin an~ He 
mucadele edıyor 

--------•M--..14-~·---------
.......... 

Amensanm 360 milyar dolar ser· 
velinin 6 trilyon frangı bunlarda 
A.alet lıorEketi ele baılaaı. K:zlarırıı, pr'" n•-

lere, lıontlara veriyorl:ır. F alı:::t iazıları 
.. 6i.diklerini okum kla cieoam eciiyor 

Nngorktıua bir törilnilı 
Bir aıtr vardır ki, Amerikanın 

dolar ıabibleri Avrupaa n ha· 
kıkt prens, kont ve baroolarile 
evleoıyorlar ve ba ıuretle Ame· 
rikada feodal bir aalet kur
mata çalıııyorlarl 

• •• 
Artık aalqaldı; Ameribya da 

hikia ailel• türemiı veya te
ıekkll etm.iıtir. N.bayet 60 aile, 
Bırlefilc Amerika paruıaa hl
kiaıd rl Amer.baın milli 1erveti 

60 aileoia laüküaaraahtı al· 

4/anf #11tl:11lerie• Mis 
Btı~ltıır• Hflftamltı Kont 
Haıoltz ile eoleni6 

Kolıt•••I,,.,,,,.,. 
8a hakikati belki fimdiye ka

dar prea ve iddia eden ol• 
auı~ur; fakat son günlerde dar 
nctaa. cl_einaya Birlettlc Ame
rika Dahiliye Nazarı B. Harold 
L lclcea tara fuidaa re•ea IÖY• 
leameıi çok dikkate pyaa bir 
lildiledir. 

lirletilc Ameribma millt _.. 
nti '60 1Dil1ar dolar, Jaai 10 
trilJOD fıaokbr. Ve 60 ailenin 
ı.. biri ba muzzam ıervetia 
,az milyar lran,... idare etme • 
tetlir. Vakıa, •idare etmek. dot
rdaft dotruya ba 1ervete aah p 
ola demelc detildir. F.ıc.t 
~-bir ıaktar .... ,. .. 
tahtiJlba mamam bir ı rktJ,te 
blWm vu yete ıeçmefe kifayet 
edec t• de m•bakkaktır. 

Amribmta ferdi b6yfilc _.. 
wtleri de izam edilmektedir. 
Çiiakl, tiad.,_. kader ~lar 

ıı oı.ru 

mı a. 

Amerikanın milyonerlerinin 
kısmı azam nı petrol yüzünden 
zengin olan kimseler teıkil et
mektedir. Bunların çotu, 1er
vetler Di intibl verı·ıi haıeb le 
bayatlannda alikadarlara dağıt
maktadtrlar • 

8:.ın•n en ıon ve tüzel mi· 
ıali Coa O. Rokfellerdir. Bu 
adam vefataada ancık 25 mil· 
yon dolu miras lllrakmıftır. 
Halbuki ea parlak nmanında 
iki. milyar olu 1erveti ölümü 
ııralanoda da bir milyardan 
fazla jd:. Ve bu 16-11 Rokfe.ler 
aileli 21 m lyoner ferdden mii• 
relckebdir. 

Roldeller petrol krah idi. 
Hor .. 13 ...... 
~ m od fran19 Y" 

dırd Ovil Kompao T roıtüoün 
d ter erklnının aervetleri de 
h~p petrol 18)'elinde vücud bal· 
9Uflur. 

Rokfeller aülilea ·, do'• bal
lan ıalnameı nin en bat nda 
yer almaktadırlar. ikinci olan 
kımdir? Buhrandan evel Hanri 
Ford ve ot.u Euel ilcinc, ad· 
dediliyorlarda. Fortlana ıerveti 
IOD HDelerde biaed lecek kadar 
azalmıfbr. Hatta, FordDD lur• 
ckı erindea birili, büyük karcle
ıiaia yardumDı temine muvaffak 
olamamaı ve re•en ifli11m ilin 
etm ttir. 

Büyük Anayi erbabından Mel
loo veya Du Pontlar da i "inci 
zenıin addedi1ecek mevk ·dedir
leL Bu iki ailenin reilleri öl· 
müıler ve muazzam senetleri 
cie aile efrada aruında tabim 
edilmiıtir. 

Fakat i6fuf F.konomiat Fer
dinand Lündberıin 60 zeng a 
* le liakk nda aqrett ti ıon ki· 
tap bibakkin nazan dikkati 
celbetm"ttir. Bu kitap Rolcfel· 
lerden •onra ildac lili Morıaa 
tilesiae vermekted r. Bu hiiküm 
s.,ip gö ü~müttür. Çiinkil Mor• 
caa ailesiıı a reisi Pıyerpcm 
i.Morgan 1913 te öldiifü vakit 
ancak 70 milyon dolar m raı 
bırakmııbr. 811 ıerveti oilu ilci 
mis ine çalcarmııtır. Fakat IOD 
ıeneletde bu nrvet aıalllllfbr. 
ÇI ıkü Morpn banb11 bir kaç 
HDedir bili u;olar nı zarar ile 
k•p"tmelt drr. Fakat kitaba 
ıöre ba aUuia ayni aaloıMla 
çallJ&D Ola hf ferd DİD meema 
aerveti 78 •ilyon dolar, yaai 
22 mil,., lrankt1r. Aileaia 

• f.cl ititrari • bu tala
emek-

tnl r. 
Bakerler. Loeb KG" •e ıl• 

-1 a. Sttf .. Kba ı, Va burı a 
ı raJanle 60 RDfİn ailenin ea 
• Dl nlH d r et. lunlaraaa hepli 

(Suçeo) muharebesinin, Çinin mukadderatını tqin 
edecek derecede mi1.lıim aldı ·fa söyleniyor 

Al. R••wtlt 
de veya 60 alenin kısmı izamı 
eskidenberi angia olanlardır. 
B:mlar içinde aoı 011 ıene zar
fında bel rm·ı "y ni zengin. bir 
tanedir, bu daF o d Odlü•dtir. 
Evelden bir me11tur o ao bu 
adam 1924 de 40 bin do ar sibi 
küçük bir .sermaye iıe •Atlas 
Ko:ivereıin. ıirketini kurmtlt· 
tar. Buı jn bu firketia.Hrma) ... İ 
6 milyar frankbr. 

Japonltır llerllgor Bir kaç tipini bildirdipiz 
bu 60 zenain aile, mubafuaklr 

~='~:e:uz~::~":~~:~:n :ıtalyan tayyareleri (Riyo-
•uh•lifdirler. Bunlaran muha- do··. o) va d 1 
fazakirhklara bilhilSa izdivaç ~aner ya r 1 ar 
yolunda bariz ıekilde rörülm•k· • --------
tedir. Bu ailelerin ideali Amı. Tayyar€cı.ler ha g .. ce rad,o telefonda Rom2 
P•?·~ u1ci baneda~ •• lilude- ile lıona"acaklar natıl lıarı:landıklarını 
lerı ale evlenmektar. Meseli, -ç • ' • 

Nevyorkun bir maballeaine aa· /a /ıdye edec lılerdır 
b"p olan Altor ailesinin bir laza Riyo döjınero, 26 (Radyo)- gh aila brıılıtı•ıı olmalanaa 
Ruı Prenıi Seri Obolentlci ile ltalyanın Kidonya tayyare iıtar ratmen 39 saat 17 dak icada 
ev enmqtir. Ve Prenseı olıiauttur yonu11dan Pazarte1 ıünü nbahı Atlant"tt •ıara1c it ,Wdl l•..,..,. 
ş·mend ferler hikim JayGol· uat 8 de hıreket eden üç a1- ya varmıılardır. Yalnız yi&bafa 

dan lnaı da Kont KaeteJan ile keri tayyareden ikiıi, uat 23 te Moskateıli, motörlerden birini• 
evlenmiıt:r. Potro'cıa maruf Rf>. buraya vaaıl o!muılırdır. Oc;iincü bozulma11 yüzünden bir miicl
ger kızım Koat Salma ._._.. tayyare, bilibare relmek üzere det iki mot6rle uçmuı, sonra 
t r.. N talda kalmııtır. Natala diamefe mecbur b!· 

....,. ...... ,,. aı.,,.& -...,. 
eueıeleri l'.thibi Leyi Leyterın 
kızını da, ıırb k Huıd umumi 
valiıi Lo·d Giirzon almtttır. 

V anderbild a Jea de Avrupa• 
nın ziiiürd diif müı veya heııtiz 
u"ıin esld hanedanlarından 
kıılar ve damadlar almıttar. 

Bu misalleri, 60 ailenin he
men hepıine de tatb k kabildir" 
Ma • mafih iJtiuua da yok de· 
thdir: Rolcfel erin torunu ve 
marul bir baa"eria otlu Cey• 
mı Stilman, keneli konaklann• 
da hiımet eden bir 8ff lcııına 
ifık o maı ve Diik dö V.nd10r 
g bi hareket etmiıtir. Ba hare· 
ket, bu aileain ,özünde ea zi • 
yade utanılacak bir hareket ıa
nılmaktadar. 

Dahaaı da var: R neleodar ai
lesinin ıenç otlu, zenci bir to-
föriia kazına ifık olmam11 • ?. 
Aman; Amerikanın zenıin aile-
leri nazarında ne ayıp, ne eyap 
ıeyL BU o kadar bü1ilk bir ayap 
ve hatadır ki (1) afh mGmlciia 
değildir. Hatta, Berlinde bir 
cazbant buteünaa kaçan dil
ber ve çok ıe:ıfİD luz, Ellia 
Makay affeclilebilece~ falc:1t ıen
cı kıza alan delıkanlı affedAlmi· 
yecektir. 

9.) ailenin bir kıımı araların
dan kız alıp vermekted rler; 
Rokfeller ailesile M•lc Kora.ık 
aıle1i9İD ııbriyeti 1 bi. Bir (a. 
ıımda Roçiltd aileli ribi keneli 
aralUuada im ahp verirler. 

• •• 
Ruzvelt lallclm•ti itte bu mh-

DİJet ve ku•vette olaa ba 60 
aile U. macad•leyı baılımııbr. 
N ~ticeli aı.kkında b ç bir feY 

ılylemek •••le&. olmımakla 
beraber, a..a •laadele ialcifaf 
etmektedir. 

Mu..,lıoi ve m ralay P jeo ta~ Olalf 2S (A.A.) - Stttla 
raflarından idare olunan tana- A·an11 bild riyor: 
relerdir. n •ıa ~~~.::lti::tl·ı:e aaıt 

ltalyan tayyal'eleri, J8rl• mil- g 10 tii Gç g. 79 ta~ Rio 

yon halk tarafuiclaa brfılad• Dl J•••• oya eltl •t;'*C bea Dr 
mışbr. u a L ... T 

Roıaı, 24 (Radyo) - ( R·10 r ao ••• ....-. an.,.. 
dö Janero)ya r den tayyarele- fer v...u olarak S700 ... 
rin, mezkGr tehrt muvasalat irt.fadaa açmql., .. Atluuk 
ettikleri baklca11daki haber, bu- deaizinia oıta maatlkuıacla 
rada sevinçle karı lanmıı .. fırbna ve mi İIJ. a..tlea .... 
fenlikler yapıı.ıfbr. rüzıirlarla lm•a...ı.ı-c:hr. 

B. Muıaoliai, tayyareciler• bir Albay Biaeo \tt tellDeD Brimo 
telgraf çekerek keadilerini teb- MuuoliniDia taY)'lleleri talt 
rilc etmipir. 17,'JCT ela Brezilya saliilleriae 

8. Muaolini va11tasile kral varmış ve uat 22,45 te Rio Dö 
Viktor Emanuel de tayyarecileri Janeitoda aaiimea ywe iamittir. 
tebrik etmiftir. Yüibqa Moacattelliaia tana-

Roma, 26 (Radyo) - Gaze- resi pervanelerine ana or. ... 
teler, ltalyan tayyarelerinin (Ri- katlık d,,_,.lile bltlla _,ahati 
yo clö Janero) ya Yaııl oldulclua iki mot&le Japmak mecbar.ye
baberini, b6yük 11ıılarla birinci tinde kalması Hbebile filo 
sahifelerine kaydetmiıler ve 
bunlardan bazıları da ilave çı· reİIİDdea aldılt emir üaeriae 
kanaak auretile bu havadili Natala dotru iatikamet detir 
yaymıılardır. tinaiı ve ••t 19/19 ela Natal-

Pviı ve Berlia ıazeteleri de, da yere iamittir. · 
ltalyan tayyarec'lerinin mıavaf• a· IOe ve Bmno Muuolininia 
fakıyetiai elaeuaiJetle bqala- tayyareleri ..,.batia bu ikiaci 
1orlv. pai zarfaada ıs uat 45,5 da. 

Roma, 26 (Radyo) - Oçüacl ktb •ette ftAtl 395 IDIO•tre 
ltal1aa tanareıi, b11 pn ötle- De 5JSD kilometre lmtetlait-

J
dea 10ua Nataldan Rlbaryo_~ lerd:r. 
aneroya mltevecc.ben ~ Roma-R"o Dö Jaaero Meri 

etmiıtir. 
Yarın aktam, bGtün ltalyaa on bin kilometre lzerind• 24 

radyo iftuyoolarile R.yo dö Ja• nat 20 daki• baldkl UÇUt 

nero ıltaqoalan birleteeek ve saati olmalc kere 39 aut 17 
ltalyaa ta11arecileri, r,adyo te- dakikada yapalmııbr. Biitilll •• 
leıoncla bura ile koaupcaldar ,.bat eanaıında ta11•reler at
ve nud karıılandılclarıaa la.kiye lantik aahilleri radyo ~ 
edeceklerd r. lan .. Gu doıaia İltalfOlla U. 

ltalyan tayyareleı IJİD, Boyua. telaz irtibabm mulaafaza ._. 
Ay. ese 1idecekleri baklandaki ı.,dir, 
haber heniz teeyyüt etmemift r. 

ltalyan tayyare.eri, ltaıyularla R.-. 26 ~dJo)- Yill lala 
meaGn olan Sın P•vlo pbriae kti•ik bir laldk kati,,., bapoe 
de ı deo le erdir. bava kuvvetleri aeureti ..... 
Komı. 26 ( Radyo ) - B. de toplamaıt ve lt.ıraa ,.,,.. 

Muuol a nio othı tayy..-.C B. releriam R 10 ela )maro,. ... 
Bruno ve •bel rbaa vaffak fttle •v •iM -.etw a• 

Hankeo, 26 ( Radye) - 300 
bia kıı Ji!c Çia ord~ıu. (SaoeoJ
aua aaüda usa ıç li biyik ıa .. 
11rlıklır yapmaktadır • 

Alakadarlar, (Saçeo) mallar• 
besinın, · Çinıo mukadderat na 
tayin edecek derecede md• 
oldutuna b ldirmektedirler. 

Tokyo, 26 (Radyo) - Jıf*a 
Hariciye Nezaretiadea bthliril
dif ioe göre Fran11z blyik• çili. 
dün Japonya Haricite N_. 
maaYinıni ziyaret ederelc bir 
J ıpoa b*1p rem ıinin Görl8' 
Lmamnı bombardıman ebaİf 
olmuını proteato etmit ve iaalaat 
etmiıtir. 

Nazır muavini, ita bom.,..._ 
maaın ne ribr prtlar al~ 
,.paJdıtıaı aalat.ralc laarW -. 
darmak mıbada tak" p «lil~tli 
IÖyleıait. Mfir de be l6ıl • 
net itt bu etaaittir. 

Mı ... ,26(~-.ua.. 
it ldo•deruyoau ıcra koiıalWll> 
clllt burada yaptıta 
l,.Utere, Fran1a; fnitfe, ...... 
Sovyetl• birlıti " 
ırablanmn Japon al.,..llltl 4io
nomik ittifaica claWl ot• • 
lifini reddeylemiı falcat ayal a. 
manda Japonya•• raJri ..... 
ai b.ı.: surette ve 1ehp.ia 
nık yaptıta teeavlz WbWI • 
tiita ecleNlt ... ..,... .... 
koaferanaında kabul ediWit 
poo aleyhtara boykotaj liltemiai 
tatbike lamı oldut•u .._. 
miştir. 

w akı iltikaMtl clea diaa,a .._ .... mill'ir. •;~!"* 
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Dilber kadın korsan 
Aşktan başka kuvvete baş e!)miyen deniz kızının maceraları... -

- 55 -

Meri, gebe olduğunu söyleyince, divanıharp idam 
hükmünün doğumdan sonra talikine karar verdi 

Dilimize çeviren: 
Şükrü Kaga ______________ _ 

33 
mülakatlar yap yorlar ve h~tta ğıldım. 

Yazan: 
Hanri Bero 

bir madalya alacağım bile aöy· Elbiselerim kem !elerim üze· 
len:yordu. rinde gazı kaçmış bir balon 

O sıra da felaket te başladı. gibi duruyordu. Kulaklarımın 
Bir s ıbıh donumun ayıklarım· düştüğünü gördüm. Boynumdaki 
dan düştüğünü gördüm; zayıf. yıkıl.le göğüs tahtımı kadar 
layordum. Evvela memnun ol· açıldı. 
dum. Çünkü bütün şişmanlar Bu felaket yetişmiyormuş gibi 
ayni hamurdandır. Pıntalonu· hı.ime acıyan da yoktu. Her· 
mun içinde bir az rahat bulun· kes bana: 
mak hoşuma gitmiyor değildi. - Sizin yerinizde olmak i .. 

B r az serbestlik diyordum. tiycn ne kadar adam vardır. 
Ah efendim ahi Ne oldu bil· Diye iltıfıt ediyordu. Bılhassa 
snem erimeğ' başladım. Erimek şişman müşterileri kendılerin· 
"elimesi hıf f gelir. Bir gaz, den mümkün olmıyan mucizeler 
/bir no!el, b;r buhar 

1
gibi da• iıtiyen hekim1'1 bu f,kird e idi. 

sanlık hayatında Meri veya 
Edvar adlı bir korsan, Meriyi 
and,,acak kadın bir haydud 
görülmedi. 

Meri ne olmuştu? 
Bır çok rivayetler, Merinin 

müstear bir isimle ve kocasile 
birlıkte uzak adalardan birisin· 
de bir meyhane açarak hayı· 
bnın sonuna kadar yaşadığı 

merkezindedir. Fakat bunun 
doğrusunu bilen yoktur! 

- SON -

Görüyorsıınuz yal Tıb at me· 
ıud bir adımdan nasıl int k ım 
alırmış, insanlar da tı biatten 
daha az adi değillerdir. Yağ· 
lar:m eridikce hal<ın teveccühü 
de birl.kte eriyordu. Haftadan 
haftaya davetler azalıyordu. Ni· 
hayet hiç bir tarafa davet ed I· 
ın emeğe başladım. işim erzak 
kom syonculuğu idi. Kimse em· 
n ı yet etmez oldu. 

Ş.mdi. Bir kaleme girdim, 
kaymakamın yanında kağıd ka· 
ra. yorum. Oturdc ğum iskemle· 
nin yarısını bile dolduramıyo· 
rum, odada ufacık bir cereyan 
olsa beni alıyor evrak sandık· 
!arının üzerıne atıyor. Derimın 
faı:lasile bir gayda yaptım. Ke. 
derim• unutmak için pazarları 
çal yorum. Ve ... Efendim sizi 
çağr.yorlar. 

* "'. 
Filhakika baktım Mösyö Kı· 

naboi bize doğru gelmekte idi. 
O yaklaş.nca berıki sustu ve 

mın ıu••n • 

":" ~ - ·-- --

Resimli Dunya Haberleri 
Yıldızın çocuk 

davası 

2 - Beş yaşındaki Fay D'on bu 
güzel çocuk, Barbara Stanvik 
ile sabık kocası Fran.k Fayın 
mahud gürüitülü ve skandı.larla 
dolu davasının mevzuudur. Bu 
çocuk ne birinin, ne de diğeri· 
nin değildir. Metruk çocuklar 
idaresinden alınmış bir evlat
lıktır. Fakat her ıkisi de çocuğa 
tesahüb etmek istemekteciir ve 
çocuk bittabi, erkeğin adına 
yazılıdır. ------

Nişan kazanan bir yıldız 

Norveç Kralı, Birleşik Amcrikada yaptığı fevlı:alade propagan,· 
dalara mükafat olarak maruf patinaj yıldızı Sonya Heniye Se11 
O.af nişanını vermi ştir. Resim, Vaş:ngton ıcfarethancainde kral 
tarafından verilen nişanı aldıtını göstermektedir. 

Bir filin dişi 
... 

agrıyormuş 

2 - Bu kocaman filin di{e 
rinden birisi çürümüş ve ağrı · 

mıştır • . Dişin doHurulması icıb 
etmiş fakat fili zıbtetmek pek 
güç olmuştur. Maamafih, niha· 
yet dışin tedavisine başlanmıştır. 

fena adam detild". 
- Deli mi? 
Dedim. Evet belli. Daha evel 

anlamalıydım! 
Mösyö Kanabol yanıma otur· 

du, bu 7.atrn eşkalindeki haş· 
metlı tevaz~nü ş i mdi ilk gün
lerden daha ziyade takdir edı· 
yordum. Her halde kuvvetli, 
kıllı, heybetli, göbekli bir ad ı m) 

Yanaklarından kır renkte ıpek 
saçaklar gibi dö"<ü len sakal, 
uzu ıcı saçları kend isini islcam· 
bildek sine:C pap ız ı na benze
t iyordu. H ç söndürm~diğı kü. 
çük puro s garaları böy" e aza· 
metli b ir şahs .yetin dud kla· 
rında yaprak do l masına benz • 
yen kalın sigaralar g.bi duruyor. 

M. Kanabohın hareketleri 
ağır ve vakurdu. Ba~ı yukarıda 
bastonuna d Jyanarak gayet 
ağ . r Yürüyordu; bütün ruhu 
gençlik ve tecessüsle dolu gSz· 
leroııe top anm,ş gıbi id., keı • · 
dıs.uJe b.r ill keuarııı d ıı:>erı 

Londrada kadın
. /ararasında moda 

1- Yaz ve bahar için akpm 
.nodası, harbten evellci lıpaıı· 
v . nın başl !· 1'01lan bu ıene 
İ.ondrının m-. ıı _te,kil et. 
mekte ' . İnıiltere 
k bar ka <. ı ıaiilinde çok 
ra~bet b• .::· 

baıı vardı! Onu bu kadar se· 
vim!i ve o kadar kıymetli ya· 
p ın da bu idi. 

Maatte ~ssüf şimdı artık eıki 

Frans•z şehirlerinin göbeğinde 

bile o ha.yat selinin a kip git· 
mesine gülerek bakan geniş 

alç ık ve rahat yakalıklı, nazik 
ve malumatlı zatlara te11düf 
o'unamaz oldu. Benim mö.yö 
Kanabola karşı olan hürmetim 
kend ı s ı n i n ~ırf o kıbaldeki 
e damlardan biri ve belki de 
sorıuncusu o masındandır.' 
Tal lı ve sevımli bir ciddi· 

yet .c bir az evel kendisine aöy· 
!ediğim sözleri tekrar etti: 

- Şu adamcağ. z delinin biri 
ha? Evet adamakıllı çılgın. Fa· 
kat siz nıçi.ı evet, b•llr. Dedi· 
n ı z? 

- Abuk sabuk konuştu, i'aç· 
malad ı da ondan. 

- Evet söy1ed ğı söz'er nde 
ıııoa,ıı düşündıiğ.ı va kıt korku · 

- ~onu uar -
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Salma ketleriJ~~!lı;yor .. Ayhk için de merak 
edilir mi? -Bllfl 1 inci Mlai/etle-

Yakında tama- F br.k N ·ıı·d . lzmir fadbol •ianlıtı. bir ta- NAKiLi: Ali Enwr Toluog ~-
ld l lı a ~ a, azı 1 e yenı nftu Mıai11, Aydın, BablLelir Bay Süle>m•n. 46 lira 38 lardı. Ve böylece, ikinci parti 

men ka ırı aca b• h t tt fibi ~il böJreler mıatabJa. kurut tutan maaşını alda, çek. IOnunda cebinde on para kal. 
ır aya yara 1 rile de lzmirin ilci muhtelit ta• meceainden yetil bir zarf ça• madıtını rördii. Arkadaşların• 

Zirai asagiş için ... ıı iMi· lamına müubakaa., yapbracak· · kardı, içeriıine koyda ve zarfı dan iltedi, aldıran olmadı. 
birler "

1
"

11
••r Aydın Halkevi kiltiiphaneaine bir br. Ba mübim müubakalara ha- kapadı. Yolda. düşe, kalka evıne 

y-_ mlık olmak üzere 30·1·938 pa- Her ay böyle yapardı. Hayır, dotru ilerliyordu. Sarhoştu. Ay· 
-yılda 15216 kİfİ ge/mif•• zar p.aü iki muhtelit takımımı böyle yapmaya mecburdu. Mut lıt1n bir anda berhava oluşu, 

Villgflt lcög biirosıı fe/İ 
B. Hüegin A•ni Oz•n 

Bir muharririmiz, viliyettelci 
köy kalkınma faaliyeti etrafında, 
köy büroıu ıefi Bıy Hüseyin 
Avni Ozanla konutmuı ve Bay 
Hüaeyin Avni, fU malumata ver
miıtir: 

- Her yerde olduj'U gibi 
ilim:zde de zirai aıayiı meselesi 
yapılacak itlerin en önde gelen· 
ler.nden biridir. Bunu çok iyi 
takdir eden ve zirai asayiş üze
rinde çok bauu olan ilbay 8. 
Fazlı Güleç bu iı etrafında 
önemli tedbirler almııtar. Her 
hafta merkez ve kazalarda z:rai 
uayiıin temevvücabnı anlamak 
için birer rapor retirtir ve bu 
ı .ıporları bulisa ettirterek zirai 
asayışi ihlil eden vak'alan tes
bitıe tekrarına mani tedbirler 
aldırtır. Yıllardanberi revıemi· 
yen ve ıil tikçe ıiddet ve ebem• 
•iJer nı arttıran bu takip ua11lii 
..... , uayi .. izlili pnden •iine 
ualtmıt ve balkı memnun et
miştir. 

P1inlarımıza ve müıbet iıle
r.m ze gelince; köy kanununun 
on üçiincü ve on dördüncü mad· 
delerile köylüye tabm l olunan 
mrcburi ve iht yari bir takım 
itler vard1r. Bu kanuni memba· 
lardarıan alınan •lbım ile ya· 
pılmıı olan iki bet yılllk ana 
planda ziraat, küitür, ekonomi, 
bayındırlık ve sağlık itleri il· 
bayımız tarafındın çok büyük 
bir ibt mamla takip edilmek· 
ted r. 

Vi ayetin 935 yıla gelir ve gi· 
drr büdceai 530752, 936 yıb 
768140, 937 yıb da (1005407) 
lira ile batlanmııtır. 935 yılı 
iç'n yıpıhp yeni röndorilm' 
olan anketlere göre nüfus ke-
11 feti de ( 133876) kadın ve 
132248 adedi erkek olmak üzere 
(266127) kişiden ibaret olarak 
teabıt olunmuı~ur. 

937 yılı büdcelİ ziraat işleri 
için 43703, ekonomi iıleri için 
45084, kültür itleri için 111248, 
bayandarblc itleri için 189727 
lira konmuı ve bu paralarla 
bayii işler rörülmüıtür. Gö. ülü· 
yor ki viliyetia relir ve rider 
büdceleri mubtevua padeo 
ıüJae utmaktadır. 

B&dce plirleriai teabit eden 
paralar. köylülerin manevi ,.Jı. 
ıiyetlerne aid rayrİ IDenlcallerJe 
IDÜteferrık felirlerdir. 8a irad• 
ların köy teılcilit hizmederiai 
brıılıyamıyacatı anlaşılanca b· 
DUDUn aarib hükümlerine fÖfO, 
imeceye, bu da kifi rörüleme
diti takdırde ulma usulüne 
müracaat olunur. Hududu byin 
eclilmeklizia köy ihtiyar aecli
ı ·ne verilmiı olan bu aalma 
takd.ri aalib.yeti köylünün kud· 
rd ve faaliyet kabil yetini ur 
•tayı atratacak clerecelere 
•ardu lmamaaı için yeni yapılan 
ve mecliae verilmiı olan köy 
kanunu projeai ile tabd d edil
miftl,.. Köylünün v~ köyde uui 

emliki bul11111DlanD allb 

brıılakb bir müubaka yapa- rünü, daha kapıdan içeri rirer• onu büsbütün urhoş etm'ş.i. 
cıldardar. 6 Şubat puu ,-Jnü ken, yqil zarfı iıtiyerek heup MJzeyyene ne cevap vereeektı. 
de her iki muhtelit takımın kar- ıormuı mutad olan karısından Suhotlutu, gecenin bu vakıt-
111ıaı Manisa ve Aydın muhte- korkuiu, onda bu harekih va- lerine kadar dıtarıda kaldığ ye
litlerinin çıkarılma11 için teıeb- zife haline retirmitti. Aldata tiımiyormuı gibi aylıktın da on 
büalerde bulunulacaktır. maaı mukabilinde 30 veya 31 para kalmamııtı. Soydular mı 

12 Şubatta Ati na muhtelitile gün çalaımalc, n&sll bir mecbu· desin? Koskoca adam soyulur 
yapacaj'ımız temsili müsabaka- riyetse bu aylığı karııın• teslim muydu? Kumar oynadım da di· 
dan cvellci aaıtler için lımir etmek te ayci 4eydi. yemezdi. Felaketti, felaketi ka· 
renç muhteliti için de bir mü- Zıvalb Bay Süleyman; on bin· bul etmekti. 
saba bazırlanacakbr. 9 11 müu· lerce insanan iıim ve haklarını Kapayı uıulca çaldı. Gene 
bablara girecek fudbolcular taııyan yüzlerce sayfabk büyük besleme açmııta. 
ıu ıekilde ayarmııtar: ve içinden çıkılmaz tapu kay•t - Uyuyor mu? 

Alaancaktan: Hilmi, Ali, En- defterleri üzerinde tam bir ay - Gt!lmedi ki, uyusun .. 

Sa B il z'hin yorar, gözouru dökerdi de - Ne diyoraun? • ver, Feti, im, asri, yaı. Gel 
Hakkı, Sabri. verilen 46 lira 38 kurQfCUğu - medi .. 

Agdın Hallcevi lcit11bs11ragında olcugacalar 
Aydın, (Hususi) ..._ Nazilli 

ilçeıi nüfusu tahrirde 13,300 
iken, bu miktar son günlerde 
ilci . bin fazlalaınuftır. Nüfus ka· 
labılatı ye basma fabrikasının 
yarattıtı hayat ve hareket, be
lediye işlerine de teıir etmiş; 
varidatı arbrmııtar. 

Nailli pazarları pertembe 
pnleri kurulur, ötenenberi çok 
kalabalık olur .. Fakat bu gürı· 
lerde p1zar daha kalabahk ol· 
maktadır. Beled ye bu yüzden 
pazar yerini det ştirmek lüzu· 
munu duymuıtur. Evelce pazar 
çartı iç'nJe kurulurdu. Çarşı 
içinde pazar günleri izdiham• 
dan reçılmek ve rahat ahıveriı 
yapmak mümkün olmazdı. Ayni 

ve kazançları IHSt>etinde devlete 
verdikleri vergi mecm11unun 
yarııanı pçmemek ve azami 
haddi yirmi lira olmak prtile 
bir derece tayin edilmiştir. 

H"kumef m.zin yegane e°leli 
bu ulma usulünü yavaş, Y-'vaı 
kaldırmakur. Maamaf.h ~öt ıe
lirleri, plinlaşnııı teşki .it itlerini 
yapmağa kafi re!eıı yerlerde bu 
uaqle batvurulm amaktadır. 

Onun içindir lci hem köylerin 
itlerini ialciıaf ettirmek hem de 
bir gelir membaı teıkili için 
köylerin manevi ıabsiyetlerine 
aid nümune fidanlıkları, tarla
ları, fadaolıklarl~ bir çok gelir 
kaynaklan hazırlanmaktadır. Köy
ler.o Avrup1da o:dutu gibi yüı<· 
selmesi içın ideal köy planla· 
nmız vardır. E ı ziyade ebem· 
miyet verilen itler kültür ve 
imar işleridir. Yapı .an köy bir· 
lik teıkilat proje.erine göre düz 
arazide beş ve copa:i durum· 
ları itibarile datınık ve datlık 
yerlerde on ki ometreye kadar 
meaafe dahilinde bdlunan köy· 
lerin en m ~naı.b noktalarında 
birlik merkezleri teıkil edilerek 
bu köylerde •üıterek mektebe 
ler yapılacak ve idareli mukte
dir ellere verilecektir. 

935 yılı anketlerine ıöre vila
yette 377 tane muhtelif 11nıfh 
mekteb vardır. Bu meitteblwde 
20303 ÇÜ erkek Ye 17081 adedi 
kaz olmak üzere 37384 çoeulc 
okumaktadır. 

Vilayet köyleriai biribiriae 
bathyaa 2580 kilometre uzun· 
lutund• bıt dahilinde 65 .. n. 
tral ile idare edilen 473 tele• 
fon vard&r. Bunlar için imece 
tutarae birlikte 88131 ı;ra sarf 
olunmuıtlll'· 1070 lira kıyme
tinde de alb aded radyo bulun· 
aaktadar. Hayvanların cinslerini 
11lall için bua kazalanmızda 
a11mlaaaeler de tes· ı edilmiftir. 
H~lia• viliyetin ber tarafuada 
köy kallanma faaliyeti •ev. 
aaddur. 

zamanda aebze ve meyva artalc· 
ları da çarşıyı müzahrıfatlı dol· 
dururdu. 

. Belediye bu mahzurları önle
mek için, ı'mdi pazar yerini 
Yedieylul okulu karş111ndaki 
7000 metre kare reniıiiğindeki 
arsaya kald rmı,br. Burada yat 
ve peynir gibi yiyecek madde
leri, üıtü örtülü ve toz toprak· 
tın muhafaza edilerek, yükaek 
yerlerde satılmaktadır. 

Halluvi lciJtiplaanesi 
Aydın Halk~vi kitabsarıyı 

gün geçtikçe zenıinleımekte 
ve Aydında mühim bir ihtiyaCI 
karıılamaktadır. Bilbaua bu yal 
gençlerin ilıileri çok aıtmışbr. 
Mektebinden çakan ortaokulla· 
lır kitaburayda toplanmakta ve 
gece de burada ders yapmak· 
tadırlar. 

Kitaburayda kitap uya111169 
ciltli, 200 ü ciltcide olmak üzere 
~645 i bulmuştur. Kitaplar ta· 
mamen tasnif edilmiı ve talim•· 
tına ıöre fiıleri doldurulmuştur. 
Kitabıırıyda henüz ciltlettırile• 
mıyen 3583 muhtelif mecmua 
ve bet yıllık muhtelif gazete 
kolekııyonları vardır. 937 yılanda 
Kitabaaraya 47:.J kitap gelmiıtir. 
Kıtabıaraya Uluı, lıtanbu~ iz. 
mir VO bir çok Vilayet fUetele
rile 54 muhtelif dergi relmek· 
ted 'r, 

9.>7 yılında 15216 kiti rele· 
rek kitap, dergi ve guete oku
muştur. 

Kitaburay ve yıyın ıubeli 
ıimdiye kadar beıi Hılkevinde 
verilen konferanslar, dördü zi· 
rai ve bir de Halkevi çalıım•· 
larını gösteren dergi olmak 
üzere on eaer butarmıı. aynca 
Aydın tarihinin birinci cildini 
de tabettirmiıtir. 

Z.lairli gaz lcıırslan 
1-lalkevinde açılan üçüncü ze

kirli ıu kurau bitmiı. imtibaa· 
lar yapılmııtır. Bu devrede 6 
doktor, bir eczacı kooferau 
vermiı. 47 ötretmen ve muhte
lif meılok sahibi de bndileriae 
yetecek malGmat ıahibi oı...,. 
lardır. 

Davas ta 
bir ev yandı 

Dava. (Hususi) - Davuan 
Samanhk mdudleıinde Bulanık 
otla 8. Abmede aid evde yaa
rın çıkmıtbr. Yanrın. sabahın 
beıiııde baflam11 ve uykuda 
bu' unan ballc telip diitmilf. 
jandarma ve mahallelinin yar
dımı ile alet a6ndirilmiıtflr. 
8i11aaın üst kaama tamamea 
yanm11br. 

Kııılay, fclikeaeclelere yar
dım elini 1111taa111 9 aiifula 
aileye 'f yecek, ıi1•cek temin 
etmit. 20 lir• da mu-..a.tte 
"ulva•ott• 

cebinde bir kaç saatten fula Sevinir r:bi oldu. Yatak oda· 
Üçokdan: Nejad, Server, Na· bırakmazlardı. ıına çıktı. Cecelik entarıı·nı g y-

dir, Adil, Mustafa, Kemal, Sait, Karısı Müzeyyen bu parayı mek üzere idi. Kapı çalmd ı. 
Namık, Mazhar, Hamdi, Halim, ne yapardı? Onu bilmiyordu. Açıldı. Birisi merdivenleri çıkı-
Bedri. istese de bilemezdi. Bu bahse yordu. 

Ateııpordan: Muzaffer, Şeref, dair bir kelime sormak, m.... Saçları dimdik olmuştu. Ne 
Muammer, "'evzad, Cemal. zallah, kadana küplere bindirirdi. yapacaktı? B'rdenbire çehr~sini 
Doğanspordan: Ömer, Fethi, Zaten alaımıı' ı. Ne verirlerae det'ıtirdi. Ka,lırını çattı. Hid

Hakkı, Saıt, irfan. N.yazi, Fuat. yiyor, ne alırlarsa giyiyor, otur detle dııaraya çıktı. Müzeyyenle 
Yamanlarıpordan: Mazhar, derlerse oturuyor, kalk derlerse kartı karpya idi ... 

Rııa, Hidayft, H.kmet. kalkıyordu. - Nerede idin? 
Deminpordan: Orhan, KimiL O fÜn, maaşı ötleden sonra O da serhoştu, gözleri kü· 
8J fudbolcular ilk antreamaa verdiler. Gene topladı, zarfladı çülmüı, balıizdi. 

müsabakaımı yapacıklan 30 ve zarfa kapattı. - Bu hiddet de ne oluyor? 
lkıncikiaun puar pnü aaat 14 Kapıyı çaldı. Zarf elinde idi. - Cehennem oluyor. Anla· 
de bütün levazımı ile Alaan· Karııı açınca uzatacalıc:ta. dan mı? Cehennem oluyor .. 
cık stadında bızır bulunacak· Kapıya besleme açtı. - · Çaldırdın mı ayol? Ne ol· 
lardır. Antrenmanlara ittiralc et• - Müzeyyen nerede? du ıına? .. 
miyen fudbolcular, takım kad- - Miuf.rlite ritti, bir aı reç Yumruklarını •kta. 
roıundan çıkarılacakbr. Aatrea- ıelirim dedi. - Nerede idin, diyorum ıana? 
manları, antrenör Bay Şovenk - Kimlere gitti? N .. de idim diyecekti, ne ce-
nezaret edecektir. -Bılmiyorum, bir tADlflia laar vıb verecekti? 

Kaçak yanke
siciler 

lamail de Hapiıha: 
neye gdnderiltli 

Amerikan Kız KoUeji 10n .. 
nıf talebesinden Bn. Ritanıa 
Kemeraltanda kütüphanelerden 
birinden aidatı meıbur sinema 
artisti Robert T-aylorun fototra
fını dalıan dalgan aeyred•ken, 
Hayreddin adında bir çiarene 
çocutunan bayanın gafletinden 
iıtifade ederek yuana yaklq
tatını ve cebinden çantasını 
qırdıtanı ve yakalanan yanke
sicinin mahkOmiyetine karar 
verilditini yumııtık. 

Bu hidiaeoin wkuunu müte
akıp suçlu Hayreddin qardıta 
çantayı lsmaile devretmiı ve 
içinden 87 kuruş para,., o ela 
Bekir adında çocuta vermitti. 
Daruıma ııraaında bu vazi

Jetler tamamile meyct.a çıka· 
nlm11 ve lımail de auçlu mev. 
kiine diifmlttiir. 

iddia mabmı, .. umi laüldi• 
ler daireainde ıuçlu l.•ıilia 
aoıtuuaua ppılm••• ve tev
kifini isteaaiftir. 

lmail dGD mabkemep pti
rilmiı ve eYrakı araaandald ra
por okunarak farik ve miimey• 
yiz oldutu aalaplm.,tar. 

Hlkim ıaçluya ıona111tar: 
-v .... 1 
- 141 
- Eviaia aamaruı? 

. - 14 ralibal 

te imit raliba. - Litfiyelere •ihaiftim. Bı· 
Yukarıya ç.aktı. Bir aipra rakmadılar. 

yakb. O gün çok yorulmuttu. - Hangi Lütfiyeler? Onlar 
Başı dinirlenmete muhtaçtı.. evde yoktu, Kocı11 benimle b-e-

Canı rakı istedi. Aylardan· raberdi. 
beri içmiyordu. Aylıtın kırk - Sonra Nızmiyolere uğra· 
altı kuruşunu harcam .. k hakkı m: ıtım. 
yok mu idı? Buna Mjzeyyenin - Hiç sıkılmıyorsun da de· 
de daralmaması lazımda. H~m til mi? Aktam namazı misafir· 
kendiıi de miıafirlikteydi. (Yal- lite diye çakarak gece yaraları 
nızlıktan canım sıkıldı) der, eve dönerıin. B:z do ( Kanmız 
ıönlünü ahrdı. nerede?) diye merakımızdan dur-

Tekrar ppkuını riydi, b... maz, içer, kumar oynar, bütün 
tonuna aldı, beılemeye: aldıtım111 da kaybederiz. 

- Şimdi gelirim, diyerek Müzeyyenin yüzü ve gözleri 
fçakıp ıitti. rülüyordu. 

Bir ş ite alıp dönece:di. F.. - Sea ut ol, kocacatım. 
kat. köşe başındaki meyhanede Aylık için de merak edilir mi 
arkadaıları iç'yorlardı. Ona imiı? .. 
çatırdılar. Oturdu, içtiler. Hi1-
aeaine diiıen bir liraya yutku
narak verdi. Kıhveye fird.ler. 

Orada tanııdıkları da vardı. 
(Poker yıpalım) dediler. Dör· 
düncü yoktu. B. Siileymaaa 
teklif ettiler. Kabul etmecli. Bir 
liramn beJıbını diitüniirken re
riye kalan 45 lira 38 kWQfU 
tehlikeye aokmalc manasız olurdu. 

Ötekiler ii;; kifi baflacb. Bay 
Slleymao bir müddet M,mti. 
Eallİ fiiDJer, ~ laabralar JIYlf 
yav., canlanıyordu. Pokeri oe 
kadar çok ıeverdi. Kazımrcla da. 
IJi oyaarch. 

Yeni Turgutlu 
kaymakamı 

Turgutlu. (Halllli) - Yeni 
kaymakam Bay Adil buraya ge
lerek vaz fesine bqlamıflır. Bay 
Adil, budan nel Up <ta da 
kaymakamlık etmit, f aaliyelile 
keadiliai 1evdirmit bir idare 
tclaanlır. 

Yon Papen 
Vi,ana •elirlif indan 

çelıiliyor . 
Birli•, 26 (Radyo) - Alman· 

JID•• Viyaaa aefiri Von Papen, 
yakanda vazifeliod• çekilecektir. 

Voa PapenİD Jeriae Von 
Şana• tayan edilecektir. 

- Sen Hayrettiae 

Ötekiler (iiç kiıi tatlız olufor) 
dedıler. Bay Siileymaa her..,,, 
Mlzeyyeain evi altüat edecek 
ıürüaülerine ve belki bir kaç 
aaapp. daha bin bir telalike,e 
Jokmut ribi röz yumdıa, ıötü 
rercli Ve kalbiai dolduran bir 
ibait ve b.,.caa içinde muaya 

psclBUc Janaıtı. 

Hindi•tanda lıomü. 
ni•f talari/ıdtı 

Loadn, 26 (Radyo) - Ko
mllniaderia, Hiacliataaa kadar 
uzayarak tallriklttt. bulunduk
ları ıöylıeat.,..iıillM"" 

yapm11ao? 
- Yapmadaml 
Halbuki bu bldilecle •iifte

rek banket ettikleri bidı~ 
ulaııldıtanclan auolmaua \ti* 
fine karar verilm'ı ve aa 
c:11k atlar .. k arkadaşı Hayret

• aöııderilmiatir .. 

luc .... ..... - .... 
lira &ararb talda. o,. •• 1c ... 
zamclJ. B. JIMl1I kurtaramaua 
ı.ıalcetti. 

Yeniaiae batladılar. Kör talila, 
0 

.. ~ce, Bay Siileymandaa yü
~u~u çcv&raaiıti. Kentine iiç, 
uowıa fili. fulüne ftOS cakanvor-

Taymiı pzetul, Hindiıtan· 
daki İKİ tepkküllerinin ıiyasi 
makaadlarla komiiniatler tara· 
hadan kayama aevkedildik e rı n ı 
bvd.etaaelctedir. 



....... •ıtttn ... 
c. ...... ._.._.ti ana 

-··· ...... bir ... ,... ·• .... ,•11v 
bi, ._. cletletlıi h rebtiade •----..... ...------• 
wbftt ..... taalbuadlr. 

1.oa-.. ~, (Radyo)- Hahe-
. f..oadn lefareti, Ha· 

b liıtala.. • aayipizli 
bfildm aür ve Habetle-
rin ltal,...tara br• lililala ... 
U"81Mlte buluacfaklanm. 10D 

••••nlarcla Eritredea iiç tabur 
Mbria, Habeflerle .. ..,. 
Jtaı,. Mhderiae tuwaeltik-
Lnai ................. . 

u1 .. bir mlucl•ecl• oa .... 
am aw ... 
paıii ... , .......... 

Mı talil Çın 
1WJ.ır6rmti~ imti,alı 
1IWI .1 ,., .. 

-- ·---mı. p.ü uat ıs de C••· 
...lt*DID ... ili al .. komi1JCMAda yapa&. 



Fratelli Sperco 
Vapur A centaaı 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUUPANYASI 

-oBERON.. vapuru 18 Ki· 
nu•ıaide belclenaekte olup 
BU GAS, VARNA .e KÔS· 
TENCE iim••ıra için yük ala· 
aklar. 

•'fRITON,, vapuru 24 Kinu· 
nu11nide hekl.nmelcte olup 
ROTTEDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları jçin 
yük al;ıcakt11'. 

SVENSKA ORJENT 
UNIEN 

••ISA., .,.... 24 Kinu•l&Gİ 
de belcleamelrte o'up RoıiER· 
DAM. HAMBURG, GDYNIA, 
DANZIG, DANMARK ve IS· 
VEÇ ve BAL 1 IK limanları içın 
yük alamlıtar. 

ZEGLUGA POLSKA 
•UCHISTAN,, motörü 13. 

Kinunusıni tarih:nde gel p 
GDYNIA ve DANZIG liman· 
l!maalar1 İ(İn yük alacııktır. 

Olivierve 
Şiirekisı 
limited 

V aı.-ıır Acentaı 
Birincikordon Reeı binu 

Tel. 2443 
LONDRA HATii 

.. ALGERIAN,. vapuru 2~ Son 
lcinunda ge ip LONDRA, HUU. 
ve ANVERSten yük ç karacak 
ve aynı zamanda LONDRA ve 
HUlı için yük ıbcakhr. 

•HERON,, vapuru Son ki· 
nua sonunda ve Şubat ibtida
ıında gelip LONDRA için yük 
alacaktır. 

•POLO. vapuru Şubat orta· 
sındı LONnRA. HULL vı 
ANVIRStaa ff lip tik 91k .. 
ı acak ve avni zamanda LON· 
ORA ve H Ul.L için yüY. ala· 
cakbr. 

LIVERPOOL HATTI 

Kadın dikişleri ve 
şapkaları atölyesi 

Paris, Londr:ı, Viyan:ı mJ 
dalarının yalıselı mDdelle. 
ri takib va tatbik edilir 

Yıldız atö'yesi, g'yimler"nde 
en titiz olan Bayanl.m mem· 
nun etmekted.r. Bayram içın 
ııparışlltınııi ltcie @diHiz. 

M. Etimıın '• 
Sn im:! Ô~g6,. _n 

Pariı D t Akad.:miıinden 
Oıploma ı 

Hü~· .. umet cadd~s~ 

Şamlı sok ık N~. 18 
J Z MIR 

T~le/011: 25 J; SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA jULIA., vapana 25-
Kln•nuunide limanımıza gelip 
MALTA. MARSILYA limanlan 
için yük ve yolcu kabul eder. 

.. MARDINIAN,, vapuru Şu· 
bat 1bt dasında LIVERPOOL 1 
ve SWANSEADAN ıelip yük 
çıkaracak ve aynı zamanda Ll· 
VERPOOL ve GLASGOW için l•----------------~~1111111111-11 

lliPdald hareket tariblerile 
aavhınlardaki detişildiklerden 
ıcenta meıuliyet kabul etmez. 

Dalla fazla tafıilit için ikinci 
lrorct.nda fRA TELLi SPER·. 
CO vapv acentalatana müra
caat edilmHi rica olunur. 
Telefon: 4111/4242/2663/4221 

yük alacakbr. 
"LESBIAN,, vapuru Şubat 

ortasında LlVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN g eJip yük çıkara· 
cak ve ayni zamanda LlVER· 
POOL ve GLASGOW için 
yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE· LINlE 
.. iLSE L M. RUSS. vapuru 

31 Son kananda HAMBURG· 
TAN gel ıp yük çıkaracak. 

DEUTSCHE LE.. Ateı kulübü B .. ,. 
\ ANTE. LINIE kanlrfmdan: 

Kulübümüzün tabii az~sı say· 
G. m. b. H. dıtam z uki Jz'llırspor ve Ege· 

HAMBURG spor kulüp erinde muka yet bilu· 
ı,.EVANTE. mum üyenin b r kısmı mühim· 

LI IE. HAMBURG, A. G. minaa kıytlarının t cdidi bugüne 
HAMBURG kadar yapılamam ı ş ar. 

ATLASLEVANTE llNIE A.G. Tarhi ilinelan 'itıbaren bir ay 
BREMEN zarfaada bu sibi az ıardan kay-

1'MACEL ONIA,, v puru 28 danı yeoilem le anuıunda bul • 
ik'nc kanunda be-kleniJıor. HAM· nualar alb f det 4X6 ebadmda 
BURG, BREMEN ve ANVERS vesika fotorraflarile ku;übün 
li111anlaruadan Yık çıkaracakt r. kayt iılerine bakan Mısırlı cad· 
AME EXPORT LINES 1 ttiE EXPORT STEAMSHIP deliade kiaci Mahmudiye partı 

CORPORA TION ocalmdakı büroya müracaatlan, 
"•EXMINSTER., vapuru Şu- bm aydan IOora miracaat ed~ 

bat lpticlalannda bekleniyor. eeldsin yeai üye kaydı mua
NEV ORK için yGk alacaktır. melaiae tabi tutu ac kları ilin 

EZMOOR., vapa,. 10 Şı· ._0 •1 •.na.r. ______ o_:3 __ 

batta beklea JO'· NEVYORK Haş vekilimizin 
İçlD ,. alacakbr. 

-.. ..-ır111B1roR,, vapuru 20 en SOD resimleri 
Şuha beldeniJor. NEVYORK 
s.P. ytk alMaktar. Büyük el>' atta S.ı•·e«itimiz 

E ROY ALE HONGROISE B. Celal Bayarın fototrafıleri 
DANUBE MARITIME ya aız Haca Al paşa otelinde 

.-r 1.A. llOtirl 19 ilrinci fo o, ressam B. lımaılden teda· 

.. beldH fOI. FORT·SA· ,._r.· -f'cl_h_i_,"" ... • ı..i%-----.1ı 
ve ISkENDERIYE .çio yük· 

S. Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya, E~ans, Krem 

Eczacıba,ı 

KOLONYA 
ve ESANSLARI 

1'1. S. Ferid Şifa 

ve Podraları 
Yalnız lzmirin değil 

bütün TürkiyeoiD 

terc:hın kuHandığı 

en latif en zarif 

pheserlerdir. 

Ahrken S. Ferid Eczım 

baıı iı:m ve etik.ti• 

dikkat ediniz. 

Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild oe tena•iJ.l latutalıkları mat.,.._uı 
lzmir Beledifelİ Zührevi lautabklar V• tedavi evi doktorlu

t-dae çekilerek yeniden 8'tJia N1ma9*ade IOkatındalci 3 
numarala mU8yenebanesınde baıtal .. , Pmrclla •ıda Mrıla 
ubahtan akşama kadar kabul ve tedavi eds. 

M..,.enehane Tele. No. '4'6 E.t !164 

Otelimizin bitüa mobily• tecdicl eclilmiı •tuk ve sacak IU 

l>UJO claanleri il&Ye edilmiftir. Otel ymiden telvim ve tefriı 
cdimıiı w miifterilerilllızin laer lürll iltiraltetiert temıa 8'm
mutt•. Fiatler .. tedil we ._ k...,e ~-
Kemeralt1 caddesi karakol kars111nd11 No. 7 ~ lzmir Tele. 2S31 

liJccl•· 
\'ICE MARITIMI 

ROUMAIN 

J .. ,.;, beledıy •inik• 
1 - Askeri ve mülki tekaüd ~ llllllllllllllllllllllılllllllUa.. Doktor 

UCAREST 
STOR. vapura 10 

KôSTENCEye hareket 

• 
ON RREN LINIS 
UVEllPQUL 

.. .JDSMORI,, WJ>°"' • 
ild~c U.unda beklen yor. 1!tJlt· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
icit alacaktar. 

D NORSKE Md)EJ, 
HAVSUNJE 
OSLO 

.... LBEEK., motörfl 14 
~aattı!W; bekleniyor. DIEPFE ve 

OR Ç hmanlarma yük aıa
c:akbr. 

llb._.ki hareket tarible-
ri1e lanlardaki Qetieik a.-

den Kt.Dla •uWi)d: kaow' 
eUHL 

Daı.. f11Ja tafailit için Bi-
rmc donda W. F. HENKY 
~AN l:.R ZEE & Co. • V. 

muıaca.t 

bnunmun 18 inci maddeı"nia el. 
liltinıi mean• daır 337 Ho . .. 
1ı/lı938 N.. '8r hli kanun. 

2 - lıpençiyari ve tabbi mü• 
t.lız rl• kanununun 16 ıncı 
mı-Mı •••• tmııli .. '-iır DM 
.. - 11/IWJI 
kanun. 

3 - Dev~et ziraat iıletme'eri 

bru- il klb.mki "* No. 
.e 13/1/938 N. tarihli kanun. 

4 - Çefı:irdeksiz iuru iizüm 

b acat ma lllGı akabe.._ aaır 
11819» twiblt nımm•meytt ek 
nizamname {ı<ırarname No. 7969 
neıir tar h t4/l/938). 

S - Ôlçül• ....... mes· nirt 
do'.<uuaca& maddalinr tletittiren 
a zamn•m~ (kararname No. 793ı 
neı r ıar.hi 14/t/9~· 
Yubrıdaki lunua ve lcar•

nameler flerkeaçe bilinmek üzere 
belediyenin alin tablll na aııl· 

~ 

A. Kemal Tonay _ 
5 Bolcterigoloı w 6alaşıeı, M1lfı11 ltattılı/cl,,,.ı miilelurısısı i§ 
5 (Verem ve aalre 1 a - = ::: ...,...._ 1e1~-- ...........-ı Diı..k .-.. lns ın Si_,. E 

•- mua7cneh 'gde NbUIU& 8 dta .... _.6tt ::::;:; ........ , ........ 1 
rmu.111111111-19•111 ,.,., •• 41151111111 

Nıhat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Alaeki bankası karıııında No. 35 

Garod Otomatik Radyoları 
En tabii ses, en kofay kullmıt. en tıi mo&te, en lıaısaı aparey 

Kalorifer 'fesisatı 
L biJiilc mii sıaeladea itibaren Wr taç oclala -1ere 

kadar bilhassa apartmanlu için kat kalorıferleri 

Cihet Antenleri 
Feaaia e11 ... be.,_, plllilc,. kuwetli va alİ• &retler 

Neon tüple i ile tenvirat 
Matazalarınızı ve müeıseaeleriniıe ıüzellık verecek ba 

t•ı 1111t zamanda ıize büyuk bir r.lr. 

$$ 

'l. ı. \ı. z. ti. 

üzüm kurumu 
Limitet şirket~ 

Ba•ün cliin yaca ta .. · 
nınmış o an bu mar. 
itayı s:z de tanıyı. 

nız. Ta iş üzümleri 
t ' "ğ · c• z• em z.ı ın, neı ıs ı. 

f in, güzelliğin ı:e 
ambalaj z raf 111.·11 ·11 

ncmu esid:rler. ü~lm; Vitamın l.ampri
m •sidir. Ço uklarıtiltl h~r mevılm:le, iter - -.zc:m n U..:.ümyed!riniz. UzümKilrüh:ıyatı 
uzatır. Ba markayı aklın z
dan çıkarmayınız. Üzüm Ku. 
rumunun "ş!etme tesisatı, fen . 
n:n harıkaaıclır. El defmaden 
·,ıenmiı aaaml•r ancai Tarlı 
üz'IJm:eridir. 

Saına~ iskele8i • iş han lzmir 

Sil de M EJ ALLU M M D n ~!:!;.:1~rıru 
Hem be! ışık almış olur, herıa iktl•t "-1İt olur, beril lamba 
dqiıtirmekteo kurtu lur, hem de aarfiya bnızıo eksildığını 

ille faturada rltGr.atıüı. 

L U 
Cevfik aykent 

E.lelıtrilı. teldon ,,.rraa&.,,..,; d.po•u. 
Sieuıens fabrikalan miimessili 

Pefetmalcalar 77 • 79 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kamat Fabrikası 

TMS8Ji8ii1 ya Zifiiıu 
VE Uf~UZDUR 

'V• J'llP'Wd .... ,z .lbi•a. içi9 ba -•fit& C.Cflb ediaiı 

SATIŞ YERLERi 
Biriıadtordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

°"21938 cumtt fhit .. t 15 te lıtaobulda Nafia müdu f ındc 

0
4Bl9,8S lira ketmf bedelli a.ıcacw, .-bt.c 9da yapılacak. 

ıtmolcul intub ka.,..ıa zarf asala. ehifl..,. konalmQf ar. 
Mukavele, ekailtme, ~ndıflatt itim .... hususi ve fenni art· 

nkameleri, proje, kefil ı.u.istllile &.... .. efenıı 4i1er evrak :na 
Ul!llt mur.biiede dlıiraiade 9Wİllee · • 

liavalclllt teminat 3265 ...... 
..elcl~lerın teklif melctapl.. ft • a 40,000 hralık bq İf8 

beaer ıı 7.ptıltae dair N• eWfetiecfea almıı olduğu m · e 
abhitlilc w TıcaHt ... "......... llw bpalt za f arım 
4/ı/9381 c ... aiai aat 14 e ..., .. ..._. Na a mudür ütüne 
venae eri. 69186 12 17 22 'II 

ır ~ laulalk mali•••• 2 Şubat 9J& Ça ta•· 
ıi'*n: 

-... - ... 2 de yaptlacak r. 
_,ralctllla Saltlme ci ... aclıa f.teldi .._._ ahkima .. bsiye 

M-.vktayuaa meftiinde ki a 
bil tarafı M'ı ffili Paşa zade Ah· Mraoaat etmelerı 
ıa.f.a hft bir t..-.fı demiryof.ı i ltt efamır, 
ve tir tarafl Sabri far aaı ile ltoo&urat ve uk 
aı..._t &dÇe ve ::.s-&-kı b na· ...ı_ W ~ 
ı _ _.. doLı le ~ aw iye mu.teci ..,.... P uyuıu ve motörü 
lo 

4
_ cı _Süleynıaoıno mnı do· Fara izahat alm k 

,., bır •eıre81c kıra,. veri· 
,_-a&r. 
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Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, 
söktürür, tesirli 

balga!!1 söktürür, öksürüğü 
bir OKSüRüK pastilidir 

........ ..,, .. .,. . . .·· ' " ' 

Hassas ve temiz iş 

l\Iutedil fiatle 

Sözverilen gnnde 

lzmir Kestane pazarı demirc:ler 

No. 16 - 18 

En meşhur fabırikalarm fotoğraf makineleri, film, cam, ki~ıt, 
kart ve bilumuıu fotoğrafçılıkta müstamel ecza1ar, fotoğraf aiat 

ve edevata, tont ve sehpalar. 

FotofraFçılıfa mü.teallik her nevi malzema 
Zevki okşıyacalc reıim ve atrandismanlar, senedat ve evra~ 

istinsabftan ve kopyalan kemali dikkatle yapalır. 

AMATÖR İŞLER} 
Devclopman, kopya ve her nevi ağrandismao sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşı:u No. 28, 4, S, 6, 7, 8, ) 

- Telefon: ~ 675 Telgr.ıtf: Rüstem lzmir-

t"tarat;~I kardesler 
Büyük mobilya ve mefruşa 

M " aları emrinize A e 
lZMlR ANKARA 

Tem iz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
balıne göre temız b r eve, mısatırlerıni kabul edecek bır salona, 
töhat yaşıyacak eşyaya muhtaçhr. İyi bir mobilya içınde kendınıı.i 
ve aıle 111zı muhite daha iyi tanıtabıiirsiııiz. Evıniz ın eşyası hayaa• 
uızın etıkelı olduğuuu unutmayınız. 

M ~nı..ı.. l..:ır.ı 1 O taksitte veresiye mııama. 
lesi yapılır. 

·Sıhhat · Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi N iizhet Çan~ar 

Sıhhat Eczalıanes· 
Büyük Salepçioflıı lıanı karşısında Baştlu.-ak 

• FotoOr 
f N ô N O Cad. No. 20 

At6lyed! 
En güzel po~lar 

çekilir. 
Amatör iıle,. 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Diş Tabibi 

CevatDağh 
' • • .ı ... . ..... . . . . ·. ' . . . . . - . ! .• . '. ' . ' - l 

. • 

, 

'ör. 

llinci Beyler sokak No. ~ 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
talgam ve saire t.ılı. 

lilleri .vapılıı 
~ftracaat yeri: 

ikincibeyler Mka 

Telef on 3869 

·-~----Bınnci Sınıt Mut4haasıı 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ofis 

Cilt ve Tenaauı hastahk· 
ları ve elektrik tedaviai 

lzmir • Birinci beyler aolcap 
Elbamra Sinemasa arkasında 

Tf'Jefon : 3479 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

ikinci Beyler sakalı 
No. 68 

--...-.ıTeiiiiileıiıi/oıiılln •3•45_.Z _ 

·-.....--~~~~-G .. H k. • oz e ım-ı 

Milat Orel 
Adres: Beyler Numan so

kağı No. 2j 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

ıaat 10-1 l. öğleden SQDra 
15,30 • 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 

evrole Otomobilleri 
Kuv,·eti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek paırçaDar mevcu<dl<dlur 

Oldemobil otomobilleri de her tftrln evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makineleı-diJ.· 

Iınıir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 


