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• Japon askerleri arasındaki ıs yan böyümüştür 
KISA VE AÇIK 

lngilterenin uzlaşma siyaseti Hatt;ıy • • 
secımı 

' 
: Fenerbahçe - Beşiktaş ile 1-1 

berabere kaldı 
lngiltere ltalya ile anlaşma yolunda bir hayli ilerledikten 

ıenra Almanya ile de uzlaşma sabasına ilk adımını atmış 
bulunuyor. Londra Berlinle bir itilaf elde etmeğe karar ve
rir Yermez dost ve müttefiki Fransayı haberdar etmeği ih
mal etmemekle beraber bu teşebbüsü gene Pariste hayret 
Ye dedikodular doğurmaktan bili kalmamıştır. 

Bazı Fransız raıetelerinio yaıdıklarına bakılırsa lagilte
renin kolay kolay doymak bilmiyecek gibi görünen Alman 
midesini doyurabilecek lokmalar bulması bir hayli güç ola
caktır. Bununla beraber Berlin Londra ile anlaşmağı pek 
ciddi telekki etmiı ve oraya Hitlerin harici ve siyasi işlerde 
sağ eli sayılan Rubentropu göndermeğe uygun bulmuştur. 
Muhakkak olan bir şey vana Ingiltere, umu:ni bir harbın 
önünü almak içio tam mQnası ile bir sulh p roğramı takibe 
karar \'ermiştir. Bunu aczından ve korkusundan yap ..r adı · 
ğıuı idd;a eden logiliz Zuaat Nazırının sözleri de aı manalı 
değildir. 

SIRRI SANLI 

•• 
Uçok Ve Alsancak Muhafız-

gücüoü mağlôb ettiler 

GALlB ÜÇOK TAKiMi 
Milli knme maçlarını yap - ı Misafir takım heyeti umu-

nıak üzere Ankaradan şeb- miyesi itibarile enerjik bir 
rimize gelen Muhafızgücü ekiber. Kaleci orta haf ve 
takımı Cumartesi günü zaif sağiç takımın en iyi oyun-
çıkan Üçok takımını 3-1. cularıdır. 
yendikten sonra dün ikinci Alsancağın go:lerini birin · 
nıaçını Alsancak takımımızla' cisini Saim ikincisini Basri 

Y•pb. attılar. Basri ve Sabri mu· 
Hava çol< güzeldi, sahada hakkak birer gol kaçırdılar. 

binlerce seyirci vardı. ~·---
Alsancak takımını kendi: 

sinden beklenen oyunu oy
nıyamamasına rağmen Mu
hafııgücünü 0-2 yenmeğe 
muvaffak oldu. Enver, llyas 
takımın en fena · oynayan 
oyuncuları idi. Forvet hattı 
Hakkı istisna edilirse çok 
beceriksiıdi 

Almaııya 
Italyayı Yendi 

Berlin (Radyo) - Bugün 
binlerce seyirci önünde oy-

nanan ltalya·Almaoya Rugbi 
maçı Almanların 5 O galebc
sile neticelenmiştir. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

Koınite bugün t~planacak ve kanun nıandater 
devlet tarafından ilan edilecek 

• 

lSKENDERUNDAN BiR MANZARA 

Cenevre, 6 ( Radyo ) -
Hatay s r çim kanununa son 
şeklini verecek komite bugün 
fop'anacak ve kararlarını it
tifakla alacaktır. 

ikinci kanundaki politik 
anlaşma dolayisile Türk taleb
lerinden çoğunun kolayca 

tahakkuk etmesi ihtimali üs· 

tündür. Kanun mandeter 
devlet tarafından ilin edil-

mek üzere Cenevre konse
y.ne bıldirilecektir. Fransayı 

Lagrad ile Do Tessan temsil 
edilecektir. 

---------------------··---------------------

Feci bir • 
cınayet 

~~~~~----~-0000 ~----------~---

Mehmed Ali karısının ve tize-
sinin barsaklarını deşti 

Tepecikte Zey in mahalle
si beşinci sokaktaki 11 nu
maralı evde oturan Sandık
hh Mehmed Ali, karısı on 
sekiz yaşında Gülsüm ile 
teyzesi Fatmayı ağır surette 
yaralıyarak kaçmıştır. 

Gülsüm b :a ftalığını almış ve 
bakkala olan borcunu ver
dikten sonra aıtan iki lirayı 

- Sonu 4 üncüde -----·--- -
Çekoslavakva 
Ekalliyetler Hakkında 

Dün hastahanede bir mu· 
harririmiz Giilsüınün teyzesi 
Fatma ile görüşmüştür. Fat· 
ma başından geçen felaketi 

\ Te~ıinat Verdi 

ağlıyaı ak şöylece anlatmıştır: . 
Gülsüm ile teyze çocukları
yız. Ben ve Gülsüm Şayak 
fabrikasında çalışıyorduk. 
Gülsüm bu adamla sekiz ay 
evet" evlenmiştir. 

Her gün para meselesin· 
den kavga ederlerdi bir ay 
evvel büyük bir kavga etti
ler barıştırdık bu son Cu · , 
muartesi günü fabrikadan 

• 

Fransada Bir Mahkemede 

Paris (Radyo) - Dün söy
ı~d. ği bir nutukta Çekosla
vakya cumhurreisi B. Edvard 
Benes ezcümle dedi ki: 

Memleketimizde bulunan 

Eve gece yarısından sonra gelen karısına soruyor: 
- Nerede idin bayan? 
- GiSalümü eğlendirmek için tiyatroya gittim. 
- Evlı bir kadının yalnız başına tiyatroya gitmesi ~oğru mudur? 
- Sana yalaız gittim diye kim söylüyor? 
- Ya... Kiminle gittin sorabilir miyim? 
- Kiminle gideceğim, komşumuzun oğlu ile. Hatta loca parasını da verdi. 

- Peki görenler bu işe ne demişlerdir? 
- Vay hain, demek ki bana iftira etmeğe de cesaret ediyorsun ha .. Kafası gozu yarı-

lan adam, bir de ertesi günü karısı tarafından mahkeme huzuruna sürüklenince bakim 

yüıtı gözü bağlı zavallı adama sordu: 
- Haydi bayım kendinizi müdafaa ediniz bakalım. 
Eiçare adam yaralarının sızısı arasında karısının motör gibi işliyen çenesinden ve ak

tımki yediği dayağın acısından titriyerek şu cevabı verdi: 
- Aman bay reis, gen~ mi yanımdakini başlatacaksın. 
Ey okuyucu, ıu miskinin haline ve mahkemedeki cevabına: 

ve Uluslar kurumunun bu· 
babdaki talimatnamesina tev· 
fikan himayemizde bulanan 
ekalliyetlerin haklarını koru-
mak hükümet için bir şeref· 
tir. Bu hususta dostlarımız 
Fransa, jngiltere ve Ameri
kaya teminatımızı te)id ede
rız . 

Bundan sonra harici siya
set hakkında beyanatta bu
lunan mumaileyh dedi ki: 

Çekoslavakya hududları 
her tehlikeden masun bulun
ması için lüzumlu tertibat 
alınmıştır. Biz sulh isteıiz, 
fakat lüzumunda kendimizi 
mtıdafaa ıadedinde har et· 

lstanbul 6 (A.A) - Istan· 
bul milli küme şampiyonası 
maçlarına bugün de devam 
edildi. Mevsimin mühim kar · 
şılaşma]arından biri olan 
Fener bahçe-Beşiktaş maçı 

Taksim stadyumunds s ekiz 
binden faz la bir kalabalık 

huzurunda başladı. Merasim 
b ısa sürdü, ik i takım kerşı 

laş tığı zaman Fenerbahçeyi 
sakatlanan Fıkrclten, E sad · 
dan mahrum ve eski oyun
c ulardan Fa z l ı içine a lm1ş 

şu kıı dro i le görüyo ruz: 
Hüsam eddin, Fazıl, Faruk, 

Necdet, Aytek in, Reşad, 

N iyazi, Ali Rıza, Bülent, 
Naci, Şaban . 

Beşiktaşlılu şu takımla oy· 
nıyorlardı Mehınet Ali, Hüs
nü, Faruk, Rifat, Feyıi, Nu
ri, Muzaffer, Hakkı, Şeref, 
Eşref, hakem Nuri Yuıut, 
oyuna evveli Fenerbahçeliler 
başladılar, oyun çok heye
canlı olarak devam etti ne
ticede Fenerbabçe ile Beşik
taş 1-1 berabere kaldılar. FENER BAHÇE TAKIMI -----------·-----------------1!1!1" 

SiNEMA KÖŞESi 

Büyük Rus 
edipleri " To
testoy ve lso
nofun,, müşte· 
rek yazıp bütün 
dünya dillerine 
çevrilmiş (Rus 
ihti la linde Kroaş 
dat Bahriyelile· 
ıi) eser]erinden 
iktibasen Rus 
tarihinin meş · 
bur sahifelerin
den b irini işğal eden Kronşdat <r emilcri mürcttcbatıuın eıi· 
yet ve cefa içinde vatanları ve hüriyetlcri için ölmelerini 
gösteren bu flim 1937 Enternasyonel lzmir fuarında Rus 
pav) onunda san'at vitrininde kendisine kıymet verilerek fo
to ve afişlerile teşhir edilmiş olup bu sene dünya ıinema 
senayiıinin en büyük Türkçe fJimlerinden biridir. lımfrde 
ilk defa 9 Mart Çarşamba gününden itibaren Asri ıinema· J 
da gösterilecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Bu da bir teklif 

M. imzalı aldığımız mektuptur: 
•• Sayfalarınızı bütün vatandaşlara açık bulundurdu

ğunuzu fırsat buldukça yazıyorsunuz, bundan cesaret ala
rak bende şöyle bir şey düşündüm, çok umarım ki benimde 
bu teklifte haklı olduğum teslim edilir. 

Karşıyaka körfez vapurları ıslah edilmeğe ve intizama 
girmeğe başladı. Bunların idaresi devlete geçtikten sonra 
yeni, yeni vapurlar ısmarlandı, daha içine binmek nasip ol· 
madı amma methini duyduğumuz yeni Bayraklı vapuru, her 
türlü konforu haiz imiş .. Bundan başka bu yeni vapurumu· 
zun soğuk ve sıcak hava tertibatı varmış .. Kışın kaloriferli 
kamaralarda, yazın da vantılatorlu serin bava içinde gidip 
geldikten mada, güze] musiki de dinliyecek imişiz, çllnkü 
vapurun bir de medeni ihtiyaç ve vasıtalarından olan birde 
radyosu varmış .. Şu ıoa zamanlarda tenezzüh otomobillerine 
varıncaya kadar konan radyo makineleri aceba diğer vapur
lara da konamaz mı? Bu teklifim büyük bir masraf kapııı 
değildir. Yalnız birkaç makine parasıdır. Bu da nihayet üç 
ve beş yüz lira içindedir. 

Halkımızdan bu kadarcık bir masraf ve fedakerlığın esir
g<!nmiyeceği kanaatindeyiz. Bu dileğimizin de bir köşeciie 
dercini rica ederim. ,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Prostat Büyüklüğü 
Bil hastalık doğrudan doğ· 

ruya ihtiyarlara mahsus bir 
hastalıktır. Nadir olarak orta 
yaşlılarda da görülmektedir. 
Mesane ile idrar yolunuu baş· 

Pa ik kabin si in v ni a u
nu esasisi h kkında ne yazıvor 

NELER 
OLUYOR·? 

Yuvasını Korumak 
için Kocasını Oldü

ren Kadın 

o 

n 

1 

' J 

RrmiE -140 - Patrik Miron Kirisliya ka· ı Universul gazetesi 26 2.938 
b1nesinin tanzim ettiği yeni \lalkan antantı başlığı altmda 

· Başdo to , dırımı ö e langıcı arasında bir kestane kanunu esasi bu ayın yirmi neşrettiği bir yazıda ezcümle 

say~ı ı 

kin 
ı rek Timur e 

mirler· i bildirdi 
- şeklinde bulunan ve yalnız 

erkeklere mahsus olan bu 
uzvun yavaş yavaş büyümesi 
idrarın serbestce ceryanıaa 
ve harice çıkmasına mani 
olunca prostat zorlukları ve 
idrarın kı men harice akması 
ve kısmen de mesanede te
rakümü vaki olur. Ve mesa· 
nede birikeu idrar mikdarı 
•itgide artarak ibtibasi bevil 
edenler arızayı husule geti-

dördüncü günü arayi umu· şöyle diyor: 
miyeye vazedilmiştir. MilJetin "Ankarada bugün, Balkan 
kabir bir ekıeriyeti tarafın· antantının daimi kon eyi 
dan kabul edilen bu kanunu toplanacaht r. Balkanlarda 

Erte i gün Beyazidin ça· 
dırına birkaç doktor birden 
girdi, onu y takta ziyaret 
ettiler, kendisine şu sözleri 
söy1ediler: 

- Emir hazretleri, keder· 
lenmeyin, bu dünyadır, insan 
oilunun başına her felaket 
gelebilir, ıiz k hraman yü· 
rekli bir padiş bsmız. Şere· 
fini~le dövüştüoüz, son da· 
kikaya kadar vazifenizi yap· 
tınız, nihayet tali ıize gül· 
medi, hakanımız yuzunu 
çevirdi. Müslüman değil mi· 
siaiz, mukadderata rıza göı· 
termiyor muıunuz? 

Yıldırım bu ileleolerin 
yüzüne bir koyun ve kuzu 
hilmiyetile sakin bakıyor, 
onların özlerinden yüreğine 
biraz ferahlık ve genişlik 
geliyordu, mmld r gibi şu 
kelıme'eri boğuk ve zaif bir 
sesle söyledi: 

- Ulu tonrınan emirlerine 
rıza gö teririm. O, alır gene 
o verir. 

ikinci doktor söze ba~la· 
dı: 

- Ulu şehinşahımız selam 
ıöyled:, bize kati buyruklar 
verdi, ne emredersenız ve 
ne istiyorsanız elinden gele· 
bileni yapmağa hazırdır.Yal· 
nız beni bağışlasın bu hata 
bir daha tekerrür etmeı di· 
yor. Şimdi isterseniz kuş 
südü getireceğiz, Hindistan· 
dan bir şey arzu ediyorsann. 
hazır bulacaksınız, dünyanın 

hangi köşe ve bucoğmdan 
bir istediğiniz varsa getirti
lecektir~ 

Beyaıidin yüzüne biraz 
k u gelmişti, tebessüm et· 
meğe başladı ve gene şu 
sözleri ağır ağır söyledi: 

- O benim ne i tediğimi 
bilir. 

Bu sözUnü söyledikten son
ra gene gözlerini kapatmış 

ve içinden taşan ah kelimesi 
dudaklarının ar sandan dı· 
şarıya fırladı. 

Doktorlar birbirlerinin yüz· 
lerine baktılar. Başdoktor 
Beyazidin maksadını anla
mıştı, gene söze başladı: 

- P dişah hazretleri de
di. Kederlenmeyin, ben biz· 
zat ıehinşab rzedeceğim, 

yarın geceden itibaren sarııy 
halkınız, cariyeleriniz, göz
deleriniz yanınızda olacak· 
lardır. 

Bu sözlerin derhal tesiri 

görüldü, Beyazid gözlerini 
çtı, istirhamkar bir tavırla 

başdoktorun yüzüne baktı 
ve cevap verdi: 

- Sahimi söylüyorsunuz, 
bana bu iyliği Timurlenk ya
pacak mı dersiniz? 

- Evvelce de söylediiim 
gibi o bütün an.ulannızı ye· 
rine etirmeğe hazırdır.Çün· 

ki kendileri ne kadar şid
detli iseler e derecede de 
müşfik ve merhametlidirler. 
Beyazidin dili bayağı çözül· 
müştü, her dakika kendinde 
iyilik his ediyordu. Biraz 
kuvvetlice seslendi: 

- Musa, Firuz gelin, beni 
kaldırın. 

Hemen Musa ile Firuz bey 
sevinçle koştular, kaç güu
lerdir konuşmıyan Beyazidi 
kollarından ve rkasmdan 
tutarak k ldırdılar. Yıldırım 
şimdi gülüyordu, bir çocuk 
gibi yüzünde sevinç alamet· 
leri görülüyordu. Doktorlar 
bir kere daha telkinin fay· 
dalarını denemiş oldular ve 
hep iyi ve gönül açıcı söz· 
leriode devam ettiler. Ertesi 
gün Beyazid Oliverasına ve 
gözdelerine knvuştu, gtin· 
den güne daba iyi oldu, ni· 
h yet sağ tarafına gelen 
felç hafifledi, yalmz kendi· 
sine içkiden başka ~her şey 
veriliyordu. 

(Arkası var) 

Ça 
O eli 

r ir. 
Mesanede bir litreden fazla 

idrar teraküm edince adeta 
zehirlenme başlar, ıztırab 

çoğahr. Bir sonda sokulup 
bilmüdah le idrar harice 
alınmazsa çok tehlikeli akı
betler başgösterir. Prostat 
büyüklüiü otararak hayat 
sürenlerde daha fazla iÖrÜ· 

lür. 
Mesela katib, memur ve 

bazı esnaf gibi. Bundan sonra 
scbeb olarak eskiden geçi· 
rilmiş belsoğukluiu ihtilatları 
da prostatm büyümesinde 
amil olmaktadır. 

Şayanı dikkattir ki bazı 
ırklarda prostat büyümesi 
hastalığı görülmemektedir. 
Mesela zenci arablarda bu 
hastalık görülmemiştir. 

Prostat büyüklüğü tahak· 
kuk edince artık tedavi ile 
küçülmez. Tedavisi ameliyat
tır. Filhakika eskiedn ame
liyatı oldukca korkulu idi. 
Şimdi nisbeten daha az kor
ku ile ve daha çok emniyet 
ile yapılabilmekte ise de gene 
mühim bir ameliyat olduğu· 
nu ve ciddi ihtilatlar yapa· 
bileceğini unutmamak lazım· 
dır. 

esasi, icra kuvvetinin selabi· sulhun takviyesile mevcut 
yetlerini eskisine oisbetle çok mükellefiyetlere riayetkir 
daha fazla genişlemekte ve kalınmasının teminiyle ve hali 
fertlerin ve cemaatlerin de azırdnki arazi nizamının 
her türlü hukuklarını tekef- mubafazasiyle mükellef olup 
fül etmektedir. GazeteJer bu ~ellog ve Milletler Cemiyeti 
bu kanunu esasinin, modern paktından ilham alan Balk~n 
bir bayat yaratmak kaygu· antantı, ruhi bir anlaşmanın 
sundan doğduğuna Ye tufeyli en son Terimidir. 
surette geçinen politikacı· 9 Şubat 1934 tarihli pakt 
)arın tevlid ettikleri karğa· mucibince bu dört akid dev· 
şalıklar nihayet ve:receğine let: Türkiye, Yunanistan, Yu· 
işaret ederek işbu kanun goslavya ve Romanya, Bal-
bakkmd kat'i ve sarih bir kan hududlaranı bir müte· 
bir mütalea yürütmekten iç- kabil yardım anlaşması ile 
tinap etmektedirler. tekeffül etmektedirler. Di· 

Uoiversul gazetesi 26.2.38 ğer hududlarda, Milletler 
yeni kanunu esası başlığı al· Cemiyeti paktının 10 uncu 
tında ne .şrettiği bir başmaka· maddesinin himayesi altında 
lede, ilk kanuni esasioin tan· kalmaktadır. 
zin tarihi olan 1822 den iti· Mahza bu dört devJetin 
beren işbu kanunun zaman siyaseti, barıştır ve mevcud 
zaman maruz kaldıği tadilat arazi nizamını muhafaza et· 
ve yenilikleri hakkında mub- mekt;;,.;.ir_. __ 
tasar bir malümat verdiktan 00

----

sonra şöyle diyor= Fransa Altı 
"Evvelce de söylediğimiz 

veçhile, kargaşalığın ve yapı· Stoku 
cılığıo devan ettiği bir sara· 
de doğan bu yeni kanunu 
esası, ihtiva ettiğı hükfımleri 
ile dahilde ve hariçte birçok 
Hrsınblara maruz kalan ha· 
lihaz1rdaki işlere cevab vere· 
bilecek mahiyettedir. 

Fakat bunu tatbik ede· 
ceklerin, arzu etliği tekilde 
yüksek kabiliyetli ve hüsnü· 
niyet erbabmdan olmaları 
lazımdır. Zira bu yeni inkı· 
löp hüsnüniyete istinat et
mektedir.,, 

Eski maliye N ezırı Paul 
Raynand, son zamanlarda 
ahoan bütün tedbirlerin altın 
mevcudunu azaltmaktan baş· 
ka birşeye varamadığını ileri 
sürmüş ve 1931 sonunda 
6000 tok altın kıymetinde 

olan altın külçeleri ve dö· 
viılerio bugün ancak 2407 
tona düştüğünü beyan et
miştir 

Çeşme icra memurluğun· 
dan: 

• 
lzmir defterdarlığınd Bn: 

Satış oo: Lira k. 
Balıkesir, Bandırma, Afyon 

Kırk ğaç ve Soma Uşak ve 1283 Karşıyaka soğuk kuyu ada çıkmazında 16 
sair şehirlerinin lzmirde mi· eski 20 taj no.lu ev 120 00 

23 Şubat 938 tarihli nus· 
hanm 4 ncü sahifesinde mev· 
cut Çeşme icra memurluğu· 
nuo. ve gayri menkul satışı 
hakkındaki ilamında birinci 
arttırmanın 21 Mart 938 ve 
ikincisinin 8 Nisan 938 ta· 
rihinde yapılacağı yazılı ise 
de ınezlifır ilanda yazılı şu· 

rut ve kuyut tahtında olmak 
üzere birinci artırmanın 30 
Mart 938 ve ikinci artırma· 
nın 14 Nisan 938 tarihinde 
ayni saatlerde yapılacağı tav· 
ziban ilan olunur. 

safir oldukları çok mükem- 1284 2inci Karantina Nazmiye s. 20 l•j no. Ju ev 250 00 
mel bir oteldir. Banyosu, te· 1285 Karşıyaka Soğukkuyu ada çıkmazında 18 taj 
mizliği ve her türlü konforu rıo.lu ev ve bahçe 
vardır, karyola ücretleri 

800 
1286 linci Karataş Halil Rifat paşa c. 202 , 204 

derece ucuzdur. Otelimize kapu no.lu 220 M.M. anın 
bir defa teşrif edecek müş- 1287 Güzelyalı Reşadiye s. 1 taj no.lu ev 
terilerimizin son derece mem- 1288 Şehitler 2inci altın s. 4 taj ,, ,, 
nun kalacaklarını vadederiz. 1289 Tuzcu M. Şuif Ali S. 35 taj no. lu evin 

Keçeciler 126 No. da 3·8 hissesi 

100 00 

66 00 
125 00 
300 00 

262 50 

Mehmet ve Osman Ulubor 1290 Hasan hoca m. 2inci belediye s. 15-ltaj no.lu 

••••••••••••••••••••••••••• dükkan 200 00 •• ı O J O R ! 1291 Güzelyalı teneızuh· Şefkat s. 2 mükerrer taj 
6 no.lu ev 60 00 

ı ı 1292 Burnova şehit Mehmet ve orta s. 53A. ve53 
ı ı taj no.lu iki dükkan 150 00 
ı Cild, Saç ve zührevi has· ı Yukarıda yezıh emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle açık 
ı talıklar mütehassısı ı arthrmay konulmuştur. ihalesi 17 3 938 tarihind perşenbe 
: ikinci Beyler sokak No. 81 : 1 günü saat 15 tedir. Taliplerin milli emlak müdürlüğüne 
• Her gün öğleden sonra ı j müracaatları. (654) 
...... •• •• • •• •••••• •• •• •• 
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ı. SRİ si EMADA Telefon 
-2394· 

Bu hafta Asride film bayramı. Mütemadi heyecan ve gülmek 
•• 

(722) 

Vevsel 
Ha 1 

lzmirin temiz ve en sıhhi 
her türlü konförü hıiz bir 
hamamdır. Hamamıınıza ge· 
len müştetilerimizio son de· 
rece memnun kalacaklarını 
v d ve tem n ediyoruz. 

IHSAN 9e ŞERiF 

BOSKURT 

Parisli bir kadın, bir gece 
iki yaşmdaki çocuğile bir· 
likde evinde otururken ay· 
yaş kocası gelmiş ve cebin· 
den dolu bir tabanca çıka· 
rarak: 11 Hepinizi öldüreceğim 
metresimi eve getireceiim,, 
diye tehdid etmiş. Sabaha 
karşı da yatağ'a girerek uyu· 
muş, tabancasınıda yasbiının 

altına koymuştun. Kocasının 
tehdidinden fena halde ür· 
ken kadın, tabancayı kap· 
tığı gibi onu öldürmüş ye 
hemen telefona aarılarak 
karakola : 

- Yen işin kocamı öldür
düm .. Demiştir. 

14 Senedenberi Cere
yan Eden Satranç 

Müsabakası 
Amerikanın Portland şeb· 

rinde oturan Mister W!ater 
ile Montebello şehrinde otu· 
ran kardeşi Jotj arasında on 
dört senedenberi bir satranç 
müsabakası yapılmaktadır. 
İki kardeş, bu oyunu muha
bere yolile oynadıkları için 
oyun bukadar uzamıştır. iki 
taraf şimdiye kadar birer 
oyun kazanmışlar ve berabere 
kalmışlardır. Üçüncü maça 
henüz yeni beşlanmııtır. 

'f ayyare ile milyoner 
koca bulan çiçekçi kız 

Bir kaç hafta evvel Maca· 
caristanda Balaton gölünün 
üstünde ve etrafında uımak 
sure tile bir tayyare müsaba • 
kası yapılmıştı. Bu hava mü· 
sabakasında birinciliği Ba· 
laton tayyare istasyonunda 
çiçek ve portakal ıatan genç 
bir kız kazanmıştı. Bütün 
tayyareciler bu genç çiçeği 
nin dostu olmuşlar, pek çok 
çiçek ve portakal satın al· 
mışlarsa da hiç birisi iÜzel 
satıcının kalbini teshir ede
memişti. 

Nihayet büyük emlak sa• 
bibi ve5 milyoner Fransız 
tayyarecisi Skodrel çiçekçi 
kıza evlenmek teklifinde bu· 
lunmuş onun tarafından da 
kabulJ edilmiştir. Düğünleri 
bir hafta eYvel Bükreşte ya· 
pılmıştır. Balaton uçuş mü· 
sabakalarına iştirak eden 
yirmi tayyareci ile diier bir 
çok Fransız tayyarecileri dü
ğünde bulunmak üzere Bük
reşc gelmişler, iki mes'ud 
tayyarecioin nikahlarını kut-
lulamışlardır. _ .. • • 
İflaslar artıvor 

1937 sonbaharındaki kon· 
jonktür gerilemesinden beri 
iflaslar artmıştır. Eylul 1937 
de 564 ile en düşük seviye· 
sine varış olan iflaı vakaları 
ilkteşrinee 768 e, sooteşrinde 

78' ya, ilkanunda 932 ye ve 
sonkanun 938 de 1320 ye 
çıkmıştır. ,. ,. 2573 

>t ıd re inde Milli Kütüphane sinem sı 1 -0 ··m T yv ·rma~§~tm·~~iEE~~amma 

si e ası TE\~~PN ~ 
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esı 

~ BUGÜN H ft lardanberi sabırsızlıkla beklediğiniz en 
~ büyük hasretinize kavuşuyorsunuz 

B Ateş böceği 
)t ' 4( JANET MAKDONALD • ALLAN JONES )4t ~ 

+! Muzik, aşl., heyecan, merak dolu şaheserler şaheseri 

f( AYRICA: Foks Dünya Havadisleri 
tC Seanslar: 1-3,30-6-8,30 da cumartesi pazar 10,30 da~ 
·~ı~~~~~~~~~~~~~~=FFf:~ 

Senenin en büyük fllmi (10) kısım lzmirde ilk defa 

2-Ş rloas iz an 
3 - l{AN KARDEŞLER 

Loral ve Hardi Türkçe sözlü 7 

4 - Renkli ve şarkılı miki (1) kısım 
5 - Yeni Eğler Jurnal ve firağmanlar 

(10) kısım 

kızım 

MURAT 
Şarkın en büyük Türkçe sözlü filmi ( pek yakında ) 

' ' - ·- - -- . - -- - - . 

~ BUGÜN Emsaline ender tesadüf edilir iki büyük film ~ 

~ 1 - Va n Hasreti a 
HARRY BAUR • GINA MANE'in temsil ettiği şıheıer~ 
~ 2 - Başkasının kılığında § 
E ARMAND BERNAR • ANDRE LE FAUR B 
f!2 ilaveten: Paramont jurnal ~ 

a 



Sahife J~ 

KıHadan lıis8e 

~M E Ş E ile S A Z 
Me e bir gfin saza bakup dedi ki:: 
Ne talisiz imişsiniz, ey komşu! 
Böyle zaif, böyle fena doğuşa 
Sevmemekte haklısınız siz belki! 
Aman nedir o uzun boy, ince bel 
lğilip secde eder geçse sel. 

"Zaif rfizgir size büyük fırtına, 
Cılız bir kuş size ağır bir yük o)ur, 
Doğrusu ya, halinizden kerkulur. 
Hele bir göz ge:ıdirioiz ıiz bana, 
Kaf dağları gibi kalın bir gövde; 
Köküm yerde, başım ise ta gökte; 
Dallarımdan güneş bile reçemez. 
Kuırgalar yaprağımla oynaşır, 
Benim sırtım yuvalarla kuş taşır, 
Kimse ağaç olduğumu seçer mi? 
Orman gibi çoktur, dalım bud K-ım, 
Size karşı ulu, yüksek bir dağım. 
Doğsaydınız eğer benim ülkemde, 
Korur idim sizi selden, boradan; 
O vakıt siz hemen hiçbir beladan 
Korkmazdınız elbet benim gölgemde. 
Lakin kudret bilmem nasıl yaratmış 
Sizi böyle bataklığa hep atmış?" 
Dinledi de cevap verdi ona saz: 
"Lütfünüze çok teşekkür ederim, 
Ben bir evlid, siz de benim pedeıim. 
Beni böyle bir düşünen olamaz; 
Fakat bundan üzülmeyin a bayım. 
işte size ben teselli vereyim. 

"Ne fırtına, ne kasırga, ne de sel 
Sizin gibi beni dahi korkutmaz. 
tğilmekle, bükülmekle hem biraz 
Hiç kırılmaz gördüğünüz ince bel 
Siz pek sağlam ağaçsını:ı pek doğru, 
Fena olmaz bir beklesek sonunu.,, 
Böyle derken başgösterdi kara yel 
Saz iğildi, ağaç gerdi gövdeyi, 
Lakin bora yükseltince perdeyi 
Meşe düşüp yuvarlandı en evel 
O ba1ı ki ta göklere ermişti, 
işte rüzgar bir gün yere sermişti. 

ALİ ULVl 

il 

--~~--~~~~~~-c:::::J~~~~~~~~~~~ 

Maniler 
Ay vurur aylanırsın, 
Sen kime nazlanırsın? 
Hamama &"İl hamama 
Yıkan beyazlanırsın .. 

Çeıme başı, su başı, 
Severim kara kaşı, 
Çirkin ile bal yeme 
Güzel iJe taş taşı .. 

1 Az gitmiş 
Karı koca yatakta yatı· 

yorlardı. Bir aralık kadın 
rahatsız oldu. Kocasına: 

- Biraz öteye git, dedi. 
Adamcağız kalktı. Elek· 

triği yaktı, giyindi. Kapıyı 
kapayarak çıktı gitti. 

Kadın, iki gün sonra ko· 
casından bir mektup altiı: 

"Evimizden on iki .saat 
mesafedeyim. Daha gideyim 
mi, yoksa kafi mi?,, 

Çıktım dağa kar iken, 
inemem yolum diken, 
Tutuldum bu sevdaya 
Yedi yaşımda iken .• 

Mahkeme 
- Kalbini sıkı tut, dedi, 

öbür dünyada da bir m~h· 
keme var. 

Katil idama mahkum ol· 
du. Gardiyan: 

- Evet, ama ne yazık ki 
bu dünyada da var! 

ŞiF A ECZAHANESININ 
Fenni 2özlük 
çeşitleri fevkalade zen 
gindir. 

Alttn, Nikel, Bağa 
Çerçeve numaralı ve 
renkli can1lar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Barometreler, Dere
celer her zaman mev
cud ve çok ucuzdur. 

DİKK~AT 
S. Ferid 

Sif a E zan esi 

, 
;ezaw; WU BE && 

• 
nın 

Saz da , 
Sözünden 

Pahalılığın ·cilve eri en 

- Tuh af şey, çok zamandır kağıt sepetlerine hiç kağıt 
filan atılmıyor. 

- Azizim, kiğıd pabalandıkça insanlar bakkalların öte· 
beri sardıkları kağıdlara da yazı yazmağı düşünüyor. Böyle 
zamanda çöplük sepetine hiç kAğıt atılır mı? 

Efenin sö.zü efece olur 

Bulgarların da 
Aizının Suyu 
Akıyor 

Ankarada Balkan birliğini 
kuran devletlerin başkanları 
tarafından yapılan toplantıya 
Avrupa hükumetinin imren· 
diklerini, bunu birazda kıs· 
kandıklaı anı saklayamadılar. 

Şimdi Bulgarların da bu 
anlaşmaya karşı ağızlarının 

suları ağıb duruyor. Keşke 
bu sevişme ve koklaşma dü· 
ğününde biz de bulunmuş 

olsaydık gibi sözler söyle
meğe başladılar. 

Balkanlılar gerek bulun· 
dukları yerlerde ve gerek 
dünya politikasında sözleri· 
nin geçmesini, hatırlarının 
sayılmasını istiyorlarsa her 
şeyden ve her işten evvel 
dünyaya karşı birleşik ve 
adamakıllı e) ele vermiş bir 
vaziyet göstermelidirler. On· 
lar başbaşa ve el ele vere· 
rek birlikte düşünür ve bir· 
tikte çalışırlarsa onları hiçbir 
siyaset rüzkirının ıarsamı· 

yacağı bir kaya, bir dağ gi· 
gi herşeye kar.şı göğüs ge· 

Sustum 
Otururken dizdize 
Dedim başladım söze 
Daha "güzelsin,, derkenl 1 
Dedi bana geveze .• 

Dedim ki ne yapayım? 
Hangi yola sapayım? 
Elle işaret etti 
Dedi ağız kapayın .. 

Dil durmaz söylemeden 
Ben hiç bir şey demeden 
Susacak mısın dedi 
Benden dayak yemeden 

re bilirler. 
Balkan antantı kimseye 

meydan okumak, hiç komşu· 
ya yan gözle bakmağı ta· 
sarlamadığı içiu onun kolla· 

rına atılmak isteyenler onun 
kocağını daima açık bula· 
caklacaklardır. Yeter ki uza· 

nacak ellerd~, hararetle sı
kılabilecek bir samimiyet 
bulunsun. 

Bulgarlar için de bu arka
daşlık yuva.ana tıkılacak fır
satlar yok değildir. 

Ne mutlu böyle fırsatlar· 
dan İ!tifaıde etmesini bilen· 
lere ... 

Efe 

H san Basri Şenbiçer 

Şerik. Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meb
mcd Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor:ıski ve Alber Baroh kumaşların· 
dan iki provalı kumaş v~ dikiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinio:Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki provalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provah Sayın müşteri-

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

7 MAKT 

1 m·r Gazil Bulvurıl; 

~ k 
EVi 

A us us 
H a(s ahan · 
Operator Mıtat 

Baran taraf odan 
yeniden inşa ve 

tesis edilen bu : -:_~~.....__~..:.....:2~~=i...::.....:J.ı~~r!I~ 
hastahane lzmir ,:___: 
ve civarının büyük bir ihtiyacını karşılamıştır. En modern 
konforu haiz en mükemmel fen techizatını haizdir. Hasta· 
larm temizlik, istirahat ve ihtimaml arına son derece dikkat 

•e ttina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge· 
ce gür.düz daimi doktoru buluoan müessese müracaat ede· 

cekleri heran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
tarındanaf tedavi ettirilmektedir. 

Birinci Sınıf Mutabaesıı 

• re .. ~..,-ır li 
KAMÇIOuLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elekt rik tedavisi 

lzınir - Birinci beyler Sokağı No. : SS Telefon : 3479 
\!E :a!J@_.. .. ~,...-, . ,,.., :;;;...;- ,... 

1 

ti~~~)t ı· 1 .:· >+ ~~~f!l .. ..,.....,.;; . ~ .. 
~ lzmir Memleket i Hastanesi: Rontken Mütehassısı S 
m RONTKEN VE a 
~ e aviler· yapı ır ~ 
E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 [;] 
s a 
EE~rifi~ • • ~~~ıa~[;l Emme 
fi?~ ~= -:--1 ı m ........ ..a ............ . 
~ KORDON, YUKSEL ve : :Hükiimct Karşısında ı 

KABADAYJ : TERZi : 

ı işte ~ütün lzmirin kapıştığı 1 iMehmed Zeki! 
i nefıs Rakılar bunlardır [~ • ı 

---~r,,p-_ _,,;;;-o es~ &:mB ı ........................ .. 

Elbiseniz.in ren S ı 
gi solarsa 6zül
meyioiz, yeni 
yaptırdığınız kos 
tümün rengi ho · 
şunuza gitmi· L 
yorsn sıkılmayın 

9 Evlô 
B at 
D pos 
ndan alacağınız 

• 
rtı 

Boyası ile ku· 
maşınızı istedi
ğiniz renge ko 
)ayca çevirebi
lirsiniz. 
Telefon 

lna 'Ç Şe erleme 
Mavazası 

Mustafa evdeş 
Altın Keyik, fantazi Kramcli 

Bon bon, Fundan ve meyveli şeker 
fabrikası Ege bölgesi satış merkezi 

Nefis lükı pisküvüleri, çikoJat ve 
lokum. Adres : lzmir şekerciler çarıısı 
No. 46 

il~~~~ ı:~ ~ı 
,~ lzmir Yü ensucatı .. 1 Türk A. Sirketinio 1 
. ~ Halkapınar Kumaş Fabrikasının· ~ 

1 saii:.;;ı-z~·..;;i çv:·iü;~;d~r 1 
ADRESE DİKKAT: h:mir satış şubesi AJipaşa caddesi sar 

raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 

·~ Satış'"yer:leri ~ 
il Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. .. 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 1 

eti farika Hı .-BurLS abicer fabrikası . 



arşıvakada 
angın 

Evvelki gece Karııyakının 
lr ıyeste ıoğakında maranıoz 
• rif uatanın dükkinında bir 
e nğın çıkmıı ve etrafa sira-

t etmeden söndürülmüştür. 
Dikkatsizlikten dolayı dün 

a rmümeşhud mahkemesine 
vkedilen B. Arif mahkeme 
eticeıinde hiç bir kabahati 
arülmediğinden beraetine 

1 arar verilmiıtir. 

' Şimendifer 
Memuru 

81 Vuruldu 
~ Dün gece saat yirmide 

e laımahanenin Aptu1lah efen· 
e:Ji mahallesinde bakkal Ka-
~ amartinin dükkanından Bas· 
~aabane istasyonuna gitmek· 
f e iken Piliç sokağından 
atılan bir kurşunla bacağın-

• ••n yaralanan Dinar istas
ronunda kondoktör 16514 

J•amaralı Esad Ertunç derhal 
\temleket hastahanesine kal
lmluak tedavi altına alın· 

~ K k' . • nııtır. urıunun ımın tara· 
. 'ından atıldığı anlaşılmamış, 
ıabıta tahkikata devam et

._ nektedir. 

l Eşrefpaşa 
\Ve Tepecik 
Otobüsleri 
Eırefpaıa ve Tepecik oto-

14 Dllıleri için tetkikata devam 
a edilmektedir. Yakında bu 
aJ hatlardaki otobüs seferleri 

ıalab edilecek ve Eşrefpaşa· 
~ ra giden otobUsler Topaltı
J aa kadar yollarına devam 
n edecektir. Ve kaptıkaçtıla· 
,. nn yerine de büyük otobüs

ler konacaktır. 

: recim lisesinin 
~ Nazilli se-
1 vahatı 
~ 

= 
Cumartesi günü başların

da kıymetli müdürleri ve de· 
;erli öğretmenleri olduğu 

halde Nazılli mensucat fab
rikasını tetkike giden şehri· 

f miz Tecim Lisesi öğrencileri , 
dün geriye dönmüşlerdir. 
Gençlerimizin bu inceleme 
gezileri çok faydalı olmuş 
ve bir çok bilgilerle avdet 
etmişler ve seyahatleri çok 
eğlenceli geçmiştir. 

1 

Narlıdere 
Muhtarlığı 

Dün Narlıdere köyünde 
muhtar intihabı yapılmış ve 
neticede eski muhtar Remzi 
tekrar ittifakla muhtarlığa 
•eçilmiştir. 

: Kalav ihracatı li Bolivya ve Hindiçinioin 
1 kinunuevveJ ayında ihraç et· 
t tiii kalay mikdarı artık ma· 
• Uim olduğundan takyidata 

tibi memleketlerin 1937 se· 
nesi zarfında yaptıkları ih · 

• racat mecmuu anlaşılmıştır. 

• Bu mikdar: 1936 senesinde· 
4 ki 153.595 tona karşı 179.994 

tondan ibarettir. 

( HaDaa Sul) 

ispanyada Deniz Harbı 
Frankocu Harb Gemisi Bo bardıman Edildi 

Paris (Radyo) ispanya hükumetinin Harbiye Nezaretinin neşredilen resmi tebliğine göre 
dünkü gün hükumet kemilerile Frankocu gemiler arasında çok şiddetli bir harb vuku bul· 
duğunu bildirmektedir. Bu çarpışma esnasında v Fra.nkoc~ bir ge?1i torpillenmiş ve halen 
Borcelonun 70 mil uzağında yatmakte bulundugu zıkredılmektedır. . 

Resmi tebliğle bu sahada tehlike mevcud buluduğu ve hiçbir ecnebi vapurunun bu saha
dan geçmemesi lüzumunu ileri sürmekte çünkü yatmakta olan gemi mürettebatını kurhr· 
mak için vaki olacak muhtemel bir yardımı püskürtmek için yeniden bombardıman 
edildecektir. 

Almanyanın yabancı sermaveve ihtivacı yok 
Paris (Radyo) - Leipzig panayırını açan iktisat nazm Müsyo Fong bu münasebetle söy-

lediği bir nutukta ezcümle şunları söylemiştir. . . . . 
Almanya yabancı devletlerin parasına ihtiyacı yoktur. Almanya ıhhyaçlarını kendı sıne· 

ıioden temin etmeğe çalışmaktadır. Bu vaziyet kendi prestijini takviye etmektedir. 
Almanyaya sümürge "Trverilmesi la!ıındır. Sözlerile nutkuna nihayet veren nazır çok 

alkışlanmıştır.: 

Japon askerleri kaçıyor 
Şanghay 6 (Radyo)- Japon askeri arasında ısyan büyümüştür. iki bin asker kıt'alarını 

terkederek firar etmişl'!rdir. 
----------*- ---oo••Ot.> -- -----------

Feci cinav 
- Baştarafı 1 incide 

evine getirmiştir. Evde aç 
kurt gibi bekliyen Mehmed ı 
Ali ilk işi karısından "Hani 
paraların,, demiıtir. 

Zavallı kadıncağız bakkala 
olan borcumuzu verdim iki 
lira kaldı demesi üzerine 
bakkaldan evvel bana kravat 
çorap lazım diyerek bıçağını 
çekerek üzerine atıldı. Faci· 
ayı görünce aralarına gire· 
rek yalvarmağa başladım 
gözlerini kan bürüyen katil 
evvela benim bağırsaklarımı 
deştikten sonra Gülsümündc 
vücudunu delik deşik etti, 
kendimi kaybetmişim gözü· 
mü açtığtmda kendimizi has· 
tahanede buldum demiştir. 
Katil dün geç vakıt zabı· 
tamızca yakalanmıştır. 

Kısa Şehir 
Haberleri 

Bu akşam vilayet meclisi 
azaları şerefine lzmirpalasta 
mükellef bir ziyafet verile
cektir. 

§ Kaputbezlerinin 23 ku· 
ruşa satılması lazımken 35 
kuruşa satıldığı görüldüğün
d en derhal takibata başlnn
mıştır. 

§ Sıhhat şurası içtimala-
rına iştirak için Ankaraya 
giden Eşrefpaşa hasta~anesi 
baş hekimi Cevdet Özyar 
şehrimize dönmüştür. 

§ Göztepede Danişbey so· 
kağandan Güzelyalıya kadar 
caddenin iki tarafıoda otu· 
ranlardan istenilen kaldmm 
ücretlerinin bir ihtilaf mev· 
zuu olduğu malümdur. Şurayı 
devlet 29 Martta kat'i kua· 
rını verecektir. 

§ Mekteplerini terkederek 
kaçan Alp Aslanla arkadaşı 
zabıta nezareti altında Fini· 
keden yola çıkarılmıştır. Ka
çaklar perşembe günü şeh· 
rimizde bulunacaklardır. 

§ Şehrin numaralanma işi 

sür'atle devam etmektedir 
şimdiye kadar binden fazla 
sokağa numara konmuştur. 

lngilterenin Italva ile anlaş
mak istemesi zafından değildir 

' 
Londra (A.A) - Mancis

terde muhafazakar gençler 

kulübünde bir nutuk söyliyen 
Ziraat nazın ezcümle demiş· 
tir ki: 

Roma ile yapılacak görüş
melerde muvaffak o ıacağı
mızı sanıyoruz. Bir bu kararı 
zaafımızdan değil, fakat 
ümidvar bulunduğuzdan do
layı aldık ve bu yolda de

vam kararındayız. Milletler 
cemiyetine gelince; bu mü· 
essese halen mevcud en iyi 
ve en büyük sulh ve kollek
tif emniyet altı olarak kal 
makta berdevamdır. 

lngiltere hükumeti diğer 
memleketlerin gelir menba
larından ve dahili vaziyetin· 

den haberdar bulunmaktadır. 
Eğer bugün bir harb çıkarsa 

lngilteren bunu galib olarak 
bitireceği hususunda kabine· 

den hiç kimsenin şüphesi 
yoktur. Mücadele sahasında 

lngiliz milleti hala dünya 
milletleri arasında en kvv
vetlisi ve en tehlikelisidir. 
Demiş' ir. Sözünü bitirirken 
11 B. Edenin uzun zaman ka· 
bine haricinde kalmıyacağı 

kanaatinide ayrıca bildirmiş· 
tir. ,, 

-----,---.. ·-.-----·---

Suriye 
Suphi Bereket'in 'fürkiye'vi 
ziyareti hakkında ne yazıvor? 

Suphi Berekat'ın Türkiye
yi ziyareti meselesi Suriye 
matbuatının mevzuları ara· 
11na gir .miştir. 

24 Şubat 1938 tarihli "El 
Şebah,, diyor ki : "Çok ga
rip bir adam olan Seyid 
Suphi Berekiit Türkiyeye se· 
yahatindc Antakyada bizzat 
halkevine gitmiş ve Anlak· 
yada çıkan "Yenigün,, ga· 
zetesine beyanatta bulun· 
muştur. 

Bu beyanat arasında bir 
parçasını garabetinden dola
yı "El - Şebab,, m okuyucu· 
larına nakletmek İ!tİyoruz. 

- Türkiyede karşılanmak-
lığım tarzı beni son derece 
memnun etti. 

- Halayda kalmak fik
rinde misiniz ? 

- Ben aslen Türk ve Ha· 
tayhyım. Ecdadım, annem, 
babam bütün akrabalarım, 

bütün ailemin efradı Türk· 
tür benim bir tek gayem 
vardır. O da vatanım olan 
Hatayın refah ve saadetidir. 
Hatay meselesinin nihayete 
ermesinin sebebi Halayda 

oturanların ekseriyet itiba
riyle Türk olması ve bura
sının Türk beldesinden bu· 
lunmasıdır. Halayda, Hatay 

ahalisi olup Arapça konuşan· 
lar bile aslen Türktür. 

"El - Şeba b,, bu fıkrayı 
naklettikten sonra diyor ki: 

Berekat oğlunun Türkiye· 
ye azimeti meselesi hakkın
daki mütalaaları ev\•elce 
neşretmiştik. Bu yazdıkları· 
mız doğru imiş. O, sancağa 
hakem tayin edilmek için 
hükumetin nezdinde teşeb
büste bulundu. işte bugünde 
kendisi aslen bir Türk ricali, 
Halayın öz evladı olduğunu 
bildiriyor. Fesübbao wuhavil· 
lü el-ahval. 

A vusturvada 
Alınan ~larşı Yasak 
Viyana 7 (Radyo) - Avus-

turya dahilinde Alman mar
.şını söylemek ve muzika ile 
çalmak ee Hitler vari selim 
vermek dün hükumetin neş · 

rettiği bir emirnHme ile ya
sak edilmiştir. 

----------------------------

7 MART 

BiR ÖÖRETMENIN 
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Balkan ant anlı 
Konsey hakkında Slova gaze

tesi neler yazıyor? 
Türkiyenin merkezinde 

bugün balkan antantının se· 
nelik kenseyi toplanmış bu
lunuyor. Balkan antanta dev
letlerini o bu toplantısı kafi 
derecede karışık ve entere
san bir hava içinde geçe
cektir. Her şeyden evvel 
Balkan devletlerinden ente
resan iç tebeddüller meyda· 
na gelmiştir. Türkiyede bu
gün yeni bir Başvekil vardır. 
İsmet lnönü'nün yerini, şim
di Celal Bayar işgal etmek
te; Türk dış politi~ası, esasla 
olmamasına rağm en, kafi de
recede mütebariz bazı tadi
lata uğramış bulunmaktadır. 
Romanyada iç politika kafi 
derecede tebeddül etti. Dış 

siyasa ise, Goga,nın ibdaı 

ettiği malum idare devresine 
rağmen, bugün eski veçhe· 
sini taşımaktadır. 

Müstakil bir dış siyasa 
takip etmek rejimine geçil· 
mek tecrübesi, muvaffayet
sizlikle neticelendi. Bay Sto
yadinoviç ise evvelki Balkan 
konseyi ile bugünkü konsey 
arasında geçen zaman zar· 
fında Paris, Londrayı, Ber· 
lini ve Romayı ziyaret etti. 
Ve p ek tabii olarak Yugos
lavya dış politikasına daha 
kuvvetli bir veçhe verdi. Bu 
politika bugün gerek münte· 
hibler ve gerek kral naibi 
tarafından tasvip edilmekte
dir. Yunan dış siyasetinde 
vb bu siyasetin rabıtalarında 
hiç bir tebeddül vukubul· 
muş değildir. 

Burı.da istitrad olarak söy· 
liyelim ki Balkan birliği ba
kımından Bulgatistanla Yu
nanistan arasında klering 
anlaşması adını taşıyan yeni 

istifası •e Fransız parlamen
tosunda dış siyasa ve bu 
siyasanın müstakbel •eçheai 
hakkında vukubulan istizah· 
lar, Balkan devletlerinin, ara
larında mevcud menfaat biı· 
lerine rağmen, kolay kolay 
ve hesap tutulmadan S?eçile· 
miyecek hakikatlerdir. 

Balkan beraberliği, pek 
tabii olarak, mahdud bazı 
hareketleri zaruri kılmakta
dır ve bu devletler, buglinkü 
duruma uymaya mecburdur. 
Fazla olarak Balkan antan· 
tının teşekkülündeki hakiki 
gaye bugün artık mevcud 
değildir. 

Bulgaristan, bu antanta 
girmemiş olmasına rağmen, 
bcraberı i~ gayesine azami 
derecede ve tahminlerin fev-

kinde bağlılık göstermiıtir. 
Bulgaristan, ıükün içinde 
yaşamak istediğini ve sami

mi bir barış politikası takip 
ettiğini muhtelif misallerle 
ispat etmiştir. Biz, Ankara 
konseyinde bu hakikate ita• 
ret edileceğini ümit etmek· 
teyiz. 

Bek 
~·-

İtalyaya 
vardı 

Paris (Radyo) -Romadan 
haber veriliyor: 

Polonya Hariciye nazırı 

müsyo Bek bu ssbah ıaat 
11 ,lOda Venis'e gelmiıtir. 

bir münasebet meydana gel- T v 1 
miş ve bu, her iki devlet ugyan ar 

istasyonda Polonya konıo· 
losu Italyan hariciyeaiaia pro· 
tokol şefi ve bir çok büyük 
şahsiyetler tarafından karıı
Janmışlardır. Bek karısı ve 
maiyeti Ro.naya mlltevecci
han hareket etmiştir. 

içiıı yakın ve canh bir eko- PJ A 

nomi beraberliği : yolunun a- ançosu 
çalacağını temin etmekte bu· Losanjeles 6 ( Radyo ) -
lunmuştur. Balkan antantı Tuğyanlar plinçoıu 250 ölu, 
polotikasında esaslı bazı te· 74 kayib ve iki bin ev yıkıl-
beddüllerin meydana geldiği mıştır. 
müşahade edilmediği takdir· ---••••---
de, Avrupada vukua gelen u•• •• y d 
tebeddüllerin, devletler arası mmu an 1 
münasebetlerdeki akisleri hü· Burnovada 27 yaılarında 
yük ve manidar olacaktır. Demirhlsarlı Ümmü dikkıt-

Avusturya - Almanya me· sızhk yüzünden ateşe düte• 
selesi Hitlerin nutku; Edenin rek ağır surette yanmışlar. 

•••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• 
Son Telgrafların Hulasası: 
-- ···· - -N evyorkta 13 katlı bir binada bir infilak neticesinde 

beş kişi ölmüş ve 60 kişi bafıf yaralanmıştır. 
§ Londrada bulunan milli banka müdürlerimiz temasları· 

na devam etmektedirler. 
§ HamiCliye mektep gemimiz Mayıs ayında Hamburga 

gidecektir. 
§ Romada bulunan Yemen Veliahdı Seyfisselim bu haf· 

ta 'içinde lstanbula gelecek ve doğruca Ankaraya gidecek

ti r. 

1 d · ( T • • ) d dünyanın en nefis, en leziz ve en ııhhi 
81·, Rekor Daha·. Vataadaşları servet ve saadete kavuşturmak hu~usun a ~ .. - SAADE kıcesı n e çayları da bulabilirsiniz. Bir kere tec-

yanko biletlerinde rekoru kıran bay Hasan Tahsın Under ıa '6 . . . .. . . 


