


Bir refikimizin hazin vaziyeti 
Bir altahcı refikimiz varder ki, ıeçenlerde telefonda yanlıı 

lfitmeclea miitıwllit olarak •Balkan dev,etleri flfl •ri ıohyorlar. 
.,.-timiz yerde •Ge;diler.. deditımiz için bize tarizde bulun· 
•llflL O pndea bupae refikimizin birçok hataları oldu, bun· 
lara ... çalwmaclak. Pıkat o eski tuiıinde bizi aceleci ılcle it· 
~ .t.. arbdqımız, Paur pnii o kadar laaıin bir vaziyete 
~kL. 

Çüaldl o •bah ç1kaa niiıllaıında ( Hitler Viyanaya vardı ) 
.. •lelinl ılb ıütunluk ltir maa,.t halinde ıöateriyor ve (Hi~ler 
llJle brplanclJ, böyle b'flludl) diyerek mulaayyel ve mutaDna 
... ıderle Httlerfa ViJUaya r·r ti•I ••lıtıyordu. P ur aababı 
• laaberi okuyunca, la• türll istihbaratımızın bu ıazeteden çok 
lllmNtJi oldutun• bi melde berıbtr, bir tereddlt devresi geçir· 
A Bizim radyo aerviıimiz dabı tenfin, daha mükemmeldi. Me· 
..ı& hiz o rece, M. Hitifria Avusturya top aklara içiade, bir 
w,dı recel,..._1 taıbit etmittik. Sa aeaal olayordu? Nilaayet 
bHi badimin, (belki, olabilir ) diyerek ltekledik_ Refıldmizio 
--- C..aree.I ak..- Al Hitler Viyaaaya r ·rmiJ, iltikbal 
......... Koskoca bir Puu, mateakıben Pazartesi de geçti. 
• •brlan. Paaarteli pal •at 18 de yazıyoruz. H tler ancak 

t eli Ye belki de birlcac; ıaat evel Vıyanaya varmıı olacaktır. 
ltaki katı laa&erlerl cliter ıütunlarımızda okuyacabıaız. 

Palrat t.,ka-..ıa Jfidndeld k~cülc sivilceyi 16rüp badi bu
ı • lıı m tilthdeld tabut •alatalllar VU JOti• ditea nfıldmiu 

---- ••JJZ? O 11• perhiz, bu ne tartadar? 
- w - --.o QIJ GD ~ 1C go-a;: c:ıcı gg '"""' w w 

MuhafanklrhOın tekti 
laplizl• aon derece maba

fmklrclarlar. Ôrf ve lcletleriai 
kola,. cletiftirmeıler. Fabt 
..._ ,.._ lafilterede llçl· 
._ laakkuadı etaıh bir propa
,..c1a 1•pl-.ktac1Jr. 

.......... , blltila tllnya-
- ...... ebait oldula metre 
ile ldloaan laıilt•ede de tat

edilmeaiai iati1orlar w 
••da •• ec1·yorlar. 

Fabt lasilill• ,ar4a, ... 
..... Wlair ölçl .. .,.,. 

Y111ocaiyorlar. Bu , ...... propa,..._ .... Winis 
bLyor. 

Çlnlllerln bir tellkldel 
Çialiler, iuularla laaJ•• .W• riW. pmileıcie de 

.. llzı• oldup bnaatiade
tllrler. Saad• dol.,.. Çiltlillrill 
.... pmilerinde iki ık t .. 
. ..;.. lir Y.11. ..... . 
........ -.lil•ı ... is 
•"MtiDİD ..... whl oldafu 
a·ı ... dlrlar. la •bepte .. 
._ .-ide. lld .. r p. rumi 

,...... ......... 
l.ıiltere kralmıa b•1all clolt

.... dıe; Lact, Pı.bt •• ko-
- • bazı arlatokratlar, Ame-

pMtılll' bah Hinti •=•• ....... ,, .. 11e v.ı DID,.,. plerlerba, feci bir 
Mibete •tramıılar, Amerika1a 
ahi-•••• lhinti boyla•r 
lardaı. 

Ladr P'•W. ..,._da Ui-

- '* braals •1• • -Wr td•m. eli,.. cebinde aklı· 
JIOI• '*" 8:1 tlraall. Hindiıtan-

da bal•attu. Fakat, feei ka• 
ya ... aclaa ewl, Nor._cli 
ile yaptıta ., ... bir aeralaatte 
ba ..... b,.._ ..... 

Lacl, P.ubt, braafl br 
bettiti slacleaberl. dai•I bir 
eneli .. ifiacl• i•it ... laldiMJI, 
bncliıi ve kocasa için bayar 
••Y••Jor•• Nitekim, l.ıiltere 
knh Albncı Jorja veda içia 
Pukiapm .. ,.,..a rttitiede, 
bu ınditeaimi kralı ıöylemifti. 
ILter Lacir Pi.ket batına 
..a•11k lll••Ji. bblelwka 
biıaetmltti. 

Pi;yaaada 
Cası dıırpn!alı oar 

AY111turJa meaeleıinin lzmir 
pi,. ... ada teairJ.i piilmüt. 
._,. taYunla etmeclili içia 
.. luulleria ubıı ve ihracat 
9Gk u ...... Maı•afıb va
ziyet taftmlla ecliace piya ... 
clald ciizt durpnlufqo ıaıl oJa. 
cata tabii pqlGyor. 

Pamalı malıinelerl 
Plllak mletaUilleriae atal

mak ... tellrl• ziraat .... 
kul tarafaad• A ... plMia• 109 
miln• ft t4J at ~p• se
tirtilmlıtl. lira.t Yeklleti, IMa 
aletl•in Adana mbtabı ilerine 
puaaı taklitle ödenmek prtile 
Yeril••lr .... Aclaaa,. ıt-4• 
rilmeaini bild rmiftir. 

1iq11.,. ,,,,~ulıfı 

Çitlıde Mellmed adancla llir 
kkylüniia çalamam dört hayvanı 
Mıniq cinn•cla b.&umuıtur. 
Sanlan planlana çiaıen• Ser 
1ld Ahmed oldutu anlqılmıı, 
hlr•z yakalan•ııtır. 

A AMLtJ 

ehir Da aherleri 
Karşıyakadakı 

memurlar 
lzmir valisi ve BelediYe 

reisi Ankarada 
Ten~·ldtlı oapar.ta_ri- Fuar hazırhkları, Lünapark, abı 

lea1.nden nasıl ıstı. • •• 
latl• etlecelıler polıgonu, broıurler 

Umumi harpte 6l•n 
Almanlar 

Umumi harpte ölen Alman· 
lar için pazar g'lnü bir tören 
yap lmıı, ıehri111izdeki A'.• 
manlır, Almam mezarhjlaa a'
derek ölülerin mezarlarım ziya· 
ret etmitf erdir. 

Matem allmeti olar ak o ,On 
Alman koaıoloıl ut.a biaa11 
üzer adıki bay ak yarıya kadar 
indirilm ıtir. ----lngiltere ımpara • Karııyakada oturan memur Vali B. Faz1ı gü ·~ Beled ıye altı renle Gzerinden Aa1carada 

lıra vaz feJeri baııaa gidip gel· reiıi B. Dr. Behçet Uz, Pazar ba.tarılmaktad&r. Bunlar, ay ıo- torlak aergiai 
meleri iç n vapurlanmııda ten· Hbabı Ankaraya hareket etmit· aunda tamamlana·alc bmire ıe• lnfiltereaia GlaakoY ıelwia-
zilith tarife tatbikine Mart ba· ler, Basmane iıtHyonunda uğur tirilecek, tevzi edi,mete batla· de Mayıı ve Bir inciteşrin aylan 
ııada başlandık v"liyettea bü· lanmıılardır. Oıada vilayet ve nacakbr. ara11nda devam etmek üzere 
tün daire müdürlük:erine bildi• ,ehre, b Uıaua faara ait iti• Fuar •lla•ncla riet1de p (lmpar•torlulc ıerg"ıi) adı altıa
rilmiştir. Gönderilen tuaiaulo laerlade alikadar makamlar tirilecek lünapark etlencel•i da •ülai• bir sergi açılacakbr. 
clıniliyor ki: nezdinde teıebbüılerde buluna· için muhtelif memleketlerden Şehrimiz Türkofiı müdiirlütüne 

•Bu busuıta alınan prenlfp ıalclardar. teklifler ıelmiıtir. Fuar komi· gelen malOmata ıöre ıerıiyi S 
kararına gere ba unzl•ktaa Vali vazifealni vali •aaviai teıi, diJa toplıamıt. bazırbldar Mıy ita bizzat lnriliı krala ._ 
devlet bilt,.esi ile ıerm ayesinln O k ~ - b ı ... B. Cavid aver, belediye reiıi etrafında müıa ere'"' u un· cak ve y6zden faz'a aara1 " 
tamamı devlete alt tqekküller• ı d 

vazifeaiai do bir Aaaftadaabırl muıtar. mbiı.,-lar i •11iala pavivnnlarda dominvoalu Ye deo maq veya leret alan me- 1 - , 

m11rlar istifade eclecekl•dir. Ankarada bulunan w ıelarimize fuar saba11ncla 12,000 liraya lnfilere bimayeaindeki memle• 
Devlet dairelerindn veya dönea belediye relı muıviai in .. ettireceti kapalı atıı 1>9U· leketleria maUalleri teıhir edile-

devlet ıermayeıile bralan te- B. S.a~ Ylll'clkoru ifa -..Is- pauaa11 bitüa levua• Tiirklpor c:.ktir. 
ıe"küllerdı Cicretle maayp• tellir. • . ksama tarafıaclaa teıaia ..... z a 6 ı ta 
zamanlarda çalııan ve laariçte Fuar brotlrlen "9t dılde, cektir. 

de meslekleri dabilinde İf rö- El • f b •k M111am6• çalmalc 
ren muvakkat ma~lademler bu ektrık a rı ası ICe9scilerd' z·aet ıarajtllfla 
ucıWuktaa aüatofıd olamı1a- • 

1 
t• ı k Ali otlu Abdillkadir, B. Me-

ca~:İ.rinin ba ı..ı.ı.n 18111• genış e 1 ece ~·~ ... -..:-,.:: • .:-• 
naa memarlana ••nMlb eld• 11 l..dl • ı k l • .L t Ode.,ı,,. iı• """'- sıd'•• 
lan daire ve mlleueaeler lmir· Y BR etın muvara at. e f lrtce t 04•mitl• Dı•ıroi kiyiad• 
leriade11 bmyetleriai, oturdak- b . • h / ı.. Huaa ima kaclaa TOIGll .... 
ı... yeri, vazifeleri11I g6sterir ır pr0}8 GZlr IYGCQIC dala Jc.11 kaçıran koca A ı oll• 
fototrafh we pullu nlika al- Şehrimiz Elektrık ıırketiae - Ha1M Jaa......_ tarafaaclaa 
maı.n .. bun• o~a·ıbw 1z. aıd fabrika iatibaaJitanın, lzmi· Tren kazaaı y.uıa. .. ttar. 
mir eubniH vermeleri, it a,. ria bergüa biraz claba artan • • • • • l(.tı• llllr .. lı ,.,._,, 
ela bir ,..... ........ .,....,. elektrik ibtiyeaa karp1111da ki- Ddrt oagan laat. Odım. lmaı DIB Adıfii• 
yenilemeleri .. rttwr. çile bldıtıaı w ıüoüa birinde f Jıt k6,e.cle otar"' Ha... ot'I 

UC11J brt almak latlyealerln ilat yaa temiD ecleaiJetiai ,..- an ('I ı la•ail iCoc. ôdemifte Tekke 
l.r ayıa ikiaci p11i Pt•maaa m11tık. E..&ld ılila AJJOfl • Attkara maballeaiadı Abdı kası 25 ,.,. 
kadar pMO utu f8be •••_. Bu mühim mesele icia Nafıa elcıpreaiaia ... t 20,25 ta 1.. lanacla Anerl 11c11r.- icla 
lınndı• a1lıll lrartlanm .a... Vekiletnce An"aray• davet a ·re pl•UI a.ekeaarkea.... pee ..._ .,_ .... ele._. .. 
ı.n matlak ıa.mtlar. MelHllar• ed lea Mbria elektrık ve tram• yarıaadan aonra ıeld 1 prl'• feryadı herine yakalan• it Alta 
elan bazılarının bıadileriae ve- ~y lirketi müdürü M. Gorm,. müıtiir. Buaua aebebı Mala köyü &iyeye verilmittir. 
rtl• pucQn. _,.ı.rcta .,.... Vewı.tle •ilekı..aw.- ile Sia lrıirit .ı. dl Me,m~i :AıHr 
trol memurlannt .ıfıt•moktm aonrı ~ımire dl.1miittir. Ha- YaaoDua laattao ~km&11~ Bu Muatafa a., bul•anacla Mela• 
ve~iamek• oldukları ıörülmiir ber aldıt-mıza. P" wkllet, qzada aüf..- u)'iat o111.. mıd otla B. Tabirin bat..-m. 
tir. Halbuki balana memur• lzmir Elektrik prketi fabrıkut- •11tar. d ki klmeltell Itır laoroı c11rt 
Jar t•afeadu ..... İlteDİfte ıöa- ·~ fada elekt!ilc ~·t ·~~ içiD iLı· memur t: ... k . çalan Baraala Ah•..I 
terilm91i mecbarl w kontrol !'' sa~nıa 1eaııletalme11nı .,aı 111 otlu M lmed tat.l•tlfbar· Ya• 
uau'lacl.. b.ı.aadw ..... ..ı ... a,.. ıtibarıle mı.ıvafık ıör•Gt ve . Al 1 ..... _ ,.. _ _ 

·- kab11I etmi .. ir. B••• i~ia tir- Sor nn ladki mlifin• P.11• 0 tablrıkattd• ıanca19'bUI b~ na riayet ecl ı .. uia .... ,. •· .. • - l ı B c d Dele ra • 
il.._ lcet midirliitiiac:e bir proi' verı"lı'~,·. a ayv • ... 1 

lara teblltt. akli takclirtle - ..._....,ak Nafaa Veklletl... Ilı ler -..ı. .... .- Y•u a.• 
sibi ....... •ltealap.,. tambiıae •oluaaulmr. Proiı Cumbari,.t Müddeiumamtl"ti baaıındaıa B. Koıtanın bahçe-
lar4a llu ulrlanadaa ....... ıa.ip 99 taa~ilc edıldilltee ... mua• ..... B. Sabllia tiaclelcl kba..._ iç hıa41 ve 
lcalaoak an bdd ril.,.. 10Dra firketçe yeni tuilat için yolıuı bazı itleri meyadaaa çır Alııncallta Tli le ıefb~ ao~a· 
iran Ş.:ıla • olu i .... 1tat1u•oMtar· tat••n •vkif ed w ıia· ,.. taact. avukat e. Hayatio• ..... 

....., elektrik ldloYat wif• -.eatr. M14delum•ma lrp 11 dea ..._ .,,. ça •• 4a 
Dof am ,ıldln•ınıJ llndı aon defa ı rket tarafın- muele ltalda_. ,.,.a.. talt- ,.hıı oldata teabit edilmiıtfr. 

bagün d•• bW ecliJu te•lillt. ,,... kikat aeticetia ....... t ... ,_.,..,,,,.,. ,.,.,_., 
Bubün s. M. lran Şahta,. kilet.. hii1DI aaretle telikki muru B. Naim ile birlikte 8. Burnava nabıyeaia n Altaadll 

laıaaa dotumuaun ya da111m• o&.am..-r. s.ı.11·a Sorp blki•liliae • köp .. de 8. Raei•aD blaftlita• 
dür. Bu müoaMbetle lr• ko.- Fuar müna•betile ba MDe rilmeleri muvafık g6rtllmtlftlr. urhot halde giden ve Detl'
aolOI u.ıı.wada ••ul• J'Pala- yalnız fu•dalri meyua ve pe- 8. .. _! L-•-L-~-1-: 6 bk '--t, ..- HlllRı bttalda atır ... 

• v yonlarda ,.,.ıacak elektrik ...... -.& .. llUllU .a - rette yaraLy .. k kaça• Albn-
cakbf. teıavi1'11 M-.ia ı mdi tebirde 7a- ıaJri mevkuf J•pılacakbr. Zim- dafla 5-ffet. ı· aawmalar tara-M _ k ~apçqlaA .,,.. met dereceli, hlldmlikç• tet-

pılu elektrik teaiv,.-. .... ldkat netıcallade tespit edile- hacla takip .._ek JAlrala• 
mümeyylzlifi clil Wlevata ihtı,.., .ı .. tı aektir. ••· 

ôdemiş kaymakamltlı tabri- .a,ı .. 1aektedir. Oaaıa içila .ı• A- ~JAL Qı•fo 
rat kltiW .. MeM.ed Ali, Yi- trik fabrikall, ... tevaiecliJ. Akdenizde AT· .... & 

liyet mektupçafata miime71iz· melı: itia ptoj•İll clerlaal ı.a. Pette, 14 (RadJo) - Artta 
lıt ... ta)'İll eclilmiftlr. 1 r1anm•••• bıı'•nacaktır. F rtıntı dik Otto, Proaı Starbelwı .. 

nf kaı artiıt bayan Nora, Ta• • • 
itibar•• TAYYARE Sinemasında 

Li111an llarelıetlni .. ta...- k•t Eat.laııiaill 
miaafiri bul11nmaktaclıılar. 

Akdeaizde tiddetli fartaaa 
'91dır. F.nllll ala 11 ... ma 
plmeai bekl•en ltalyan ban• 
dıraL KampidoilİfO ve Romq• 
,. .,_.clrala E,biloli wa,.,... 

Franııs lran6i 

E s oa-·i{•APP•T AN 
- lıı~a4a S.. .. ••ıcla ı&ll•• KOÇOK LORD llimioi FREDDIE BARTHOLOMEV 

bihıldn• ,., .... 12 Jafl•cla •Yi•li ve tüul artilt 
ile dill, ... • büyük aaa'atkirları 

SPENCER TRACY • LIO EL BARIMOOR 1:!:~a~e:~·!::.!' 
VAZiFE. - AŞK - HEYECAN ~iLiMi 

AYRICA 

Mılton Genç Kızlar Mektebinde 
Sni•ll Fraanı GEORGES MJL1,0NUN En IOn ve e.n. tüzel 

mtiati 1J lcomedısı 
CAZiP KADiMi.AR. •• NEŞ'EU ŞARKILAR. •. ÇILGIN DANSLAR - iv.ten: PARAMOUNT JOURNAL 

SEANSLAR : Mi ton 3,lS - 7,10 da.. Ceıur Kaptan 4,SS ve 8,10 da.. Cumırteai pazar 111at 1 de Cuur k1tptınla hatlar 

naclaa yalnaz Kampi4otliyo 
vaparu fırtına yiizüaden diia 
ıelebibaiftir. Dıteriaia bupn 
ıelmeai bekleniyor. OjD lima· 
•••&a bir ltalpD vapura ıel
lait vı limaımaazdaa bir Türk 
Ye bir Jtalyaa Yap.. iaanket 
et.ittir. 

DüaAyYalakWtaaclu ismi· 
re plmelİ beki-• Barba va· 
para m11•1P• •aktiadea dört 
ıut aonra plebil•ittir. ltalyan 
baaclırah ICampidotliyo vapuru 
din M•rlİlya için 200 ton No
hut ve 200 toa Palamut yük· 
~ıtir. 

dtJıOyor 
J.ta.bal. 14 (Huıwll) .... AY. 

turp Wiaeleri yüdaclea Fra•• •z fraaj'I bir kat d .... cllr 
•Bttlr. 

Bağ baht;• Hitan 
ipn 

Kimyevi 
Giibreler 

VB 
Ziraat aletleri 

Hııca Dawt Ude 
Rahmi Karatlaoatl 
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- ..... 
ıs Mart .~DOLU 

;;ım liamarası, bir içtima alidetti. .. 
0

ltere, Avustury~nın işgalini tanımıyor 
.... " ....... . 

1 uslar Sosyetesi azasından bulunması hasebi le, Avusturya
ın istiklal ve emniyeti vikaye edilmelidir. lngiltere, da a 
vel ihtaratta bulunmuş ise de, Almany ku ak as am~ ............. 
Yeni Almanya haritası çiktı, bu haritada Avusturya yoktur. Viyanadapara borsası kapatıldı, Yahudi 

hak ·mler azledildi, Prens Starenberg, kaçmak üzere iken tevkif edildi. Şuşnig, Avusturyadan 

Viyana, 14 (Radyo) - Hit· 
ler bugün öğleden sonra saat 
l 7,4S de, buraya gelmiıtir. 
Hitlcrin otomobilini, maiyeti 
ı e arkadaşlarını bimil o'an 22 
otomobıl takip etmekte idi. 

Vıyana, baıtan baıa Alman 
bayraklarile donıtılmıı, mil· 
yonlarca insan yollara dökül. 
müştü. Yeni belediye reiai Şu• 
yetenberg de Hitleri karıılamıı 
ve kend sini Viyana balkı na• 
mına ıelimlımııtır. 

Hitler, askeri teftiı etmit ve 
anındı Başvekil lnıuar oldu
ğu halde R tng bulvarını taki· 
ben ve açık otomobilde lmper· 
y l oteline inmiıtir. 

Hitler, halk taraf ndaa yol· 
larda hararetli 111rette alkıt
lanmıştır. 

Bu esnada, yüzlerce Alman 
tayyaresi, v.yanı afakında uç
makta devam etmiştir. 

Hitler, devamlı tezahürattan 
dolayı, defaatle otelin balko
nuna çıkmış, halkı aelamlr 
m1şhr. 

---- nınc; ftiate 
marşını çalmakta, 
caddelerde ıenlilcler 
devam eylemiştir. 

aaatlerce 
yapmakta 

Hitler, otelde bir müddet iı· 
tirahatten sonra Erhad Oza 
gitmiş ve orada da teşelclcüll~ 
rin müme11illerini kabul eyle• 
miıtir. 

Hitler, yarın (bugün) aabab 
saat onda mühim bir IÖylev 
verecek ve müteakıben de Ring 
bulvarında büyüle bir ıeçid 
resmi yapılacakhr. 

Viyana, 14 (Radyo) - Baı· 
vekil B. lnkuarın talebile cum· 
hurreiai B. M lclaa iıtifa etmiıtir. 

8. Hıtler, Avusturya ordusu
DU.11 tah:ifini iıtemiıtir. 

Berlin, 14 (Radyo) - Bütün 
Alman matbuatı, Muaaoliai le
hine yazılar yazmakta, iki dev
let araaındaki dostlutun, Avu1-
turya bidııeıinde belli oldu. 
tunu iliıve eylemektedir. 

Almao gazeteleri, bugünkü 
nüshalarının birinci sahifele
rinde yeni Almanya h1ritasını 
oeıretmektedir. Bu haritada 
Avuıturya yoktur. 

Pariı, (Radyo) - Roma ıi
yaaal mehafıli, Avusturya me· 
selesinin, artık halledilmiş ol· 
duğu kanaatindedir. 

Ayni mehafil; Hitlerin Roma 
seyahatini geri l>ıraktıtı hak· 
kındakı haberleri tekz 'p etmek· 
tedir. 

Viyana, 14 (Radyo) - Para 
borsası bugün kapatıldı, kapi· 
tallerın başka memleketlere alc
marnaaı için şıddetli tedbirler 
alınmıştır. 

Cenevre, 14 (Radyo) - Avus· 
turyanın Milletler Cemiyeti mu· 
rahhası, ist fa etmiştir. 

Londr , 14 (Radyo) - Halk, 
Başvekıl Çem berlayn aleyhinde 
nüm y ş yapmış, Fransanın Çe
kos ovakv11yı müdafaa ettiti 
t kd r .. I lng !terenin Fransa ile 
m uşte r ek harekctiiste om· ş : ti. 

başka bir yere gitm'!k istemiyor. 
~n~a b~~, umumi~vi~ ~ pro~amları ~ ~dfiıri m~ vakyaya k~~ basmanc biç ~r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

temekted r, nümayiı esnasında todu ne i,sizlite bir derecey• niyet beslememekte o'du~unıa Son Avusturya hadiseleri dola-
b.11c kadar çare bulmak husuıundaki temin iç n yapmıf oldutu beya• •ı 1 •hA b• h 

- Çemborlaynı iıtemiyoruz.J Alman azminden derhal istifa· natın metnini göndermiştir. JISI e Can &Dan tarı 1 lr a tıra 
Diye batırmıılardır. Almanya de edecektir. Fakat bu ıılabat D p!omasl mebaf ili Almanya• 

1efarethaneıi önünde toplanan devamh olacak mıdır? nın bu barelcetine lnı"lterenin 
ha.k: . Avrupının birinci derecede resmi bir mahiyet izafe etmek 

- Avuıturyaya dokunmayınız, bir ıeyyah memleketi olan Avuı· nıyetinde oldutunu ehemmiyetle 
Çekoslovakya müstakil kalma• turya turizm sahasında bu kaydetmektedırler. 811 mehafil 
ldır, Mi'.letler cem yetini kav- mevkiini muhafaza edebiledelc- notanın Bertin, Prag ve Londra 
vetlendırmelc Jizımdır. midir? arasında yap·lacak mütekaddim 

D ye bat rmıılardır. Bu ea• Almanya askeri lcıtalarını bir iti:iftan ıo:ıra bug'io avam 
nada arbedeler olmuştur. hudutları dabiliado iıtediti ıe· kamarasında icra edilecek mü· 

Londra, 14 (Radyo) - Yüz- kilde takıim edebileceti için zakerelerde lngiliz hükumetinin 
lerce delikanlı, Almanya ıefa· Alman 11keri işgali her halde aleni beyanatına mevzu teıkil 
rethanesi önünde toplanmıı, devamlı olacaktır. Eaasen Al· edip etmiyecetini ıuale ıayan 
bunlardan birisi bir ı•ıeyi hr· man ve Avusturya gırnuonlan görmektedir. 
latmıı, ıefarethlnenin bir ca· aruında bir mübadele ıistemi Nota merkezi Avrupa ıtatuıu 
mını kırmııhr. derpif edilmektedir. hakkında bir itilif vücude ıe· 

Viyana, 14 (Radyo)- Royter Vıyaoa. 14 (A.A.) - lkind tirmelc üıore Bertin ile yapmak. 
Ajan11 bildiriyor: Eski Avu1- Alman zırhlı fırkuı dün akşam ta old11tu müzakerelerde Büyüle 
turya Başvekili B. Şuınıı, Avus· Vıyanaya girmiıtir. Ealciden Vi· Britanya için bir hareket nok· 
turyayı terketmelc husuıundaki yanada polis müdürlütü yap• t111 vazifesini ıörebılecektir. 
ıırara karıı: mlf olan Otto Stoinbauıl yeni· Viyana, ı 4 (A.A) - Royter 

- Benim memleketim bura· den bu vazifeye tayin edilmiı· muhabirinin ötreddijine pre 
aıdır. tir. Şuınig: 
Demiı ve Viyanayı terlcet· 1933 aeneainde lityodilmiı -Benim memleketim burasıdır, 

mekten imtina ey:emiıtir. olan Alman talebe cemiysti,.. diyerek Avusturyayı terkten 
V:ra,-twt11b~) - Rea- niden ihya edılmiıtir. imtina eylemiıtir. 

meıı bildiriliyor: Vıyana, 14 (Radyo) - Avus· Bu gazete; Avusturyanın Al· 
Gamalı haç ve diter nazi tur}'anın idaresi hakkında bugün manyaya ltihakınd'n dolayı bazı 

iıaretlerini iri ırkına menıub beı maddeden ibaret bir kanu• devlet.erin protestoda bulun-
olmadıkları halde takanlar, fe· nuesaıi çılcmıstır. Bu kanunda, duldannı, bu devletlerin, Vil· 
na vaziyetlerle lcarıılaıacaklar· Avuıturyanın, Alman kanunla· ıonun prenı.plerini uhiren ka· 
dır. Avuıturyada bulunaıı Lehli rrna ıöre idare edileceti, Avua- bul ettikleri halde, bu prenı·p· 
20,000 yahudi Avusturyayı ter· turyaoın, Almanyaya ilhak ler dıireaido hareket etmeyenler 
lcetmek üzeredir. Bunun sebebi olunduju ve 24 yaıına kadar olduj'unu ilave ederek makale· 
Almanyada yah Jdiler hakkında olan kadınların da iştiralcile, ıini sona erdiriyor. 
tatbik edilen kanunlann, bütün N.ıaaın onunda (sembolik) bir Berlin, 14 (Radyo) - Alman 
Avusturyada da tatbık edılmek pıleb:sit yapılacatı kaydedil· matbuatı; Avusturya meselesin· 
iıteailmeaidir. mektedir. den babıle uzun makaleler ya· 

Pi.o, 14 (Radyo) _ Ş·.·mal"ı y . k zıyorlar. Koresponden Politiıen • enı anunuetasinin metni, 
Bohemyada Alman taraftarı Bııvekil Seyı lnguar tarafın· ıazetes~ duml umiAharpteo ıonra 
ıoflerinden Dr. Heylan, Alman- d d ...a takıim e i en vusturya için, 

ın ra yo;ıa okunmqtur. ancak Almanya ile birlaımek 
ların bir toplaotııındı irat ettiti Vazifesine baılıyan yeni Ha-
Datukta dem ·ıtir ki: . N V lf auretıle baliı yolu bulunabile-

ricıye Hırı o dem ştir ki: cej'.ni ve bu yo.un da, bugün, 
- Hürriyetlerine lcavuıan - Alman sulhu demek Avuı· Almanyayı kurtaran Hitler tara· 

Avusturyaya selimi H çbır şey· turyanın Almanlık vaz fesine fından temin edild.tini. Avuı· 
den kork1.1muz yoktur, nihayet uygun olaralc hareket edecetini turyanın Almanyayı iltibakıle, 
ıalip ıelecetirn zden eminiz. taahhüd eden 11 Temm1.11 1936 Alman imparatorlutıaoun ihyası 

Alman mebuslardan B. Roı ta tarihli itilafın hükümlerini tatbi le için ilk adım atıldı tanı yazıyor. 
- Hakkımız yerini bulacak· etmek demektir. Vıyana, 14 ( Radyo) - Al· 

tır, fakat diplomasi yoldan. Prag, 14 (A.A.) - Londra· menya Hariciye Nazırı Von 
Demiıtir. nın arzuıuna tevfikan Çekoslo. Ribentrop ile maiyetinden bazı 
Viyana, 14 ( A.A. ) - Al- vale hükümeti B. Göring tara· kimseler ve Almanyanan sab.k 

manyaya i.balcı dolayııile Avus· hodan Berl;ndeki Çelcoılovalc V.yana sefiri Von Papen, bu
tuıyanın artık Mılletler cemiye- aefirine Almanyanın Çekoslo- - Sanrı 6 ıncı sahifede -
ti ile alakası katmamııtır. Anı· 
loıun ilanı ve Sen Jerrnen mg. 
ahedeainin 88 inci maddesinin 
iptali dolayısile Viyınadaki Al· 
man makamları harici bir ihti
lattan korkmamaktadırlır. 

Düıı Avusturyanın istiklali 
lebinde verilecek· reylerin 10 
N asota otomatik bir tekilde 
Anş'os lehine olarak Vorecelc
leri tahm n edilmektedir. 

Diğer cilietten müntebiplerin 
yaşlannı n yirmiye indirilmesi Na· 
z'lerin ekseriyeti temin etmeleri 
ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 
An'anelerine batlı birçok Avuı· 
turyalıların reye iıtirak etmi· 
yecekleri tahmin edilmektedir. 
Bu sebeble Anıloı lehin de bü· 
yük b'r ekseriyet temin edilmiı 
olacaktır. 

lktısadi sabada, Avusturya Seanslar: 

Elhamra Sinemasında 
muazzam filim birden 

ılctısıdi hayatı tehvin etmek 1 - 5 -- 9 Kad1tca 
Jeanette Mıcdonald 

3 - 7 de Ateş BöceR-

Meıum Balkan harbinde or· 
domuzun Çatalca müstahkem 
hattına çekilditi ıünler--te idi. 
M.ıt n gazetesinin muhabiri 
Stephan Lauıan epey utraıtak
tan ıonra Sadrıazam Kamil pa• 
•a ile bir mülakat yapmata 
muvaffak olmuıtu. 
Atzından lakırdı almak lco· 

lay olmayan Kim il pqa muba • 
birin auallerine ıöyle kısa bir 
cevap vermiıti: 

•- Oynanan büyük bir dra· 
mıo birinci perdesi aleyhimize 
kapanıyor, hal malOm, iıtikbal 
meçhuldür. Fakat öyle ıınıyo· 
rum ki facia tamamlandıtı za • 
man Avuıturyanın zaran biz· 
den çok büyük olacakbr .• 

Bunu gazetesinde neıreden 
muhabir aadrıezımın sözleri~ 

den birıey anlamadıi na vo Pa,a· 
nın yaıı ıcabı m.Jh lkemeaioin 
zayaflamıı oldutuna hükmetmek 
lizımgelditini ilave etmişti. 

Ba mülakabn Matinde neı· 
rinden birkaç ıün sonra Avuı· 
turya büyüle elç'ıi Marki Pal· 
laviçniyi ziyaret etm ıtim. Mu· 
aababe cıoas:nda ıöz entervi· 
yuya intikal etti. Marki, pqayı 
aever ve çok takdir eder görü· 
nürdü. Sadrıazamın beyaoabna 
biraz carıı ııkılmış g.bi idi, ba· 
na dedi ki: 

•- Papnın mütaleaıı bol de· 
t"ldir, fakat büyiik devletler 
Balkanlarda muvazeneyi temin 
edecek tedbirleri dü,üamüı· 
lerdir •• 

Marki Pallıviçininin bu sözü· 
nü paşaya nakletmekte gecik
medim. Aldıtım cevab şu ol· 
du: "Evet cenub lılavlarının 
imparatorluk haricindekilerini 
de hudutları içine aimağa çalı· 
ıarak Avusturya, Macariıtan ve 
cenub 1 iav imparatorluğu na· 
m le üçüz bir imparatorluk 
kurmak Vıyana diplomatlarının 
ötedenberi düşündükleri şeydir. 
Fakat buna muvaffak olmaları 
mümkün detildir.,, 

Kamil paıa büyük harpten 
biraz evci öldü, Pallaviçiai ga· 
liba imparatorluğunun akıbetini 
görmek bedbahtlıtına uğradı. 
Stepbın Lausanın hayatta olup 
olmadıtmı bi;miyorum. Fakat 
aat ise ve biraz da insafı varsa 
Türle devlet adamının görüıün· 
deki isabeti takdir etmesi lazım· 
gelir. 

Bosna Herıekio imparator
luğa ilhakında Şurayı Ümmet 
gazetesinde büyük bir edibimi• 
zin •Boşnaklara dair. baılıldı 
makalesi .de ıöylo baılıyordu: 
•ihtiyar imparatorun cenaze 
alayını müteakı p başlayacak 
mukaıemei mirasa kadar ... ilah,, 
bu tab min de çok doğru çılch. 

Halbuki Napolyon • AvıJı· 
turya mevcud olmaaay.dı onu 

Dr. Esad Hatiboll• 
halk etmek lizımgelirdi. d•rdi. 
Büyük harbteo sonra milletleriıa 
mukadderatını tayin mevk·inde 
olanlar Bonapırtın bu ıôzün• 
deki hikmeti düşünemed lcr. 
Avusturya imparatorlutunu par
çalayarak yerine minimini bir 
Cumhuriyet bıraktılar. Tarihi 
vak'aların ekseriıine insanların 
iradeleri taalluk edemiyor, mil
letlerin do bozulması kabil ol
mıyan alın yazıları var. 
Yaşamak kabiliyetinden mah

rum bu küçük cumhuriyeti ırk
daıları kendi batına ölüme bı• 
ralcamazlardı. Ona kendi ku~ 
vetli kanlanndan bir naklüddem 
(kan verme) ameliyesıni Jüzumla 
gördüler. Son phidi olduğumu 
hidise bundan baıka bir ey 
delildir. 

Bu ameliyeye bqlamadu 
evel Mu11olinınin reyini de al
dıklarına şüphe yoktur. 

Şuşnigin son vık•a üzer ine 
Musaoliniye müracaatı eğer bir 
ı•flet detilıe mutlaka zevahiri 
kurtarmağa matuf bir ıiyısettir. 
Çünkü bu oyunun bütün safa• 
b3tı bir Baıvekil için meçhul 
olmamak lizımgelir. 

Şimdi yedi mi.yonluk bir kQt. 
leyi de içine alan Almanya, mü
teveffa Avusturya imparatorlu• 
ğ;anuo mirasından bazılarını ,,. 
temiyecek mi? Meseli bunaldı. 
tını ileri sürerek biraz bava al· 
mak için Trjyeıteye, Dalmaç· 
yaya kadar uzanmak iıtemiyo• 
cek mi? 

Bugünkü ltalyanın kudret ve 
ıevketine bunca h :zmetler etm iş 
olan Duçe yakın bır atide maz. 
lum Q.manlı Padiıahı üçuncU 
Scl.m gibi: 

r 

Elimle kesip yare vardiğim 
kalbim 

Fetvayı buna nibakkımı yazdı 
iptıda 

Diyerek dövünmiyecek mi? 
D,.. Esat Haı "boğlu 

G. Cevad dün 
vefat etti .. ...• 

İataahal, 14 (liusuei) - Aıked 
Şdra HHından Orgeneral Cevad, 
kııa bir ba1cılakıın ıoora vefst 
etmi1t cenaaeai bugla moraıimle 

kaldıralmııur. 
AtaUlrk, gtlaide ıiliılı ırkadaı 

•e 18 mart Çaaakkale hnrbinio 
lrıbrımınJınndtuı G•n•ral Ceudın 
aile1ine ıuiYellerirıi hi'd i rrn ı e ıı r 

Kahireae lngitiz k.uv. 
vetleri manetJralar 

yapıyor 

Kahıre, 14 ( Raayo) - Ka· 
bire ile lskenderiye arasında 
lngff z kuvvetlerinin manevrala· 
rına baıJınm ştır. Bu manevra· 
lara birçok Jngiliz 7 t r 

iştirak edeceklerd r 
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Şeyh 

Buldayımız e Kt u p la ... _ KOşlaPİ 
lkttaat Vekaleti, buğday ihrı· 

catanın alikah kanunlara göre 
murakabesini kırırlaştır'mış ve 
bunun için de bir niıamoıme 
projesi hazırlamışhr. 

Güneş 4, Alsancak 2; Beşiktaş 7, Muhafızgücü O ------
ULAN, ÇIK DIŞARI! 

.... e• ••• ·-

Al•ancağı ikinci defa mağlubiyete aürükliyen hakem 
Adem, lzmirli oyuncuyu sahadan bu sözle kovdu! .............. 

Maçı yarıda bırakıp çekildi 
lstanbul, 14 (Husuıi mub bi· yor. Halbuki takımımız oyunun lcs ni tehdıde baş ladı. Misafir 

rimia.ien) - Cumartesi aünü orta yerinde sahadan ç kmış takım topu kornere atmak su· 
laakemin fena idaresi ile mat· deti ldir. retile tehlike:eri atlat ı yordu. 
IGbi7ete ıilrüklenen Alsancak Maçı idare eden hakem, gör· Misafirler 23 üncli dakikada 
takımı, puar ıünü ik nci ma• med ı ği ve nas 1 yapıldığını bil· so dan ink' şaf eden bir akınla· 
çım Güa~ ile yapll ve ıene mediği bir hatalı hareket üze· rında yega.ıe gollerini çıkardı· 
hakemin yanlış ve haksız k~ rine ezbere favu' cezası verdi lır ve neşe ile oynamağa baş• 
ratları ile +2 yenildi; maç c;la ve bununla da ikt fa etmiyerek ladılar. 30 uncu dak kadı bir 
,artda kaldı. batalı hareketten mesul adettiği kor.ne~den .istıfade edeme~ ı ler. 

11•9 ıeaaıl ıe~ti? oyuncumu& Cemiıi sabadan ç.· 35 ıncı dakıkada Ateş sagdan 
Müsabakaya camurlu sabada karmak iatedi. müessir .. bir ~kın .yaptı ve 

Ye laakem Ademin idareıinde Mevıuubahs oyuncunun ıaba· beraberltğı temın ettı. Bıı ~a-
b -•- ..J. lıL d-1-·k 1 d ü l dan çıkmak istemediğinin de k kadan ıonra oyuna tamamıle 
......... a .aı ı ar a g ze h"k" . t A ı·ı 

bir ayun cıkaraı Alsancak ta· asla yoktur. Aocak hakem Adem, a ım vaz~et e geç~n teş 1 .e~ 
kımı, Güaet kalcaini hayli l&Z)İ< Cemile çok sert bir sesle, ade· 4o ve 43 uncn dakıkalarda ıkı 

tti. iki ta f t ·k· ı ta bağırır aibi: penaltı kazandılar. Fakat bun-
ek _ ..... l B~a. ~ dı ııer 

2
10

2 
bçı· & ların ancak birisini gole tahvil 

aıuı ar. trıDCI evre . e- - Ulan çık dışarıl d b'ldll d . 2 ı· 
b ]'ki bit'i. A'- t ·· Oı"ye havkırdı vo hakarette e e 1 er ve evreyı ·1 ga ıp ra er ı e , a.anca ın uç ' k b · r d ı 

orta•, ualanndaki anlqama· buluıadu. Hakemin bu hareketi 0 1

1"~ . 1 ır er. 
mulaktı• " biribirine r·rmek· bittab ı haklı bir teess irü mu· _ k~ncı devre~e Atef takımı 

bi 1. L •-'--·k 1 L~ e·ıp oldu. Fakat bu sözlere ru zgarı da lehıne alarak oyuna 
te• raaç mu11a"- ıo ıar d · 30 • d 3 

L..a- d 1 karıı c .. milin: ' 'D t:an rıkarım, g.r 1 ve uncu sanıve e 
ıata ~11 1 ar. •· y .,. ' • • I" ·· t T hl k · 

/Jcinci deore fakat bana ulan diy{ mezsin. ı:,, uncu g~ un.u at 1
• e 1 evı an· 

ikinci devrede de lla1cem demesi hakem B. A ~cmi ı oir· lı.v•n ~,safırler yarı müdafaa 
ıert bir kararla Alsancaktan lendirm·ı o1acak k, oyunun ka· s o;te mıle ~y~ama~a baş.l adılar, 

L ~- • d d lan kıaaaım idaro ıetmcdı . fa kAt 20 ıncı vt 22 lncı dak • 
-~~-çciı•• B._ mı oy.un .an 1

11~1 
kalarda Ateşin 4 üncü ve S in· 

ça...- • 11aun uzerıne ınur Hakem Adem sahadan çı • . . . 
on kiti ile oynamata mecbur karken, beA bizzat yanına git· cı go ı lera~e mını ol~madılar •. 
kaide. Rüzgirı da leJılerine tim v• maçı ida eye devamını Bu dakıkad~n 35 ınci dakı-
aı_, olan Güneıliler bu dev- rica ett im. Fc1kat kabul etmedi. kay ~ada~ m ısafır takım mü-
rede ilci ıol daha kazandılAr. lımirli kaf le reiı, bu naile t ı-addıd hucumlarda bulundu. 

J Fakat mubıcımlerın tecrübeıiz· H11'-•ln •ari/11ti: Ul.uı ile ıtanbulluJarın A ' sancağa 
dııarı çık/ karıı gösterdik.le i sevgi teıa• liğ ı yüzünden istifade edemedi. 

ı ::L-L ı Ate« lıı er S6 ıncı daLikada al-.-- _..... ... -.ııı .... _...~--w • • •t.""- 1..ü.ı.iıı.dtt ca\ıc miiMua Nia a.. " ~ 
yaptıklan bir akın e•asında duğuau da beyanat.na iıive tıncı defa olarak nıhaf.r kale 
Halim A'aancakh Cemilden bir etti. ağlarını z yaret ettiler. Oyuo 
telaae Jidi •• 1abada kıvran· da b • rakam üurinden bıtti. 
.... Mtlada. Bu laidise cere· Beşiktaş Anka-
,. ecl«kea arka11 dönük bu· rada gal p 
laa• laake• Adem, kendini 
uabi1ete kaptırarak C.milia 
O-ine yüridii ve: 

- uı.. 11k dıtanl 
Diye laaylarda. Adem, Saimi 

de M••a laeaıa b• .. icilde 
ap ıözlerle aalladaa pkaP 
...... C.ailı 

Muhafızad:ü 7.0 
yenild! .. 

Ur .. Hehçet U1 
Ç .;cuk hast:ılıkl:ı,·ı 

mütehasstJı 
Hasta~annı 11 ,30 dan bire ka· 
aar Bey.er 10ııcatında Aboa~ 
malbaası yanında lıcab<1l eder. 

ıt.aaqene'Jıane telefonu 3990 
E• tel~/ onu 2261 

Heniiz zirat şeklini almamıı 
olan bu proje üzerinde Vekalet, 
alakadarların mütaleasını almak 
istemiştir. 

Proje üzerinde alakadarlann 
tetkikleri bitmiş ve mütaleaları 
rapor halinde V ckilete bildi· 
rilmişt ir. 

Verilen rapordaki mütalea 
ve dilekleri bilmiyoruz, fakat 
alakadarlar bittabi içinde bu· 
lundukları buğdaya aid mese· 
leleri birer birer zikrelmişler 
ve dileklerini yapm şiardır. 

Esasen bu meseleleri birer 
birer zikre bu sütunun taham· 
mülü yoktur. Yalnız bu§'day ib· 
racatım zın murakabesinde şu 
en mühim noktaları gözönünde 
tutmak gerekmektedir: 
Bu§'daylarım ·za taş, toprak 

vesair mevaddı ecnebiye kı· 
nşmaktadı r. Bunun yarısının 
müstahsilin mnrifeti olduğunu 
kabul etmeliyiz, yarısının da 
Devlet Den iryolu ambarların· 
dan geldiğini söylemeliyiz. Dev· 
lot Demiryollarının gerek vagon, 
gerek depoları iıteniıen temiz· 
likte değildir. Sonra imbar ze· 
minleri topraktır. 

1hraç etti§'i miz buğdaylar yat· 
tıtı toprak zeminli ambarın 
bütün mevaddı ecnebiyesioi de
kilse yarıımı buradan almakta· 
dır. Ambar zeminlerinin taı 
veya çimento ile döşetilmeai 
lüzumunun lktasad Velc.a'.etine 
g' den rııporta behemehal zikre
d lditine şüphe etmemelıyfı. 

ihraç csnasmda daima g<Srll
le• v• caeli bir davı olarak 
duran çengel meıeleıine de te· 
maa edild ti muhakkakbr. Ü· 
züm, incir gıbi maddele. im izin 
dökülmes'ne sebeb olmıyan bam· 
mal çengelinden en fazla mü· 
teessir olan madde buğdaydır. 
8Yğdayı çenıelden kurtarmak 
çın yapılan b rçok teşebbia

lerin f aydas. zlığı görü1mektedir. 
Hazırlanacak kanunun bu 

meseleye esasla bir çengel ta· 
kıp ortadan kıldıracağını ümid 
edelim. 

N. il. -Ben aabadan çıkmatı laas1-
na Pakat bMa •lan d 1o•e• 
IİDİI, bı llakarettir. Ula• keJi. 

Ankara, 14 (HuıJsi)-Bur:n 
milıt küme müsebak ları ıçin 
Beıiktaı lo Muhafaıgücii kar· 
ııla,tılar. Beş ktaş Mubıfızgü· 
cüu kartı hakim bir oyun 
ç lıcardı. B r incı devrede yııp ~ığı ......,.,., w .._............................. - - - ........ """"""" -- .............................. ... 

melilli li• lacle eder.m. 
Dedi. 
Oıarı ••rıd• lc•l••or 

• aukabele bele mi fe•• 
ULle •hürlend=rdi. Ortaya ka· 
d• reldL Oiclltünl çaldı ve 
C.•IH• ubadaa ayrılmadıtaaı, 
Uranal itiraz ettiti•i İl•İ H
r...lr -. tatil ettt 

Al•ncalr, h suretle ayai 
11 ... aia i kind kurbanı olarak 
Mlaadu 4-2 matl6p ayrıldı. 

Ka/ile reisi ne digor? 
Maçtan 1e11ra lzmir takımının 

kafile Nİ8i ile rörüftiim. Bana 
ı•a.n llyle•iı 

- HidiN, •por ıaahitincle 
11Blat alı:ialer uyandırdı. Bızim 
.. ..,. terkettitimiz zann.-dili· 
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dört go'e, ilenci dcvr de üç 
Rol daha ilave edeıck maçı 
1·0 gal•p bitirdı. 

• • • 
Ateş 6, Sakarya 1 
Pazar günü, Haziranda baş· 

lıyıcak olan Ege kupası müsa· 
bakalarına h•zırlık olmak üıer• 
Maniaaaı• Sakarya takımı, iz· 
mirin Ateı takımile Alaaacak 
ıaba81nda kJrşı laıta Ye zevkli 
r•a bir oyıadan ıonra Ateı 
takımı 6· 1 galip olarak ıaba· 
daa ayralda. 

Sabada pek az ıteyir ci vardı. 
Çünkü bem ao~uktu, hem de 
lcifi reklam yapı1mamışta. 

Takımlar ıu kadrolarla Çık· 
talar: 

Sakarya: Hüı"ü, Salih, Ab
dullah, Hüınü N ı hid, lsnıail, 
Mehmed Ati, Muhat, Hüanü, 
Hilaaiddia, Osman. 

Atet: Muzaffer, Eşref, M&1arn. 
mer, İsmail, Avni, Muzaffer, 
Fer.t, Ômer, Halil, Cem•t, 
Sezai. 

Kale intihabında mieafirler 
kaıand.klarandan şiddetle esen 
rüzgirı lehlerin• ılarak oyuna 

gi dıler ve devren·n 10 uncu da· 
kık11ına kadar Ateş nıı ·f saba· 
sından ayrı'madılar. Bu daki
kadan sonra yerden oynamağa 
başlıyan Ateş, kısa pas arla 
O)'uaa açta ve misafirlerin kr 

lzmirde yaptırılacak 
spor sahaları 

~~~~~-~~~ ........... ~ 

Güreş seçmelerine lztnirden dört 
güreşçimi% gidiyor 

İımirin mt h te!if yer1erinde olanların hakem diplomaları 
modern spor sabalan tesisi ile genel merkezden şehrııniz Türk 
bu ıahalaraa yanı baılaranda apor kurumu bqkaolıtuı• ael· 
spor kulüpleri binalara intası mittir. 
balanda lımir Türk Spor Ku· Firat Vige11na: 
rumu reiılitinin nokta nazarı, Bu müh m futbol takımanın 
umumi merkezctt me•nuniyetle N~sı nda .Türk iyeye geleceii ."e 
karıılanmıı ve kulüp binılan• Nısanan ılk haft.asınd~ lı~ıre 
mn inşası için yardım vaidinde gelerek muhtelıtle bır musı· 
bulunulmuıtur. Karııyakada inşa baka yapıc~Aı ınlaşılmııbr. 
edilen spor sahasının yanında istatistik meselesi 
iki spor kulübü b.naaı İP,a Hayvan ve hayvan maddeleri 
olunc: c3t1 için kulüp binalarının hıkk nda Ziraat Vekaletine 
planları umumi merkezce hazır· gönderılen mahlmatın gayrimun· 
lanmaktadır. tazam ve ~lcsik o' ması yüzünden 

Güreşler: istatistiklerin muntazam hazırla· 
938 scnrsi Avrupa güreş namadığı görülmüş, Ziraat Ve-

şampiyonasına Türk ıüreşçileri ki eti Baytar Umum müdürlü· 
de iştırak edeceklerdir. Ta~ı mı· ğllnden tehrimiz baytar müd6r· 
mııı hazırlamak üzere önümüz- lüğiine relen bir tamimde bey
deki Cumartesi ve Pazar gün- van satlık zabıtııı nizamname
leri lstanbulda seçmelere baş· sinin birici maddeıinde adlan 
!anacaktır. S:!şme müsabakala· yaıılı hayvan ve taayva• ••el· 
rına lzmirden Ali, Bekir, Enver delerinin ihraç ve ithaline dair 
ve lsmail davet odilmiılordir. muntaıa~ hazı rlanacak istatia· 

Ralc~tnler: tik cedvellerinin mUtealnp ayan 
lzmirden futbol halcem1iti im• 20 sinden evel her haW. ıöa· 

tihanıo• riren ve •u•affak der.lmeıi bildıri.miıtir. 

- 46-

Bu Kemal Kamillerden hangisi 
maskülen, hangisi feminen? 

31Çıkhlc merdivenleri.. Merdi
venler çıplak •. Fakat yaymışlar 
yukarıda divanbaneyo bir hah· 
cık. Anladım işi .• 

- Ne işini? 
- Koymuşlar bu halıcığı 

çıkmasın sesi ayaklann d iye •• 
Abe bay Kadri; dedim, uyu· 
mam ben bu otelde.. Dedi: ne 
yapalım?. Dedim: G ire im od .. 
cığa, al sen eline su kovasını, 
bekle arka11nda kapının .• Ha
çan gelin ceı o adam bizi kes· 
meğe, korkma, yapıştır kovayı 
kafasına, ben de çalanm dü
dük, poliı gelir. 

Ama bık vurmıyaıan kıya
sıya, bayılsın teres, yeter .. Te 
büle yaptık, uyumadak aabaha 
kadar •.. 

Ertesi fÜl\Ü götürdüm bay 
Kadriyi kurıun kalemi fabrika· 
sına.. Girdik fabrikadan ıçeri .. 
Verdim kartımı bir garsona, 
dedim: Oğlum süle direktöre 
kim gelmiş lzmirden tüccar 
Nafiz Mustafa .• 

- Canım sen şi mdi barak 
bu hidyeleri de ıu apartman 
işini anlat .. 

- Karşıyakadaki iıi?. 
- Evet .. 
- Bitti, balletf m onu.. Git· 

fm, an lattım doktor Beb~et 
Uza •• 

- Ne dedin? 
- D ed im ki, bre doktor, 

yoktur başka maksad bende .• 
İsterim •üı lenain ıu Karşıyaka· 
cık .. Az zaman oturmadım ben 
orada.. V .ar b irçok doaıılarım 
Kırtıyakada .. 

Abe doktor, değ 1 midir ki 
hükumetimiz yapar iymar pro
i· s ?. işte iymar .. Ben derim ki 
yapalım; ıiı denin z olmaz .. 

- Ne cevap verdi? 
- V ~r mıdır buna verilecek 

cevap?. O ldu sükul. 
- Sonra? 
- Sonra imzaladı bizim 

kitıdı; iş bitti. 
- Allah mübarek etain. 811-

ka b =r diyecetın var m ı? 
- Yoktur başka diyecetim. 
- Ô yle iıe haydi güle, aüle. 
•Bay N ıfiz Mustafa ıider .• 
Hafız Durmnş fitil gibi ol-

muştur. Kucatında dört yoamr 

bir masanın üstüne b ir genç 
çaktı. Gencin baş nda masa ör· 
tüsündea .arı k, elinde yüz pı· 
rahle bir tesbib var. 

Avukat bay Murada ıordum: 
- Kimdir bu genç? 
- Buna bay Macid derler; 

komusyoncu bay Muhliıle be· 
raber çalaşır. 

Bay Macid evvela afalladıi 
masanın üstüne çıktıj'ına pişman 
olmuş gibi bir vaziyet aldıktan 
sonra rücu imkanı olmadıtını 
görünce: 

- Efendim, arkıdaılar arzu 
• etmişler, Molyerin ruzu nikih 
piyesinden bir parça okuyaca• 
fım. 

Dedi ve ıofta atzile bu iti 
mükemmelen becerdi. 

Dıkkat ettim; kendisini bu 
işe teşvik eden Osman Könilde 
lsmail, kıs lcıı iÜlüyorlar. E,, 
dost dedikin böyle olmalı. Bir 
adamın keyif halinden istifade 
edilmezse nesinden edilir?. 

N ihayet vakit geldi. Bardı 
çikulata renginde, şeytan bakışla 
bir Şıhap vardır; onu çaj'mp 
laeHp ıordum: 

- Borcumuz ne kadar bizim? 
ilci tetkik, bir darp, üç tık· 

ıim; cevap verdi: 
- Yilz on ilci lira yirmi se• 

kiz kuruı bayım .. 
Şaraba g6re çıkarılan bu he

sabı çay suyu üzerinden tadilen 
625 kuruş olarak ödedi.eten 
sonra fırlad ık. 

iyi amma gece yarısını iki 
bu(uk Mat geçiyor. Bu zaman• 
da nereye gidilir? 

- Sen nereye gideceksin? 
- Eve,. 
- Sen? 
- Ben de eve . . 
Başımda bu Hafıı Durmuşt a 

ben nereye ıiderım?. Ayı mut• 
tası l: 

- Gancuklar nirde? 
D ye tepi ıiyor. Çareıi yok; 

otele g itmeli .. 
O kafa ile taban tepe, tepe 

Kemeraltını boyladık. 
- Tak, tak, tak. 
Rağıp pafa oteliain kap1111 •• 

lçerde• korlmaç bir Hı ıürlG· 
yor: 

- Kim o? . 
naa ıekiz bacağı üsüste.. Biriai - Baıricijim; ben, Şeyla 
b ralup öttkinı öpüyor•• ikide Kütleri .. 
birde: - Yalaıı mııın? 

- Amaaın ıayrik.. - Hayv; yuımda biri daha 
Diye bıtJrdılcca ortalık çın var. 

çın ötüyor.. Bay Buri kapıya aralık .... 
Kemal Kamil, locadaki ıy· rek bakıyor: 

naya bakarak kravabnı diizel· - Kim bu mabldk be? 
tirken o ıırada ansızın locaya - Hafaz Durmuı .. 
giren bay Atici Eren ıoruyor: - Teessüf ederim; benim 

-Kemal; ıümrllt damlası ko· otele ~ahşi mablukat ta girer 
lonya11nı •müzekker, m6eones. diye lem ı8yledi sana?. 
diye ikiye ayarmışsın, öyle mi? - Aman birader; bu vahşi 

- Evet. mablOlc cletil adam •. 
- Ben burada iki Kemal _ Hangi adam?. Ulan bu 

Kamil görüyorum. Biri aynada, adamsa ben adamlıktan şimdi 
biri masa başında.. Bunlardan istifa ederim. Git işine, gece 
hangisi mıikülen. hanaiıi femi· 
nen? • yarısı başımı beliya ıokma .. 

- Dewun eO.•lı -
Kemal Kim il evveli f&tahyor, -------;=;:::;ıııı:=---~I 

•onra derhal toparlanarak cevap Sarıgölde yeni muh. 1 

veriyor: /d 
- Masa başındaki müzekker tar se;i i 

•111adaki müenneı.. Suıgil. (Hususi) - Nahiye· 
- Neden? mizd• muhtar inHhabab ve 
- Aynadakinin yüreği çarp· aıılar seçimi yapılmış, B. Ah· 

mıyor da ondan.. Dıkkat et: med bu vs z:feye getirilmittir. 
aynadaki b"saiz ıkıimin fU ya• Yeni beyet, nabiyenia tem iıl ık, 
nımızdıılti kadınlarda• farkı ne? tenvirat ve tamirat işlerile ya· 

Fakat aşkolıua ıu barculara.. kından aiikadar olmaktadır. 
Bu akşam ıürpriz, ıilrpriı üı· Bi.ha11a •e&ruıta ızrar eden 
tüne •• Buyur•n, ıimdı de Ka· bayvınatın baııhot bırakılma-
raıii pucleai ı&uii, ıen ıtçe mat at temin etmiıtir. 



Fransız kadın tayyarecisi anlatıyor: 
ANADOLO----__...__ ...... ______ _.. __________________ _..~--~--~--------ı•s-Ma..-..~,___ 

ispanya harbi, mühim bir 1•1::f~;rf~~!
0~ Bü

safhaya girmiş bulunuyor e ;!~.~~·~~P~::f.t~~- Nisanda 

Almanya tayyare rekorla
rını nasıl kırıp geçti? 

Fransa, bu vaziyet karşısında 
çok gerri mi kalmış? 

. lngıltere./rlanda mü. 

Almanya ve ltalya general Frankoya külliyetli zaker.eleri çıkmazda 
. ' Dublın, 14 (Radyo) - lr-

Yazan: M11.tlel11ine Clıamw• 
kamlar herşeyi lcendi kendine 
söylüyorlar. Bizi rn için henüz 
daha hiçbir şey kıybolmut de
tildir. Fakat, ıccikmemizi tc· 
Jafi etmek ve tayyarccilitimizi 
ordumuza lay ık bir ıekildc 

sokmak için derhal harekete 

mİktarda mühimmat asker göndermeg"' e baRladı landa. kabi.ncs·, buıün Valera• 
. t 'S' nın rıyasetınde toplaomıt ve 

Haykel H 112 avcı tayyaresi 
daha mütevazı dır. Saate ancak 
470 kilometre ı·der; böyle ol· 
mıklı beraber, halihazır avcı 
tayyarelerimizi oldukca ıeçer. 

Barıclorı, 14 ( Radyo ) - Pariı 14 (Radyo)- Saragosa ayrılmak üzeredir. Bu vaziyet lngiJtere-frJanda müzakerelerinin 
Cumhuriyetçi ispanya umumi cephesinde tiddetli muharebe· tahakkuk edınce, lıpanyı harbi bu2ücıkü aafhaaı etrafında mü• 
kararıibı, neırettifi rHmi bir ler oluyor. H:ırp 30 kilometrelik sona erecektir. zalcerelerde bulunmuıtur. 

Bir dağlı gibi bodur Hay. 
kol 118. isminde iki kitilik kü· 
çük bir bombardıman ve harp geçmek lizım.. - BiTTi -

tayyaresi daha vardır. Taham· Mı·ııet Mecıı·sı· 
mili müddeti 1,400 kilometre 
olan bu tayyare saatte 400 ki· D / d 
lometre yapar. Onar kiloluk Ün top an t 
yirmi yangın bombası veya 500 Ankara, 14 (Radyc) - Büyük 
kiloluk büyük bir mermi ala· Millet Meclisi, buıün tuplanm•ş, 
bilir ve merminin hedefe iıa· askeri ve mülki tckaüd kanunu· 
bet etmesi için dikleme aşağı .nun 48 nci maddeı nin deiiıti· 
iner. rilmes , Türk parası kıymetmin 

Avcı tayyarclerini bırakalı m, 
korunması kanununun üç sene 
müddetle uzatılması , harıçten 

ağır bombardıman tayyarele· memlekete idbal edilecek bu· 
rinden bahsedelim. harla müteharrik vapurlarla 

Ağır bombardıman tayyare· malze meıinin ve memleketi· 
lcri, icabında avcı tayyaresi mizdc yapılacak vapurlara aid 
yerine de lcullanı lacak şekilde malzemenin gümrük resmi 
yapılmıştır. Almanlar hakikaten layihası ha kkmdaki kanun liyi· 
oyun oynamıyorlar. Bonbardı· balarının müzakeresini yapmış 
man tayyareleri bizim avcı tay• ve kabul etm .ştir. Kursa devam 
yarelcrinden daha ıeri.. D. O. edecek muallimlerin maışlarmın 
17 bombardıman tayyaresinin verilmesi de kabul edildikten 
uçuşunu görmiyen, bu haşmetli sonra meclis, Çarıambı rünü 
hı;t va gemisi hakkında biç bir toplanmak üzere dağılmı ştır. 

fikir edinemez. /ngiltere kabineıi 
Evet O. O. 17 bir şabeıer- dün toplandı 

dir. Bın kilo ağırlığında bomba 
t Jşar ve saatte 420 kilometre Londrı, 14 ( Radyo ) - in· 
gitmek şartile, durmadan 3,200 giltere kabinesi, bugün, Bışve
kilometre uçar. kil Çemberlaynın riyasetinde 

toplanmış ve uzun müddet k o-
7500 kilo ağırhğında insan nuştuktan sonra, Başveki JÇem· 

veya bomba taşıyabilen ve s&• berlayn, Bukingham sarayını 
atte 380 kilometre giden 19 giderek kral tarafındın kabul 
Doricr de batır& sayılır bir o!unmuştur. 
tayyaredir. Kral, Başvekili öğle yemc§'ine 

Nihayet, en mütbişleri, yüklü alıkoymuştur. 

olarak birçok sürat rekoru kı· M. 1 roroşı·lof 
ran Haynlcell 606 dır. Bin kilo Y ~ 
yükle saatte so4 kilometre gi· Stalinin iti maılını 
der. Adeta göklerin Allabıdır. 

t~blitde; Araıon cephesinde bir cephede devam etmektedir. 
bazı yerlerin tahliyesine Jüzym General Arandan.n kuman-
baaıl oldut..a, ihtilalci tayyare· daaındaki kuvvetler, yeni mev· 
lerinin Kaıe nabi yeaini bQm• kiler itgal eylemişlerdir. 
bardıman ettiti, CJmhuriyetçi Gener•l Eskameı, ıarktan 
ispanya tayyareler nin de, ihti· ilerliyerek cumhuriyctci kuvvet• 
lilcilerin cephe reriaini bom· leri ihata etmişt ı r. 
bardıman eylediti haber veril· Baraolon ile Albartiyo ara· 
mcktedir. sındaki mYvasala hattı kesil .. 

P .. ri'ı, 14 (Radyo) - ihtilal· mittir. 
ciler, uıütemadiy'!n ilerlemek· Yııoda ordusu, Kastd şeh· 
tedir. rino on üç kilometre yaklaı· 

General Franko, gerek Al· mıftır. 
manyadaı> ve gerekse ltalyadan Muharebe meydanı ceıedlerle 
mühim miktarda mühimmat ve dolmuştur. 
asker alma İctad r. Bu itibarla Jbtililciler, Akdenize 80 kilo· 
Cumhur:yotçilerin vaziyeti çok metre yıklıımıılardır. 
müıkül bir 11fhaya girmiı bu- Son haberler, K11talonya ile 
lunuyor. ispanyanın diğer aksamı ikiye 

Leon Blum kabine 
teşkil etti 

Yeni kabinede Hariciye Nezaretine 
Pol Ponkur getirilmiştir 

Paria, 14 (Radyo) - Leoa Blum, buıün kabineyi teıkil et• 
mit ve bütün Nazırlarla birlikte Eliza sarayına ıiderek, Cumhur• 
reiıi Lebran huzurunda ıedakat yemini vermiıtir. 

Yeni kabinede Pol Bonkur Huiciye Nezaretine, Alber Saro 
devlet nazırlıtına, Dalıdiye Harbiye Nezaretine, Kapenki Deniz 
Nezaretine getirilmişlerdir. Yeni kabine perşembe günü parli· 
mentoya ıidccek ve beyannamesini okuyacaktır. 

Tıbbiyemizin yıldönümii 
kutlulandı. 

lıtanbul, 14 (Huıusi) - Tıbbiyenin ıenei dovriycıi münısc· 
betile burün üaivorıitede tab bayramı yapılmııtır. Konferans sa· 
lonunda tertip edilen toplantıda birçok hatipler ıöz ıöylemiılerdir. 

kavbetmi• 
Almanların bütün tayyarelerinin " r Bal kanlarda böyle olmadıj'ını ve ıüratsiz Roma, 14 (Radyo) - Varıo-
cski tayyareleri de bulunduğurıu vadan hıbor veriliyor: 

söylemek lazım.. Rus ordusunda da bazı mY· so· g"' u k 1 ar 
Fakat imal kuvvetleri 0 şe· hılif hareketler görüldüj'ündcm, 

Mareşal Voroşi l of, Stalinin em· 
kilde ki, yeni bir tip kabul -----
edil" r edilmez. derhal imaline niyetinı kaybetmiştir. Karadenı·zdek·ı fırtına yu·· Bu itibarla yerine general • 
girişilir ve bu yeni tipten fılo· 

Scdkonun, tayin edilcccj'i söy-
lar meydana getirilir. )eniyor. zu·· nden vapurlar mu··ş 

Ne yazık ki, Franaada böylo L d b • on ra para oraa-
dcğildir. Bundan iki sene evel ku• · ıa ..... t çekı•yorlar 
ea seri avcı tayyaresi tipini aında vaziyet 
bulmuştuk. Bu modelden üç Lorıdra, 14 (Radyo) - P&ra lıta•bul, 14 (Huıusi) - Balkanlarda kış avdet etmiştir. Şid· 
tane yapmakla iktifa ettik. bor1111ında bugü ı Avusturya detli bir ıoğ.:ılc dıli•ll, merkezi Avrupa, Balkanlar ve bu arada 
Bunların da artı k hükmü kal· eshamı ismen varda. memleketimiıdo do büküm ıiirmektedir. Burada havalar birden· 
madı, gibi birıey ••• Almınyada Verilen bir habere göre, Lon· bire ıotumuş ve bugün kar yatmata başlamıştır. 
gördüklerimi tenkit etmek ve drada 13 milyon Sterlin kıyme· Karadenizde de ıiddetli bir yıldız poyraz fartınası başlamııtır. 
bunlardan ahlaki kaideler çı· tinde Avusturya eıham v• tab· Seferde bulunan npurlu yakan limanlıra iltica ctmiı, Karade· 
karmak niyetinde de~i'im. Ra· v·rntt m~vcuttur. nize çıkacak gemiler hareket etmemiıti r. 

~~~~~~~~--~----~~--~~-Far u~ el ni uzattı. Aferide 

Tam bu saniyede, kayinvali· 
denin ses ni işittim: 

- Müsaıdenizlc ·dedi· ço· 
cukl1rımın yüzüklerini ben ta• 
kayım. 

Güz:denin arkadaıları, bunu 
§iddetli bir alkışla karşıladılar. 
Uti genç nişanlı baba ve anne
lerin ellerini öperlerken, Aferi· 
de de, safları yararak ortaya 
çıkmıştı. 

O dakikayı biç unutmıyaca· 
ğım: 

Afcride sanki, birşeyin, meç· 
hul birşeyin imtihanını vermeğe 
çıkmış gibi idi. Bütün gözler, 
birdenbire ona dikildi. Sanki 
meçh.lıll bir cuiho ur;lı da, o 

Yazan: Saime Sadi 
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ortaya çıkınca, herkeı biraz 
şaşkın, biraz heyecanlı olarak 
ona bakıyordu. 

Hafif bir baş hareketi ile ev· 
veli kayınvalideyi ıelimladı, 
ıonra en işteaini ve daha ıonra 
kardeşini .. 

Herşeyinden, muzaffer, bilcim 
kuvvetli, emniyetli bir hal ta· 
şıyordu. Bu bal, çok eminim ki 
yakından bütün büv:yetini ta· 
nıdıtım, ruhunun en ince oakıı· 
larını bile kavrıdıtım Aferide· 
de, kendi irade ve ırzuıu ile 
biç alakadır olmıyan, fakat 
kendi yaradılıı ve dbtuıunda 
bütün kuvvet"ni bulan bir bab
tiıırbky. 

bu eli ıakta ve ablası na dotru 
yürüdü, onu yanaklarından öptü. 

Ne oluyordu? 
Müstakbel mühendis Namık; 

ona dotru yiirüm üıtü. Afericle 
dudaklarınan taze. temiz, vakur 
tebe11ümü ilo baıını çevirdi. 

Faruk, onu takdim etti. Fa· 
icat ne dedit ni ititemedim. Na• 
mılcm çebnı~ ıari p bir ıek.il 
almıştı: 

Omuzları rayet dar ve ba· 
caklara da mukavves imiı meter. 

[ ilci yıl ıonra Aferide anlat· 
mııtı. Ellerinin üstündeki tüyler 
maymun kılı ıibi ıarkıvermiı 
ve Farukun elleri, kendi avuçla• 
rının içine düşünce, bir may• 
munun pençcıini sıktıtını aana· 
rak tiddetlo ürpermiı.) 

. Kayınyalidenio rözlerinde, 
nıhayetıiz bir aaadet parhyor 
du. Evlid mürüvveti dedikleri 
ezeli ana bodkimlıtı, ancak 

...-·Glaa ••*ti. 

Anladım ki, doktur otl11 Fa· 
ruk için ıu yatlı, ıemiz, renkli, 
ıalcrak Güzideyi aeçerlcea, d ter 
ot'u için de, ıu nahif, ince, 
nazla ve beyaz Aferideyi tabay
yü. ediyordu. 

Boldok lcöpeti atzında ıii· 
zel b ir güvercin .• 

Kalabahlc, yerinden oynadı. 
Niıenlılar tebrik ediliyordu. Bu 
bal, bilmiyorum, ne kadar de
vam etti. Birdenbire; Aferideyi 
yanımda buldum; 

- Saime, kaçahm, odalardan 
birine fireliml 

Dedi, rengi uçmus, gözlerinin 
feri kaybolmuştu. Onu derhal 
kalabalıtın aras ndan çıkardım 
ve kendi odasına götürdüm. 

Gülmek iıtiyordu: 
- Namık! ..• Namık! ... -diyor· 

du.· Ojkkat etmedin ıenl. Ben 
onu çok yakından rördüm ve 
acıdım ıavallıcaj'ızal .• 

-D•t1Goa .d.ıt1k-

lngiltere Avusturyanın 
işgalini tanımıyor 

-Başı 3 üncii ~ahi/ede- hakkında yakında Avam kamr 
gün tayyare iJe buraya . rel· rasında beyanatta buluoıcifını 
mişlerdi r. söylemiş ve kürsüden inmiatir. 
Vıyanı, 14 (Radyo) - P,enı Avam kamarası, Nevi.I Çem· 

Starenberr. kaçmak üzere iken berlaynin beyanatım alkıılamıı 
yakalanmıı v;: tevkif edilmiştir. ve ·taavib eylemiştir. 

Londra, 14 (A.A.) - Trıfal· Bundan ıonra muhalifler li• 
gar Skuarda yapılan muazzam deri Major Attli ıöı almıı ve 
bir nümr yiş csoaa•nda Kembriç Avusturyarun işıaliodu babiıle 
b lli~i ro ı ıi B. Maket lnı"ltere· şunları ıöylemiıtir: 
nin, Franaanın hattı hareketine - Almanya, bizimle müza• 
muadil b · r hattı hareket talcib kereye bıflıyacatı bir sırada 
vo Çekos ovıkyayı müdafaa et· Avuıturyayı ~~rla iııal etti. 
meıi liı ım ıolmokto oldutunu Şimdi, bizim içim aocalc bir yol 
beyan etmiıtir. vardır: Nazarlarımızı Uıuılar 

Tredunyonlar reiıi A. Elvne Sosyetesine ve bu soıyeteaia 
lngiliz senıiikaliıtlerinin Mıllet· prenıiplerine çevirmek.. 
lor Cemiyeti mulcavoleıine mü· BYndan ıonra liberallerden 
zaheret etmekte olduklarını ha· (Arti Bald Sinkler) do ıöz tör 
tırlatmıı vo batün Nazilerin lemit ve Majo Attiının ıözleriae 
lngilteredco çılcarılmasıaı iıte- iıtirak ettit ni beyan ettikten 
miştir. sonra demiıtir ki: 

Halle: - Hitler, ŞJşniıo verditi 
-Umumi rrev iıtiyoruz •• diye teminattan ıonra Avusturyayı 

batırark nümayiJ yıpmıııar ve zorla iııal etmiJ bulunuyor. Bu 
ıöyle batırmışlardır : vaziyet karşısında, yarın, Çe-

-Avuıturyaya dokunmayınız.. koslovakyanın emniyet vo soli· 
Mılletler cemiyeti mukavelena· meti için verilen teminata nuıl 
meıini halelden matun tutunuz.. itimat olunabilir. Her ne bal 
Çelcoılovalcya ıcrbest kalmahdır. ise, . Avusturya, artık ölmiiıtiU. 

Londra, 14 (Radyo) - Avam As l mesele, ispanya işidir. 
kamarası, buiÜn ötleden ıonra Fikrimce Al maaya • ltalya 
saat 15,'30 da toplanmıştır. Tri· pliiru, l)q m~cledo uııad11'ıa YU• 

bünler, baıtanbaşa dolmuıtu. zuhla belli olacakbr •• 
Başvekil Nevil Çemberlayn, Bunu müteakıp, Artör Hen-

kürıüye relmiı ve Avuıturya deraon ıöz almıı ve Çekoalo
itgalinden dolayı lnıilterenin vakyadaki Almanlar meselesi• 
protestosuna Almaoyanın ver· nin, rlnün birinde bir hidiı• 
diti cevabı oku4Yktao sonra, olmadan evci U.uslar Soıyete-
lnıilterenin, iırıldoo e\'ol Yon ıinde mıvzuubabs olmuı liizg. 
Ribentrobı ihtarıtta bulunmuş, munu ileri sürmüıtür. 
Almanyanın kulak asrnadıtanı Nevil Çcmberlıyn, bu ..... 
ıöylemiı ve lnriltere her ae ıolo baklcıada ln.ıiltereniD bir 
kadar Avuıturyanan bimiıi de· ı•Y yapmak niyet.nde olmaaı• 
jilse de Uluılar soıyeteıi aıa· tmı söylemiıtir. 
ımdan bulunması baiebile bu içtima, ıeç vakite kadar ılr-
devletle alakadar olmak mec- müıtür. 
buriyetindo bulundutunu, Avuı· Berlin 14 (A.A.) - Hava• 
turya iıtiklil ve emniyetiaia bu Ajansı muhabiri bildiriyor: 
cihetten nazıra alınma1ı lizım· Reisicumhur Miklasın btifa11 
golditini ilave eylemiıtir. üzeriae Avuıturya için bazı Al· 

Nevil Çemberlaya, ıöıüne man memleketlerinde tatbik 
devamla demiıtir ki: edilen ıokilde bir kanuDueaa• 

- Avuıturyada yapılacak olan ıi kabul edilmesi muhtemeldir. 
plebistin, tam bir ıerbesti için· Meseli Bavyeranın kendıaiae 
de cereyan etmesi lazımdır. mahsuı bir hükumeti vardır. 

lnriltere, orta Avrupa ile Fakat orduıu, dahili vo harici 
alikadardar ve alilcaclar olmakta işlerile ilctııadiyatı tamamile 
devam edecektir. Avusturyanm 
Almanya tarafından bu ıekilde 
itıali, devletler arasında bir teş
riki mesai imkinmı aelbetmek
tcdir. 

Avuıturyanın itrilinde bizim 
de taraftar oldYtumuz ve bu 
işgali kolaylaıtırdıta mız, kati· 
yen yalandır. Biz; Avuıturyanıa 
Almanya tarafından yutulmaaına 
hiçbir zaman rıza röıtermiyo-
cetiz. 

Diter devletler de beraber 
olsaydı, Avusturya kolayca ir 
a-al edilemezdi. 

B:z, Avuıturyanın iıtiklili 
için Fransa ve ltalya ile bazı 
muahedeler akdetmiıtik. Bu ba· 
kımdan, Almanya nezdinde pro
testoda bulunduk. Nitekim, 
Fransa da ayni ıekilde hareket 
etti; çok mütee11ifiz ki Alman· 
yı, ıeoelerdenberi her arzuıuou 
zorla yapmakta devam ediyor •• 

Nevil Çemberlayn, müteakı· 
beo silahlanma proıramını~ 
tadil ..aılclitıAİ Ye Du tadilit 

halihazırdaki merkezi Alman 
hükQmetiao bathdır. Muhtari
yet ancak kiiltür ııhuında ma• 
teberdir. 

Viyana, 14 (A.A.) - Ro• 
meo bildirilditin• röre B. Hrt
ler Viyanaya buıüo gelecektir. 
Neıredilea bir teb:itde Filar• 
rin Avuıturya payitabtıaa ıiı
mHi ananda bütün miU.tia 
kendiıioi iıtilcbale ittirak ed .. 
bilmesi için bütün büro ve fab
rikalarda iılerin tatil eclilmul 
emredilmiıtir. BoraınıD yeni bir 
emir verilinceye kadar kapalı 
kalacatı da haber verilmokt• 
dir. Yalnız ecnebi paralann 
kambiyo fiatlerinin neırine d• 
vam edilecektir. 

Viyana, 14 (A.A.)- Yahudi 
uoıurların siyasi müe11eaelvdu 
uzaklaştırılmasına bqlaomııtar. 
Birçok Yahudi memurlar teU.. 
üde ıevkedilmiı veya yerini 
Nazilere terketmiılerdir. Bütün 
Y abudi hakimler azlodilmir 
lu4ir. 
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Kutup seferinde elde 
edilen neticeler 

Soğuk bir kış günü.. Alman topları ölüm marifetleri 
kusuyor. 72 inci fırka çekiliyor 

Şoförün otomobilini 
aldılar, lıaaayı da 

aoyup kaçtılar 

Son tetkik." er, kutup mıntakasıncla kara par. 
çalarının mevcudiyeti hurafesini yıkmıştır .............. 

Ferzan: Fraruız erlc8.nı1aarp kogmakamlarından 
JorJ Londen 

1916 yılanın Şubat ayında 
Nbab ıaat 6 da gözümüzü aç• 
bl'imız zaman, düşmın hattın· 
da ~üyjk bir hareketin baş· 
ladait haberini vetdiler. Bu 
•b•, karargahı ulaştıktan bir 
bt dakika sonra, 51 inci fırka· 
m1Z n mevzi almış • bulunduğu 
( E.rmbembua ) ormanının, düı· 
mama ateşine hedef oldu~unu 
,ördük. Topçu ateş·, o kadar 
fiddetli ve mütekasif idi ki. 
brarıib erkiıı ve zabitanı, 
ideta ıaıırdılar. Yıldırım sür· 
atile topland le. Kumandanım, 
ordu karargahından emir al
mata ıidiyor ve bana da ıu 
eari veriyordu: 

- 51 inci fırkanın yanlarını , 
takviye için derhal harekete Verdan miJstalılcem mevki kıı· 
rec;iniz ve kıtaata lizımgelen mandanı ıenel'al Kostelno 
emirleri yetiıtiriniL Ayni za· da ikinci alay kumandanı ya· 
manda ela 72 inci fırka ile to- nıma geliyor ve Sl inci fırka· 
muıoıza muhafaza ediniz. Olur nın ıat cenahını takviye etti· 
ki dütman. bu ateti müteakıp tini bildiriyor ve ilave ediyor: 
bir taarruza geçer, ona göre -Buna rağmen mukavemet et· 
büarlanmıı oluruz. Ben de Ge- mesi imkansızdır. Şimdi haber 
nwal ŞeriD yanındayım. Anla- aldığımıza göre, S 1 inci fırka 
ıılan, Alman ordusu, umumi kumandanı, ric'at için kolordu 
bir taarruz için hazırlanıyor. karargahile temasa başlamıştır. 

Ben, kumanımın ba emrini 2 inci alay kumandanile ko· 
alar almaz, harekete geçtim ve nuıurken, 72 ·inci fırkaya gön· 
emirleri harfi harf .ne laıımgelon derdığim p!şdarlar geldi ve şu 
lere bildirdim. miie11if haberi getirdi: 

142 iaci alay, dördüncü defa " 72 inci fırka, gayri mun· 
olmak üzere ateı hattına sevk· tazam bir surette ric'at ediyor. 
edil:yordu. Alayın tecemmüü ile 51 inci fırkanın ıo!cenabı boı· 
mekete seçişi, yıldırım süratile tur. Bu vaziyet karşısında düş· 
oldu. So ak tahammül edile• Jlımn piyadesi taarruza gc· 

r--ıni!IF'lleeiıre~ce~rie"""iıtmtiefftriifıctt:~~~fl!;x""m)" il\1ldlf•a battı, 
Biz, az sonra 51 inci fırkanın baştan başa inhilal edecektir.,, 

yanlarında mevzi almıı bulunu• · Çok tehlikeli aniardayız, bu· 
yorduk. na rağmen, topçumuz hali mu· 
Meaıup bulunduğum 38 inci kabil ateş açmıyorl .• 

fırka, ayni zamanda 72 incile de 
ııla bir temaı temin etmiıti. 
Bi-, llarikulade bir ıüratle mev· 
zileriaiıe girerken, düşmanın da 
(Ermbimbua) ormanını mübdiı 
bir 111retle bombardımana de· 
wam ettili görülüyordu. Top• 
çumUll ile, ıükQt ediyordu. 
Aal .. ılan, düşman bataryaları• 
mD )'erini henüz tesbit etme
mlftL Zira bu ıük ütun başka 
nretle tefıirine imkan yoktu. 

Harb olanca ıiddetile devam 
eclt)'or, ıöktea mermi yatı· 
yordu_ 

Onuncu fırkanın ön saftaki 
~ ldeta eriyordu. Fırka 
ric'at ederıe, veziyet ne olur? 

Düşman topçusu akurane 
ıaldırıyor. Mermiler, karargi· 
bımızın iki yüz, iki yüz elli 
metre ilerisine kadar düımete 
baıladı. . 

Artık, bizim için iıtikıaf im· 
kinı da ka lmamııtır. Zira, or• 
talık, &reeı:f bir duman içindedir. 

Ôğleye 1,S saat var. imdadı 
sıhhi otomobilleri, yarahlar 
dolu oldutu halde biribirini 
tak·p ediyor, cephe gerisindeki 
baıtaneye doğru yol ahyordu. 

Birdenbire topçumuzun mu· 
kabil ateşi başladı. Sağ cenah
tan düşman mevzilerine ceben· 
nemi b"r ateş saçıyorl 

Tiirlcçeqe pviren 
A. Kimi Oral 

8 inci ve 9 zuncu fırkaların 
topçusu, ikisi birden grup ato• 
şine baılamıı bulunuyorlar! 

Kalple. i.nize su serpild ı. Geç 
oldu, fakat güç olmadı. Zıra 
toı;çumuzun ateıi, bayii miie11ir 
oluyordu. 

- Devam edecelc -

Tuzlada bir öl'/J.m 
vak'ası 

B. Ali kamür çarp. 
maaınclan 6lda 

in gil:z bandıralı Stetira vapu
ru, Japonya için Çamalb tu.ı· 
laaından 4000 ton tuz yüklemiş 
ve Japonyaya hareket etm•ıtir. 

Tuzla önünde demirli bulan· 
dutu ıırada bu vapurda bir 
kaza olmuş, vapurun kapalı bir 
yerinde ısınmak için kömür 
yakan deniz ameleainden Bin· 
gazili B. Ômer otlu B. Ali 
hamızı garbon teıirile botula· 
rak ölmüştür. ---Halkevi köşesi 

1 - Motör kursunu ikmal 
edenlerin 16·3-938 Çarıamba 
günü ıaat 17,30 da Halkeviae 
gelmeleri. 

2 - Motör kursu için yeni· 
den kayıt iıleri yapılacaktır. 
isteklilerin eviıniıe müracaatlan. 

3 - 16-3-938 çarşamba rü· 
nü B. ressam Celil Uzer tara
fında n ver len ıeri konferans1n 
üçünc~U olan (OayedılJcİ Is r· 
da lap~ ve Höllaada san• 
atı) mevzulu projeksiyonlu kon· 
feranıı vardır. 

4 - Oıılü Türle komutanı 
Atillinın büyük bir resmi s~ 
yın Başbakanımız ve Saylavımız 
Celil Bayar tarafından lzmire 
gönderilmiıtir. Hergün öileden 
sonra yurdda~lara göıterilmek· 
tedir. 

5 - Evimiz salonunda her 
hafta perşembe günü akşamları 
saat 20 de Karagöz oyunu oy• 
nanacaktar. Paraaız olan bu 
oyuna bütün yurddaılar da· 
vetlidir. 

Kültür mecmuaıı 
Kültür Liseıi talebesi tarafın· 

dan hazırlanan ve bastırı· 
lan (Kültür mecmuası) aın ille 
sayısı bu günlerde tevzi edile
cektir. Gençlerin bu eseri öze· 
nerek hı zırladık!arı duyulmuıtur. 

D:ye düıünürken, gayri ibti • 
,.r .. ate baktım. Kumandan, 
pnetal (Şer) aezdine gideli bir 

Muğlada tayyare model sergisi 
-t olmaftu.. 

?2 inci fırkaya gönderditim 
piıdatlar da, henüz dönmemiı· 
lerdi.. Ansızın telefon çaldı. 
Kamandanım, 51 inci fırkanın 
ne halde bulundutunu ve yet
miı ikincinin, mevzi alıp alma· 
clatını aor11yor. Hemea cavap 
wrdim: 

- 51 inci fırkanın ikıbetin· 
den ıu dakikada ıize kat'i ma· 
limat verecek mevkide detilim. 
72 inoi fırkaya gelince: piştar• 
Jar beDÜZ aelmeclitiadea De 

Oldatanu bilmiyorum. 
Kwundan ıu emri veri)'or• 

dm 
- Kııa bir zaman sonra ka· 

nrpbtayım. Ne pabaıına olur· 
a olıun, mevkilerimizde kal• 
mata pyret edelim ••• 

lren topc;umuzurı niçin ıükGt 
ettitinden tikiyet ettim. Ku· 
maadan biraz aonra mukabele• 
ye baıbyacatı cevabını verdi 
" telefondan ayrıldı. Bu una• 

Muğla, (Huıud) - Tayyarecllitin inkiıaf ve memleket dahi· 
linde yayılması için Mutia T~yyare kurumunun teşebbüsile model 
tayyarelere ait aygıtlar lstan buldan getirtilmiı ve ilkokul ötret· 
menleri tarafından modeller yapılmak için ilk tedrisat ispelctörü 
Şevket Akerin idsreıinde bir kurs açılmıştır. Kura bir ay kadar 
devam etmiştir. Kura socıunda modellerin uçuıları yıpılmıı ve 
ikinci ilkokulda modellerden mürekkep bir serıi açılmışbr. 
Sergi çok alaka uyandırm11 ve halk tarafından alaka iie gezil· 
mittir. Sergi birkaç gün açık Lulundurulacakbr. Serıiyi ilbay da 
aezmiı ve çok betenmittir. 

Pariıte, çok cüretkirane bir 
haydutluk vak'ası olmuıtur. 
Lui Furör iımiade bir taksi 
ıoförü, bundan bir kaç gün 
evel Püi Berland meydanında 
mi.iıteri bekliyormuf. Bu 11rada 
bir müıteri ~lmit ve Meriayok 
cam fabrika11na g:tmek iıtedi· 
ğini söylemiı. Takıi müşterisini 
istediği yere gö~ürünce, orada 
bulunan üç kiıi, ıoförüo üstüne 
hücum ederek zavallt adamı 
yere ıermiıler ve otomobile 
atlıyaralc fabr kanın bahçeaine 
dalm:tiar. Oradan, ellerinde 
Ubancalarla, kasanın bulunduta 
odaya hücum ederek. lcaıadald 
paraları toplamııl~ ve IAV11f"' 

mata hazırlamışlar. Fakat tam 
bu ıırada yetişen ameleleri gö· 
riirıce, kendilerini tabancalarla 
müdafaa etmiş ve otomob.le 
atlayarak kaçmışlardır. Haydut
lar henüz bulunamamııbr. 

11 yaşında Bah· 
riye kayboldu 

••••• 
Talebe olan bu lıı~ın 
:ılal edildiği tahmin 

olunuyor 
Etrefpaıada Yusufdede cad

desinde 21()t numarala evde 
oturan Hasan kızı 11 yaıında 
Bahriye, anıızın ortadan kay
bolmuştur. Bahriye, talebedir. 
Alb gün evel sabahleyin • her 
ı~ıibi. deldobj s:tmek 
iiz~te evinden çıkmış, bir daha 
gelmemiştir. Ailesi balkı, kız 
eve dönmeyince soruşturmuş ve 
kızın kayboldutunu anlayınca 
zabıtaya müracaat etmiılerdir. 
Bahriye, güzel bir kızdır, itfal 
edilerek kaçırılmıı o:maıı mub· 
temel ıörülmektedir. 

Yapılan tetkiklerde, Bahriye
nin evden bazı eşyasını ve nü· 
fuı tezkeresini de beraberine 
alarak kaçtığı anlaıı!mııtır. 

Araıtırmaya ve tahkikata de
vam ediliyor. 

Kız kaçırma 
Keçeciler caddesinde Şamb 

B. Şikrüniin aileevinde oturan 
Sılam on kızı 13 yııında Ma
tildayı kaçıran Kuıadah M.ıı· 
tafa ve arkadaşı lbrabim, Sey. 
diköyde yakalanarak adliyeye 
tealim edilmişlerdir. 

Fakir bir amele· 
nin talihi 

Piyangoda 600 bin 
Fransı~ frangı 

kazanmıf 
Fransada, Klod Ramadiyer 

isminde fakir ve işsiz bir ame
leye, Fransız milii piyangosun· 
dan 600,000 frank çıkmıırır. 

Pariıte adaincatız, piyango 
biletini ıatın alabilmek için, 
arkadaşından 10 frank ödünç 
ahnıı. Piyango çıkmazdan evel 
seyyar kömürcülük eden amca· 
ıını, yardım edermiş. Gazetede 
numarasının kazandıtmı oku· 
yunca, hiçbir heyecan ve ta1· 
kınlık eseri göıtermemiı ve 
sadece: 

- Böyle birıey olam•z. bu 
yalandır. 

Demiı. 
Fakat kazandıtını kat'iyen 

anlayınca, paralan cebine yer
leıtirip, memleketi olan Furcele 
yollanmııttr. Kendiıinin Furnelde 
birçok akrabaaı varmif.. 

l' azan: Pro/. Şmit 

Papanin ve arkatlaşf arı, bazkırana binmelc 4-rw 
Yankizden ag,.l1.gorlar 

Hakikatte Papeoia ırubu, altı ay evciden buzlar ara11a-
bir detil fakat ayrı üç ıefer da seyrisefain şeraitini teıbit 
yapmıı vaziyettedir: edebilmemizi mümkün kılacak 

1 - Şimal kutbuna doğru hazinenin &nahtan iıt• b11rada-
uçuş, orada yerleşiı ve tam dır. 

lcutup mıntakasında çalışıı; istasyon, bütün lccat11b laav• 
2 - Şimal kutbundan Gro· zuını, denizin vaziyeti, cer• 

enland kıyılanna doğru kayış yanları ve denizdeki bayat bak· 
ve bu esnada şimdiye kadar kında mufassal ve ıarib malG
kimıenin üzerinden geçmediği mat toplıyark lcatetmiıtir. Ku· 
bu mıntıkada tetkiklerde bu· tubdan Groenlanda kadar bitia 
lıinuı; o mıntıkada, yor yer, bir kıım 

3 - Bütün Groenland de· şimalden gelen ve daha tuzla 
nizi boyunca seyrederek hemen olan diğer bir kısmı Atlanti~ 
hemen tamamiyle meçhul olan den gelen muhtel f 111 cereyu• 

bu mıntakada da ilmi tetkiklerde ları ve aatıbla11nın kimyevi t• 
ve müşahedelerde bulunuş. kibi, tuzluluk dereceıi ve bar .. 

Kutup mıntakasmda taö~i reti tesbit o!unmuıtur. Bu .. 
tayyare meydanları teşkil ede· nada her yerde tabiat hidi ... 
cek ıurette oldukç• d.ü.ı ve Ierinde, ezcümle mikaamJWt 
maatazam ve ayni zamanda kuvvetinde vukua wele11 ta.._ 
vasi buz sahasının mevcudiyeti vüller de kaydolunmuıtur. 
bütün bu seferin esas nı teşkil Papaninin ~imdiye kadar 
eyliyen bizim tahminlerimizi te· gönderd"ti b · tenler, birlcao 
yid etmiş ve kutub m ntakasın· cild teşkil edecek geniı'ikte 
dı buzlar arasında pek çok esaslı ilmi malzeme mevcudi
miktarda geniş çatlakların mev· yetini göstermektedir. Her bal
cudiyeti hakkında garbda mev· de şimdi, Kutub mıntak11ınıD 
cud nazariyeleri tam surette en mühim kısmını bakkiy:e ve 
yalanlamıştır. .tam olarak tanıyacak ve ötre-

Meşbur kaşif Peary, şimal neceğiz. 
buz o«ya .osunda iki bin met· 
reden fazla derinlik ölçmüş, 
fakat denizin dıbini bulamamış· 
tı. Papenın grubu, bu denizin 
4290 metre derinlik arzettiğini 
isbat eylemiştir. Bu bcklenil· 
miyen bir netice teşkil etmiş 
ve kutup mıntakasında kara 
parçalarınm mevcudiyeti bura· 
fesinı yıkmışlar. 

Çok şayanı dikkat 0 1arak 
ıimdiye kadar kutup mıntaka. 
lanna giden mubteıif heyetler 
Groenfandın şarkındaki akıntt. 
da buzların seyri süratini birbi
rinden çok ayrı olarak ·gün· 
de 2 milden 14 m · ıe kadar 
bir fa kla • bildirmiş-lerdir. 

HaJ bu ki Papenin grubu . 
istasyonu, bu malum seyir sü· 
ratlerinden çok seri ilemleşmiş 
ve vasati seyir sürati, denizin 
ve rüzgarı n vaziyetine göre 
günde 10 ile 20 mil arası.nda 
tehalüf eylemiştir. Yalnız bun• 

dan evelki heyetler, nisbeten dahı 
ceoub mıntakalarındaki tetk"k· 
lerine inhisar ettirmişlerdir. 
Papeni l gr11bo ise bilakis he· 
men bütün seri. çok daha az 
reçilmiı mıntakalarda 70 inci 
arz daires:ndo yepmıştır. 

Bu esnada Fedorov ve Şir
ıovud yaptıkları tetkiklerin, te• 
orik olduğu kadar pratik de 
ehemmiyeti vardır. Heyeti umu· 
miyeıile Okyano~ta buz arın 
hareketi blanço:ıucıu yapabil
mek için, Arktik te buzların ka· 
yışı çok yi bilmemiz lazımge· 
len bir hi.dıaedır. Hıç ouıuwa 

-------
Karşıyaka Halkaoin. 

de konleran• 
Karşıyaka Halkevinde konf .. 

rans serisine devam edilmekte
dir. Çarşamba günü saat 20,30 
da Ortamektep Tarih ve Cot• 
rafya mullllimi 8. Nevzad Ata9 
tarafından (Kadınların ntıbap 
hakkı) mevculu bir konfeıanı 
verilecektir. 

Burnava haberleri 
C. H. P. Nahiye idare beyetl 

tirafmdan her hafta Puarteli 
g"inleri saat on betten ıonra 
Burnava ortaokulu 11lonlanncla 
bayanlara mabsuı ve param 
olarak bir biçki, d.kit ve na
kış kursu ıçalmııtır. 

Bu kursun idaresini mezkGr 
okul nakış, b çki ötretmeni 
bayan Nazmiye fahri olarak 
üzerine almıştır. 

Parti binası 
Büyük salonlu bir P.arti bina· 

sına ihtiyacı oldutuou rören 
Burnava Parti Nabiye idare 
Heyeti, hasılatı mezkur binaya 
sarfedilmek üzere 700 lira kıy· 
metinde muhteıif yerli malı et• 
ya bulunan bchcrı birer liralık 
büyük bir eşya piyanıo•u ter• 
tib etmişt r. Piyango 30 Ni· 
aanda Noter huz11rile BW'nava• 
da çekile cektır. 

Bu garistanda seçim 
Sofya, 14 (Radyo) - Dün 

Plevne ve Burgazda mebus in· 
tihabatı yapılmı~tır. Seç.ilen 32 
me bı.1stan 26 sı hükumet taraf· 
tarı.d.r. 
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Buaünkü. program 
istanbut radyosu 

Oğle neşr.igal,: Saat 12,30 
rlak a Türk musik ıi - 12,SO 
H vadis - 1 ~.05 Piakia Türle 
nrns lcilii - 13,30 Mub elif plak 
ııtt . ya..tı. 
Akşam neşriyatı: Saat l7 

lnkı.ao ta.- ıb d nierı: Ün ver· 
ı tcd .. n nak en Mdhmud Esad 
Bozkurt - 18,30 Ş ~I Halkev. 
go6terıt ko u tarafından b"r 
te~ı l-19,15 Ko ferans:Beyo,1· 
lu Ha kev oamı ıa m ıharrır lb· 
11"1 Ar f Göıcpın r (Gaz .. tecilik) 
----r 19,55 Borsa lıaberien - 20 
K ia.k Turk muaıkis : Nuri Ha· 
1i ve arkadaşları taraf odan 
- 20,30 Hava raporu - 20,33 
0111.er Raza tarafından a apça 
ıöylev - 20,45 Vedi' R ıa ve 
ar~adqiarı taraf odan Türle mu· 

ı k li ve balk 4arlcıları (Saat ayarı) 
- 211 t S T .ahı o Karakut ve 
arkadaı ar ~araf ndan Türk mu· 
s .. ı 111e bak ıarkıları -21,50 
O ke5 ra - 27,45 Ajanı ha· 
beı leri - 23 Plillda ıololar, 
opera ve operet parçaları -
23, 20 Son haberler ve ertesi 
aun6n programı. 

Ankara radyosu 
Ôlle neşrigalı: Saat 12,30 

Muhtelif p\ilc neşriyab - 12,SO 
Pıakla Türk musikisi ve halk 
şukı arı - lJ,lS Dahili velaa· 
' ci baherter. 
Alcşam 11eırly11lı: Saat 18,30 

Ku "k &diaik p:aklar - 19,tS 
T unc musilriıi .-e halk şarkıları: 
( H4 met R ıa ve arkadatiara ) 
-26 6aat ayarl ve arapça neşri• 
yat - 2l,1 S Plakla danı mu· 
sik ıaı - 21 S.hbi iton uşma: Dr. 
Vef tc Vas11f - 21, lJ Sij;dyo 
satoo &rkdttaıl - 22 Ajanı ha• 
bwt.i-22,IS Yarıaki program. 

Muhtelif Avrupa iıtasyo11 ları· 

nm b. ak.pıalci prorram özü: 
s.,1/onller: 

17, l 5 R.oıııa tc.11 dalgasl: 
Senfonik konse,., 20,2S Bülueı: 

Kemaa ve Qrkestrası (Mor.art), 
2~ Mda10, Torıno: Senfonik 
kecaıeı (Beethoven, Brahmı). 
Hafi/ kon•erler: 

,,108erlia kıH datgu.ı: Neş• 
el aabah koaseri, (8, lSdevamı), 
9,to Paria Kolonyal : P.ak, 
(10, S. 10,45, 13 te keza Plik 
musikisi), 9,30 Berlin kıaa dal· 
gaaı: Etki seyimlı laavalar, 12 
Bertin kısa dalgası: Hafif mu· 
ıiki, 13, 10 Bijlcre:ş : Sb:ceano 
oık~aa.ı, ( 14,30 devaıaı), 13 
8-rJia k M daJraa : Haf i ko:lter, 
( 14 15 Dev•••), 14,3S Pariı 
~011yal; ~aaer nakli (1 Skeıa), 
14,4S Roma kıH dalgası: Karı· 
11~ DM•iki, 16,45 Beriia ltıaa 
ela'•••: Neşeli program, 17,30 
Peşte: Radyo orkestrası, 17,4S 
Be..U.. jqaa dalıası: Halk koa· 
wi (JS,SOKcza}, 18,20 Bülcreş: 
l1Mfit111t ,.,ıeriade plaklar, 
ti.~~ ~· kısa dalrııı: Hafıf 
•ilik!, l?,05 ~lrıad: Büyjk 
iıdyo orkestrnı, J 9,30 N ı: 
Plik, 19,4.S Tulazdan konıer 
nakli, 20, 10 Uypz g: Sopran, 
Mtitoca, orkutra, 20,30Varıova: 
Koro tarafmdan Leh havaları, 
21 Vutova: Karışık konser, 
21, lS Bülcreş : Koro konseri, 
21,30 Floranı, Napol'.. 22,30 
Nıı: Varyete programı, 22/30 
hrlia kısa da1gas :Koro konseri 
22,SO Belgad: PJik, 23,35 Liyp· 
ztıı J.panyol muıikiıi (Kastan. 
yet piyano, gitarı). 
O,,.Nfa, opert1tlttr: 

13, \S Roma kııa dalruı: L·· 
rik operalardan parçalar, 16, 30 
Pariı Kolonyal: (Su:te a la de
••ln) isimli tiyatro piyesi, 29 
Berlin kısa dalgası:Karı,ık ope. 

11ıtikiıi, 20,90 Peıte: Ope· 
,,. • .-erij~k ııla k,Qn.-ri aıkli 
(Maw .,erleri), 22 Roma,~, 
Nopa~in (Cavail_,ria ~ 
IMJ) PP'rU&. 

bir telgraf gönderdi 
- Baıı 1 inci salıif ecle --. 

pJra arının l>irl•ıuauı 'e ıki hfiku· 
mel araeındaki suwrük bu,fudlarıoın 
kalkma .ı, /1 vuıturyaruo ta pıa nıilc 

.Almanyaya iilışlu Toluuda aıılı('n 
olfD İU• adımJ r oldpğUGU bey.o 
etmckıerlir. 

İlbı.ık hareketi bityük bir ıüralle 
vııpı ııcalttır. J haltı kola)J&~tıran e• 
Lı plf'rden biri Bitleri o Alıaao 'e 
•H•ı uwaoda A•uı•µrya Na•yooal 
•o•} .. liat partilerinin reı i bulun• 

~· ırlu. 
P,ara ve gümrüklerin bileş"İr· 

r lmesi, Nasyoııal Sosyaliıtler 

bütüıı ~iJiyet ye b.eiediyelerin 
baş na reçtikten 10 ua yapıla· 
caktır. 

Bırçok Alman ikttıad ve 
malı ye eksperleri iktııa Ji Ye 
mali temesaii' işlerini baıarmak 
üzere Avuıt.uryaya gönderilm"ı· 
lerdir. Almao memu ları da 
Avusturyaya röoderilecek ~· 
Avuaturya .memurlan ıtaj gör
mek üzere A maqyaya gıdecek
tır. Aiman askerleri birlikleri 
Avuıturyaya gidecek v~ ~vu~ 
turya birlıkleri de Alınanyaya 
gönderilecektir. 

Av\ sturyada tatbik edilecek 
olan A man nafıa p i ı,an ay
lardan beri hazırjanm.ştır. 

iyi haber alan Alman mab· 
feiıerinde söylendığine göre, 
plebisit bakk ndakı Aman me· 
todu Sarda bir kere tecrübe 
edilmiştir. Bu mahfeller bu se· 
fer de Aimanyanm Avusturyada 
büyük bir muvaffakıyet kaza· 
nacağ odan ve plebisitten elde 
ed len neticelerin Avusturya te
ferrütcüferinin mukavemet te· 
şebbüsterini kıracağrndan emin· 
dırler. 

Avusturyah işsizlere Alman· 
yada iş verilecektir. Almany-, 
tek para meselesi balledılir ed.l· 
mcz Avusturya end 1strisine bi· 
yük ıermayeler yatırmak fikrin· 
dedir. Avusturyalılar iae kam· 
b yo meseiesi mevzuubabs ola· 
mıyacağı için Almanyadan çok 
miktarda mal satın alacaklardır. 

Prag, 13 (A A.) Sudet 
Almanlart partiıi şefi B. Se
bekovıki Dizayt gazeteıinde 
"Avusturya yeniden Almand r. 
bışlıtı altında yazdıtı bır baş· 
makalede ezcümle diyor ki: 

•Avusturya hadiseleri devamlı 
bir mücadelenin ıoııudur. Mev· 
cut rejime karşı millet n aım.ni 
muzaffer etmek icab eyliyordu. 
Bu mücadeleye ŞJtnig n milli 
menfaatfere muhalif gayri meıru 
planları sebep olmuştur. 8Jgün 
zafer Alman milletinind r. Fa· 
kat ayni zamanda Avrupa niza· 
mı prenıibi de muzaffer ol· 
muştur. Asırlarca müddet Rayb 
Almanlan ile ayni müşter~k 

............................. 
Otla mıuikısi: 

12,15 Roma ,kase dalıası: 
Oda ınusikisi konser;, 18, 15 
Be in kı~a dalgaı : Haendelio 
eserlerinden oda musi~isi, 18, 15 
V r~ova: OJa musıl,iıı konserı 
(MendeHoh ı kuarteti ), 19, 1 S 
Bükreş: Oda tiyatrosu {Beetbo-
ven), 2 ,20 Viyana: Oda musi· 
kisi kuartetı. 
Resital er: 

10,45 Berlin kısa datgnsı : 
Vıye>ıonsel ko seri, 15, 15 Bertin 
kısa dalga11: Halk şarkılar•, 20 
Bükreş: Hafif tarkı1ar, 21 Bel· 
grad: Halk ıarkıları, 23 Stok· 
holm: Operetlerden piyano re· 
fakatile ıulcılar, 23, l.S Bel~r4d: 
Keman koaıeri. 
Danı mıul/ci•i: 

21,30 Berlia kın dalgaaa: 
Beynelmilel daaalar, 22,45 Var· 
ıov~ 23 FJorans, Napoli. 
Mulıtsli/: 

19,06 Roma kasa dılr111: 
Arapça muaikili program, 20,36 
Bari: Türkçe koauımılar Ye mu· 
liki par~ları, 21,1$ Bari:Rum· 
ca uborlu .,. Elen muaikili. 

kültür iç.nde yaşaru ş olan Su· 
d~ı Ah•anfarı Avusturr• ha 
d selerinı açıkça ve &ev nç e 
tasvip ~ meictedir. S det A · 
marıiara Avrupa suJbuna karşı 

mesuliyet.erını olduğu kadar 
Avusturya hidiseterınm Çekos· 
1 oyalcyadak Sudet ~lman\arı 
için büyük ~hemmiyetini de tam 
surette müdrak bu:unmaktadır. 

Vıvana, 13 (A. A., - Hari· 
c ye Nazırı Volfun beyanata, 
ikinci bır Alman devletınin ib· 
kaın suret nde tefsir ediiebilir· 
se de HitleriB dün akşam Linz· 
de Avusıyryanın AJmanyaya iade 
edı!eceği11i söylemiş .olduj'unu 
hatırlatmak Jazıaıdır. Bu .sözün 
manası Alman ha <İmiyeti Avus· 
tury~da ~~eısüs edecektir, de· 
nıe~tir. 

Londrı, 13 ('~A.) - Foo 
Ribbentrob öğleyin AlmaD ._. 
farethaneıinden ayrılmıı ve 
Cıodon hava ıDJ~ydaoıoa ıide· 
rek Hat 1Y2D de tay ·are ;le 
h•reket otmi~ir. Çehr~siode 
aevinç ali•etleri ıörülmilfijW. 

Hareketinden ev.el hava mey• 
dana dırektöıüoe fil ıözleri SÖy· 
lem "ttir: 

- Hava meydantatza birkaç 
kere ıivaret edecet.mi ümit 
ed.yorum. 

Pariı, 13 (A.A.) - Naaıidea 
Matıen rııeteılue pildiriJ~k· 
tedir: 

Beyaelmilel vaziyet dolayıai)e 
Mcljıno hattı garnizonunu teşk l 
eden bütün kıl'al•r kıılalanoda 
kalmışlardır. 

Franpnıp ıark hududundaki 
bütün garnizonJanoda izinler 
kaldırılmışlar. 

Viyana, 13 (A.A.) - Avuı• 
turyacla ge kadar Alman as
keri bulunduğunµ tahmin mi.iş· 
kül 9J"'akla beraber bq miktar 
old11kça doğru oluak 250,000 
raddelerinde tahmin •dilmejde· 
dir. Bunda Alma11yadan gele• 
40,,000 Avusturyalı Lejyoaer de 
dab ldir. 

Viyana civarrnda 200 den 
fazla bombardıman tayyaresi 
mevcuddur. Belediye ameleai 
çok erkenden şehri dCH1atmata 
başlamııtır. 

Berlin, 13 lA.A.) - Alman 
Aj,nıı bildi1iyor: 

Daha erkenden donatılmıı 
olan bütün Berlin iki Atman 
birleşmes"ni tesid etmektedır. 

Gazeteler B. Hıtlerin Vltaoı 
olan Avusturyaya girişine uzun 
sütunlar tahs s etmektedirler. 

Londra, 13 (A.A.) - Franşa 
büyük elç si ile Çe1c:os' ovakya 
orta elç ,· H.uıciye BakanlıAında 
tekrar Lord Hatifaksı ziyaret 
ederelc Avus'urya bidiıelerj 
hakk:nda uzun müddet görüş-

müşıerdır. 
L;nz, 13 {A.A.) 

Mussoıiniye bugüa 
gnnr:lcrmiştir: 

Hitler 
fU te ır.tı 

• Musso ini, bu hare.< etinizi 
asla unutamıyscaj'ım.,. 

Roma, 14 (!Udyo) - Mus· 
soliei, Hitlamı ~eJg afına ıu ce· 
y ,..bı ver mişt r: 

• H.arek~Jimin, Roıaı·Ber· 
l n m hverinde!> m lhem y~ ıki 
memleket doıtluğıından müıa· 
bah ıtir.,, 

Vıyanı, l4 (A.A.) - Avus· 
turya protestan kiıiaeıi bir ka· 
rarname ile Alman protestan 
k l ıesine ilhalc edilmiştir. 

Viyana, 14 (A.A.) - Mali 
mane\lralaran Ye sermaye fira· 
rınan örıüne geçmek makudile 
mübiın tedbirler ittihaz ed I· 
mittir. Para muameleleri s kı 
bir kontro)a tabi tutulmuştur. 
Bankalardan haftada 1000 şi
lia gden fazlı para çekılmesi 
me•olunmuttu·. BugüQden ıti· 
bar•n sat n alınacak olan e,. 
bam bankalara tevdi e ::lılc· 

be"ıde ıaı t ır. Eczaneler 
O ul ve do ayısıle öt•retmen, TRENLER: 

• fımirdoo her ~iin talku ıreo. 
gerek aile akaydl klerinın ve 1eri.u hareket aa.ılerı .• 
gerekse anarşist muhitlerin ta· Ag.dın Jıattı; Alsancak: 
mamen meydandan kaldıfılması fsmir.Karakaya•Ankara: .Paaar• 

için so c~hd o sarfetmeai 11ı1e tta. ıÇUf&aba. •ma. peuı ~ 
taıimatname,müfredat prpgragıları ıaat 21,as de. 

esaslarını nasıl tabakLuk .ettirmex.e Jnıair • Nuilli: Bor IÜfl ••t x 2S JS,40 da 
çabalıyor y pranıyorsa bu arıza· lsmir·Denizli! S.lı. ~rşembe. 
•arın defa ve imhası için de cumartesi ~nleri Hat 6,30 da 
boş durmadan çalışmalıyız. Zira lımir-Tire.ôdemi,: Henabıb .-aat 
bu yotda harekettir ki, ferdın 5,35 de bir katar; her akşam uat 

17,30 Ôdemiıe bir troa, 16,30 da 
tekemmül etmesini vo topluluk Tireye otoray. 
prensiplerine bağlı o1arak ye· A/gon hattı; Basmaneden: 
tişmestni kolay1aştıracaktır. İımir-İııtanbul·Ankara: Her ~ao 

O:C:ul ve öğretmen bu vız:· ftat 7 de (pazar, ('Dı... çar,amb• 
feyi yüktenırkenj (ıcabında her g6nleri yataklı ,yagon·bilte baJanurJ 
İnsan diğer insanın mürebbisi· İilmir • Soma: PaHr n p111ar• 
dir. Her top1u1'ak, topluluklar ten 1.ftnltri ... , ıs. %8 u 

famir·Baadırm~ Paıu, Hlt, ıtftfw 
pisikolojisi eaaı.anna gör~, tembe " ~martesi ~nleri •bahtı· 
ferde azami ~sir jcıa ,den yic ... , ?,20 de eah&elil btar; 
amildir.] Düsturunu da göz ~rt•i, futamb .. cuma .-nı.n 
önünde11 bırakmamak etzemdır. ebpıel eaat lZ de 
Bunun da te,mioi içia; ferde !lamir&ma: P•11r Ye puarcfti 

zarar ver>ci toplulukların kont- ,taleri ... ı 15.28 "" 
rolu, arkadaş muhitinin fazla Her uman lazım ola11 1111• 
irıcdenmıeli.. En ııfak tahrik /on numaralv 
arzular na aıla göz yumulma· Y•ngua ilıban: 2222 • ,.bir ..ıa. 
18811 pr,ktir. roao aakaeaac •a111Ua11: 22ot •,.. 

Bu •ebeple aile no pahaaına ıun.ı.ı.u l.l•foa ldracaa& •-a· 
raeı: 2150 • elektrik ıirketi: 209 ı · 

oluraa olıun çocutunu bir hay• bnagur: 2s26. ~ 2Hl ,.i•uJı 
vani b asin mahsulü olarak ta· 1ıblıl: 20t0 • B .. D)ıae ietuyoD11: 
nımayıp, bir ıdeal e,erı yetiş• 3638 • Aldncak utaıyoao: 213-l • 

tirmekte olduğunu düşünerek l'aıaport opor iıkeleli: 2851 

daima mu a'\cabe ve daima Şehir Da°kil naıtalanmn uba'1· 
kontrol lceyi yetinden uzak kal· leyin ilk " gece 110a '-rekat 

mamalıdır. Sinemalar da ıılab ıaetleri: 
ed.lmelidir. Tramoaqla~ 

Rom:ınyanın •ef•rber e. ..ıa.1a Gılae1.-11h11 .-
~ bir tıHıny berebc eder. 

/iği ya/011 Bllllll uaı altıda banket ed-. .ikiqo 
-Başı 1 inci sohi/ede- ci tramvay takib odar. Jıand.ıa 

IODra her d6rt oakibJ• bir uaıa-
aanurlarda bulanmadıB• hak..luDda 'f&f •ardır. 
teıainat nrilmittir. 

~ ... s.raa"ar Cüı.f!J1.ıı.ha 
Ba teminat Pra gda blyftk bir 2A 5 d d" -., e 11. 

JDe•••ni1,.~ı. kar11Juaut of111•lla Konaktaa Cihel•,alıva ilk tr&IQ• 
beratı. l> ... iaııa iM uınaaa kadar •ar eabahleyia 5,26 dadı& İkinci 
m u•eber ..ı.e.aı ••ale t•:J"• ıwı. ıram .. 1 bU ... , eoua. b,ıo 4.1 .ıa .. 
me~ıe4ir. reU. "tler. 

Btkı•.1e U (A.A.) - P~ ••0 .. Vapurl-a-r: __ _ 
tarya ınOJteciJednio memlekete pr• 

kmir._ KArfly•k•,• fflc ••pqt 
meaine mani olmak t,;i.a çfcWI a.d. .... SAS ~ f .......... u .... 8 ~u. ~ ibiılu almaktadır. -....... r-,..,.,., eo• YAput ıaat ıı.JiJ J. }{o 

Praı, 19 (A.A.) - f.tilaat •h· wa hareket eder. 
Tal hariç olmak asere A•aatoryadaa 

Karpyakadaa b~ ilk •apyı 
mtllteci girmetine mGNa4e eiil•e- ... , 6,'20 dodit. ı:;oa npuı d.& ıeco 
mNİ emuedilmiıtir. Şımcliy• keııiar Na& 2, ~ 

50 A•auu.rraı.nan Çekoeıo .. ky•f• gir· 
dip, IJbaaia wlmekteıiir. lh11~a GöndCb IMı yanm ... ace Mı 
muklbil birçok ecuebil•r .,. bilha.. •apar Yardır • .&H-'9 ae&Ud.a flf>IU• 

1eierler ıaatte birdir. 
ıa fole>ayalı.l•r fiyaaıdan buaya 
gelmi,Ierdir. Söylendigine ~öre Vi· ,.Da btaıyonaada mathit bir bJa. 
balık Tardır. Bu aabah badııda ıe· 
)en ~OJ Avuılaryalı g•riye göade• 
riJmlftir. GAmrlk bi.,.laa aed •İ• 
liaı., INafnp.d•• j~al •diJ•itlU· 

B~eft 13 (A.4.) - JlolDQyMa 
eeferberlik Ula edil~ip• dair bir 
lngiliz Ja:ıeıeıi tara ( ındaD 1eril.a 
hab.r hurada kat'i ıur•&J• yalan• 

lzmi r ıkinci mm taka Tapu 
Sicil Mubafızlıtından: 

Bulgurca köyü yakınında bu. 
lunan tat•I suyu kaynajlınm ve 
bariminin bulundutu arazi, dev· 
letin hüküm ve taaarrufu altı•• 
da bulunan yerlerden oldutu 
c betle mezkQr maballia baJi1'e 
nagarna tesciline M~liye Veki• 

lanmakıe41ır. 
, .......... .,. ••• .,. ...... leti Mi'li Emlik müdürliiğiince 

de lüzum gösterHd'jiıden ba .. cektır. 

Haftalık cedve 
1 Biı: !ıaf h urfmda gecclwı nö. 

hetsi i>uluDaan ~anelvi. Jinleri 
"fe iaimJcri ile yazıyorum: 

Pazarteıl: 
Ktmeraltıoda Şifa; h..arataıta 

Santo; K•Ç•"..ılorde Yeni la.mir; Ay• 
Tuldada Halk. ----Salı: 

1'.J111er.ııtM.a Biri~ ~y~· 
lı da Giiıel1al.ı; TiJiJ.kikto Faik; 1k.i 
~ımeJikte İkiçeımelik; 'l'ürkp-.a. 
ııoda Abdftaaellm. 

Çarşamba: 
Kemeraltanda Birlik! K ueatl• 

ııau ~t; K.meı.de Ali a,,... 
d~ ıE~r•fpatıda Etrefpa,.. 

P11rşembe: 
~om.era.lı.uulı Sıı,haı; ltarataı&a 

Santo; ~eçuilerde Yeni lııaıiı; 
Türkpaaaı.ada Aari; A7vukJada 
U.ü:. 

Cuma: 
K .. aeraltuıda fifa; Tilkilikle 

Fai~ ~r~fJıa.-da ~rofp,a,a; Tiiıkr 
pHarıoda AbdüHelAm. 

Cumartesi: 
Kemerahıada Hilll; Gillelyah• 

da Giiutyalı; "Türlı:puarıacia Atıl; 
..kiçeımelikte tkiç4'~ ~ 
cakta ~ıjlık. ----Pazar: 

E.omeraltında Sıhhat; ~arantİ• 

nada Ahmed Eıref; Kemerde Ka0 

~t; :Efrefpı,1'41 ~· pa\f•; AlHıa• 
cıkta Ah~ed Lütfi. 

Nifan 
Ş., k Hah ıkumpanyasa m•· 

murlarırıdan &. Hıd,yetle lki
çetmdik ~z&neai aabihi B. A.. 
Cemal A ım oilunun nişan ••· 
rasimi, dıia akşam yakın dost· 
larınıo huzurile ya pıimıştır. Ni· 
şanlıları tebrik .eder, aoaıa& 
s11ıdet' ıe" d l~riz 

Meo.ü.d 
Martın on beşinci sah gunu 

akşamı yatlı namazından son· 
ra Karantina camii ferifınde 
Kar ntın-a eczanesi a ib Mer
hum Bay Ahmet Eşref Güra· 
im ruhuna mev.ud okunacağın· 
dan b.tcümte eb bba ve taaı· 
dlklarının gelmelerini dilerız. 

R,..f ~8sı ve kızı 

ııisle lı.UJır D ... fterd rl i·Ddu 
hazine namına teıc lınio yapıl
ması istenilmeis.ted.r. Ozeriodıe 
İzmir Vıl~yetioce y•ptırılmıı ba-
zı tesıaat buluodutu ıasılaıılaa 
bu yerde hakiki veya hük~ü 
şahıslardan alakası olanlann 
tarihi ilandan it.baren 10 gün 
içinde muhaf ztığımıza veııka· 6 

larile beraber müracaatları ve 
yahut 10 gün sonra mahafüne 
gidecek heyete müracaat etme
leri lüzumu i'irn olanur. 816 

Londr,, 14 (A.f\.) - Alman· 
ya aleyhıDdeki haım•ne nüm•· 
yıı!er tekrarlamı~tır. Yüzlerce 

Meneınen Helediyesinden: 

delıkanlı Alman ıefarethaneıi 
önünde ıürüıtülü nümay"tler 
yapmıştır. Bu delikaı>lıJırdao 
biri ıefareLhane binasana bir 
ş·ıe atmı1 ve ıişe bir camı kı· 

rarak ı·faretbanenia bir oda· 
aıaa dütmüıtür. 

Paria, 1' (A.A.) - A•utmrya 
reuif'umhuıu B. lıliJdu ıoraki illi
faeaa.t.a .oara yalduım ıuratile H 

B. Hilleıüa proj•leriai ıahıkk.Ş ~· 
tirmek butaauada pıttrmekı• !il• 
duAD ciiretklrlılda Aaıloıaa illa 
erlilme~i f>uitte biylk bir l•ıir re 
lıeye('aıı hıı ... ı. getir•ittir. 

19 Dilaada ~tgal ordaauoua koat• 
rolu altındı yapılacak o aa plebıai• 
tia hiçbir kıymeti olmnaca1& lteJ•• 
edUmektedir. Jı:Aer Almaay•, .Av .... 
ııırya miUe&ioio arautundau emiD 
olmui ol,1&ydı B. Şuıoigia cl.rrpiı 

etmiı oldu&u pl,.biıitia 'apılmuıa• 
mOıaade ederdi. Bu kadıır m6him 
bir )ıidite kar11110 da dorletl•rdt 
haeıl olaca a)tııllimelleri tabaıin 

etmek mfifk1Ud6r. Fakat B. Saya 
lnkarıD Aaath bareketini diploaaul 
ıarildlf!I bir PJ6"ab.lle icruıl}ı gayri 
mömkiia Jnlmakta oldu~u bbul n 
teıliaı f'luıe~Jedir. Diplom,ıi ııaeba· 
fili yapılacak ilk itin Çekoılovak:ya 
lıakkınıia Loodra ile ciritilmie olıın 
murakerelue devam eımek olduga 
11liı.U.uıod41 b&ıl&111111a"-tadı.r. 

Menemen Belediyesi Su 
eksiltmesi: • • 

ışı 

Meaemene 24 kilometre mesafeden ıu isalesi, haptaj multk 
inıa11, depo tamiri ve ıebeke >'apılması malzeme tedariki we 
miiteferri buı ut kapılı zarfla eks ltm~ye konuJmuıtur. 

l - lıin 1111.1bamme11 bedeli 105187 lira 3 kuruştur. 
2 - latcklıler bu İf' ait f "rtname proje vesair evrakı 52~ 

kur~ı mukabilinde Dab liye Veklleti belediyeler imar he1eti 
fea ıefl tinden alabilırler. 

3 - Ekıiltme 21 Mart 938 t•ribine raatl yan Pazarteıi günü 
saat 11 de Ankarıda Dabıliye Vekaleti biaaııoda toplaaaak 
belediyeler imar beyetiace fapı.acaktar. 

4 - Eksiltmeye pebilmek iç a iateldileria qatıda yazılı 
teminat ve veaaıki ayni ıüa saat 10 ne kıdar komiıyoo rei .. 
litioe teali m olmaları lizaıadır. 

A - 2490 sayıla kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 
6509,50 lirahk muvakkat teminat 

B .- Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
c - Kanunun 4 ncü maddesi 1QUC

0

bint.e eksiltmeye air..ae~e 
bir mani olmadığın~ dair imzah bır mektup. 

D - Belediyeler imar heyeti fen Jefliğinden münakasaya 
girmek ic;in alacakları vesika. 

S - Teklif mektuplan ihale günü saşt 10 a kadar makbuz 
mukabilinde komisyon reislik ne verilecektir. 

Posta ile a-önderilecek teklif mektup:arınm iadel! taahhütlü 
olması ve nihayet bu saate kadar komiayona gelmiJ bulunması 
tazımder. 

Bu i~ hakkında faz'a izcahat a'mak iıtlyenlerin belediyeler 
ıwar heyet' fcm ıeil.jıoe aiiracaat etmelidir. 815 
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gece masallarında "Ne feci!. Holivudun yyit Sendabadın 
Harikulade ·deniz seferleri 
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Elimdeki et parçasını, başım
daki sarıkla iyice sardun, içine 
de enamımdan kopardıkım 
b"r !Yaprağı güze'ce yerleştir· 
dim. lk üç ıaat sonra et par· 
ç Jarı tekrar başıma yağmağa 
başladı. Kartallar bulunduğum 
yere tekrar hücum ottıler ve 
et!eri alıp götürdüler. 

Neden sonra, gök yüzünden 
gelen ve oğultuya benziyen bir 
sesle başımı yukarıya kaldır 

dım. Avazım çıktığı kadar. 
- Ya Habibi, ya Habibil 

Diye bıığ rmağa başladım. 
Yukarıdan gelen o oğultuya 

benz y~n ses, tekrar kulakları· 
ma çarptı. Ben tekrar cevap 
verdim: 

- Ama nınl Kurtarm 
Scyd 1 Canımı halas edin 

--~---dı B .d aiıin. aibi 
Adem mi 

iş e bu anda, çukurun en 
üstünden aşağıya doğru kırmızı, 
kuşak gibi enli b r ip sarkma· 
ğa başladı. Yavaş yavaş tepe· 
me kadar indi. Jpi hemen ya· 
kaladım. Yalnız, yerde pırıl 
pırıl yanan, iri elmas parçala· 
rını acele ile toplamaktan ve 
onlara koynuma yerleştirmekten 
de fariğ olamıyordum. 
Yokarıdan uğultulu ıes devam 

ediyordu. 
Artık ben tereddüde luzum 

görmeden evvela Allaha, ıonra 
da kırmızı ipi başımm üstünde 
tutanlara güvenerek mermer 
kayalara tırmanmağa başladım. 
Vücudüm bir taraftan dığer 
bir tarafa çarpıyordu. Her çar· 
pışta kemiklerim karalar gibi 
oluyor, amma ben bu acılara 
ve sızılara ehemmiyet verme
den azar azar gökyüzüne doğ
ru ilerliyordum. 

Nıbayet ta tepeyo vasıl ol· 
dum. Fakat oraya vasıl olmakla 
beraber düşüp bayılmam ayni 
dakikada vukubuldu. Nasıl ayıl· 
dığımı bilemiyorum. Etrafımı ' 
çeşit çeşit kıyafetli birçok 
adamlar sarmıştı. Yüzlerinden 
hayret okunuyordu. Bana, iı· 
mini b lmed ğim bir ıurup içir· 
dıler, b raz dırilir gibi oldum. 
ilk sual soran adam ihtiyar ve 
zay f biri siydi: 

- Neredea buralara düştün 
ıen? 
Ayağa kalkmak istedim; lakin 

a§'rılanm buna mani oludu. 
Başımdan geçen macerayı bu 

yabancılara ağır atır anlattım. 
Hepsi de kulak kesilmişler, 
beni dinliyorlardı. içlerinden 
kırk yaşında kadar olanı bana 
döndü: 

- Seni, dedi; çukura kadar 
ıürüklıyen kuş, bu adanan en 
büyük kartalıdır. Elinle dokun· 
duğun ve ne olduğunu anlıya· 
aıadıtm o büyüle beyzi şoy de 

onun yumurhsıdar. 
Hep beraber iyi bir yemek 

yidik. Karnım doydukça göz· 
Jerim açılıyordu. Onlar bana 
kartalların yuvalarını göster· 
diler. Etlerin üzerinden top:a· 
dıldarı elmas zerreleri, benim 
çukurun dibinde toplad.kları· 
mın yanında hemen hiç mesa· 
beıindeydi. Hayatımı kurtaran 
bu adamlara b"r cemile olmak 
ü~ere koynumda saklad ğ•m iri 
elmas parçalarını çıkardım: 

- Bunları ahnız, aranızda 

taksim ediniz, dedim; ben hiv· 
birşey istemem; siz benim ha· 
yatımı kurtardınız! 

Onlar avucumdaki elmasları 
aldılar. Ş:.1şkm şaşkın biribirle
rine bakıyorlardı. Ömürlerinde 
bu kadar temiz, bu kadar iri 
elmas taneleri görmemişlerdi. 
ilk defa bana söz söyliycn ih· 
tiyar, elmasları arkadaşlarının 
elinden aldı; avucumun ıçıne 
koydu ; 

- Hayır, dedi; bunlar senin 
kıımetindir. Biz son den· birıey 
istemeyiz. 

Binbir ısrarla elmasları yedi 
kişiye taksim ettim. Kendime 
de üç iri elmas kalmıştı. He· 
pimiz memnun ve şadın başı· 
mızdan .geçen hikayeleri anlat~ 
mıya başladık. Onlar, artık 
adada kalacaklarını, benim 
kendilerine verdiğim elmaslarla 
birer hazineye kavuştuklarını, 
eğer istersem beni de memle· 
ketlerine götüreceklerini ıöy· 
lediler. 

Tekliflerini büyük bir sevinçle 
kabul ettim. Zaten kabul et· 
mesem, kartallara yom olmak· 
tan başka bir şey otmıyacak· 
tlm. Tam iki gün yaya yürü
dükten sonra bir sahile indik. 
Orada büyük bir gemi vardı. 
Rüzgar da müsaid olduğu için 
yelkenlerimiz açtık ve yeni bir 
ülkeye doğru ilcrlemiye baıla· 
dık. 

Bu defa da ölümden kurtul
muştum. Tannya naaıl şükre. 
deceğimi bilemiyordum. Yedi 
gü11 yedi gece, h:ç durmadan 
yol alan gemimiz nihayet bizi 
bir 1 jmana getirdi. B:.zi Orada 
büyük bir halk kütlesi karşıla· 
dı. Eimas arayıcıların çoluk 
çocuklara babalarının boyunla· 
rına atılıyorlar; orıları öpüyor· 
lard1. Ben bu manzaradan çok 
mahzun oldum. 

Kırk yaşlarında dediğ"m el· 
mas arayacı beni evine misafir 
etti. iki gün biç uyanmadan 
bu evde güzel bir oyku çekmi· 
ıim. Üçüvc;.i günü akşaı:oı güzel 
bir yemete davet edildim. 
Buranın erkekleri de kadınları 
gibi güzeldi. Hele evlerinde 
miaafir olduğum adımın refi· 
k•11 o kadar dilbor, o kldır 

Kocası ölen kadın 
Istırabına dayanamadı, yavrusunu 

öldürdü, kendi de ölü bulundu 
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Esrarı 
Pariste feci bir had ıe ol· 

muştur. Fransız gazetelerine 
göre, Madam Alice Jeanneı, 
kocaıı Pierre ile mesud bir 
hayat yaıamakta idi. B'riıi 
otobiis kumpanyHında iyi bfr 
ücretle çalışıyor, diğeri de ter· 
zilik yapıyordu. 

11111111111111111m11111111111r1111 ı ı u 

Marlen tar~fından yırtıldı zel G.ncttc 9 yaşına girmiş, 
Muller sokağandakı ilkmektebe '9 
devam et:neğe baş lam ıtır. .;;;;;;=:;;;:;;:=;;;:::;;;;=:=::::-=====-=--=====::;;;:iiiiiiiiii::;;;::;;;::;;;iiiiiiii;;:;;:;-=::a 

Fakat bütün bu sükun mu· 
11 

-
Gözlerim bir gölgenin hare· 

ketine takıldı. B.iri, yani bir 
kadın, masanın lambasını sön· 
dilrdü. Şüphesiz, pek fazla ıy· 
dınhktan, tetkik edilmekten, 
ifrat derecede dekolte oluşun· 
dan ve gazetelerin amansız 
akislerinden korkuyor. Daha 
dikkatli bakıyorum. 

Bunların mesud bayatını bir 
kat daha saadete göl üren se
bep, güzel bir kız çocuklarının 
dünyaya ge:mesi idi. Bu çocuk 
hakikaten güzeld"; yalnız ananın 
ve babanın değil, Parite yakın 
bir yer olan doğduğu Chambert 
nahiyesinin de s~vgilisi idi. 

Fakat bahtiyar a ıle de uzun 
yıllardan sonra biiyük bir fela· 
ketle sarsılmış, zavallı erkek 
ansızın ölmüştür. Kar19ı bu fe· 
lakete ilk gonierde tahammül 
etmiş, çocukla kend"sini avut• 
mağa çalışmışga da buna mu-
v.dfak olamamıştır, Chambert 
nahiyesi halkı, k1dıncağı:un 
fazla tcessirü üzerine P.ıristeki 

hemşiresine haber göndermiş· 
lcrdir. 

Tehalükle hemşiresinin ya· 
nana koşan Madmazel Abgroll 
ona nasihat etmiş: 

- Kocanın ruhunu ııdetmck 
istersen böyle bedbin olmayı 
bı~akarak hayata avdet eti 

Nurtopu yavruna bakl Onu sevi 
Demiştir. 

Bu irşatlar, A!ice'i biraz ken· 
dine getirmiş ve zavallı Pa.rise 
gelip akrabalarile birl.kte yaşa· 
mağa başlam ş, hatta ona bir 
de ufak meşğuliyet bulunmuş· 
tur. Arblc Alıce'ın yavrusu gü· 

vakkattir. Geçen hafta, gece 
yar~sı patlıyan iki ıilah ıeıiie 
bfüün apartman balkı ayağa 
kılkmııtır. Silah ıeıi ikinci 
kattaki odadan geldiği için, alt 
katta oturanlar kapıyı kırarak 
içeriye girmışlerdir. 

Odadaki manzara hak:katen 
yü,.ekler paralıyacak bir halde· 
d:r. Karyolanın üstünde, zavallı 
yavrucak başındaa aldıj'ı bir 

kurşun yarasile upuzun yatmak· 
ta ve elan eseri h:ıyat göster· 
mektedir. Onun yantnda ise, 
nasıl öldüğü tamamen meçhul 
bulunan anne cansız olarak 
uzanmaktadır. 

Polisın yaptığı ilk tahkıkat, 
Alice'ia ye·s ve ıstırap netice.si 
çocuğunu uyurken öldürmesi ve 
kendisinin de silahın üzerine 
düşerek kazara ölmesi netice• 
sini vermiştir. 

Bu felakete koşup gelen hem· 
şiresi ağlıyarak şu ifadede bu· 
lunmuştur: 

- Hemşiremin paraya çok 
sıkıntısı yoktu. Kendisirıi yalnız 
bırakmamak iıtiyor ve hergün 
işimden çıktığım zaman yanma 
koşuyorum. Zavallı küçük Gi· 
nette daha dün, çocutumla bü· 
yük bir neş'e içinde oyun oy· 
nam·ştı. Abt Bu ne müth'. t bir 
netice, şimdi o da haataııede 
öldü. 

Tahkikat elan devamdadır. 

Müddiumumi, idam-
larını istedi 

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

Zeliha, kocasını öldürmek için 
Basanı teşvik etmiş 

Menemen kazasının Çavuş 

köyünde Romanya muhacirle· 
rindcn ihtiyar Nec bi öldürmekle 
maz1un Hasan Çetin ile Neci· 
bin karısı Zelıhanın muhakeme" 
lerine dün şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiş· 
tir. Muhakeme ıon safhaya gel· 
diği için bu celsede iddia ma· 
kamını iıgal eden müddeiumumi 
muavini B. Şevki Suner iddia· 
sını serdetmış ve demiştir k : 

- Köy delikanHarile ve bi· 
labare de maznun Hasan Çetin 
ile gayri ahlaki vaz yetlere dü· 
şen maznun Zeiıhanın Hasanla 
evlenmek için Ha<Janı, kocası 
Ncc:ple beraber Musabcy kö· 
yüne gönderdiği ve ona bir 
bıçak vererek kocasını öldür• 
meğe teşvik ettiği ve öldürdü· 
ğünü isbat için de kocaaıoıD 
parası ile kendisine verdiği bt· 
çağı geri getirmesini tenbih 
ettiği Hasanın itiraf ile sabit 
olmuştur. 

Ha.san, teıvikle bu ıuçu it· 
lemiş, mahkemede suçunu in· 
icar etmişse de hazırlık tahki· 

fevkalade büsnüane malik idi kı 
dille ve kalemle tarif etmenin 
imkanını bulamıyorum. Yemek· 
ten sonra ev sahıbi bana güldü; 

- Ben çocuklarla ıidiyorum; 
ıiz evde kalınız. Bu gece ka· 
r1mla eğleniniz; muhabbet edi· 
niz; dedi. 
Aı kalıın delirecektim. Bu 

ne biçirn şeydi? Acaba beni 
tecrübe nıi ediyorlardı? Birden 
yerimden fırladım. 

- Sonıı vcır -

katında, hadisenin cereyan tar• 
zını ilk tahkıkatta anlatt.ğı gibi 
müstantik öoünde de tafıiliti!e 
söylemiştir. Her ikisinin de bir· 
leşerek Necibi öldürmek iste
dikleri ve bu işi yaptıldarı sa· 
bit olmuştur. Hasanın Türk ce· 
za kanununun 150 inci madde· 
sinın 4 üncü bendi.ıe göre ida· 
mmı isterim. Zelihaya gelince, 
onun da 64 üncü madde de· 
la ctile 454 üncü madde ile 
tecziyesini talep ederim. 

Mahkeme reisi: 
- Ne diyeceksin Hasan? 
O.ye sormuş, Hasan da: 
- Ben kabul etmem efen• 

dim. Demiş, Reiı tekrar etmiştir: 
- Müddeiumuminin ıenin 

hakkında ne ceza iıtediğini 
anladın mı? 

- Evet, biliyorum. Fakat bu 
iti ben yapmadım. 

Reis, Zelibaya ne diyeceğini 
ıormuş, o da: 

- Ben günahs·zım. Siz _na11l 
bilirseniz öyle yapın. Ben, on 
dö:t senelik kocam Necibi öl· 
dürtmedim, e1aıen ben altı ay 
evel Romanyadıa relmiştim, 
kocamı öldürtmek için ortada 
sebep olmala. Hasana sorun, 
ben kendisini teşvık ettim mi? 
Teıvik ederken beni kimıe gör· 
müş mü, işitmiş mi ıorun; öğ
renin! 

Kararın tefhimi için muba· 
keme, bugüne bırakılmııbr. 

Karataş cinayeti 
Enverin kefaletle talı. 
liyeaine lıarar verildi 

Karataıta lna.iliıbabçoai mev-

Kar1'nlıktı k.alaıı masa, Joın 
Kravbordun masası. Marlen; 
dudaklarının uz iyetini bozma· 
dan, belirs:z ve mı.ithiı bir şe· 
kilde gülümsedi. Bır dcvul ıcsi 
işitildi. lJ klar sö:ıüyor. Salon· 
da büyük b"r sevi11ç avazesi 
yükseliror. Malumdur ki, bütün 
bu eşhas, arzuları hilafına çok 
geçiken bir manzaraya iştirak 
etmek için gelmişlerdir. 

Marlen kulağıma fısıldıyarak: 
- Size bu akşam, Holivodu, 

çıplak ve cacılı bir şekilde göı· 
termeğo vadetmiştim. Seyre
dir iz. 

Bir projektör, ham b ·r ııyıı 
ile, orkestra saltalığının ö:ıünü 
ışığa garlcediyor. Spiker tanın· 
mamış bir isiın söylüyor. Eir 
taşra dikiş atölyesinde o'duğu 
aşikar, yeşil bir canfes elbise· 
ye bütünmüş, yüzünün boyala· 
riyle çirkin görünen bir kadın 
ortaya çıkıyor. Parmakları ıinirli 
sinirli bir mendil kırıştırıyor. 

StJya atılacakmış gibi ilerliyor 
ve ürkek gözleri yalnız bu muz· 
lim hercümerç üzerine dikil
m ·, olduğu halde, şarkı söyle· 
meğe başlıyor. 

Söylediği romans eski ve be· 
ğenilmiş bir romanshr. Baılan· 
gıçta, korku ve dehşetten, ıeıi 
boğuluyor. Salonda bir iki gü· 
lüşme oldu. Şantöz, birden 
yan'ış söylemeğe başlıyor. Müs
tehziyane gülüşler fazlalJşıyor. 

Kim olduğunu göremediğim 
bir artis te, bitmek tükenmek 
bilmiyen delice bir kahkaha 
kopar:yor. 

Betbaht kadın, aaltalığın üs· 
tünde, kıvranıyor ve zavallı, 

kiindrı Fetbiy ö dürmekle maz• 
nun Amerikan Hasanla kendi• 
sini bu suça teşvik etmekle 
maznun Enverin muhakemele• 
Tine dün şehrimiz Ağırceza mah· 
kemesinde devam edilmıştir. 

Bundan evelki celıelerde ka· 
til had ıeıinden evel Amerikan 
Hasanı döven Fethi ile arkadaıı 
Halilin, Hasana niçin dayak 
attıkları anlaşılamadıtından, an• 
laşılamadıtından, Halilin bul· 
durularak ıabid sıfatile mahke
mede dinlenmesi içia celbine 
karar verilnıiJti. 

Amerikan Hasanın. dövülme
ıine aid Şehid Fahreddin poliı 
karakolunda tanzim edilen tab· 
kikat evralct, mahkemeye gelmiı, 
dünkü celsede okunmuştur. 

Halilia babııının iımi celb
namede yanhı yazıldığı için 
(Mehmet) olarak düzeltilmesi 
ve Halilia mahkemeye getiril· 
meıi kararlaştırılmış, bunun 
üzerine maznunların vekili ıöz 
istemiş, maznun Enverin bu ci· 
nayetle aJikası hakkında lcat'i 
bir delil mevcud olmadıtını, 
yedi nüfuslu bir ailenin kazan· 
cma yardım eden bu mazou• 
nun serbest bırakılmasını iste· 
miştir. Mahkemece 50 lira ke. 
faletle Enverin tahliyesine ka· 
rtr verilmiş, muhakeme başka 
bir aüne barakalmııt1r. 

cesaretini bırakmıyarak roman
sın devam ediyor. Titremeğe 
başlıyan omuzlarını görüyorum. 
Birden sesi lceıil ıyor ve bıçkı· 
rıldar iç.nde ağlama baı'ıyor. 

Spiker ileri yort onu kolun· 
dan tutuyor ve kol" sin içine 
sürüklüyor. Işıklar tekrar sönU.. 
yor# Salondakiler neşeleniyorlar. 
Ben hayret içindeyim. 

Marlene soruyorum: 
- Bu zavallı kadın kimdır? 

Bir müptedi mi? Niç"n ona bu• 
rada şarkı söyletiliyor ? 

Ümidin oyunu: 
Size şunu izah edeyim: 
Trakadero barının direktörü, 

bir tecrübe bahanesiyle, radyo• 
culuk veya sinemacııık mesle· 
ğiıli yapmak istiyen yabancılar 
burada ıar\cı söy:~tmeği düşün• 
dü. Bu deoemeder, hiç masraf· 
sız olduğu halde, çok cazip 
oluyor ve sey"rciJeri hakiki ar
tistik numaralardan ziyade eğ· 
Jendiriyor. işin iç yüzunu anlı 
yor mu,unuz? Her on beş gjn. 
de bir kerre tertip ed.len bu 
suvareler, bu suretle, birden 
de'.ice bir muvaffakıyet k zan· 
mış oldu. 

Böyle ıuvare akşamları, tanı· 
dığım yıldızlardan başka, fab· 
rika müdürleri, bütün tiyatro 
mensuplara, bütün neşriyat ~ef• 
)eri ve radyo kumpanyalarının 
bütün direktörleri burada bu· 
lunur. Şarkı söylemek için mü .. 
racaat edenler o kadar çok ki, 
bunlara sıra numarası vermek 
mecburiyetinde kalmıyor ve bt 
namzetler yedi sekiz ay sırala• 
rının gelmesini bekl:yorlar. 

Ekıeriıi taşrada. otururlar. 
Ho ivuda gelmek için lüzumlu 
olan parayı dolar dolar toplarlar. 
Haftalarca beklerler ve bu su· 
varenio ümidile yaşarlar. Ha· 
yatlarında bir kere olsun, bir 
dakika zarfında, yıldızlar yara• 
tan Alla hların biri tarafından 
görülmeği, işidilmeği, tefti lıc 
edilmeği umarlar. Yalnız bir 
kere, bir dakika için, bütün 
hayatlarının şansını denemeleri 
lazım. Buraya, giyotine gidiyor· 
muş gibi, nasıl bir sinir ger• 
ginlıği içinde geldiklerini tasav· 
vur ediniz. 

- Bu, müdhiı ve zalimane 
bir ıeyl 

- Evet, fakat her ıuvarede 
araralarından bir tanesi kaza· 
nır, ıeçilir vo küçük bir rol ya· 
but külliyetli mıktarda artist 
kullanan radyo ıirketi için der· 
bal angaje edilir. Şüphesiz bu 
zalimane bir şeydir, Fakat oyanı 
için verilen para gayet boldur. 

Yeni bir davul ıeıi iıtiliyor. 
Yeniden, vaktile fakir ve oo;m· 
ıız olan, alay edilen, dövülen 
ve en nihayet muvaffak olan 
bütün artistlerin, meydana çı. 
karılan mahkumun teşhirinden 
acı bir öç alıyorlarm ş gibi, 
acaip ve iğrenç bir zevkle yuz. 
)eri geriliyor. 

Proj,ktör tekrar yanıyor. 
Sahnenin üstünde, korkudan 
ve didinmeden yüzü takalius 
etmiş zavallı küçüle bir kız, 
danıederek Şirley tanplı taklid 
ediyor. -defJam edecek-

Kadın dövülür nıii? 
Ödemiş kazasınının Türkmen 

mahallesinde Ahmed oğlu Ha· 
san, Tahir karısı 40 yaşlarında 
Nariz'!yi dövmüş ve yakofona• 
rak adliy•yc vcıilmiştir. --
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Pastil Pektoral Doktor Şahap 
'Mut 

macununa 
::cc:ı:> 

Mutlak 

kııllanını~ 

Türk 
Pazarı 

Ibrahim Kara kaş .._-... 
Mcvıim ıoou büyiik tMzilit yazlık, kışlık 
rop:uk, tayyorluk, ıpor mantolule kumaşlar. 
Baylar için lniilİZ ve yerli kumaşlarının 

en iy:ıi ve Bayaular için Manto, Rop, 
Tayyor hazır bulunur. 

Atö:yemizdo ayrıca erkek ve kadın elb:se
leri en mitkillpesent mü1terilcri memnun 
bınlcacak ıekilde ısmarlama olarak yap·ltr. 

Subaylar için lngili% ve yerli elb. ıelik, 
kaputluk kumaşlar, pelerin ve muşam bala:r 
bulunur. 

Muamelemiz peıin ve kredi iledir. Top· 
tan ve pcrakeade hariçten ıi pariş kabul 
edilir. 
ADRES: lzmir odanpazarı Silm~r6ankın 
çıktılı e!ld Baqraklı malazası No. 12 -

Toptan 
aatııyeri 

P•ıfemal cı lart/11. 

Lütlı.· Krom 
Ecza. dt1poııı 

EN MÜKEMMEL DİŞ MACUNUDUR ·.' 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En mcıhur fabrilcalann fotoğraf malcineleri, film, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müttamel eczalar, fototraf alit 

vo cdevab, font ve sehpalar. 

Fototralçılıfa miiteallik her nevi malzeme 
Zevki okşayacak resim ve atrandiımanlır, aenedat vo evrak 

iatinaablan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÔR iŞLERi 
Developmın. kopya ve her nevi ığrandi1man ıürat ve nefa· 

ıetle yapılar. 
lZMIR: Emirlerzade çarıısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, J 
TeJcfon: 267 5 Tel af: Riistom lzmir 

MERKEZ 
1ZM1R 

ŞUBE 
ANKARA 

T emiı, zarif efya, elbise ihtiyacından cvel gelir. Herke1 kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir ulon ı 
rahat ~q1yacak cıyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirıioiz. Evinizin cıyau hayatı• 
nızm etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memu lora 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

Göğsf.f y11mıışatır, balga!JI söktürür, öksüriJğiJ 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçyanın haJis Morina balıkyağJdır 

lki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
· Hamdi Nüzhet Çançar 

za ıaıı 

biri · 

~~ '.-\1/tt• \ ~r l ,ı. • if ' • .. 

v nıo 

Mücellit 
.Ali Rıza 

' .. 
En temiz ve en zarif itleri 

ıüratle yapar. 

ediniz. 

Yeni Kavaflar 

çarş~sı No. 34 

Diş Tabibi 

, Cevat Dağh 
~inci Beyler ıokalc No. SJ 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türla idrar, kan, 
balgam ve saire tala. 

/illeri .. 'Yapılır 
M. n racaat veri: 

lkiocibe~l"t" •okak No. 25 . . 
Te fon 3869 

Birinci Sanıf M'::b .. 111 1 
Dr. Demir Ali 

Kamp. of/ g . 

Cilt ve T enaaUI hasta•ık· 
ları ve elektrik tedavlal 

lzmir • Birinci beyler aoka.tı 
Elbamra Sinemuı arkuında 

Telefon : 3479 

G •. H k •• -oz e ımı 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numu ıe»

katı No. 23 
Kabul saatleri: Otledea evol 

ıaat 10-12 ötledeo 90llf• 
tS,30 · 17 Tele. 3434 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek paırçaDar mevcudduır 

Oldsınobil otomobilleri de her tOrlO evsafı haiz, 'sağlam, 
elverişli, gOzel ve )Q~s makinelerdir 

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


