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Alman tehlikesi gittikçe büyüyor. Almanyadakı 
iktisadi darlık as heri bir ----H-IT-L-ER_Y_A_~_Dı-Gl_B_IR,_MA_K_A-LE_D_E_D_IY-OR-KI-: __ ...... , 

Almnaya kaybettiği tooraldarı allaha yal· 
hareket mi doğuracak? varmakla geri alamaz kuvvetli bir kılmnç 

darbesi lazımdır. En müthiş düşmanı Fransa . ...-ı 
------....- - - ----- 00 .. 00 - ------------

Al 1 • h d d k v F Londrada çıkan manya SVIÇre U U UD8 85 er Yl~IVOr raD Suoday Kronikl ga· 

llzlar muhtemel bir taarruza karcı hazırdırlar zat~sinde Hitlere at· 
• Y fedılen çok şayab 

Belgrad 28 ( Radyo ) - dikkat bir makale 
Almanya lsviçre hududuna çıktı. Bu makalenin 
Qlcer yığmaktadır . lsviçre en mühim tarafını 
ırkinıbarbiyesi de askeri ahyoruz. Bunda Hit· 
tahıidat yapmaktad1r. Fran· ter diyor ki: 
ıız gazeteleri, Almanların "Bugün sükünetle 
tecavüzlerinden büyük edi~e- şu karara varmış bu· 
lerle bahsetmektedirler. lunuyoruz ki, biz Al-

lstanbul (Hususi) - Hitle- manlar, :kaybetmiş 
rin yu:dığı tehdid dolu son olduğumuz: toprakları 
lllakaleden sonra Avrupada Allaha yalva rmak su· 
l&yri kabili içtinap bir teb ret le asla geri ala-
Uke havası dolaımaktadır. mayız. Milletler cemi-
Alman Erkinıbarbiyeıinin yetine ümid bağlamak 
liitlerin riyasetinde yaptığı gibi bir hüadüniyet 
lçti~da mühim kararlar ve saffet göstermek 
aldıfı unnedilmektedir. veya parlamento;arda 

Almanyadaki ibtiydi dar- o!urduğumuz yerde likı rdı de lngiltere bizi zarardide tini önlemek olıa rerektlr. 
laiaa aıkeri bir hareketle harcamak ta bu iti başar- ı etmekte bayati ıarette ali· Fakat menfa bir liedefi oı.. 
lleticelenmeainden korkulmak· maz. kadar deiildir. Bunu b6yle· herhangi siyaıi ittifak, bilüa 
tadır. M. Heriyo da beyanatında Berlin 28 (Radyo)- Fran- Hayırt Bir bu topraklan ce anlıyalım .•. Tam tersine, için kıymet.izdir. in.....,_ 

Liyon 28 (Radyo) -Fran· demiştir ki: sa ve lngilterenia Berlin se• Almanyanın · ıineıine ateıli lngiltere bb:e zarar vermek mukadder .. ta yalaaa ~ 
•ı ihtiyat zabitleri konferan• - Builln, Fransa'da itti- ı fi .Jerinin evvelki gün Alman protestolar vasıtasile çıkama· istemiyor. muvaffakiyet ve kunedlılla 
tanda Hava nazırı demiıtir ki: had liumdır. Cumhuriyet hariciyesine verdikleri nota, yız, ancak ve anca ku\fYetli lngilterenin Avrupadaki mlitekabil inkitafı Amhllt 

- Franıaya bir taarruzu Fransaıı birdir ve her feda· Fon Nourathın bulunmaması bir gıhc darbesi bu işi görür: gayesi FranAnın l:aakimiye- mezcedilebilir. 
,:aruı kalıraa, bu taarruz kirhğa tiazırdır, hürriyet ve hasebile hariciye bakanlığı Tabiatin kendisi, zaten ~ ~:xxllOOIXX.OO~:xacııoaıaac•a91 

liililimize maı olacaktır. cümhuriyeti ve ayni zamanda ıeflerinden birisine verilmiş· hiçbir •iyaıı hudud tanımıyor. Keşif rekorunu kıran Mar· 
Pranıa bu tıarruıa karşı beynelmilel sulhu müdafaa tir. Bu sebeple M. Hitler ve Her ıeyden evvel dünyaya 
llllftebit olarak hazır bulun- bize düşmüıtür. Ve biz bu Fon Nourath bu notadan hayat vazediyor. Sonra kuv· koni hay&bDI an)abyor 
-.aıdır. müdafaaya hazırız. henüz haberdar değildirler. vetlerin birbiri içine karışıp .. M----~-·--

a.•••D"d"ı~ı•k••1 ... S .. e•D• .. e .. S .. U:"t .. U .. k .. t•&••0•"S"O••D .... rB•• Bugün notanın Hitler'e Ye· muamelesini kayidsizce sey- İlk telsiz makinesile nasıl konuştu? 
g rilmesi muhtemeldir. rediyor. Ceuıet ve sanayide heyecanlı ve tarihi bir dakika .. · 

lO bi k. • b. k .. 1 --· ~ en ileri gitmiı olanı da göz· R a 
·, ~D lf, ·~~ . ı_ r nutu soy edi Maliye tahsilit de evlidı 11fatile, hilr.im bir tel•i: :~~f:.~erı!~:r::,;: 
_ ... "' mevcudiyet bahıetmek ıure- keıifleri olan meıhur ltalyan 

mÜdÜrÜ ~e)di tile mllkifatlanomyor. Fakat mucidi Marconi araıtarmıla· 

Londra 28 (A.A) - iki senelik bir: sükiittan'sonra Gandil 
lltlli Hind;.kongreaini toplattığı Faz:pur yakınında 10 kişiliki 
bir dinleyici kiitlesi ön6nde bir nutuk söylemiştir. Gandi'nin 
Q.-.tku Hindiıtanın timdiki inkişafı hakkında biç bir noktayı 
~Ya etmemektedir. -. ---------------
're vf i k Rü~tü Aras Selilnik'te 

Sellnik, 28 (Hususi ) - Tevfik Rüştü Aras buraya gel
"littir. Tevfik RilıtD Aras 1937 şubatında Atinada toplana
"k olan Balkan antantı konseyi hazırlıkları hakkında Yu
'-a ricali ile mUzakerelerde bulunacağını söylemiştir. 

iimer Bank sermayesine 45 
milyon lira ilave edilivor 

L Ankara 28 (Huauıt) - BDyOk Millet mecliıi buglin top· 
~•arak Stlmer Bank ıermayeaiae illve olunacak 22 milyon 
~~ya iç _buçuk milyon Brı daba illTeıiDe aid kumau ka· 
• etmlftlr. 

Son maliye teşkilitında 
yeni ihdas edilen viliyetimiz 
maliye tabsilit m6dürl6ğüue 
tayin edilen maliye vekileti 
kalem mahsus müdürü Nejat 
ıehrimize gelmiş ve yeni va· 
zif esine balamııtır. 

EDVAHD VE MA
DAM SIMP~ON ..... 

Bir müddet Bü
yük Adada 
oturacaklar 

SIMPSON 
E Belgrad 28 - Vrema ga• 
ıetul .. lltubul. mebuile 

bir ıey gllneı gibi açık bir nna devam etmektedir. Bun-
hakikat olarak anlaşılsın: dun iki sene evvel elektrik 
Alman halkının bugliokli dalgalarile, millerce uzaktaki 
müthiş düşmanı Fransa dır bir gemiyi idere etmek için 
ve daima Fransa olacaktır. yaphğ'l tecrDbeler iyi netice· 

Onun için bizim yaşamak ler vermiş ve ilim ondan 
irademiz, artık tesir altında sonra mütemadiyen bu meıe· 
ve zebun bir müdafaa şek- le &zerinde uiraımırtır. 

BUOn Marconi "Elettra., 
linde uyuşup gitmemeli<Hr. 
Tercihen Fıansa ile kat' i bir 
mücadeleye kendimizi atma· 

ıı;lıyız. Ve Fransanın imhası,' 
I Alman balkının tam mana·J 
'ıile- yayılması !için {esas bir• 
laDihtar olaraktelikki edil-
melidir. 

lngilterenin harb ıiyaseti· 
~nin:neticesi Almanya için~ 
korkunç bir netice vermiıse 

----------=--==-----=--huıuıi istihbaratına atfen 
aıağıdaki :haberi bugünkü 
sayısında veriyor: 

- Elyev Viyaııada bulun-
makta olan sabık lngiltere 
krah dük dö Vindsor pek 
yapında lstanbula gelecek 
bir müddet Büylik Adada 
oturmak niyetinde Mısır ve 
Yunanistanda mevsim gezin· 
tileri yapmakta oJan: Vindıor 
Dlikasının yakın doıtu Bn. 
Simpsonun da Atina dönüıil 
lstanbula geleceği ve Dük 
D6 Vindıor'Ja birlikte 8Uy6k 
Adada ikamet edecetl baber 
abamııbr. 

ismindeki yabnda ba tecrtl
belerini ilerletmektedir. 

Marconi hayatmı pyle an· 
latıyor: 

Çocuklupmdanberi maki· 
( Sonu 2 incide ) MARKONI 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _______________ .... ______________ _ 
Kömür 

iTI avanıa iki gündenberi birdenbire soğuması heriae 
LLI bazı muhtekir k6milrcDler k6mllrDn kilosunu yecQ ba-

çok kuruşa çıkarmıılardır. Hükumet hayatın ucmlablm• 
için mlihim tedbirler almak arefesinde bulunurken, flnat 
düıkü .lli birkaç k6m6rcünlin halkın bugünlerde en mllaba 
ibtiyc1cı olan k6m8rlin kilosunu yedi buçok kuruıa utmalan 
doğrudan dofraya bDk6metin ucuzluk . siyasetine kartı tel· 
mektir. 

Alikadar makamlar, kömür fiatlerini makul bir ha••• 
endirtmelidirler. Bugltn evinde yakacatı iki kilo klralre 
15 kuruı verecek kaç aile vardır? Evlerde çoluk çoak 
eli böiriinde titremek kurtaralmalJ, biabir baıtabj1a lal 
alınmalıdır. 

Halk k6mtırla aculablm•11111 iıtiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



ılllfe 2 • llab ••••• 1 inci · Kho• -f 

:ilstanbul' un 1 Keşif rekorunu kıran Mar!DUNJı~~tER 
1 

Deliler divarı koni hayatını .anlatıyor Kralı~~~:~Rj 
1 1 

- 4 - YAZAN: ? -Baştarafı 1 incide- gönderilebileceğini düşün· 1 yaptık. Arkadaşım sesi alır iT1 er lngiliz gibi sabı~ 
nelere pek meraklı idim. Ma· müştüm. Fakat, bukadar almaz silah atacaktı. LL1 kral ·şu dünye ne tu 

Fareler gibi kaçışan küçük delilerin bize tuhaf 
tuhaf baktıklarını görünce üzüldüm 

Mashar Osman eskiden yok ded·k ve geçtik. Esasen 
beri dostumdur.. Kendisine Cuzamlılar eski Avrupaaa 
akıl danışmak istedim .. Beni derhal beşeriyetten tecrid 
baraya kapadı.. Çok şükür edilirlermiş. Tarihda Avrupa· 
şimdi hiddetim geçti.. da Cuzama mü'>tela olanlara 
Karımın çocuklarımın itinası beşeriyet son yadıkar ve yar· 
ile iyi oldum. Artık kimse· dım olarak bir kaynana zı-
den para almayacağım ... Has- rılhsı verirmiş. Hasta geçtiği 
taları bedava tedavi edece· sokaklarda bu gürültülü tab-

ı w. tayı çevirir ve duyanlar ka-
rım ... 

Zavallı hayır sahibi doktor çarJarmış. Cezamilerin gide
ği yer yüksek duvarlarla çev-

fiyevri geçiriyordu.. Çünkü rilmiş Lir kale imiş. Buraya 
ti karısı sandığı hastabakıcı düşen kimse ihtimamla değil 

(onbaşı) kadın çocuklarını ölümle şakak şakağa ecelJe-
diye gösterdiği de diğer şirmiş. 
delilerdi. Uyuşturucu ilaçlara rağ· 

Ben beşeriye bir hayır men cinayet hırsile kendin-
sahibi kazanacaktı. Diye den geçmiş hastaların pavyo· 

• 
1 

söylenirken arkadaşla11m nuaa kimse girmiyordu. O 
illve ettiler : biçareler kalebend ve zencir-

- ... Bu doktor tehlıkeli bend idiler. Yaşıyan isyan· 
hasta., Hem iyileşse bile kar ruhların cezasını vücud-

11 bı.1akmak tehlikeli.. Apart· Jara çekiyordu.. ihtimal rüya 
' mansıı doktorlukla bize reka- gördüklerini sanarak veya 

bet eder... hiç bir şey bilmiyerek çeşid 
Haıtabanenin; hayal gören· çeşid cinayetler işliyebilir-

. , 

lerden mütevellüd kafileri lerdi.. 
,' 1 ıaşkınhk tabrolarıydı.. Elini- Mahkemelerde cinnet asarı 

nizin işaret ettiğiniz bir nok- göstermeleri yüzünden bu 
1 ~ tayı kudsi sanarak sanarak timarhaneye yolJananlar 

Y abudice nidalar yapan bir vardı.. Eğer hakiki caniler 

'I r 

ğenç, Tilrkçe sözlerden uta- kanunun kençesinden kurtul· 
nan bir 'Ermeni kadın, sakal- mak için delilik asan yara-
nan meşhur bir zatın annesi tırlar da buraya düşerlerse .. 
l:io meyanda idi. Kanunun her türlü cezasına 
Çocuklar paviyonu - Yüz- razı olarak kurtulmak ister· 

' leyi neş'eli olsa, gözleri şey- ler ... Fakat deli ile akdlının 
tanca baksa bir -sınıfa gir- ancak doktor raporile ayrıl-
clik aanacakhm.. Fakat on- dlğl bu belded?n kurtulmak 
başı kadının etrafmda kor- tayyare piyangosu kazanmak· 
kak fareler gibi kaçışan kü- tan daha çok heyecanlı olur.' 
çiik deiilerin bi2e tuhaf tuhaf (Arkası var) 
bakhklarını görünce gayri 
ihtiyari üzüldüm.. Fakat bu 
haile karşlsında esase du
mura uğrayan lasabım hisle· 
rimi ibtal etmişti.. Hissiz his· 
siz yalnız seyrettiğimi biliyo-
rum. 

Atağı tarafta cünamblar .. 
Miıkinler pavyonu vardl .. 
Delilişin rekorcuları daha 
batka bir dairede idiler •. 

Oraya asistan arkadarJar 
da pek f ahşmamışlar . Canın 
bir hiçe kurban gitmedne 
veya asude uykuları muhtaç 
dimağları kabuslarla endişe
lenmesine hakikaten lüzum 

Sıhhi ve cok 
temiz bir 
hamam 

Gidenlerin temizlik ve kon
forundan daima memnun kal
dlkları Basmahanedeki uÇO-
RAKKAPI HAMAMI » 
mevsim icabl bütün hazırlık
larını ikmal etmiş ve müş
terilerini daha fazla bir dik
kat ve iht:imamla kabul et· 
mektedir. • 

Çorakkapı hamamı salıibi 

Ismail Tomris 

Babaların hatası • 

-7- YAZAN : EROL TEKiN 

Devrimiz kan içen hortlaklar devri değil ağa 
- Orası öyle.. Sahi aklı

ma gelmişken sorayım. G :ce 
eve maskeli baydutlann hü
cum ettiğini size kim söyle· 
d'? 1. 

- Karısı.. Çünku hafif 
yaralıydı .. 

Hasan çavuş bekçiye bak
dı: 

- Mehmed dayı vaziyeti 

daha iyi görüyorsun ya .. 
Muhtar canının sıkıldığmı 

açıktan açığa r belli etti: 
- Öff!. Bunları" değiştire· 

lim ~dedi. Hep böyle şeyler 
görüşmek için mi toplandık. 
Haydi Hasan çavuş söyle 
bana bakayım .. Bu kış _için 

· her ha1de epey para birik· 

tiroıişsindir .. 
Hasan çavuş güldü: 

- Öyle öyle .. 
Demek isabet etmişim. 

- Evet ağa .. Sol taraftan .. 
- Böyle söyleme Hasan 

çavuş.. Ben seni bilmezmi
yim. Can boğazdan gelir 
derler. Sen de canını çok . 
seversın. 

- Severim ama elimize 
bir şey geçdiği yok ki.. 

- Ne gibi? 
- Sen belki bilmezsin. 

Fakat biz çok iyi tanınz. 
Yalnız şunu söylemek iste
rim. Açlık bir insanın mazi
sini örtecek kadar kuvvetli 
bir perdedir. Açlık in11nın 

kine oyuncakları oynar, on- basit bir şeyin ba kasının Verici makina ile üç nok- haf dünyadır, ıabık diyorUJ'" .. 
Iarı evirir çevirir bakardım. akJına gelmiyeceğine inan- tayı basbktanlsonra yüreğim 8 inci Edvard da viıkiye clO;f 
Belki her çocuk böyle yapar. mıyordum. Fikrimi hemen çarparak bekledim. Bu bir kündür. 
Fakat bende bu makineleri ortaya atmağa onun için iki saniye benim için uzun Geçen sene uzun middet 

Sıklllyordum. bir zaman teşkıl etti. Niba- Biariç otellerinden biriode 
kendim yapmak arzusu var· d d k ı bet yet silah sesini uy um. oturdu, Otel sahibi, ra: d Bununla beraber, tecrübe · e 1

' Bu tecrübemiz de muvaffak viski istedikçe yeni bir f 11 
Seneler ge,.ti. Fen ve ılim yapmag" a karar verdim. Ev· k•'" 

T bir netice vermişti. acıyor, sonra bu şiıede 
üzerinde birçok kitap oku· veli, bir verici, bir de alıcı 1896 da keşfimi tescil et· lan viskiyi milşterileriae: 
dnm. Nihayet bir gün Hertz makine aldım. Ahcı mak.ne- tirdim ve beraetimi aldım. "Kralın içtiği viski" olduğu 
dalgalarından ve bunlar üze· yi bir arkadaşıma verdim ve Bu keşif üzerinne çalışmak için pahalıya satılıyordu. 
rinde yapılad tecrübelere bir kaç yüz metre uzağa yol· için hükumete teklifte bulun- Geçenlerde bir lngiliı b11 

d · b' k 1 k d B' ladım. Kendı'sı'ne.· dum. Hükumet tereddüt etti. 1 d' · k' · d' Gar· aır ır ma a e o u um. ır ote e in ı, vıs ı ıste ı. 

d b ki ld Bunun üzerine annem : en ire a ıma ge i: Ben üç nokta vuracağım. son sordu: 
- Romadan cevab almas- d "Bu dalgalarla bir yerden Sen duyanan uzaktan men· _ Kralık i,.tiöi viski ell 

sak Londraya gideriz, dedi. .,. •· 
bir yere haber gönderilebi- dil salla. 

Annem lskoçyah idi ve 
lir!,, Diye diişündüm. Tecrübeye başladık, Mors lngilterede çok tanıdıkları 

O zaman yirmi yaşında alfabesinde S barfıni teşkil vard .. Hühümetten müsbet 
idim. Yani 1074 de. Yaşımı· eden üç kısa noktayı vur· bir cevab alamayınca kalktık, 
mı hesap vtmeğ'e çalışıyor- dum. Baktım uzaktan men· Londraya gittik . 
sunuz? Zahmet etmeyin, ben dil sallandı! Markoni, telsiz telgraf 
size söyleyeyim: • Fakat, tecrübelerimi bu üzerindeki ilk bü,, ük tecrü· 

Bugün altmış iki yaşında· kadarla bırakamazdım. Ayni helerini logilterede yapmış 
yım. şeyi daha uzak mesefeler için ve ilk telsiz tesisatı da orada 

Evet, Hertz dalgalarının yapmak lazımdı. kurulmuştur. 
bawada dolaştıklarını öğre· İkinci tecrübemizi bir te- iLK LELSIZ MUHABERESi 
nince, bunlarla bazı işaretler penin iki eteğine yerleşerek Bugün dünya istihbaratı· 

ooaoooooooooooooooooocooooooocoOOC'OOOOOOOOOOOOOOOOO nın esesını teşkil eden telsiz 

Hataylılar marşı muraberelerinin ilki de Mar-
Yazan : Felsefe öğretmeni coni tarafından yapılmıştır. 

A. FAiK T0RKMEN Markoni lngiltereden dü· 

( Onyıl marşı bestesile okunacaktır. ) 
Biz cihana ün verdik, tarihlere şan saldtk, 
Zafer semalarında bir kartal gibi kalktık, 
Bir inkilib çıkardık çelik irademizden, 
Bir yılan gibi sindi kara irtica bezden. 

Yepyeni hız aldıkça Atatürk'ün sesinden, 
Yurdumuz kurtulacak düşmanın çizmesinden 

Mezhebimiz Kamilist, biz esri Hatay'lazız, 
" Tarihten önce vardık, tarihten sonra vanz ,, 
Süİıi, şii yerine Kamalizme taparız, 
11 Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız ,, 

Yepyeni hız aldıkça Atatürk'ün sesinden, 
Davamız kurtulacak düşmanın hilesinden 

İçimiz tufyn dolu, içimiz alet dolu, 
Nerede savaş yolu, nerede kurtuluı yolu ? 
Cepheye koşacağız timıek gibi bir hızla, 
Suriye sannlacalC şahlanan atımızla, 

Yepyeni hlz aldıkça Atatürk'ün sesinden 
Davamız kurtulacak dÖşmanm hilesinden 

Davanın önaüsü, Hatay evladlarıyız 
Dörtbin ylllık bir 1rk1n şerefi bizde yaşar 
Atatürk'ten u~urluu bir emir alınca biz, 
Çelikten bir set bulur karşısında düşmanlar. 

Yepyeni hız aldıkça Atatürk'ün sesinden 
Davanıız kurtulacak düşmanın hilesinden 

mukaddes tamd1ğı varlıkları haksızlık olmıyacağıDl bilmi-
bir anda parçalayan bir bal- yor musun? 
tadır. Öyle bir balta ki asu- Muhtar şiddetle aya&"a 
lar geçtiği halde ucu bili kalkdı: 
keskinliğini kaybetmemiş ve - Bugün sende anlaya-
kaybe tmiyecektir. madığım bir hal var. Bu 

- Hasan çavuş sus artık.. dakikalarda seninle görüş-
Sen tamamiyle bunamışsın.. mek hiç de iyi olmıyacak .. 

Allaha ıslmarladık .. 
- Bunamak mı? Evet Gitmek isterken bekçi 

doğruyu söylemek zaten bir birden önüne geçdi: 
bunaklıktan başka nedir? - Nereye?: 

- Sen ne istersen söyle.. - Gidiyorum. 
Çünkü bence hiçbir ehem- - Yok olm; z. Biraz son .. 
miyeti yok.. ra hep beraber gideriz. 

Biraz durdu: - Beni bırak Mehmed 
- Eğer seni eskidenberi dayı gideceğim. Çok sinir-

tanımamış, bilmemiş olsay- lendim. Eğer biraz daha 
dım bana karşı yapbğın bu durursam kendimi zaptede-
hareketi biç bir zaman ce· miyecejim.~ 
ıasız bırakmazdım. - Canım ağa böyle şey· 

- Ceza mı?. Demek bana? 1 lere aldırma geç. Eğer her 
Kahkahayla güldü: söylenen sözü üzerine ala-
- Devrimiz kan içen hort· cak olursan .•. 

laklar devri değildir ağa.. Necati ve Hüseyin öteden 
Türkiye 'cümhuriyetinin çe· abldılar: 
lik pençeei albncla hi~bir - Öyle &y),~.. Meb.ed 

nüşünde yapılan tesjsattan 
ilk defa kendisi istifada ede
rek bir lngiliz gazetesine ilk 
telsiz haberini vermiştir. 

1899 da Markoni Fransa 
ile lngiltere arasıknaki ilk 
telsiz istasyonlarını kuruyor 
ve ilk muhaberesini de meş· 
bur Fransız ilimi Branfy ile 
yapıyor. Branly de telsiz 
telgrafa çok yardım etmiş 
bir mucittir. Radyo daJgala
r1n1 neşred n aleti o icat 
etmiştir. 

2700 KiLOMETRE UZAK
TAN KOŞAN iLK iKi 

ADAM 
1901 da Marconi Amerika 

ya gidiyor ve Avrupa ile 
Amerika arasındaki ilk tel
sız tesisatını yapıyor. Mucıt 

Amerikadan Avrupa ile yap
bğı iJk telsiz telefon muha

. veresini hayatın en heyecanlı 
inı olarak kaydetmektedir. 
O, 2600 kilometre uzaktan 
insan sesi duyan ilk adamdı. 
Şüphsiz telefonnn diğer ba
şında bulnunan adam da aynı 
şerefi ~azamyordu. 

dayı doğru söylüyor. Haydi 
otur ağa 

- Yarım sa at sonra biz 
de gideceğiz. O zaman hep 
beraber daha güzel olur .. 

- Haydi ağa sözümüzü 
dinleyiver .. 

Muhtar saatını çıkararak 
bakdı: 

- On bir buçuk.. Ner· 
deyse gece yarısı olacak .. 
Halbuki yarın için yapılacak 
birçok işlerim vardı. 

Birden kulak kabarttı: 
- lşidiyor musunuz? 
- Neyi ağa? 
- Neyi?. 
- Silah atılıyor. ııidme· 

diniz mi? 
- Hayır. 

Ya sen Necati 
- Ben de .. 
- Haydi bir daha kulak 

verin. Belki işidiri:ı. 

• Uzaktan uzağa silah sea· 
leri i9idildi. Gece. bu sesler· 

vereyim mi? 
-Hayır, kralın otel~~ 

gideli bir sene olduğunu 1 

liyorum!.. • 

Çiçek hastanesı 
. k ıılel ;Ti ollıvutta da mil e'!1 ,r. 

f.1..1 bir çiçek hastane•• f .. 
Filim çekilirken demet :: .. 
met çiçek kullanıyorlar. 

11 !onları süslemek. balar• c•. 
vermek bahçeleri -tabii y•P 

' ter-ma bahçeleri· tabii gö5 

mek için boyuna çi"ik liJJOI; 
d1r. uu çiçikler ışılda~l•d• 
sıcağile bir kaç dakık~ti., .. 
soluyor, sararıyor. FiJio bı r
ce hemen çiçekleri ahP ıeip 
lere götürüyor, gnbrel•Yri· 
sulayor, yeniden bayat fe 

yorla~! . ç~ 
Buna rağmen Hollı,ut 

çekçileri ihya oluyor. 

Harb korkuS11 
b
. jpde 

Paris köylerinden 11 _ ... 
'ke..

ufak bir ço~uk yolun. l diki .. 
rında bebeğıne entarı aJıtG" 
yormuş, parmağında Y 1 
olmadığı için iğne paraı•~ .. 
batmış, tabii ağlamai• 

1
, .. 

lamış. O sırada oradall 
çen yaşlı bir bayan: • a-1' 

- Yavrucuğum dedlif .
1111

i
daba dikiş dikmesini._ .b• _. .. 
yorsun. Mektebe giltltı11101o .. 
man öğrenirain.. Hele b ııer• 

Çocuk ıöz yaşlarını 1 

ken: . ;ye~ 
Ben mekt~be ııtıll 11· 

ceğim, demİf. Kadın bu ·çiti: 
yamn manasını anlaoıak 1 

•• 

- Niye? diye soruac• 
cevabı vermi: dıt 

Biz büyüyünceye k•p;d 
mektebler kapanacak·· 
de kışlaya koyacakları 

den için için ürperdi: cıısı•' 
- Şimdi de duyııı• 

mı? fer" 
Hepsi birden cevab 

diler: ço~ 
- Duyduk.. Hanı de 

açık.. eriıı· 
Hasan çavuı anide Y 101 

r•' den kalkarak onla11D a 
atıldı: bOJI" 

- Kim?. Kim atıyor 
Jarı? 

Bekçi cevap verdi: rJ•
- Bilmiyor musua~~·~,;o· 

ııl bilmiyorsunuz?. SoY 
- Serseriler olacak 
- Serseriler ıııi?. 9ı1''" 
- Ben gidiyorUlll· ,Al-

hm etrafta neler oluyor· 

laha ısmarladı~.. 0o)IJ~ 
Vücuduna bır yo~g eler• 

çökmüş gibiydi. Çıır:O I'" 
albnda ezilen tabtılatı: lı•" 
cnhsına ahenk vere~e 1•"' 
pıya ldoğru ilerledı. 
açacakbkı.. .,) · 

( Arkat1 
' 
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Elhamra Tel. a 

2573 
tdareıinde Milli Kütüphane sineması ~ 

BUGON >t 
)t ,. Dllayaunı en meşhur ve en gllzel opereti 

Rose Marie 
BAŞ ROLLERDE : 
Jeanette MAKDONALD 
NeJson EDDY 
AYRICA: 

)fı 

~ 
)t ,. 
)+ 

>+ 
>+ .. 

li.~~u Önderi°:1iı ~TA!ÜRK'ÜN Biiyiik Millet Mec- >t 
lDın a_çılma törenınde ırad buyurduklan tarihi nutuklar. )t 

~q;~~~~H~~~~:w;~~~~~~~ 

'11.ikroskop gösterir ki 

1 . 
İ. 

Yılbaşı Hediyes· İçin 

s. Fer· e z 

Meşhur olonya ve 
Pudra ve krenılerini tercih ediniz 

Yeni şişelerini çok beğenecek çok 
beğendireceksiniz 

1'1ERKEZ: 

s. 
Şifa ecz l 

rası 

milyonlar 
29 1 inci Kinun 

Ki sesine 
Koşunuz 

• 

Bu defa UGURLU kişemizden 14 7 41 numaralı bilete 
200,000 lira isabet etmiştir. Mütcaddid defalar da 
bir çok vatandaşları servete kavuşturan kişemizden 

ılbası ;ıiyaneo biletlerinizi 
Mutlaka bu uğurlu ( MiL YONLAR ) kişesindcn alınız. 

Muhterem nıüşterilerimize 
Bir cemile olmak üzere ve müjdeyi yetiştirmek için •• 

büyük radyo temin edilmiştir. 
ızmirde Keçeciler caddesinde 134 numaralı Milyo1alat 

Kişesi sahibi Ht\ YRI AKDÔLEK 

", , . . h k. . r~~~~~~···~~~~ 
.ı. ... cş enı~ı, ayatınızın zev ını. sıhhatınızın ~ ~ • 

daimi surette korunn1asını temin edecek ancak U TERZi Necmı Teker 1 
~-

11u: rt.,ı Yi~kse b a a ılarıdır. ! 
9 Evlül B har at ' Deoosu 1 

Mağazamıza yeni getirttiğimiz YerJi ve;Ingiliz kumaı
larım sayın balkımızatbaberdar ederim. Teşrif edecek 
en müşkül pesent zevatın gerek kumaşlardan ve rerek 
ise dikişlerden memnun kalacakları şüphesizdir. GÖZLERİr, ~iUHAFAZASI ANCAK 

G « PERFA PUNKTUELL » 

6 
&ılök camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 

( tl&k çcrçiveleri ve gilncş gözlükleri İzmir Kemera1ta 
~•erret oteli albnda Nafız Gözg<Srdiiren saat ve gözlük 
"de bulursunuz. 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOuLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokaiı Elhamra Sineması 
arkasında No. : 55 Telefon : 3479 tı 

• ,. a; 

~mir kahveciler.ine müjde 
~ır müddettenberi piyaıada bulamadığınız kahveler için 
'ti . olarak yapılan Bebe ve Baıar marka Paket Bisküvit
'-'llı tekrar piyasaya çıkmrdık. Sayın lzmir halkının raibe-

l 

'. kaza~an Bebe ve Baıar marka Paket Biıküvitleri ıüzel 
rimizın eD iyi biıkilvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çefmelik caddesi asmalı 
mescit cami karıısında 17 4No,dı 
Denim Bisküvit yapım yeri: 

lımail Atamer. 

-~~ı~~. 
lzmir Yün Men_sucatı ı 

TOrk A. Sirketinin ~ 
Halkapınaı· Kumaş Fabrikasının 1 

Mevsim dolayısiyle yeni çıkardıjı kumaılar : [t] 

Sailam • 1 ... . . ~ ~ 
Zar-ıf il 40 renk üzerine Kız markalı "Arti,, kvmaş boyası 1 S kuruştur 

Ve Uc d ~ Satış yeri: 9 EYLUL 13aharat ... •Jenosn 
UZ Ur i!J Telefon 3882 

Satış yerleri ~ -~---------------~=-· 

Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~~ TERZi h ~ar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu~ me me 
~~~~~ı~~~~ 

z 
Kemeraltında Hüküınet karşic;ında nuınara 

~**~:t~:t~*~***--~" Hiç bir yerde şubesi yoktur 
~ -!l!!!!!!!!!!!!!!!!!'~W!~r!!!!!!!!!~!!!!!!!ll!~~~~~~~~ 

DOKTOR ,. -
Zengin kişesi A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 

,. 
)t 

& 
hastalıklar mütehassısı >t 

Basmahane istasyon~ karşııındaki Dibek ıokak başlll· ~ 
da 30 sayılı ev •e muayenehanesinde ıabah ıiaat 8 den )t 
•lqam ıaat 6 ya kadar haıtalannı kabul eder. ~ 

Mllncaat eden haıtaJara yapılması lizımgelen ıair )t 
tôlillt •• mikr•kopik muayeneleri ile veremli hasta- fl 
1-.ra yaptlm•m• cevaz ı&rtllen Pnomotorakt muayene· 2J 
1iade m1111taıam•• yapalar. Telefon: 4115 

Türk Ha va Kuruınu 

ı. On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

Kf ŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de lcendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık · olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak
sitle bilet satılır. 'Zengin kişesi birçok vatnndaşlari zengin 
etmeie karar vermiıtir. 

Adre1: HOk6met caddeai Ke111eraltı k r kol ittis linde 
ZENGiN KIŞESI 

Zabitan elbiseleri de en son nizamesioi bihakkın tat-
~ bik etmek suretiyle dikilir. 
~ Adres : Kemeraltı ikinci beyler sokağında 
~ı.:.:t.~~~~~li::t:;I ··~s:.t:&~~c:.tı:ml~ 

• 

DOKTOR 

m. şevki uğur 1 
BıRıNCı SINIF • 

Dahili hastalıklar n1ütehassısı • .. 
Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Huta· .. 

)arını her sabah saat d-.:ıxuza kadar ve öğleden ıoDra • 
birden itibaren geceleri dnhi muayene ve tedavi eder •• 

Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memdubun abe· • 
ratuvarı karşısında 36 numaralı m11ayenehancsinda. • 

[ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, za- • 
yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastahkla"J 

• 1 .... , • ···::11······· 

Adolpbe Vohlbrück ~ • GabrieUe Gabrio tarafından 
temsil edilen fevkalade filim 

2 - Kadınlar klubu r!l 
~ 
fm Mayerling Katranavi büyük yıldız Danielle Darieukı'uıı 
~ . 
~ eserı 

~·~ mJ AYRICA: 
Paramunt dünya haberleri ve 

fg Seanslara saat 3 te baılanacaktır. 

E 
EEEBE 

.. 
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Polisimizin 
takvivesi 

lımir emniyet müdürlüğü 
kadrosu, haziranda takviye 

edilecek ve polis memurları, 
birbuçuk miıJine çıkarılacak
br. 

Memnuniyetle haber aldı
tımıza göre haziran lkadro· 

ıunda lzmirde motosikletli 
polisler de vazife görecek, 

muhtelif merkezler arasında 
muvasala temin edeceklerdir. 

Bağcılarımıza 
700,000 asma çıbığı 

yetiştirildi 
Manisa'da Horoz köy 

Ameı ikan asma fidanlığında 

bağcılara verilmek üzere 
muhtelif cins 700,000 asma 

çıbığı yetit tirilmiıtir. Bun
lar tanesi 25 samtimden 

yerinde ve ambalaj masrafı 
12,5 santim ilivesile müs-

tahıillere satılacaktır. 

Arazi taharir 
işleri 

Birinci Kanun ayında muh· 
telif kazalarımızdaki arazı 

tahrir komişyonlarının gör
dükleri itler hakkında bir 

rapor hazırlanmış ve viliyat· 
çe maliye vekaletine gönde
rilmittir. .. 

Ekmek 
Fabrikası 

Ekmek fabrikası için mü

telaaasııın sorduğu suallere, 
belediye fen beyeıi cevaplar 

hazırlamııtır. Mütebaslıı Rus
yaya döndOğünden, bu ce-

Yaplar da Moskovaya gönde
rilecektir. 

Osman Kutay 
Geldi 

Bir müddet evvel isken· 
deriyeye gitmiş olan Şevrole 

fabrikasının Ege mıntakası 
mümessili kıymetli gençleri

mizden Osman Kutay 937 
modellerini beğenerek pazar 
ıünü ıebrimize avdet etmiş
lerdir. 

Kutay beğendigi modelleri 

ıilmrüğe verdiğinden iki, üç 

ıtnde lzmire gelecektir. ---oo---
Listik korna 

Bundan sonra gerek taksi 
gerek hususi otomobilleri 

listik korna kullanmalari be· 
lediyece kurar verilmiıtir. 

(llalkm hll ı 

lngiliz ltalyan anlaşması 
yakında imzalanıyor 

-----------.. C>Dff • 

lstanbul 28 (Hususi) - Londradan bildirildiğine görelngiltere ile ltalya arasında akde· 

dilen Akdeniz anlaımaıının önümüzdeki haf tanın ilk günlerinde imıa edilmesine intizar 

edilmektedir. 
Mussolini ve Baldvio anlatmasının imzasıuı müteakip müşterek bir tebliğ neşrederek 

statukonun muhafazasını ve Akdenizde sulhu mesalemetin idamesini tekeffül edeceklerdir. 

Tebliğde Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan Akdenizde müki tamamiyetleri de tekeffül 
edilecek ve Akdeniz devletleri arasında tam bir ahenk husulüne çalışılacaktır. 

Dahiliye Vekili ve Parti i(enel 
sekreteri Şükrü Kaya mühim 

bir nutuk söyledi 
Ankara, 28 - DabHiye 

Vekili ve Parla genel sekre

teri Sükrü Kaya mühim bir 
nutuk söyliyerek Atatürk 

rejiminin üstünlilğünü izah 

etmiş, Halk hakimiyetinin 

tezaburundan, Türk demok· 
rasinin muvaffakiyetinden, 

kaza ve viliyet kongreleri 
dolayısile halkın murakabe

sinin tam bir halde bulun
duğundan bahsetmiş ve de-

miıtir ki: 
Milletler her zaman hiki· 

miyet, mesuliyet şerefini ta-

sısın. Atatürk demokrasisi 
hem referandum ve hem de 
kanuni teşebbüs esaslarını 
ihtiva eden bir rejimdir. 

Ocak, Nabiye, Kaza, vilayet 
kngreleri ~e nihayet Büyük 
kurultay bunu teıkil eden 
esaslardır. Buna riayet eden
lerin hatası az olur. Bizce 
yapılabilecek en büyük bata 
memleketin sahibi olan mil
letin reyine muhalif olan 
hareketlerdir. Kongreler ve 
hepsinin fevkinde B. M. 
Meclisi bu hareketlerin ya
nılmaz nizımıdırlar. 

~~~~~~~---.. ~~~~-~-~~~ 
ŞAiR MEHl\tED AKiF 
--------~·--------

Dün akşam öldü ve göz yaşları 
arasınıda eömüldü 

lstanbul 28 (Hususi) - Büyük şair Mebmed Akif tutul
duğu hastalıktan kurtulamayarak dün akşam vefat etmiştir. 

istiklal maşının şairi olan Mebmed Akif Safahat isimli ese

rile Türk edebiyatına büyük hizmetler etmiı, ıon zamanlar

da da Mısır üniversitesinde profösürliikte bulunmuıtn. Şai

rin cenazesine üniversite talebesi ve birçok dostları iştirak 
etmiştir. 

-----------------0000-----------------• 
lzmir lisesinin mührünü tak-
lid etmişler sahte şahadet-

name vermişler 
lslanbul 28 - lzmir lisesinin mührünü taklit ederek sa

0

h• 
te şahadetnameler dağıtan adam hakkındaki tahkikata bu 

gün de devam edildi. Yakalandığı evvelce bildirilen ada

cilllD hüviyeti bala gizli tutuluyor. Tetkikat için lzmir lisesi-
nin beş senelik mezunlar listesi istenmiştir. 

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

Sabanca gölü ile lzmit kör-
fezi arasında kanal 

lstanbul (Hsusi) - Sabanca gölü ile lzmit görfezi ara
sında bir kanal açılması için tedkiklere başlanmışbr. Yapı -

lacak kanal Izmitin su derdini baJledeceği gibi bataklıkları 
da kurutacaktır. 

OOOOOOOOOOOOOO<OOOC>C.-C:XııOX:ON:ıl>-'IOOOO.-CC>CııO:X>ICX:C-ICIO-IOC>OOOC>j:JOCK>QOOOOCK>OOODOC>OClOOOOOO 

Cumaovasının Bulgurca köyün 

Alman gemi
sinin tevkifi 
Londra ~8 - Polos adlı 

gemısın tevkifi hadisesi 
büyük bir endişe doğurmuş
tur. Bu hadise münasebetile 
Alman harb gemileri Bilhas · 
ya hareket etmiştir. Bu 
hadisenin vahim bir netice 
doğurmasından korkulmak· 
tadır. --·-··----

Memurin 
Kanunu 

Ankara - Hükumet 1920 
senesinde meriyete konulan 
bugünkü memurin kanunu 
yerine kaim olmak üzere 
yeni bir kanun layihasını ha
zırlamıştır. 

Memur!yet hayatına yeni 
bir veçhe verecek olan bu 
ıahiya fırka grubunun önn
müzdeki içtimalarında mllza
kere ve münakaşa edildikten 
sonra meclise sevkedilecek
tir. 
• Liyibada memurların aıJi 
esas kabul edilmekte ve üc
retli memurluklar hakkında 
takyidat konulmaktdır: ---..... .... __ _ 

Yeni bir 
hayvan 

Tibet yaylalarında Panda 
isminde yalnız oraya münha
ıır bir nevi hayvanlar var
mış. Bunların vücudları ayıya 
kuyrukları da deve kuşuna 
benzermiş. 
Meşhur Çin hayvanatçıla

rmdan bir tanesi öldükten 
sonra karısı kocasmın hatıra 
ve mesleğini kalmak istiye
rek elindeki para ile nadir 
hayvanları aramağa koyul· 
muş, 

Ve bir gün Tibet'te dola
şırken bu Pandalardan bir 
tanesinin yavrularından uzak· 
)aşıp bir ağaç kovuğunda 
saklandığını görmüş, hayvanı 
yakalamış ve Londra hayva
nat bahçesine satmış. Ara· 
dan bir iki sene geçtikten 

Borsah b 1 
• de ayin yapanlar tevkif edildi 

a er erı -··-~ r-
Buıgurcada tarik ayini bunIDuşlardır. Şeb Halil bir 

sonra ayni cins havyandan 
bir tane daha müzeye geti
rib diğerinin yanına koymuş-
lar, meger, bunlar ana ile 
evlitmış, hayvanlar derhal 
burunlarmı birbirlerine sürt
meğe ve acayib sesler çıka· 
rarak icrayi şadimani eyle
ıneğe başlamışlar. O zama
na kadar durgun bir hali 
olan Panda 'nın o tarihten 
sonra neş'elendiği de haber 
verilmektedir. 

Çuval Cinsi Fiatı 
1497 Üzüm 11,50-19 
130 Buğday 6,437,5-64375 

7 Arpa 8159-8,50 
62 Sısam 18-18 

11300 Pamuk 48,50-53 
20000 ki Zeytinyağı 39 - 50 

yapmakla maznun olanlar 
tevkif edilmişlerdir. Maznun· 
lar arasında bulunan kadın· 
lar gayri mevkuf olarak 
muhakeme edileceklerdir. 

Suçlular inkarda yalnız 
Haydarla Hüseyin itirafta 

ay evvel yapılan toplantıyı 

bir ziyaret şeklinde göster-

miştir, Hüseyin ayin yapıl· 
dığını horoz kesildiğini, Hay-

dar da hepsinin dizçökerek 
dua ettiklerinini söylemiştir. 

DONVA POLl·rlKA$1: 

Almanya ve müstemlek~ d 

A lmanyanın teslihatı son dereceyi bulmakta ol~u;;i 
bu1vaziyet bütün Avrupayı düıündürmektedır •. 

taraftan Almanya harb sanayiioi yürütmek için b•~ 
külliyetli miktarda ham madde getirtmeğe mecbur k 
sından dalayı iktisadi büyük müşkülata uğramıştır. 8dd~ 
önüne geçebilmek için bir taraftan Almanya hanı 111~k 
lerin suni olanlarını yetiştirebilmek üzere dört sene!• et 
plan hazırlamış, diğer taraftan dahildeki mübiaı yı'/e 
maddelerini harp :zamanında olduğu gibi &vesikaya fe 
didata tabi tutmuştur. 

H em silahlı, hem de ikhsadi zurluk içinde bul:ll 
Almanyanın atıl duramıyarak mutklaka bir tır ~ 

harekte geçmeği tahmin edıldiğinden politika ileaıinde ,d' 
yük end1şeler göşterilmektedir. Son zamanlarda Aloı•ll~k· 
kendisine müstemlekeler verilmesini istiyen sesler çok 
selmiştir. .. 1 ak" 

A lmanyanın müstemleke isteğine hak verenler çoJ' :e1· 
tadır. Fakat gerek lngiltere ve gerek Fransa.~ ff 

ul makamlar bunun için Almanyanın silihların tenk11111e kO" 
hiç ve biç olmazsa tahdid edilmesine razı olmasın t••t 
şuyorlar. ·ıerİ 

Almanya ise silah işinin müdafaa meselesi olduğun11 1~1-
sürerek müstemleke ve iktisadi kolaylıklar ile karııtırı 
sına razı olamayacağını anlatmaktadır. eril· 

Diğer taraftan Alanlar bilikayduşart müstemlekeler f,oıo 
diği ve iktisadi kolaylıklar göst rildiği takdirde Ah••11~,b• 
bundan memnun kalarak kanaat eCleceği yerde bir kat. yeoi 
silahlarını arttıracağına ve daha büyük kuvvetle ye11

• 

teşebbüslere atılacağına ihtimal verilmektedir. . .. ·,ıerİ 

B u suretle iktisadi ve müstem'P.ke meseleleri sıla~~ de 
ıle çok karışmış olduğundan her iki meseJeıı• 

halli büsbütün güçleşmiş bulunuyor. 
ooooOOOOOOOOOOOOOOOOOC:JOClOOC)OCKJOOOC-~ • 

Bulıraristanda bir çoban bi! fiı ' 
hmla konuşmu! yılan de~s- ~ 
1937 de dünya harbı kopacak veya Bulga ~ 

tanda büyük bir zelzele olacak ! ·. ·. · ,,,.. l'i 
Bulgar gazetelerinin bil- bütün Filibe bavah••0' tatil' l' 

dirdiğine göre, Filibe kaza- dan da gazeteler ,a1ı ,..,. ~i 
sında bir çobanın karşısına bütün Bulgaristan• yaY' d". 
bir yılan çıkmış. Bunu gö- halk gül yapraklarııı• te~ ~ 
rünce ürken çoban, kendisi- etmiıler ve hakikateO 'l' 1'1t' 
ni müdafaa kabilinden değ· lann üzerinde birer yıli' k 
neğini kaldırarak yılana vur- şekli görmüşlar ve bU 1ıtoP" 1 
mak istemiş . Bunun üzerine şeklin i gördük!erini lll~r· 
yılan başını kaldırmış ve di· larla gazetelere bildir lall 
le gelerek demiş ki: Yapraklardaki b1I yı bir t 

.. D b. . · z· ~:oci' 1 - ur, vurma sana ar ızı ıraat nezare.- 0,a • 
şey söyliyeceğim. Üç ay Ziraat mütehassısın• ~ ,aı 
sonra Filibe ha valisinde bü- muş. Mütt hassıı, bu~ 1ıete· 
yük bir zelzele veya büyük ayva yapraklarında bır _,111111 

bir dünya harbi kopacaktır ... " bek yumutladığı ç.11"• 
Çoban, ilk şaşkınlığı ge· yumurtanın içiadeO eıi11d• 

çince yılana: "Söylediğine ve böceğin, yaprağın ~ ·sdeıi 
seninle konuştuğuma kimse sürünerek bıraktığı bır ~ııo• 
inanmaz,, demiş. başka bir şey oloı• 

Yılan da çobana şu cevabı izah etmiştir. illf 
vermiş: Fakat batıl itikatlar•fiUlı' 

11
- inanmazlarsa halk be- nanlar, Bulgaristsnd• .,o,alJ 

nim şeklimi senede bir defa havalisinde 1937 de ft1' 
açan gül yapraklarında gö- bir zelzele olmasındall _. .. 
rebilirler.,, bir dünya harbinin ~oP,lt't 

Bu vaka o andan itibaren sından hali endişe e~ . •••• -- • e 
Almanya, lspanyol isilerıJI 
para, mühimmat veriyoroı~!, 

Deyli Telgraf gazetesi j istibsaJitı şimdiye k fi 

yazıyor : başlıca lngiltere, f r•11~1ıte 
General Franko Almanya- Hollandaya göaderillll 

ya 19 milyon sterlin borçlu- idi. ..,ri" 
dur. Bu borç Almanların Burgös bükümeti11İll e ,,t 
kendisine göndermiş olduk- le şimden sonra ib':pı" 
lan esJiha ve mühimmat mu· tamamile Almanya')'• Y 
kabilidir. Hatta Almanların 

şimdiye kadar göndermiş 

oldukları 237 tayyarenin be-

deli bu meblağa dahil değil· 
dir. 

General Franko bu para· 
ları ödiyecek vaziyette olma-

dığından, Almanlar, sanayi

lacaktır. --00------ t 
Nazım HikJll~ 
tevkif edlld~ 

(H 1uıi) lstanbul 28 u b•,a 
Burada tevkif edilell şair o 

komünisler arasında ıı· 
Hikmet de bu)uodl' 

leri için ispanyadan maden 
mübadele:ıine yanaşacaklardır. Nazım 

Fastaki maden oc:aklarının tadır. 
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