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~lla 1 akkında Sıhhiye 
et~eneti içtimaiye ve- Cumıırreisi seçildi 

ltıj ce hazırlanan kanun · 
tb halakadar vekaletlerin 
~er ~Şta Milli müdafaa 

ıtıın - l •on nıuta aaları ahna-
p ckaı Şeklini aldı. Proje 
taie ete verildi. 
~ kadınların nakliye, 
~~: sıhhiye, muhabere 
~~ıl 'rgah hizmetlerinde 
i~ası istihdaf ediyor. 

ltbJıtı hazırlanma devresi 
tr' lise 1rnizde başlıyacak-

l ltr h sınıflarına geçen 
'ak er yıl kampa çıka-

trlik .. . l' 1 h oncesı ta ım e· 
~ ııtı Ptıkları gibi genç 
~ taj ıt da böyle hazırlık 
lttd \~Çİreceklerdir. Mek
\ı; 1 faaliyetten sonra 

~l ıta verilecek olan 
~thı1~~sikaları asli hizmet 
~ ltllı· an nisbi bir mua· 

\ ,tktcbn edecektir. 
1tıtı d talebesi olmıyan· 
~ ~~t e ayrıca kurslar 
tbi ır. RUZVEL T ZEVCESILE BERABER Pro· · k ~l e~e . Jenın amutayda 
~tla sı bilhassa kadın İstanbul 3 (Özel) - Cumurreisi intihabı neticelenmek 
ttli ttıınız tarafından ha- üzeredir. So11 dakikada gelen haberi~; Ruzvelt'in rakibini 
~ eıahUrata vesile ola- yenerek tekrar Cumurreisliğine seçildiğini bildirmektedir. 
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~~ tayyare fabrikası kuruldu birçok fab
~·~~lar da derhal silih yaoacak hale kondu 
~~- .ı\ı Beobabter 
\,~ıtı id ~an gaze
~~ ltıgi~ıasına na -
4. Ilı h· terede mu
'ftl ır ·ı 

ıtet• sı ahlanma 
~ 1 

fıı.b • \'ardır. Bir 
b ha1{1~alar harb 
'tlah, : derhal 
bir Unal ede-
!~t. ~ekle sokul ·-~fiW~~;j!ıl 
ıJj~ bu fabrikalı~·---=~ 

~ llı aşka sana . 
~l k eşguldürler. 
da .ı •sa bir za·~-=~~~'=""',_~~-=~~~~~~ 

~t 'ltrb ~ ~ t~lcr d' al tayyare yapa· ışını, lngilterenin çok tanın- celeri bugünkü teslihat ted-
~q~tt ır. mış müesseseleri olan, Ostin, birlerinin fevkaladeliği olan 
tit.,.~ diyor kı' ·. B 1 D · 1 R R -ıya b risto , aım er, otes, o· ihtiyaçlarını temin edecek, 

~~ 1~a ükumeti, hava ,'I. tı:ı h ver ve Standard adındaki ondan s h b 1° d fttj i a sus tayyare mo- onra, arp a ın e 
~ illa) firmalara yüklemiştir. k b" '"dd t · · d · -' 11.Jt

1 
f etnıek üzere ken- ısa ır mu e ıçın e serı 

~~ n . abrika yaptırıyor. Resmi beyanata göre, bu imalatına geçecektir. Bu fev-
tıı~~anyada bir devlet fabrikalar havacılığa yalnız kalade vazifenin hususi en· 

hPıl Ustrisi kurulması "munzam,, motörler imal ede· düstriye yüklenmemiş olma-
V,~e.d a.n teşebbüsler bu· ceklerdir. Bizim, araştırıp sının sebebi, bahsi geçen 

\'<ı' ar b.. - k b. 14 ~etle ~yu ır mu- haber aldığımıza göre vazi- altı fabrikaya yabrılmış ser-
\ i ç~rtk .. gızli tutulabil- yet şu merkezdedir. mayenin sulh zamanında, fa-
k'1t. f u. bahsa mevzu İngiliz hava silahının esas b l · d ~.'llllbl! .abııkanın inşaatına izini i e temın e emiyeceği 
~t, rı devam edilmek- ihtiyaçlarını, önceden olduğu dtişüncesinden doğmuştur. 
~\'"' b gibi, hususi firmalar temin Fabrika mahfillerinde bu ye-

ttie' •.kanlığı, bu devlet edeceklerdir. Ancak devle- dek fabrikalara "gölge fab-
tıun in 'd · · b 1 f b ·k lk d 1 k t• ve ı aresı tın g ata a rı ası i ön· rikalar a ı veri me tedir. 

Askeri kuvvetinizi yakından gördün1, tayyarecisinden denizcisine kadar 
her sınıfın yüzünde vazife aşkı ve kuvvet ve kudret imanı okunuyor 

İstanbul 3 (Özel) - Dost ı _.... ... 
Yugoslavyanın kıymetli baş- Sa Ma1· este Edvard mühim 
vekili Stodiyanoviç beyanat-
ta bulunarak demiştir ki: nutkunu mecliste söyledi 

Reisicumhur Ekselans A-
tatürk gibi yi1ce ve dinami
ki bir varlığın !evk ve ida
resile bu kadar az zamanda 
eld ~ etmiş olduğunuz neti· 
celere hayranım. Sizin her 
yılınız başka memleketlerde 
onar yıllık ve hatta yüz yıl
lık devirlerden daha verimli 
olmuştur. 

O, yeni Türkiyenin hakiki 
- Sonu 4 üncüde -

Bulgar Kr 
Stadyanoviçe 

bir ziyafet 
verdi 

KRAL BORIS 

Sofya 3 - Kral Boris, 
Ankaradan dönen Yugos
lav Başvekili Stadyanoviçe 
bir ziyafet vermiştir. Stad
ya lOviç, Bulgar Başvekili 
Köse İvanof ile de görüş
müş sonra Bulgar hüku
meti tarafından kendisine 
tahsis edilen trenle Bel-
grata hareket etmiştir. 

Romaııya kralı 
Çekoslovakya seyaha

tinden döndü 

Bükreş 3 (AA) - Kral 
Karol ile veliaht Mişel v~ dış 
bakanı Antonesko bugün 
Çekoslovakya seyahatinden 
dGnmüılerdir. 

~~- -~~----~-.... ----~----~~~----~ 
Uzak Şarkta Ingiltereye endişe veriyor, 

n1illetler cemiyeti ıslah edilecek 
'9 ranm geçeceğini ümid. etti

<1 gını söylemiştir. Ingıltere 
~ hükumetinin sulhu muhafaza 
j ve müdafaa yolunda sarfet
' tiği mesai anlatılmış ve sul
( hu tutmak için lizımgclen 

tedbirlerin alındığı ilave edil 
miştir. 

:ı ı ı ı ı ı ı il 111111111111111111111111111111il111111111 !! 

~ Atatürk'ün ~ 
§Ve ~lussolini'nin nu-~ 
: tukları ve sulh ~ 
: Belgrat 3 - Vreme ga· § 
§ zetesi, Ankarada Büyük 5 
E Millet Meclisinin açılması s 
E münasebetile Türkiye cu- s 
E murreisi Atatürkün beya- S 

SA MAJESTE EDVARD ~ natını mevzuubahis eden s 
Londra 3 (Hususi) - ln

giltere kralı Sa Majeste Ed
vard havanın yağmurlu ve 
soğuk olmasına rağmen 

avam kamarasına g'tmiş ve 
orada mühim nutkunu irad 
etmiştir. 

Kral nutkunda hükumetin 
siyasetinin uluslar sosyete· 
sine istinad ettiğini, uluslar 
sosyetesinin ıslahı için diğer 
devletlerle beraber çalıştığını 
anlattıktan sonra uzak şark 
hadiselerinin lngiltereye bü
yük endişeler verdiğini. ci
hanın geçirdiği siyasi buh-

~ bir makale neşretmekte s 
§ ve Atatürk'ün Ankara'da E 
S İtalya başkanı Mussolini'- § 
5 nin Romada irad ettikleri § 
E nutukları sulhu idame ve E 
; muhafaza edecek mahiyet· § 
§ te muazzam birer beyanat § 

1
§ olduszunu yazmaktadır. E 
iiıııııııııiTııııııııııııııııııııııııuııııııııı1111= 

Muhacir 
Kardeşlerimiz 

Vilayetimize gelecek 3 
ncü muhacir kafilesi dört 
gün evvel Nazım vapurile 
Varnadan hareket etmiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
-----------------0000~--~~~------

Yaşa varol Atatürk ••• 
n~ üyük dahi şef bir iki gün evvel senelik büyük nut: 
Hl.:.I kunu söyledi. 20 milyon Türk büyük Türkün ateşlı 

ve veciz sözlerini heyecan içinde dinledi ve okudu .. 
Büyük şefin bütün devlet işleri hakkındaki direktifleri, 

tavsiyeleri bir senelik çalışma programımızın ana hatbnı 
teşkil edecektir. Yüce Atatürkün Türk ordusundan ve Türk 
lskenderundan bahsederken şunları söylemişti: 

" - Orduya verdiğimiz ehemmiyetin ne kadar yerinde 
olduğunu her günkü hadiseler gösteriyor. Kuvvetli bir hava 

ordusu vücuda getirmek yolunda emniyetle yürüyoruz. Ordu
muzu en yeni vasıtalarla techiz etmeğe çalışıyoruz.. Milleti· 
mizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük bir meselede 
İskenderun ve Antakyanın mukadderatıdır. Fransa ile aramız· 
da tek ve büyük mesele budur. Bunun üzerinde ciddiyetle 
ve kat'iyetle durmağa mecburuz ... " 

Ordumuzun yüksek kıymetini, ve Antakyaya olan şiddetli 
hasretimizi Atatürk'ün ağzından dinlemek insana büyük haz 
derin bir ferahlık ve emniyet veriyor. 

Halk bu nutku dinledikten sonra heyecanla şöyle haykı-
rıyor: 

- Yaşa varol Atatürk ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
_.. •• :...- · - ~· . J. .. . -
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Tekin olmıyan 

Mezarlıiın bir 
titretmiş 

Geçenlerde bir arKada11n 
evine uğradım. Orada başın
dan pek garip ve meraklı 
vakalar geçmiş bay ( ... ) ın 
bize tekin olmıyan mezarlı
ğın garip esrarını meydana 
çıkaran h:orkunç bir macera
sını dinledikten sonra ona 
bu ibret verici · korkunç 
vak'ayı gazeteye geçirmek 
için müsaade etmesjni rica 
ettim, bana şu cevabı verdi: 

- Benim ismimi ve bu 
vak'aya karışan arkadaşların 
adlarını zikretmemek şartile 
yazabilirsiniz sonra bu vak'a 
olalı belki on beş sene 
oluyor. Bu müddet zarfında 

inkilibın fikirleri nasıl açtı
ğını ve münevver bir gencin 
ta ozamandan batıl itikatlara 
karşı nasıl meydan okudu
ğunu gösterdiği için neşrin
de fayda olsa gerektir. 

Biz de hakikaten bu çok 
meraklı ve heyecan verici 
macerayı aynen aşağıya nak
lediyoruz: 

" Bay ( ... ) çok görmüş, 
meraklı ve heyecanlı vak'a
lar geçirmiş bir zattır. Ara 
sıra bize sergüzeştlerinden 
bazılarını anlatır. Geçenler
de aday;a giderken alt kama
rada bize başından geçen 
ıu acib ve mucibi ibret ha
diseyi nakletti: 

( ... ) vilayetinin kazaların· 
dan birinde kaymakam ve 
jandarma kumandanı vekili 
idim. O sene Anadoluda 
müthiş bir kış olmuş, bütün 
yollar karla kapandığından 
bir tarafa çıkmak imkanı 

kalmamış, kasabanın ileri 
gelenlerile ocakbaşı sohbe· 
tine dalmıştık. 

Günlerimizi kiğıd, tavla 
oynamak gibi basit eğlence
lerle geçiriyor, geceleri ayaz· 
da keten helvası çekiyor, 
geniş erkin minderleri üze· 
rinde akik renkli çay içiyor· 
duk. Bazan da o zaman her 
tarafta moda olan isparizme, 
ipnotizme "tecrübeleri yapı
yorduk 

Bir gece gene böyle bir 
tecrübeden sonra söz, f ev
kaltabia hadiselere, esraren
giz ve manevi kuvvetlere 
intikal etti. Ölen kimselerin 
ruhları h er zaman etrafımız
da dolaştığından, gece vakti 
destursuz basanların çarpı· 

lacağından, cinlerle şeytanla
rın karakedi, kaz, ördek 
şeklinde gözükmekte olduk· 

şehir halkını 

' esrarı ••• 
tarından bahsedildi. İçimizde 
mektebten yeni çıkmış, ( ... ) 
ya giderken tipiye tutularak 
havanın açılmasına intizaren 
biJmecburiye kasabamız da 
misafir kalmış genç bir 
meiyet memuru vardı. 

Dedi ki 
- Baylar, bu ıöyledikle· 

rinizin hepsi hayalden ibaret
tir. Kainatta her gün gördü
ğümüz müsbet ve tecrübi 
hayat ve hadisattan başka 
hiç bir esrarengiz kuvvet 
yoktur. Ölülerin etrafı· 
mızda dolaşması, cin~ şeytan 

hikayeleri çocuk masalların· 
dan başka bir şey değildir. 
Ben. bütün bu geceyi. içinde 
taze kefenli bir cenaze ya
tan mezarın başında geçir
mekten, bir ölü ile koyun 
koyuna yatmaktan perva et-
mem .. 

Herkes susmuş, oda da 
derin bir sükünet hasıl ol· 
muştu. Yalnı;ı; ocakta alev 
alev yanan meşe kütükleri· 
nin çıtırbsı, bir köşede 

kaynıyan semaverin horultusu 
işitiliyordu. Lapa lapa yağan 
karlar pencerelerin pervazla
rını buzdan şeritlerle örüyor, 
Kanunların sert ve çılğın 
rüzgirları ağaçların kuru 
dallarını harpalayıb inleti
yordu. 

Ocak başındaki mindere 
bağdaş kurarak çubuğunu 

tüttürmekte olan bacı mai
yet memuru bay ( ... ) yın bu 
iddiası üzerine kınalı sakalını 
sıvayarak dedi ki : 

- Bu gece " iyi saatte 
olsunlar,, mezaılığına gidip 
gelebilir misin? 

Mecliste hazır bulunanlar 
derin bir haşiyetle sarsıldılar. 
Bazılarının uğradıkları havf 
ve heras o derece müthiş 

idi ki, parmaklarını avuçları 

içinde kısıyorlar, çenelerini 
zangırdamaktan muhafaza için 

büyük gayretler sarfediyor
lardı. 

(Sonu Yarın) 

Dünyanın en 
hızlı giden 

• • 
2emısı 

Dünyanın en hızlı giden 
harb gemisi (Valmy) ismin
deki Fransız kru</azörüdür. 
Bu gemi son yapılan bir 
tecrübede saatte 84 kilometre 

·Enver paşa-
nın casusu 

- 17- YAZAN: •• 

Prens bir manda gibi içiyordu 
Aşkolsun Lidaya .. Çok 

doğru bir buluş doğrusu bu! 
Haydi şatoya marş.. Marş!. 

Diye haykırdı fakat.. Türk 
prensi dostumuza tavşanların 
ne kadar ahmak hayvanlar 
olduklarını göstermek isti
yordum. Hele biraz müıaade. 

Prensin ikinci bir emri 

üerine otomobiller durdu. 
Otomobillerin kuvvetli pro
joktörleri ormana doğru 

tutuldu, biraz sonra bir sürü 
tavşanın otomobillere doğru 
geldikleri görüldü. Bunların 
bir çoğunu diri, diri tutmak 
mümkün olabildi 1 

Avcılar, prens Ottonun 

c Jlalkm .... ) 

Karşıyakalı -
lar vasiyet 

yazıyormuş!? 
Anadolu arkadaşımızın 31 

Birınci Teşrin nüshasında 
" Karşıyaka vapurları ve 
halk ,, başlığı altında ve 
Çimdik imzasile yaz1lao yazı· 
yı okudum. Dikkatsizhk ve 
önem vermiyerek sallantıya 

bırakılan ve bir gün balık
lara şölen çekilmesi pek 
muhtemel olan Karşıyakalı 

ku ' ban namzetlerinden biri 
bulunduğum ıçın ben de 
duyğularımı yazmağa karar 
verdim, önce şunu söyliye· . 
yım: 

Gördesli bay Kazım, gö
rüşü ve buluşu cidden çok 
kuvvetlı bir zattır. O, bir 
vakitler lzmir ve Manisa 
Umumi meclis üyesi iken ne 
cevherler dökmemişti. Onun 
bazı arkadaşları, pek haksız 
olarak bay Kazımın çabucak 
kızıverdiğinden ve bir bom· 

ba gibi infı lik ediverdiğin
den bahsederler amma bay 
Kazım sözü sohbeti yerinde 
ve hiç de haksız olarak kız· 
mıyan bir yurddaıtır. 

Onun arada sırada parla· 
dığı ve kızdığı işler, işte 

böyle halkın hayatile oynan

dığı ve bir işe önceden 
önem verilmeyip sonradan 
telaşe dütUldüğü meseleler
dir. 

Her gün sabahları Karşı
yakadan kalkan sekiz vapu
runun kalabahğını ve ayakta 

duran öğrencilerle bayan ye 
bayların çektikleri sıkıntıları 

görseler hiç kuıku yok, bay 
Kazımın buluşunu bir harika 
olarak kabul ederler. 

Kağıdcı bay Kadri ve kay· 
makam bay Tahsinin bundan 
ötürü koşarak hemen bay 
Kazımı tebrik etmekteki 

kadrışinashklarını doğrusu 
ben de Karşıyakalılar namı· 
na takdir ederim. 

Vapurların çürüklüğünü 
Anadoludaki yazıda okuyan· 
lar ne olur ne olmaz diye 
bundan sonra sabahları evle· 

rinden çıkarlarken birer va· 
siyetname bırakmıya karar 
verdikleri kulağı delik haber
cimiz söyliyor. Biz de inan
mamak için ortada bir sebeb 
görmiyoruz. 

YUMRUK 

katetmiştir. Valmy 130 metre 
uzunluğunda 11 metre 60 
santim genişliğinde su kesi
mi 4 metre makine kuvveti 
80 bin beygir kuvvt tindedir. 

bu mahareti alkışlandıktan 
sonra, yüksek ve kayalık bir 
tepe üzerinde bulunan şato
nun yolunu tuttular. 

*** Berlin kibar aleminin 
şühret sahibi bir prensi ol
muştu. Halbuki elinde henüz 
böyle bir vesika yoktu; Ber
lin Osmanlı sefirinin de, şim-
dilik Berline gelmiş bir Os
manlı şehzadesi olmadığını 

ilin etmesi :çok mümkündü. 
Fakat • .,. için işi mukadde
ratın tabii cereyanına bırak
maktan başka yapacak bir 
şey yoku. .... 

Şatoda yalnız muhafızlarla 
biraz hizmetçi vardı. Prens, 
bu arada misafir ve*** fev· 
kalide, fakat makinemai bir 
hareketle karıılaıtılar. 

Olur mu olur 
•• 

Yaemur yağdı adam milyoner 
oldu! •• 

" Şu Şin Şov ,, ismini ta
şıyan bir revü Londrada 
2238 defa temsil edilmiş 3 
milyon 500 bin lngiliz lirası 

varidat temin etmiı ve revü
nün yazılarını yazan Oscar 
Asche de 200 bin lngiliz li· 
raıı para almıştır. 

Mauçesterde bulunan dra
matik muharrir Oscar Asche 
golf sahasına oyun oynama 4 

ğa gidiyor. O esnada yağmur 
bütün şiddetile yağmağa baş-

layınca Oscar Asche civarın· 
daki otele sığınıyor. Ve va· 
kit geçirmek için bir pando
mima kaleme alıyor. Ertesi 
gün yağmur dinmiyor. Oscar 
Asche o gün de akşam ye
diye kadar yazmakta devam 
ediyor. Ve Glaskova döne· 
rek Otello piyesinin_temsilin

1 
Asche'e fazla olarak yüzde 
yirmi telif ha"kı vermeği 
de kabul edince güç hal ile 
temsillere başlanıyor. 

Bir yağmur günü zarfında 
yazılan bu eser 17 inci haf
tada 100 bin lngiliz lirası 

getiriyor, halk fiyatların yük
sek olmasına rağmen rağbet 
gösteriyor. Ve bu işle ala
kadar olan herkes mühim 
bir servet kazanıyor. 

Asche kazandığı para ile 
iktifa ederek bir çiftlik alıp 

ziraate başlıyor. Fakat talih 
yav·er olmuyor, bütün serve· 
tini kaybedince, eski revüsü
nü tekrar ortaya atıyor. Halk 
arasında bir zamanlar büyük 
bir şöhret kazanan Şu Şin 

Şov tekrar oynanıyor. Halk 
. bu sefer de o kadar fazla 

de bulunuyor. 
rağbet gösteriyor ki revüyü 

Musikişinaslardan Frederik 
Narton onun eserini besteli· birkaç sc ne müddetle oynat-
yeceğini vadediyor. mak mecburiyeti hasıl oluyor. 

Bir adam (Şu Şin Şov) 22 38 temsil veriliyor. 
un sahneye konması için Şimdi Oscar Asche ka-
3 bin lngiliz lirası sermaye zandığı büyük servetin ida-
vazediyor, Asche'in karısı resile meşgulmüş. Ve golf 
da mücevherlerini terhin ede· oynarken yağmağa başhyan 
rek 3 bin lngiliz lirası teda- yağmura minnetle teşekkür 
rik ediyor. ediyormuş. Kazandığı 200 

Tiyatro müdürü bu revü· bin lngiliz lirasının bizim pa-
nün 20 haftada elli bin st"r· ram1zla takrib~n bir milyon 
ling temin ettiği takdirde dört yüz bin lira tutmaktadır. 

oooooooooooooaooooooooooaoooooo 

Kafkasya da 
Bir Mabed 
Bulundu 

.. •• • ıt 

Burada Ateşe 

Tapıyorlarmış ! .• . 
Kafkasya'da Baku ş ~hri 

yakınında ateşe tapanlara 

mahsus bir mabet keşfolun-

muştur. O civarda bu mez· 
hebe girenlerin hepsi hafta

da bir kere 13 üncü asırdan 

kalma bir har"*bede toplanı
yorlar ve ateşin etrafında 

dua ederek dönüyorlarmış. 

Anlaşılıyor ki en eski iti-

katlar, medeniyetin bu ka

dar ilerlemesine ve tekamül 
göstermesine rağmen gene 

taraftar bulmaktan hali kal-

m yorlar Maamafih Kafkas

ys gibi kışı çok kuvvetli 
olan bir memlekette ateşe 

tapmak pek te garib ve aca· 
yib telakki edilecek bir adet 

değil, halk hiç olmazsa bu 
suretle ısınmanın yolunu 
bulmuş 1 

Geniş ve eski usul bir sa· 
Ionda beyaz av eti veya ka
dından mürekkeb bir ziyafet 
başladı. 

Prens, bir manda gibi içi
yordu. Kadınlar, birinci sınıf 
artist olduklarını göstermek 
için bütün marifet ve numa
ralarını, ·tabii sahnedekiler· 
den çok daha cazip ve bu .. 
susi şekilde- gösteriyorlardı. 

Almanyada da asilzade 
prensler ahlak noktasından 
çok aşağı bir mertebede dir· 
ler; Osmanlı hanedanı prens· 
leri ile Alman hanedanları 
prensleri aı asında rezalet 
ayni seviyede hükiim sürer. 

Genç prens çok sarhoş 
oldu; sahte Osmanlı prensi 
*** yi hayrette bırakacak . 
rezaletler icad etti. Alman 

l Habeş şimen-
diferlerinde 

tenzilat 
Kral ve l\iussolini için 
lüks vagonlar geliyor 

Cibuti ile Adis-Ababa ara
sında iıleyen Şimendifer Şir
keti müdürlüğü ile ltalyan 
makamatı arasında yapılan 
son itilafa nazaran tarifeler
de mühim bir tenzilat icra 
edilmiştir. Yeni tarifeye gö· 
re yolcular yüzde20 ıla yüz-
de 30, emtia yüzde 20 ili 
yüzde 60, memurlar ve as-
kerler yüzde 50 ili yüzde 
60 gibi bir tenziJattan istifa· 
de edeceklerdir. Emtia nak· 
liye ücretleri geliriyle; Şi
mendifer müdüriyeti, ltalya· 
dan lokomotif, araba ve bil-
hassa Kral ve Mussolini için 
lüks vagonlar, mübayea ol
muştur. 

İkiz kız kardEş
ler, kocaların-
dan avrıldılar 
İkisi de hamile imiş 
Amerikalı iki kız kardeş-

veliahhnın rezilane baskına 
uğradığı çıplak dansta yap
tırdı. 

Çok içtiği için ertesi gün 
hiç bir şeyde kımıldıyacak 
hal kalmamıştı. 

"*"' esasen bu şatoda bir 
kaç gün kalmak istiyordu. 
Bu suretle lstanbuldan prens· 
lik vesikal•uı gelinceye ka· 
dar Berlinden uzak kaJabi•e· 
cekti. 
Lidanın itirazlarına rağmen 

şatoda bir hafta kadar kal
mak imkanı bulundu. 

Hafta sonunda lstanbuldan 
*** ye gelen bir telgrafı otel 
müdürü şatoya gönderdi. 

*** için artık korku kal· 
mamıştı. Lazım gelen ünvan 
rütbe, nişan ve saire emin 
bir vatıta ile Berline gönde-

4 ikinci T et'!--

DUNYADA 
NELER ow? 

OLUY IL . 
ihtiyarın f elsef.e~1" 
·~ ransanın en ıb ~ 
il.mi kadını bayan Bolll 90 

ron 108 yaşına bastı. df' 
münasebetle gazetecilere 

di ki: ""' 
- lnıan otuz yaşıD~ 

dar ümid besliyor; ot OJPİd 
altmışına kadar boşuo• ..-· 
beslediiini anlıyor. Altlll, 
dan itibaren başkaıı .,. ~· 
ümid besliyor, sekseD dOjO• 
da, hayal ile ömür sOr 
nü anlıyor. ., il-' 

insanın en iyi çagt par 
yaştır biliyor musuauıl . bİ' 
san. İnsan o zaman yeo',,ıı• 
ümide kapılıyor: Yüı Y' 
kadar yaşamak üm!di .. d ]e 
Gürültü ile muc8 k~°' 
~ tomobillerin kl•ktırlı• 
~ çalmaları v .Y'91 011~8 
Hayır bizde degıl, ç ofdO' 
klakson çalmak yas k 

1111
1· 

ğu gibi. şoförü kora• r,d.
ğa mecbur eden yaya 1

1
yot· 

da ağır para cezası ahll be• 
Bunu yapan Hapıburg citİ 

lediyesidir. Belediye :tt• 
gazetecilere şu beY'11 

bulundu: uo&a" 
- Vaziyetten ınelll~k~,t· 

Bir kere yayalar çok dı ibtİ' 
li yürüyorlar, şoförler ,urV 
yatlı davranıyorlar ve 
tü kesildi!.. 

1 
Tramvay rayla~•'' 

i:ı ariste birçok tr•
0 

yol· 
~ hatları kaldırıldı, ft' 

b · 1 t · orlar· 1 larda oto üs ış e ıy 
1 

yor 
ki amma raylar ne ~ u oılrcİ' 

Bu rayların çoğu e 1110b' 
lere satılıyor, eritiliyor, Si' 

l yor· 
telif işlerde kullaoı 1 t'OJett' 
çokları da, on •811 ı b•tat' 
boyunda kesiliyor "e ,,.ıJ 

diye satılıyor. Ya~~ ·'°i ',t 
üstünde kağıt preıı 1t 111 

rüyor. r dl" 
Bu raylardan Ber 111 ~ 

kanlarında da satıhY0' 6f'tl 
Hatta rayların üstüoe. 

1ııf•~ 
J~vhalar yapıştırınışl•'~re·~ 

1 rıs hatırası. Maden-Sa ti•~'~ 
hattından bir parÇ•· / 
olduğu garantidir." ,..,..,. "1' 
~sbriol "' lerden, Luiz ile e N "yor'-
bundan iki yıl önce. ;,11 i~~ 
ta, bahriye zabitlerııı ·şl~ 
Röy ve Rey ile evleooı• ıt0' 

· teı _1 ,, Bal ayları geçıp ·~İJJe 
evde oturan çi~te 1~,d~' 
birbirlerinin deogı ;k0..,ı1' 
!arını anlayınca, ın• ,y~ 
müracaat etmişler ve yı'tP1 , 
kararını almışlardır. .,11'1~ 

• 1 f~ .... ~ 
ortada bır m~s~ e d_.,,. 
ikiz kardeşler ıkı •Y 
de hamile imişler··· ,ı' ... , 

ii eti" •!., 
rilmişti. Bunun ı 9erJJ" 
bir behane bularak ~ 
avdeti temin etti. il ,, il~_,. 

***• Berline dön d 01 t J 
olarak polisteki k•Y 

1

0~e~ t 
hih ettirdi, sonra 

111 ıiY,I~ 
bir ziyafet verdi. 8~ t•o" 
sayesinde, mabud k~ıobu-' 
tevassutile Prusya ~6' 

kaydedildi. ;bt•" ~ 
Lida da, kararı 

111 
,e ıf 

nüşünde *** yi Alo> ati•""' 
ahtına takdime h•' 

6
,, 

j di. d j •'''oto 
Osmanlı şeh~a. e5 eJJ• ~ 

ilk aile ziyafetını, P~ Ş•' 1, 

d. p . aı' f eflr d pıll 
ver ı. rensın h 11e ı dl' 
en kuvvetli bir .. '1ııbol;et~' 
en büyük rükoiiDU 1ıet 1 

yorlarmış gibi hare 
ler. t•r) 

(Ar1'•'1 
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11. ·_ -enıası 
~l l<OTOP

t iDARESi 

f :i··•••••ö•ô°K·;.o~R·······1 ~~ 
il M (!eVki Uğur 11 Dört senedenberi bek~e~!0cı'::nyanın biricik komiği 
9 e .,,~ it tl Charles Chaplin ŞARLO nun 

41 BiRiNCi SINIF • m A . 7 l 
~ t'trin cuma 
_\~dt11 itibaren 

,9 Dahili hastalıklar mütehassısı ! m STl ;L;i·aman ar 
)t , 41 Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta- .. [!l 
>ti 41 tarını her sabah saat deıkuza kadar ve öğleden sonra • 1 isimli ilk sözlü ve şarkıh büyük komedisi 

4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • ti FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 
~ . Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memdu~un labo- .. S SEANS SAATLARI -
; • ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesında. • f2 S l .. H .. 15 _ 17 _ 19 _ 2115 Camar-

~). )t 41 [Akciğer, karaciier, kan haıtabkları kans.ızbk, za· • 11 eans saa.t erı · ergu~ 
1 

• 
13

t .
1

A ' • 

~ansa )f. ~ 41 yiflik, kaıb hastaııkıan, mide, barsak böbrek hasta1ıkıan9 §ar1E~mtm•Ym~m~as11Ba 
~·Qti)Ale n~ ~ \ ~ ~ ............ , ...... vı••••••• e e e ee ed 

8 I "'9nald )t , Birinci Sınıf Mutabassıs :~mm•• mmm fzmır kahvec1ler1ne MU) e 
sözlü COLMAN ~ l Dr. Demir Ali ~ Güzin ~ Bir müddettenberi piyasada bulamadığınız kabvel~r _i~a 

._,q:~~~~~"~~~~~· • KAMÇI OüLU ~ . . n özel olarak yapılan Bebe ve Başar mark~ Paket Bısk~vıt· 

lk k C·ı T .. 1 h _ iElbıse boya·ve tenıız-~ ferini tekrar piyasaya çıkardık. Sayan lzmır .ha~kı.nan .ragbe-

ros Op •• • k• ı t ve enasu ~sta n leme evi n tini kazanan Bebe ve Başar marka Paket Bıskuvıtlerı güzel 
g osterır 1 lıkları ve elektrık ~ . ~ lzmirimizin en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

tedavisi tt !'f ~r nevı kostumlar, par- ~ Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 
• •1 l . 8 . . . b 1 ~ dısuler, paltolar, şapka- ~ 't . k d 17 4No da 

zmır - arıncı ey er so- ! . . .. ~ mescı camı arşısın a ' 
kagv ı Elhamra Sineması lar ıpekh yunlü roplar son D · Bisküvit yapım yeri: 1 . 

.t 
·--~ ollTAOA"' AVl"~ ıll ----

NOk TASI 

1 
' ,.ı \ • 

1 (:!" 
1 • ).$) 
. 1 ~ ı• 

L- at\7.;o! "-YR tt ı" -=-.
1 

~ 
l:O KTAt l 

t.~ÔZLERiN~l\tuHAF AZASI ANCAK 
~~ « PERFA PUNKTUELL >> 

Çe t~ınlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
•t rçıveleri ve güneş gözlükleri f zmir Kemeralb 
Lıı01 teli altında • Nafız Gözgördiiren saat ve gözlük 

nrıunuı. 

~k**~*~*~~~~*~***~~ 
DOKTOR & 

A. Kemal Tonay a 
Qakteriyolog ve bulaşık, salğırı ~ 
~ hastalıklar mütehassısı )t 
t1o h-.ıe istasyonu karşısındaki Dibek ıokak baıın· = 
4~ '-}ılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 
.Ş..''•t 6 ya kadar hastalarını kabul eder M 
~ ~•t eden hastalara yapılması lizımgelen sair ~ 
~ ) •e mikroıkopik muayeneleri i:e veremli buta- 1! 

'Ptlnıaaına cevaz görülen Pnomotorakı muayene- )t 
"''-atazaman yapılır. Telefon: 4115 H 

--.:__ ~~!~~~~~~:w;:r;~)t 
~~mm•H~~~~~~,_ 

llUSEYIN KAYIN ~ 
y Zarif, temiz, ucuz n1obilye evi ! 

'llleJc ve yatak odaları fevkalade kurulanmış ~ 
"~h kerestelerden yapılır i 

telif ölçü üzerine sipariıier kabul edilir. ~ 
Şekercilerde numara 26 i 

~kts~ ••a:t::SJl:::*2~~~~,!J 

d · · ·ı b h 1 ervım arkasında No. : SS tt erece Jtına ı e u ar a te· ~ lsmail Atamer . 
Telefon : 3479 ~ mizlenir, boyanır, ütülenir. ~ 

i!Z!2Z! ;az __ oıee n ızmir ikinci aeyler sokak ~ 

Doktor L1 numeru 61. ~ 
~~Jl;;.t;I·· ~~~ 

Saib Saffet l{aşıkçıoğlu zaman hastalarına kabul eder. 
Öğlen saat 12-14 ve ak· ikinci Beyler sokak fmn 

şam on yediden sonra her ittisalinde No. 64 

.... 

BES DAKİKADA 
Tanesi beş kuruş 

Fotoğrafınızı çektirmek istiyorsanız Kemeralbnda hükumet 
karşıstnda 34 numaradaki 

Türk fotojrafha .. nesine 
Müracaat ediniz, i~ten, sür'cttten ve~bu ucuzluktan çok 

memoun kalacaksınız ... 
Foto Süleyman ve Kadri 

~"izı -~ehmet;zeki 
Kemeraltında Hükümet karşjstnda numara 24: 

Hiç bir yerde şubesi yoktur -----
Cıkmaz kokuları, tuhafiye evi 

~1. Akagündüz ve Niyazi Çabuk 
BALCILAR NUMARA - 145 . k. . ,. 

engın ışesı 40 renk üzerine Kız markalı "!-rti. kvmaı boyası lS kuruştuı 
Yüzünüzde ı çil~var diye'.:merak ~etmeyin çil _ kıremleri~iz 

'geldi. Meyusları;;leVfndirmeğelbaşiad•. :Her tür in - zevkinizi) 
!ökıayacak kolonyalar da--vardır. ~ 

Türk Hava Kurumu 

~- 1. Na On 
1) ,01aıak istiyorsanız biç durmadan ( ZENGiN 
d lllde11 bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 

ıı; oİ ke11dinize hizmet etmit olursunuz: Müıterilere 
~t lllak üzere günde on ve haftada elh kuruı tak-
~ 'atılar. Zengin kiıesi birçok vatandaılari zengin 
ta~'r vermiıtir. 

• liOkümet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
. ZENGiN KIŞESI 

__.....,_asaıwwe+I 

fiyaka EGE sineması~ 
lo il. 1' •ıri~-Cumada~ itibaren 2 ıabeıer birden ~ 
' 1 - Sefiller ' 
\ flh.'fıJ.erı Türkçe sözlü Viktor Hugo'nun ölmez ese.ıi 
'< 'hnlar : Fredric March - Charleı Laughton 

~Gökyüzü ateşler içinde 
b~ 'Ooo tayyarenin istirik ettiği hairkalar filmi 

\JtıyELER : Birinci 25, ikinci ~ 
lllba ve Perıembe Birinci 15. ikio:ıi 10 kr. 

ıs .. ~-··---··-----

Satış yeri: 9 EYLUL Baharat deposu 
Telefon 3882 

Hususı: 

Şifa Balık Y aiı · 
Şerbet gibidir. Gıda kudreti emsalinden çok yükıekbr. _Alırken 

ECZACI BAŞI 

SÜLEYMAN FERiT 

HUŞUŞI 

Şifa Balık Ya2ı 
Etiketine dikkat ediniz. Bu etiket temizlik ve 

safiyetin garautiıidir 

[~ rlMilvonlara doğru 
Evet rmilyonlar f 

sözü artık yalnız 

romanlarda ve ma· 
sallarda geçiyor. 
Fakak bu peri hi
kayelerinin liçinde 
·dalaşan: milyonların 
bu z11mandada bir 
hakikat olması 
mümkün olabiliyor. 
işte Keçecilerdeki 
(Milyonlar giıesi) 
bir vatandaıımıza 
(200000) lira ka· 
zandırmakla hali 
bir rüyayı tatlı bir 
hakikate kalbetmiş
tir. 

Yeni tertip 22 
inci tayyare bile
tinizi (14741) nu-
marala büyük ikra- -
miyeyi kazandıran uğurlu Milyonlar ki!e~inden alanız .•. 

Hariçten siparit vukuunda biletler sur atle gönderabr · 
Keçeciler caddesi 134 No. bay HA YRı AKDÖLEK 
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OONYA POLITIKA$1: 

Prag'da Neler Konuşuf~uıı!ı" 

~ütün ~iyasası Fevzi 
inhisarlar mübayaata 
başladı Amerikalılar 

da iştirak ediyor 

Çakmak Bükreşte 
ve Köstencede pek parlak 

bir şekilde karşılandı 

Hi:ıl erlin'de ltalyan Hariciye nazırı Kont Ciyano ~e ıııaııY' 
UL:JU arasında konuşmalar yapılırken Prag' da da o nbiııs 

kralı ile Çekoslovakya cumhurreisi Benes arasında ~05to· 
temaslar yapılıyordu. Bu münasebetle Romanya ve Çe rdacl' 
vakya Dış bakanları arasında yapılan konuşmalarda ile if 
ristan ve Avusturya meselelerile ltalya ve Alma~ya ıerde 
birliği yapmak hususları görüşülmüştür. Bu göruşı:xıeedi6P 
Sovyetlerin Orta Avrupa işlerine karışmağa davet 

Dünden itibaren şehrimiz
deki tütün kumpanyaları 

tütün mübayaası için memur• 
·ıarına emir vermişlerdir. 

Aynı zamanda İnhisar ida
resi piyasaya iştirak ederek 

mübayaata başJamıştır. Ame
rikalıların iştirak edeceği 

haberi piyasayı harekete 
sevk etmiştir. 

Givurköyünde dün akşam 
piyasa 115 kuruştan başlaw 
mıştır. 

Akhisarda Limitet şirketi 
100 kuruştan açmıştır. Açı
lahdanberi 2 milyona yakın 
tütün 85-127 kuruş arasında 
satılmıştır. 

Rekolte simdilik 22 milyon 
tahmin edilmektedir. 

Dokuma iplik 
buhranı 

._._;. ···-·.....--Aile tezgahları 
sıkıntıda 

Ege mıntakasından gelen 
dokuma tezgih sahibJeri 
yani ikinci el iplik tüccarla
rın piyasada iplik bulama
dıklarından elleri böğründe 
dönmektedirler. 

Bu mıntakada çalışan 60 
bin nüfus dokuma iplik buh· 
ranından sıkıntı çektiği şi· 
kayet ediliyor. Tarife çıktık-

tan sonra Darağacında ki Şark 
Sanayi iplik fabrikası yalnız bir 

numara iplik çıkarmağa baş
ladığından iplik üzerinde 
iş yapan tüccarlar ihtiyaç· 
larını mecburen Adan~ men
sucat, Toros Çukurova ve 

Toros Rasim fabrikalarından 
temin etmektedir. 

Son günlerde bu mıntaka
dan da iplik çok az geldi
ğinden iplik buhranı baş gös· 
termiştir. Bu vaziyet karşı-

•!nda bir çok kasabalarımız 
halkı ancak dokumacılıkla 
temini maişet ettiklerinden 
sıkıntı çekmiye başlamış ve 
bu aile tezgahları durmuş 
gibidir. 
Maişetini ancak evinde ço

luk ve çocuğile dukuduğu 
bezi s&tarak geçinen bu 
kısım halkımızın iplik ihtiya
cını temin etmek lazımdır. 

Ehemmiyetle aJakadar ma-
kamların nazarı dikkatini 
celb ederiz. 

Dünkü borsa 
haberleri 

Çuval Cinsi 
1647 Üzüm 
5478 incir 
3206 Buğday 
164 Arpa 
180 Fasulya 
140 Bakla 

20 Kumdarı 
515 Pamuk 

7572 Palamut 

Fiat 
7,50-21,50 

7,125-18 
4,75-5,75 
3,625-375 

8-8 
4,15·4,15 

5-5 
45,50-46,50 

340-480 

lstanbul 3 (Özel) - .,Hamidiye,, kruvazörü bugün Köstenceye giderek büyük erkanı har 
biye reisimiz Fevzi Çakmak ile maiyeti erkanı 21 pare top atılarak selamlanmıştır. Mare· 
şal rıhtımda ordu ve büyük erkanı harbiye reisi namına mevki kumandanı tarafından ve 
hükümet namın Köstence valisi tarafından karşılanmıştır. Mareşal Çakmak ve refakatın· 
daki heyet ekspresle Bükreşe hareket etmişler ve orada büyük bir ihtiram eseri olarak 
yalnız kralın ve ecnebi devlet reislerinin istikbal edildiği Mogosaya istasyonunda sefirimiz 
ve refikası ve elçilik erkanı ile umum erkanı harbiye reisi general Sansonoviç ve diğer 
generaller tarafından istikbal edilmişlerdir. 

Cumurivet bayramı tam bir l Atatürk yeni 
millet bütünlüğünü gösterdi Türkiyenin ha-
Ankara 3 (Özel) - Yurdun 'her tarafından gelen ve sa- k•kA d 

yısı tahminin fevkinde olan telgrafların verdiği intibaa göre 1 1 atası ır 
Cumuriyetin 13 üncü yıl dönümü yurdun her tarafında 
ateşli bir şekilde kutlulanmış va tam örnek bir milJet bera
berliği duygu ve düşünce birliği göstermiştir. Cumuriyet 
bayramı millet malı olan bir bayram olmuştur. 

ispanyadaki komünist ve 
faşist çaroışması 

Bayon 3 - San Sabestiyen'de çok kanlı bir çarpışma 
olmuştur. Faşistler komünistlere bıçaklarla taarruz etmişler 
birçok kişi yaralanmış ve ölmüştür. Bu şehrin ahalisi mu
harebe başladığı gündenberi 80 binden 20 bine inmiştir. 

Asiler nihayet Madrid kapıla
. rına kadar dayandılar 

Madrid 3 - Nasyonalistlerin tayyareleri Madridi üç defa 
bombardıman etmişlerdir. Üç çocuk ölmüş 15 kişi yaralan· 
mıştır. Tayyareler bir çok yerlere mitraJyöz ateşleri de 
açmışlardır. 

Paris 3 - Asiler Madrid kapılarına kadar yanaşmışlardır. 
Madridi almak artık gün ve saat meselesidir, demek-
tedirler. 

Çimento 
İhtikarı yapanlar 
cezalandırılacak 

Çimento ihtikarı dolayısile 
Iktisad Vekaletinin vilayet· 
lere yaptığı bir tamimde 
ihtikarın sebeblerini sormuş
tur. Iktisad Vekaleti tamim· 
de en az bir çuval üzerinde 
yapılan satışlarda cari olacak 
fiatin 1 Haziran 936 tarihli 
resmi gazetede ilan edilmiş 
olan lstanbulda vasıta üze
rinde teslim 20 lira olarak tes
bit edilmiş toptan fiatle ancak 
fazla masraflarının ilavesinden 
ibaret olacağını ve bu suretle 
husule gelen fiate riayet et
miyerek daha yüksek fiatle 
satanlar aleyhine entüstriyel 
mamulatıoın fiatlerine tesbite 
müteallik kanun mucibince 
takibatta bulunulmasını bir 
çuval aşağı miktarda satışlar 
icin belediye nizaınah muci
bince fiat kontrolu yapılması 
lüzumu da bildirilmiştir. 

Ayda bin katil 
Amerika Emniyet müdür

lüğü bir istatistik neşretmiş· 
tir. Emniyet müdürü bay 

Aovert 1935 yılında Ameri

kada bir milyon 445 bin 581 
cinayet olduğunu gösteriyor. 
Bunların 12,445,581 adedi 
katildir. 

Bu hesaba göre ayda bin 
katil faciası olmuştur ki, 

Amerika halkının 84 de biri 

mücrim demektir. Bütün 

Amerikadaki hırsızların sa· 
yısı 3 milyondan noksan de
ğildir. 

Bugün Amerikada adam 
öldfü mek mühim birşey de-

ğildir. Amerikada bir iosa· 
nın diyeti on dolardan fazla 

değildir! Bugün Amerikada 
meslek erbabın 12 bin katil 
serbest yaşıyor. 

Hükumet bunları biliyor. 
Fakat hırsızların şerrinden 
elde edemiyor. 

- Baştarafı 1 incide -
atasıdır. Yepyeni, ap·ak ve 
şerefli Ankara yeni ve misli 
bulunmaz bir faaliyet enmu
zecidir. O daha şimdiden 
ayni sahada veyahut ki pek 
yakınlarda birbirini takibet
miş olan kültür merkezleri 
yetişmiştir. Ve onları elbet
te geçecektir. 

Geçit resminde askeri 
kuvvetimizi yakından gör
düm. Onda da Ankarada 
müşahede eylediğim ayni can
lılığı, ayni nizam ve ayni 
hareketi buldum. Dost ve 
müttefik Yugoslavyanın Türk 
ordusunun bu kadar iyi ye
tişmiş, zaptü rapt hususun
da bu derece mükemmel ve 
bu kadar şevk ve heyecan 
içinde görmekte ne türlü haz 
.duyduğumu söylemeye lüzum 
var mıdır? 

Tayyarecisioden cenizcisi
ne kadar ordunun her sınıf 
efradının simasında vazife 
aşkı ve ,[kuvvet ve kudret 
imanı okunuyordu. 

Ordu yanıbaşında büyük 
ş fini kıvançla selamlamak
ta olan halk partisini de as
la unutmıyacağım. Sai, ni· 
zam, harp ve sulh yeni Tür
kiye yurddaşlarının hükmü 
altındadır. 

Ankara'daki kısa ikame
tim bana milli bünyemizin 
en sağlam temeller üzerinde 
kurulu sağlam bir bünye ol
duğa kanaatını verdi. Her 
tarafta iyice tetkik edilerek 
geniş esaslara göre hazır· 
lanmış bir plaoın:mevcudiye
ti göze çarpmaktadır.LMimarı 
bizzat büyük şefiniz Atatürk 
olan bu planı ' tahakkuk et· 
tiren ise kendilerile uzun ve 
samimi görüşmelerde bulun· 
duğum Başbakan İsmet lnö
nü' dür. ................................................................................. 

Son Dakika: 

edilmemesi meselesi üzerinde de durulmuştur. .. effel 
mR ral Karol Prağa hareket etmezden bir g0 ":
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ldt.ıU Romanya başvekili Belgrada gelip Sovyetlerı def' 
Avrupa işlerine müdahaleye davet edilmemesi ve b~I eıiııe 
Jete karşı sıkı olarak ihtirazi bir politika takip edı .02 yo· 
metbu hükümdarın muvafakat eylediğini bildirmiştır· 111,ıı· 
goslavya dahi ötedenberı bu fikirde bulunduğundan ~~ısııf 
ya ve Yugoslavya politikaları bu noktada mutabık 
lardı. . c1·ri1dijİ 
~nı rağ mülakatına dair gelen telgraflarda bıi ~ sof' 
Llfllll veçhile burada dahi Romanya, Çekoslovakyanı dıJllıJ11 

yetler ile ittifakı v~ dolayısiyle bu memleketin kızıl oda b"' 
Orta Avrupaya girmesine bir geçit olmaması arzusun çe· 
lunduğunu Çekoslovakyaya haber vermiştir. RomaPY8

' s ıi~ 
koslovakya-Sovyet ittifakının şümül dairesinin ~u;edit 
muahededeki kayıt ve şartlara münhasır kalmasını 15 

, 

ni bildirmiş oluyor. ııd~1 
., eştede Macnristan ve Avusturya başvekilleri arkas~ et' 

mülakat bu iki devletin her işte birlikte hare e 
meleri esası üzerinde anlaşmayı intaç etmiştir. cı 

POLITIKA'l 
OOOOO«>OOOOOOOOOOOX>O>C>O-ICD-IOC>OOOO.-O:>C-O>CK>OOOC~ODO..<JOC.<JX>0-)()1~~ 9 
!40 sene nişanlı ; Vicdansız.~~ar 
duran ihtiyar- Çocuğunu kendı odi 

• n1ediğini söyle 01,ff~ Jar evJenlVOr Turanda gayri meşru boğ'~ 
Londralı Mis Hanticgton, elde ettiği çocuğunu ·r..,jf 

"''eti I>" 

bundan kırk sene evvel bir .Şerife ifedesini dei11 ço'a' 
mektep arkadaşile sevişmiş, tir. Doktor raporund• atoO' 
ve ailelerinden habersiz ni- ğun buğulmak suretife 
şanlanmışbr. Araya giren ğünü bildirmiştir. , 
bazı güçlüklerden dolayı ev- O 
lenemiyen kız, nişanhsile Afitap ÜÇ Çd.ııi 
mektuplaşmış, romanlar dol- P 

duracak kadar aşk neşide- cuk doğur "'' 
leri yazmış, ve şimdi de 13 Karşıyakanın Alıay~eriı.1;~, 
bin millik bir seyahattan hallesinde oturan e MP' 
sonra Vellingtona gelmiştir. Abdullah karısı AfitaP bf' 

b'r Nişanlısını rıhtımda bekliyen leket hastanesinde ~ııştııf 
ihtiyar nişanlı, sevgilisini tında 3 çocuk doğur ço~ 
görünce kızarmış bozarmış Çocuklaruı sıbbatlar1 

ve toy bir delikanlı gibi sı-
kıla, sıkıla nişanlısının alnın· iyidir. -" · ---·..:;r. .,........- cltS 
dan öpmüştür. Yakında ev- Yugoslavya n1e 
leneceklerinden bugün için 
hazırlıklara başlamışlardır. binası rf 

Sönmez aşka bir misal 1908 de temeli at•!;:91 ~~ 
teşkil eden bu kırk senelik goslav~a . meclisi b• ~e 
nişanlıları lngilizler ibretle sene b·ttı. . 5eıı 9 
anmaktadırlar. Tam yirmi sekıı 11e&e~ 

---•-• yapılan bu bina~ı~ JJlet' 

i Müdhiş bir dağ 
faciası 

İsviçrenin on üç bin ka
dem irtifaındaki Ciger da
ğında iki kardeş sporcuııun 
kaybolan cesedlerini bulmak 
için &önüllü çıkan sekiz ~Al
man genci de gittikleri yer· 
den dönmemişlerdir. 

bu kadar sürdUgu t 

edilir değil mi? bİ P', 
ııııt ~t 

Bir kere Balkan per r 
ladı, inşaat durdu: 811t d~. 
büyük harp çıktı, 1~ş~e" ~· 
du. Bütğe mesele5111 ~eıı ~İ' 
şaat yarıda kaldı ~~e e§ t' 
ri: Bu binanın yer111 i teıı' ( 
den cami vardı caııı rıll"~ ,ı 
)ine ba~ka bina ~u ili~~ 
ğursuzluktur dedıı ıeJ 

Bir avcı tayyaresi dağ et- durduruldu. 1929 dd~'· ·f' 
ratında günlerce bu gençleri d " ~ 

değişti, inşaat ur bO~ ..ı' 
aramış ve en sonra bulmağa '"" 

Nihayet bu sene, tııJI 
muvaffak olmuştur. · a ıdı 

Fakat bu zavallı sekiz kulak asılmadı, bı.P sP' 1( 
landı, küşat resOJ• y t ~ 

genç iki güme haline birbi.r- re . s· ·11· 'f ic• lerine sar.lmış ve donmuş lzmır ıcı ı ol 
bir halde görülmüş ve yer- murluğundan : .,,,et! 
leri tesbit edilmiştir. Şevket Lostar 'f~.ı, ~- &1 

b'•yiJP t' Şimdi arkadaşlar.nın cesed- vanile lzmirde u &Jtı'' ~jt 
lerini şehre getirmek üzere çala hanında 43 

11ate'~l 
başka bir kafile gitmek iste- her türlü inşaat :et V' {ı' 
miş fakat Berin zabıtası ka· liğile uğraşan Şe\1 rıt'ıı' i 

Ruzvelt Amerika reisicumhuru oldu filenin dağa çıkmasını men- rın işbu ticaret ~"iiıJlıe,, 
Nevyork 4 (A.A) - Gece yarısı Ruzveltin . rakibi Landon yalnız netmiştir. ·Kafile arkadaşla- caret kanunu h011ıııtl~~~~ı 

rının cesetlerini almak için göre sicilin 1873 .1 e~~,) dört devlette kazanmış gibi görünüyordu ve 10 devvlette rey almışt!· havaların iyi olmasını bekle- na kayıt ve tescı (1 
Ruzvelt diğer ·!4: devlette kazanmış ve 1() rey almıştır. mektedirler. ilan olunur. ,~ 
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