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KISA VE AÇIK 

Bitler Viyanaya Gı·de 
: Surive 

A rse •.• 
lmanya iJ.e Avustur~anın anla~ma temelini atmak üzere 

~ukubulan. Hıtler • Şuşoıng mülakatı Avrupada olduğu in-
. a~ ~merı~ada da çok t:lerin akisler ve bazı hUküınet rica· 

lıoı gucendı~ecek derecede gürültü çıkartacak dedıkodular 
peyda ctmege başl~dı: Nevyerktan alıp dünkü gazet mizde 
ok.unan Avust~rya ıntıhar ebia çünki bu ünlaşma ile is ik
l~lıne ved~ edıyor mealindeki radyo haberi bu derin ve mü'

bı'e ve a~u tee~s':,'lelrin. e~ ~ariz wisaH.!rİ•ıden ssydabilir. -
u an aşma a er erı butun cihan ıiyasi mehafıHerinde 

hukadar patırdı yaparsa Hitlcrin Viyanaya 2'İfm . lıabcri 
ta.?akkulc e.tti.ği ~~n. ki~bi!ir nasıl kıyıımetftr ~:ıpacaktır. j 
Çunl.tü bepımız bılmz kı bır HitJerin vakt'ılc N ·ı · J 1 h' d b. k .. . ' ızı eıın a ey· 
in ~ ~rço 11umayışler yaptıkları ve Viyaoaya iİlmesi her 1 

ganıı bar deYlct adamının, her hangi bir me 1 k t' . 
r t t · b m e c ı zıya. 
e t mesme enzemekten çok uzak ve çok b' h' . 

ha zdir. Hitlerin Viyanaya ugv ıaması A tıyrı ırAmla ıyefı 
1 . vus urya manya 

an aşmasının bır bayJi temel atması Roma B 1· 'h . v· . cı 10 ını ve. 
rıV v~ ı!an~nı~. da il~~hak etmesinin ilk adımı .sayı!abilir 

e u sıyaaı zumre şuphe ve t ereddüdde b . 1 k. 
teşekkül tf"' · · 1 b n crı o ata 

• e ıgı ve ış er ecermeğe başladığı vakıt d J ı 
vasatı Avrupan.ın değil, baştan başa Avrupa ile ba~k~:1:,: 
ve hatta Amerıkayı da şaşırtacak 1938 1 .. • 
~ir hadisesi telakki olunabilecektir Biz yo··yı ılneın en d~uhım 
K. b b"d' b · zanne ıyoruz 

ı u a ıse zu ur etmez bununla yaloız radyo A. ansları 
ve matbuat sfilunları değil, doğrudan doğruya mesuf hüldi· 
ınet ~damları Yeyahud birbirlerile elele verecek miUetler kU
IDI elerı meıiul olma;a Ye tedbirler ıJmagv a mecbur kalacak· 
ardır. 

------ -~------S..:..l~R~R:.:l.!:iS:.:A~N:..::.::L.:_1 _ 

Ruslarm Bükreş sefiri ın oma 
radyosunda neler sövJedi? 

Roma (Radyo) - Malü n 
olduğu üıere Sovyetlc in Bük· 
reşteki sefirleri milsyo B J· 

tetıko Romada 24 saat\l!nbe · 
ti bulunmaktadır 

Dnn akşam saat 21de Ro· 
ına radyosu muwaileyhin 
radyoda ba~ından geçen ha
diseler hakkında bizzat iza· 
bat vereceğini tebliğ et:ııiş 

ke bu muknddemeyi mütea· 
ıp wusyu """'"" ... ··- ---

işıtebilmeğe başlanmıştır. 
Mumaileyh 1906 da doğ· 

duğunu ve pek genç yaşında 
sty;ıha~ h-:' a•ınn atıldığını 

fakat hiç bir zaman Sovyet· 
le i 1 şimdiki siyaseti berıim· 
senıediği 1İ bildirdikten sonra 
ezcümle demiştir k:: Yüksek 
tahsil mi Moskova üniver ~ite· 
sinde bitirdikt. n sonra bari· 
ciyeye intisab c lhn. Üdha 
ilk zamanlarclaııberi orada 
takibcdil ı ekte oldogurnu an· 
ladım. Avrupaya yerleşmek 

istiyord .ım Buna mma'fak 
oldum. Fok:ıt bu v,z f.ye 
tayiıı cd Jİrken ekseri Rus 
diplomatlarına yapıldığı gibi 
bana da karımın ve altı ya· 
şındaki kız çocuğumun re• • - Sonu 4 üncüde 

I~TER GÜL iSTER. AGLA 

B şvekiJi 

... 
lstanbui (Hususi)- Suriye 

Başvekıli bay Mardamm pet
rol damarları irutiynzı hak
kında vuku bulaıı beyana t n· 
da Suriyenin bu damarlardan 
edilecek istifadelerin arslan 
payını ecnebi şirketlere kap· 
tırmak iıtemiyeceği anlaşıl
maktadır. ---••ra---
İmam Yahva 
Londrava Gi

di vor 

Pdıis 19 (Radyo) - Y .: · 
men İmamı Y abyanın yaklil· 
da Lond ı aya gidece2i söy· 
lenmektcdir. 

Fransada Bir Mahkemede 
- Sus artık koca adam ağlamak hiçte yakışmıyor. 
- Nasıl ağlamayayım bayım, evimde üç buçuk eşyam vardı, onu sattıktan sonra, kaç yıl · 

)ardır anlımıo terile biriktirdiiim ve çecuklarımın istikbali için ayırdıiım paralarıda almış 
üstüne başına harcamıı. 

Yüzünden ter damlaları dökmeğe başlayan başkan, bu sözleri işidince maznunun ifadesini 
yazmaktan vazgeçerek sordu : 

- Karınla eskiden aranda geçen başka bir mesele var mıydı ? 
Bir değil, biobir bay başkan. 

- Ne gibi hepsini anlat? 

- Bir gün param yoktu, istediği bir çift çorabı alamadığım için kıyametler koptu, o 
giine kadar kendisine biç birşey almadığımı, sandığındaki sepetindeki bütün kıymetli eşya· 
larını satarak kendisine ve çocuklarına harcadığını, artık eve sarfedilecek parası kalmadı
ğı için yüzüne bakılmadığını, her vakit çıplak ve aç gezdiğini bağıra, bağıra şöyledi. 

Baıkao başını sallıyarak, içini çekti ve şu sözleri söyledi : 
- Siz her vakit onun dediğini yaf ar mıydınız ? 
- Evet bayıın, şimdiye kadar hayır dediğimi hatırlayamıyorum. 
- Öyle ise kabahat sende imiş, size altı ay ayrılık cezası veriyorum. 
Adamcağız bu haberi işidince hemem gülmeğe başladı. 
- Şunu bir ıeneye uzatamazmısınız bay başkan? 
Ey okuyucu, bu· hale : 

iSTER GULISTEH AGLA 

Namağlôb takı busr··n .. ""' Jsan- Kaza 
ca~ .~arın UçokJa karşı 

lımırımıze gelen Beşilctaş 
takımı bu gün ilk maçlıuı ı 

alsırncak ekibimiz ile yapacak· 
fardır . Beşiktaş takımı bu se
neki htarıbul lik maçlarında 1 
hiç bir takıma yenilmedi en l 
fena neticesi berabe:rliği aş f 
mawıştır. Bu vaziyet misafir 1 

şıvo 
• • 
ınmıvor 

takımın kuvveti hakkında 
kafi bir d !ildir. 
Dü•ı mısafır ıalomın ~ap

hnı Hakkı Yeten'ı An\.;ara 
palas s.:donunda ziyaret et
tim, keudisinden maçlar hak
k.nd ıbi fikrini sordum Hak
ki güHiınseyeı ek biz kuvYt t.· 
liyiz, bununla muhakkak ye· 
ncceğimizi sö~ lem ek istemi· 
yorum, futbolde şansın çok 
mühim bir rol uynadığma 
inananlar danıın. Rakibimizi 
zayif dahi olsa kahir ırörme
mek şiarımızdır. lzmir takım· 
)arının kıymet ve kudretleri-
ni inkar edemem, fakat ka· 
zanmak için elimiıden i'ele· 
ni yapacağımız tabiidir de· 
miştir. 

Kendisinden Istanbul ta
kımları hakkında biraz ke · 
nuşalım dediğim raman zan· 
nedildiği gibi Güneş lstan
bulun en kuvvetli ekibi de· 
ı:tt:~ir; fakat takım halinde 
bence ·c...ia1ara~Kr-·ı .. o•,.l!n~r. 
manlarda hayli kuvvetienmiş· 
tir Son F rnerbahçc -Günt>ş 
maçındaki Fener aleyhindeki 
sayı farkı zanncclilroe!İn ki 
Güneşin kuvvetli olma ından 
ileri gelmiştır. Bu farkı bil · 
bassa Fener müdafi!erinin 
fazlası ile zayıf olwala nıda 
aı amalıd r. 

işte Hakkı Yeten bana 

Lord Ede • 
ı 

Bey atı 

Paris ( Rad}'o ) - Dün 
toplanan parlamento içtima· 
ında ve dış işleri bakanı 
Lord Eden Almanya • Avus
turya meselesi hakkındm hü
kumetin noktai nazarını ~u 

şekilde izah etmi,tir: . 
Bu had· seler lngiltereyi 

doğrudan doğruya allkadar 
eder mahiyette olmamakla 
beraber hükümet vaziyeti 
büyük bir ehemmiyetle takib 
etmektedir. 

Çekoslavakyaya gelince; 
hükümetimiz nazarında bü
yük bir sempatiıi olan bu 
devletin istikllliaı korumak 

feda ederiz, 

HAKKI YETEN 
gerek Betiktaş ve gerekse 
l~hobulden mili kümeye 
gırcn takım 1ar baklcında ka
naatini yukarıdaki kelime
lerle hulasa etmiştir. 

Gelelim bizim çocuklara 
bugün Alsaocık Türkiyenin 
en kuvyetJi takımına karşı 
oynayacaklar, kimin galip 
geleceğini burada söylemek 
kehanet etmiş elmaktır. Mi· 

safir takımımızın büyük kuY· 
veti aşikird11. 

Alsancak ekibimiz güzel 
oyununu tatturursa Betiktaşı 
terletebilir kannatındayız 

Pazar günü maçta Üço· 
kumuz Be§iştaşı nede olsa 
biraz yo rğua bulacaktır. Bun· 

-- Sonu 4üncüdc --

FUAD AGRALI 
Ankara 18 (Hususi)- Ma• 

liye Vekaletinde buhran, ma· 
vazeoe ve hayvan vergileri• 
nin indirilmesi etrafında ya· 
pılmakta olan tetkikler ya· 
k1Dda a.eticclenecektir. 

Yapılacak tenzilat mıktuı 
yeni sene bütçesi bailandık· 
tan sonra belli olacaktır. 
Tenzilat fU Yeya bu derece
deki memurlar için az •eJa 
çok olması menuq balaiı 
değildir. 

T enzilatlan bütün me•ur
Jar ayni derecede istifade 
e_deceklerdir. Kazanç •erfi· 
sınden terız'Jit yapalaea;. 
doğru değildir. 

• 

Dünyanın en meşhur ve sevimli komikleri Lorel ve Hardi 
tarfından 11Tayyarede,, oynıyan Türkçe sözlü "Periler diya
rında,, ki filim bütün lzmiri güolerce kahkaha kasırgatiyle 
sarsmıştır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
•• -----------------····~~~~---------
Ornek yapılacak bir şehir 
Geçenlerde gaxetemizin "dünyada neler oluyor ılltüaanda 

yazdığımız bir fıkrada, Amerikanın Deham şehri belediye
sinin, şehrin ve balkın bütün ihtiyaçlarını temin ettiktea 
ve hükumetten de beş para bile ödünç almadan bütçeaini 
denkleştirdiğini ve bundan başka mezkur şehrin yliıünci 
senei devriyesini tes'ıt için bir takım manasız eğlenceler •• 
havaya para sarf ederek israftan çekindikleri ve bu suretle 
tuarruf ettikleri beş bin dolan halk arasında taksim ettik· 
lerini okumuşsunuzdur. Belediye reisi, "sevgili bemıerilerim, 
diye söze başladıktan ve daha bir takım izahlarda bulua
duktan sonra, "şehrimiz, diğer emsaline eyi bir misal g6t
termektedir, ıiıe vereceğim hoş haberi şimdi dinleyiniz " 
diyerek paranın dağıblacağını bildirmesi halk araaında büyDk 
bir HYİnt meydana getirmiıtir. Belediyemizin k•lakları çın-

-- SoDu 4 lncüde --



1 i Sahile 2 ( Halkın Sod J 1' ŞUBAT 
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Timur/enk 1 GZ~:1k;;:e~~;:erinden: Milli küme ma~Ia;Anda - hangi OLUYOR 1 
:--~~--:-------------r'1 insanların gerek itiyad va takım ~'ilmpİVOD olacak? Bir erkek kostünıünde 

Yazan: H. TürkekulS gerekse görenek neticeıi T 
1 ll»lm. 128 - ~ri~B ı başlarını açık bulundurmaları - 13 -

'
',~rimurlenk, Şevh Buharı·ye şapka veya kasketsiz gez- Ateşli soli~ Öıne:- «Beşiktaş şampiyondur» diyor 

meleri mümkündür. Hatta · k Ateş takımın elemanların- de 2eçen seneki neticeden 
arş k • k d nd bazı cild mütehassıslarının ~ 1 ÇO DE!ZI a vra 1 dan soliç ômere ıorduı.n. daha ynkıek bir aetice ala-

nyktai nazarınca umumi hıf · 
'3enı·m ;du .. •u"ndu"g·u"m ş·•· "d • k • • · h b k d - Milli küme maçlarında cakhr. ~ .. gı ersenız ço sevınecegım. zıssı a a ımın an saçların • 
'r: Mademki o, yüce şebin- Şeyh Bubari biraz düşün- havalandmlması muvafıktır. hangi takım ıarnpiyonluğu Ômere ıon sualimi de sor· 
ıımızın kalbini incitmiş, dü, sonra şu cevabı verdi: Kasket veyahud şapka al- alacak?· dum: 
;rıiyet ve şereflcrile oyna· - Bu benim için bir şeref tında santlerce dolaşanların - Benim kanaatim Be- - Geçen stneye nazar41n 

1 ,ıtır, biz de onu kalbin· olur, yalnız Bursaya ve ye• saçlarınin havasız kalması ve şiktadır. Geçen sene formu- bu seneki spor vaz;iyetinde 
,n vur.malıyız, haysiyet ve rime dönmekJiğim kabul buy- bu yüzden sıçların dökülme· nu kaybeden bu takım gene bir fark var mıdır? 
'refini çamurlara bulamalı · rulursa.. leri vaki olacaj'ı iddia edil- kadı oıunu düzeltmiş hatta - Bu seneki fark düşük· 

1 t. Hemen Timurlenk emir mektedir. Fakat a"yakkabla- bu ıeneki tiklerde bile şam- tür. Çünki senelerce çalıştı· 
1 
Hep birden Gedeyi alkış· verdi, bu üç büyük hocadan rına gelince insaolann yaz piyonluğu ıılmışhr. rılınış ve .son :zamanlarda iyi 

f 
clılar ve bu cezacın Gede- Mehmed Cezri Semerkande ve kış ayaklarını iyice muha· Öyle zannediyorum isi •illi bi r eleman olarak yetişti r il· 
D vereceği direktifle Mirza gitmeği tercih etti, diger faza edecek kunduralar giy· küme maçlarında da şampi· miş olan bazı sporcular baş· 
ıltan Mebmed tarafından ikisi bir çok hediyelerle ve meleri zaruridir. Bilhassa kış yonluğu elinde b rakmıyacak. ka kulüblere kaçtılar. Bazı-
ııırlanmaaını uygun buldu· muhteşem bir alayla Bursa· ve rutubetli mevsimlerde bu- Çünki vaziyet böyle g8steri ·I ları da fudbofü terkettiler. 
r ve dağıldalar. na çok ehemmiyet •ermek yor. Bu ı'tibarla i&mı"r fudbolu" çok 

• • • 
Etrafa dağılan ve Beyazi· 

in kaçan taburları arkasın· 
ı an koşan Timurlenk kıtalan 
1 arargiba dönüyorlardı.Bur

adan d6nen alay çok ıen-
·indi. Beyazidiu bütün hazi · 
ıelerini, saray halkını yük-

ya gönderildi. 
lazımdır. Ayakkablarının kö - lzmirden bir netice bek- dii!llmüş bulantı yor. Yeni ge· 

Prens Mirza Mebmed Sul· • " 
sele kısımlarmın rütubeti çek- lenemc ı u-i?:, len "antrenörden ümidımiı 

tanla Gede Timurlenkin hu t 
miyec ~ k kuvvet ve evsafı - Üçok belki yeni aldığı fazladır. Eğer oyuncular ita-
baiz olması şaraır. Bunun elemanları oynatacak olursa at ederek çalı.şırhtrsa gele· 
için gayet iyi cinsten kösele- iyi bir netice alır. Alsancak lecek sene fud1hol biraz de· 
den veyahud ) a'nız alt kı· bkımı da Doğan ve .Şükrü· ğil, çok yükseAir ümidinde-
f ı 'l l a·ı kauçuktan yaı ı'mış yü getirirse fena netice al-
ayakkabları giymek fazım · maz. Bu iki takım her hal· 

zuruna geldiler. Beyazide 
yapılacak cezanın planını 

söylediler, Timurlenk 

yım. 

MUST ~-r: A ÖZSÜER 
l!!!!!I -------·----

ne kadar dikiş var ? 
Peıteli bir terziain iddia· 

•ına göre bir erkek koıtü• 
münde takriben (143920) di· 
kiı -vardır ve bunun 36 bin 
kadarı el ile yapılmışlar. Ge· 
Ün de dünyada posteki say
ma meraklısı insan yok de· 
yin, bakalım. 

Sadece Beyaz Beygir 
Yetiştiren Hara 

Saksonyanın Hermanıbur
ger kasabasında Histerbof 
adlı büyük bir hara yardır. 
Bu çiftlikte yalnız beyaz 
renkli beygir yetiştirilmekte• 
dir. Hara, şimdiye kadar bir 
tek beyaz olmıyan beygir 
yeriştirmiş değildir. 

Anıcı ika l\1atbuattnı 
l\leşgul Eden Bir 

Hadi~e 
Amerika matbuatı bugün· 

lerde çok ciddi bir mesele 
ile meşgul olmaktadır : 

eomişti. Esirler arasında is
imlar beyninde çok şöhreti 
>lan ilimlerden Şeyh Bubari, 
Wolla. Fenarı Şemseddin, 
Mebmed Cezri de vardı. 

- Size buyruğumu bildi · 
ririm dedi, bu plan üzerinde 
üç gün düşündü, cezayı ço 
ağır buluyordu. 

Tekrar torununu huzurur.a 
celbeltirdi1 uzun uzadıya o· 
nunla konuştu. Prens ısrar 

dır. Fakat bütün ayakkabla
rının lhtikten olmasını hıf· 

zıssıhha kaideleri kabul et
mez Ayak teneffüs etmeli· 
dir. Hava almalıdır. Lastik 
ayakkablarıoda bu mahıur 

vardır. Teneffüs llyikile va· 
ki olamaz. Ve ayağın teri 
tebahhür edemiyerek par· 
maklar arasında ve ayııiın 
aksamı sairesinde bir takım 
tahrişler ve bunun neticesi 
yaralar ve kokular~has1l olur. 

Mesud günleri hatırlatan kütük 
Birleşik Amerikanın yeni 

Londra elcisi lngiliz Krala 
huzuruna kısa pantolonla mı 
çıkacak ? 

Bul!,lar Beyazidin harem 
takımile birlikte getirilmiş· 
lerdi. Timurlenk hemen şeyh 
Bubarinin zincirlerle, iplerle 
bajlanmış olduğunu görünce 
fU buyruğu verdi: 

- Tiz olun Bu bari haz · 
retlerile büyük alimlerimiz
den Mehmed Cezri ve Molla 
Fepırı <:.emseddi.ni vanı,,.,• 

., nir KOfUftuJar, esır· 

ler knfHeainin kumandanına 
ıehıaşabm ıradesini söyledi
ler. Değer i e!irlerin ipini 
hemen çözüldü, Timurlenkin 
otaiına götürdtıler. 

Timurlenk şeyh Bubarinio 
elinden tuttu, ondan özür 
diledi. yanıbaıına oturttu.der· 
hal arkalarına süslü elbiseler 
riydir~l~eıini emretti, şeyh 
Buharı ıJe Şemıeddin F enari 
ve büyük ilim Mebmed Cez· 
riye ıu sözleri söyledi: 

- Gördünbz mü Beyazi
din yaphğı hataları. 

Bu üç zat çok müteessir
diler. Şeyh Bahari cevab ver
di: 

- Bu Tanrıma takdiridir, 
Yıldmm bu cezaya çoktıın 
hak kazanmıştı, ona her va· 
kıt bu günlerden bahseder· 
dim. 

Timurlenk bil tün bocJ lan
nı, deniılerini ve şeyhlerini 
oplattı, Üç dört gün kadar 
mi meclis devam etti, sonra 
eyb Bubariye hitaben: 

- Ne arzu buyrulur, be
imle beraber Semcrkande 

ediyordu. Timurlenk bu de· 
likanlının arzusunu kabul 
etti. 

Mirza Mebmed sultan de · 
desinin ayaklarını öptü, ça · 
dırdan çıktı. 

( Arkası var) 

fanda il RilnilAr • 
Portakallı 
Kurabive 
250 gram iç badem, 250 

gram toz şeker, 200 gram 
portakal kabuğu şekerlemesi 
3 yumurta akı almalı. 

Bademleri makineden ge· 
çirmeli. Şekeri yumurta akı· 
ile köpürtmeli, içerisine ba
demi ince ince doğranmış 
şekerlemeyi ilave etmeli. Ka
rıştırdıktan sonra beyaz ka
ğıd üzerine kurabiyeleri diz· 
meli ve bir~ bıçakla ortala· 
rını çizmeli. 

Kızgın fırında bir çeyrek 
pişirmeli. Fırından çekerek 
kurabiyeler üzerine bir tüyle 
şekerli süt sürerek tekrar 
fı rına sürmeli. Pembe olunca 
çekmelidir. 

"** 

Süt k pi rı 
Süt kapları, f ncanları yı

kanırken önce soğuk su ile 
çalk .. lanır ve sonra sıcak 
su ile ) ıkanırsa çok parlak 
o!ur. 

*J()~t( *~~:k :t: :k:i: 

Elhamra 
~Seti~.>.. 

Tel. = 
2573 = 

ldareainde MiUi Kütüphane sineması •• 

BUGÜN iki Fransızca film birden ~ 
1 - Deniz Kahramanları ~ 
GARY COOOER - FRANOES DEE ile çevirdiği ~ 

A,lr, ihtiras, macera ve aergüzeştlerle dolu şahaser film ~ 

2 - Devlet Kuşu ~ 
SONYA HENIE · ADOLOHE MENJOU nun şaheseri )t 1 
8'E kamaştıran miıansen, şayanı hayret bir zarafet filmi Mı 

AYRICA : F k Dü H d" 1 . ~ ~A~. _o ~ _ n~_ ava ıs erı )f 
:~~~.~~~~~· 

Ayakkabları nekadar mu· 
ı,~ .. - ayaaıcirui içıue gene 
gündüzün muhtelif sebebJerle 
yüı ümek mecburiyeti dola
yisile tozlar nüfuz eder. Bu 
sebeble her gece ayakları 
sıcak suya sokmak Jizımdır. 
Bu çok lazım olan bir temiz· 
lik olduktan başka rahat 
uyumak ve dinlenmek için 
eo iyi bir vasıta ve çaredir. 
Tavsiye ederiz. 

••••••••••••••••••••••••••• 
i DOKTOR i 
f SaJilı Sonad i 
: Cild, Saç ve zührevi has- : 
ı talıklar mütehassısı ı 
: ikinci Beyler sok:ık No. 81 : 
ı Her gün öğleden sonra ı 
•••••••••••••• •••••••••••• 
Vevsel hama-

mı açıldı 

Yugoslavyada, Vinkevçide 
meşhur bir tüccar, bundan 
otuz sene evvel bir kız sev· 
di. Kızın 3Da&ı, babası izdi· 

vaca razı olmadı. Bunun Ü· 

zerine tOccar sevgilisini ka
çırdı ve gizli evlendi. Kan 
koca çok mesud bir bayat 

geçirmeğe başladılar. Birgün 
ciyardaki ormanda gezerler· 
keo, adam fakısını çı_~!':!.~!ı 

göğdesine bir kalb resmi 
ve kalbin içine kendiıinin 
ve karısının ilk harflerini 
koydu Bu hadisenin üstün· 
den otuz sene geçti. Adamın 
çocukları oldu, 

Geçen gün oduncudan ge
len odunla11 ist.f eden ço
cuklarını seyrederken bir 

1 
meşe kütüğü djkkatimi ceJ· 
betti. Yakından baktı, üze
rinde bir kalb resmi ve için-

de de kendisiain ve karısı· 

nın isimlerinin Hk harflerini 
gördü. Derhal bumun otuz 

sene evvel izdivacının eo 

mcsud srBnlerini yaşarken 
kendisi tarafından Q araca 

yazıldığını hatırladı. V akayt 
' - ' ' 
lattı. Meıud günleri hatırla· 
tan mete kütüğünü husuıi 

bir camekana koyup sakla
dılar. Şimdi tüccarın çocuk

ları her Pazar o camekanın 
üstüne çiçek koymak sure-

E!ki bir an'2neye göre 
yeni elçiler itimadnamelerini 
vermek merasiminde Krabn 
huzuruna kısa pantolonla çık· 
makta idiler. Amerika mat• 
buatı bu an'anenin aleyhin· 
de eskiden birçok ıeyler 
yazmıılardı. Birkaç sene e•· 
Yel de Amerika elçiainla 
itimadnamesini taktim •ttiji 
zaman kıse pantolon ile ahn· 
mış resmi gazeteler deintiıar 
edilince gazeteler Amerika
nın böyle bir an'aneye ittiba 
etmesini takbih etmiılerdi. 
Şimdi gazeteler elçinin uzun 
pantolonla Mralın huzuruna 
çıkmasını isliyoı l.u. tile aaalarıoın ve babaları

nın mesud sıüolerini yad 
ediyorf armış ... 

~~~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~-

Yeni Adam 

Alominyomdan ceb ve 
şapka icad olundu 
Yankesicilerin Jdisik bir 

usulü elan ustura ile ceb 
kesmelerine mini olmak için 
bir lngiliz mucidi alominyom
dan yapılmış iplerden ceb 
icad etmiştir. Bu şekilde ya
pılan ceblerle artık kimse 
hatta en büyük bir izdiham 
içicde bile olsa para çanta
larını kaybetmiyorlarmıı. ln
gilterede alominyom ile kap· 
lanmış şapkalar da moda ol
muıtur. Bu suretle en kuv
vetli bir darbe ile bile baş· 
lardan şapkalar aşırılamıyor-

Yeni Adam'ın 216,ncı sa
yısı çıktı. Bu fikir ve kültür 
gazetesinin bu sayısında 
Hüsameddin Bozok, lsmail 
Hakkı, Hasan AH Ediz, Hü-
seyin Avni, CeJil Nuri, Lütfi 
Erişçi, İffet Evin, Enver Naci, 
Nusret Kürkçüoilu ve Hüsnü 
Giritli imzalı yazılar vardır. 
Ayrıca yeni Adam Ansiiılo· 
pcdi.i adJı e;erin son çıkan 
forması ilave olarak veril· 
mektedi:-. 

Palavra 
Meşhur palavracılardan biri: 
- Benim dtniz seferlerim 

dünyaya destan olmuştur ... 
Ben Barbarosla ~beraber se· 
fere gitmiş adamım ... dedi. 

Biri güldü: 
Atma birader, Barbaros 

öleli bir asır oldu. 

Hükômetçiler 
Teruel Harb.nı 

Kazandılar 
Paris (Radyo) - ispanya 

hükfımetçileri Teruel cephe
sindeki oıuhasamayı kendi 
lehlerine çevirmeie yaptık-
ları büyük bir taarruzda mu, 
vaffak olmuşlardır. 

Hükumetçilerin kazandığı 
bu zafer çok ehemmiyetlidir. 

Manastır Kar 
Altında 

Belgrad ( Radyo ) - Bir- muş. 
kaç gün iyi havalardan son- Dünyada 
ra iki gündenberi şiddetli 
soğuklar başlamıştır. Manas· Körlerin sayısı üç miJ-
tır vilayetinin etrafı iki met· yonmuş 
re kar altındadır. Şehirde Dünya yüyünde 3 000 000 
k~rın derinliği yarı~ metre- ima bulunduğunu k~yd~den 

Bir senedenberi kapalı bu
luiıBn Kemeraltmdaki Vey· 
sel hamamı en modern ve 
her türlü sıhhi konforu bilik
mal ve tekmil takımları mü· 
ceddeden olmak şartile açıl
mıştır. Hamamımızı trşrif 
edecek muhterem halkımızın 
nezafet ve sair aıhhi husu
sahndan son derece memnun 
kalacaklarmı vadederiz. 

ihsan ve Şerif 
Bozkurt 6-1 

- Ya... O kadar oldu 
mu? .. Zaman ne çabuk ge-

dar. Kar devam edıyor, yol- yeni bir istatistikle karşılaı· 
Iarda kapanacağından kor- tık. Bu mikdarın yüzde (65) 
kuluyor. · H' d' t ç· · · ı ın ıs an ve ıne aıdmıı 

~EE~SBEE~aan~SB88811B. • 1 
ı..ıyo" ... 

ASRI SİNEMADA Telefon 
-2394· 

17 Şubat 938 Perşemden itibaren iki film birden 

Gör •.• İşit .•. Söyleme 
iki saat kahkahalı komedi 

Damğalı Ha)1dutlar 
KEN MAYLAR 

EGLER JlTRNAL ve renkli Miki 

~ TAYYARE sineması tE~irPN 1 
~ BUGÜN Emsaline andir tesadüf edilir iki büyük film 

~ 1 - Bekaret 1 
3 LIL DAGOVER tarafından temsil edilmiıtir • 

,I 2 - Pe.riler Diyarında ı• 
E 1 ÜRKÇE SÖZLÜ Büyük Komedi 
~ LOREL • HARDI tarafından temsil edilmiıti 
:i ilaveten: Paramont jurnaİ 
CI FıATLAR: 30 - 40 - 50 

1 
1 
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Mizah 

Sayfası· 

ki Kadın 
Arasında 

- Arkadaşı kadar zengin 
değil amma, çok mükemmel 
insan... Bana zengin arkada 
şının adresini verdi .. 

Gene~ M 

Bahaııe Olunca 
Konferansa gittim diyor

sun. Ne tubnf şey.. Hiç bir 
ksofcrans sabahın yedisine 
kadar sürer mi? Gülüqç şey. 

- Evet karıcığım.. Kon
ferans veren zat feci şekilde 

kekeme idi. 

= 

mnu 

( Halkın Seıl ) 
w 

Değ.ile ' • lil::.'El~:ıa?:!~~~.:>::n;;~~~ 

S at 
iki arkadaş, mesleklerin· 

den, me~lektnşlcrından, ça
lışma tarzlarından bahsedi
yor'ardı. 

Bizim daire iyi yerdir, 
yalnız hiçbir yerde ve hiç 
birimizde sant yoktur. 

- Peki t:\til zamanını za · 
rnanını nasıl anlıyorsun ? 

- daktiloya bakıyorum. 
Dudaklarını boyamağa baş · 
ladı mı, ~itme zamanının 
geldiğ. ni anlıyorum. 

- ~ 

l<adın - Ah şu erkeklerin istibdadından ne zaman kurtulacaju? .. 
~~~~~~~~~~~·~~~~~oo .. •• .. oo~~~~~~~~~--~~~~~~ 

~az Hatırahrı!Nişanlısını çok '. 1 MilvonLiizı 
- Yüıüyorum. Tepemde 

kızgın bir güneş, ayakları· 
btın altında kızgın kum .. A · 
lev alev, ateşli rüzgar yüzü· 
mu yakıyor .. 
Yüıüyorum. Sağımdan ka

ta bir yol, solumda kara bir 
bacak Yar .•. Şurada kumla
tıa altından bir kara ayak, 
burada bir kara el çıkıyor .. 

• 
severmış 
On beş güodür bera

ber geziyoruz, hcılbul<i bana 
nişanlı olduğunuzu şimdi söy
lüy o unuz. Bunu nedeo yap
tıoız ? 

- Nişanlımı ne kadar çok 
sevdiğimi düşündüğümü size 
göstermek için .. 

- Azizim, şu dışarı çıkan 
kadın yok .mu?.. Hani bir 
milyon lıra verc;cl.:r bir g~co'! 

beraber ysşıyamam ... 

- Bay, bay ... Ağzını topla .• 1 

O benim karımdır .. 

- Affedersiniz.. Sözümü 
~eri aldım: Bir milyon lira 

verseler bir ırece beraber 
yaşarım! 

R t ! 
Genç kız, kendisini İ!tİyen 

delikanlıya: 

- Babam, dedi, bana 
i?'Önderdiğini.z şiirı ekuJu. 

ler. 

Ya. Ne dedi? 

Çok memnun oldu. 
Demek şairleri sever-

Hayır, benim şaire 

varmıyacağımı bilir de! 
Yürüyorum. Gözüme si· K • 

hh bir ba~ ilişiyor ... Çıplak omısyon Evlenme Kavip 
ts-e bı" ·· de ·· ·· O kış grip salgını vardı. 
;:.. 

040 r r gov goıuyorum. Falan bayan ile filan bayın Bir şişmanla bir zayif ua-
uted b' h b b Mlşhur komisyoncularamız e ır a eş meme, e- evlenmeleri eyliilün üçüncü sında: 
tide bı' A ab '-alça dan birinin og· lu da gripe 

r r 11 sı ·· d ı '- - Aıt'ıı'm, do'·tor.· Mu-
k 1 d günü icra e i eceıdir. ti: 

- Yahu Afrika çöllerinde ya a an ı. 
B. 1 k k ı Fakat t ı-k t 'h' h• .. hakkak yirmi kılo kaybet· llıi yürüyosun ?.. Bir kum ır ara ı . çocu , usu ca a a arı 1 ... nuz 

fırtınasına tutulmuş ve kum· doktou dedi ki: tespit edilememiştir. melisin, eliyor .. 

ltr altında kalmış insanlar - Hastalığımı tekmil ar· Q • • - Peki, ne yapıyo rsun? 
llıı görüyorsun ? Neredesin ? kadaşlarıma geçirsem ve sizi DUO IÇID - Hergüo gidiyorum, ma· 

- Plijda ! tavsiye edersem, bana ne Karşıki evin hizmetçisi - seJ yapıyor. 

1 verirsiniz? Küçük bayan, b!ziın bay - Şimdiye kadar ne kay-

Dadında n Ne vapmalı selam söyledi, piyano çaldı· bettin? 

Yaplvormu~ ğını7. zaman, pençereyi ka· Aşağı yukarı yüz lire! 
y - Ay başının sıkıntısını pamanızı rica ediyor. S 

- O arada varıhr mı ? def için ne yapmalı? Küçiik bayan - A .. Ben orgu 
" ~ . - Borçlan bir gün evvel d ıegenıne var. sizin bayı musikiden anlar Komiser maznuna sor u: 

N · temizlemeli... d' E ı· · · ? - e yapayım sevıyorum. __......,,,.__.,.,,.., . ..........., .......... ~""""""- .""""""__..,.._.... zan ne ıyorum. - v ı mısın 

- Hayır, hayır bunu ina- zaman ak desem s;~ ka~a- Hizmetçi-Anlar da, onun - Değilim komiser bey .• 
dından yapıyorsun ben ne dersin! ıçın.. Kızınız mı var yoksa .. 

..... --------~----- ıml!lE!;.a:::D:ı~ltZIC!'!iii2:!il:crs:?:~Z2iiJ G!:::l~!::illii!E:!lllZ:iEl!Eiill!EI~ ~~~~~~~~~~~~~~~:~~~. 

r~~~:i;~;~İd::~~~~ ~.~~[ı 
•lZabitan, Baylar ve Bayanlar '!.~ 
;En müşkillpeıent müşterileri memnun il 
•.•den bu firmayı unutmayınız t•1 
:ı Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim ~~l 
t Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi- [:ı
• hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık [! 
t'] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve [~ 

ıivil elbise ve kaputları imal edilir. ~~ 
Muamelem peşin ve taksitledir. !! 

Bu aöderin doğruluiunu anlamak için bir tecrübe kafidir. ~•1 

l>İKKA T : Yeni l\1ağaza Odunpazarı No. 121: 
TELEFON: 3~76 + 

.. 
R~SE~~'Ss~ast 

([ s'" n Basri Şenbiçer 

Şe iki Mehmed ülay ar 
Hazır ''e ısnıarlarna elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şeobiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor:lski ve Alber Baroh kumaşların
dan iki provah kumaş V'! · dikiş 22 
lira Asım Riza :!biraderlerinin Halka
pıuar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Ncıaket iki pıovalı 15 lira İskoç yihı 
iş 21 Jir a iki provah Sayın müşteri-

lerimin bu fırsata kcçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DlKKA T: lzmir satış ~ubesi Alipa~a caddesi ıar 
raflar karşısı yaloıı 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri ~enbiier fabrikası. 

19 Ş'Jl\T 

•• e uz aha ePosu 

Horoz mnrka kumaş boyaları gel i 

Pamuk, artifisyel 1pek, yün, ipek kumaş ve elbiseleri boyar 
Yalova ıhlamuru, Karadeniz salebi, Bombay kınas1, damla 

sakızı, diş macunları ve fırçaları, Kakao, Nestle süfü ve ua 
gazoz. ve meyve özü, H<lsen özlü unu, şık b3yac~, lstanbolia 
Pertev kremleri, podralar, çocuk podraları, sodalar, asidler, 
traş bıçakları sabunları ve fırçası, Seylan, Cava, Akkuyruk, 
Altınbaş, 11 2, 3 uum rah harman çayJ.ırı, sannyi ve ziraatte 
kullanılan bil'umuın kimyevi mnddeler, saç boyaları badana 
boyaları, Kaol, Vim, Parafin, Go~alak , V. S. 

Mezlenio, Bronşiti ı biricik ilacı 

eczanede_. bulunur. çok tesirlidir. 

Ecz c başı 
esidir 

r;•••••• .. ••o .. •• .. •••••• 
KORDON, : Hlikumet Karşısında 

fJ KABADAYI : TERZi 

ışte bütün b:mirin kapıştığı m i h ed Zekı· 
nefis Rakıl r bunlardır ru 

.-::-...,,... .. =-= ""-'O..."'-"--~~~ :.o ...... 

s 

e erleme 
Z Si 

evdeş 
.Aıııu ı<"',,:L, t ..... h.,i Kramela 

Bon bon, Fundan ve meyveli şeKer 
fabrikası Ege bölgesi satış me:keıi 

Nefis lüks pisküvüleri, çikolat •• 
lokum. Adres : Iznıir şekerciler çarş111 
No. 46 

f!!S::::ml!l!'2BS~~S~EE:l~EE:!~E~~l1iie::E&i~S::~Z~E2E'!ll ...... I, 

1 
Birinci Sınıf Mutahcssıs 

• m· Ali 
KAMÇIO~LU 

CiJt ve ·renasül hastalıkları ve 

1 elektrik tedavisi 
lıtUir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 

~lil'.!:aB "'ElFB;...,,. ..._.::o=u ·- --~G::ı~ -1~~;::;1!::11E11r~ 

r. 
lzmir Memleketi Hastanesi Rontken Mütehassısı 

RONTKEN VE B 
~Ele tiri 

meyıoız, yenı 

yaptırdığınız kos 
tümün rengi ho 
şunuza gitmi
yorsa sıkılmayın 

9 
8 ha 
De pos 
ndan al cağınız 

Ar. 
Boyası ile ku
maşınızı istedi
ğiniz renge ko 
layca çevirebi
lirsiniz. 
Telefon 3882 

t av ri yapılır 
TELEFON: 2542 
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ıs l::tJillil'J#j'I 
~ [• l!!GIJ: l ffimıl BiR ÖÖRETMENIN 

ÇEKTiKLERi 

1 Yeni Trambos-: 
lar Gelecek Filistin tekrar karıştı 

- INKILAB ROMANI -
Ya.-an : SıRRI SANLI ·Asım ismet KDltDr'e· 

- 30 -

Meslekine bukadar candan ve gönülden bağlı 
olan bu öğretmenin okulundan uzaklaştı rıl
ması ne yürekleri parçalıyan bir felakettir 

1 -r 
u l 

ıt 
1 

1 
ı: 

r 

1 

Belediye şehrin otobüs 
ıervisJerine olan ihtiyacını k d 
nazarı itibara alarak yeniden Kudüs 19 (Radyo)- Filistinde karışıklıklar yeniden başlamıştır .. ~u va~iyet. ~r~ııın a 
10 trambos münakasyaa koy· hükumet geceleri ışık söndürme kararına tekrar başlamıştır. ~00 ~ışı tevkıf edılmıştır. . 

Kudlis 15 (Radyo)- Şarki Erden hududunda emniyet tedbırlerı alınmış, mıktarı kafa 
muş ve yapılan münakasaya 
ittirak eden ve evvelce iz· asker sevkedilmiştir." 

mir belediyesine teslimatta Almanva A usturyanın Uluslar Kurumun-
buıunan Almanyada Bü!sing 
Na.g firması bu yeni sipa· dan Çekilmesini Bildirdi 
rişide almış ve mukavele Pölis (Radyo) _ Viyanadan 500 dakikada haber alanmıştır. 
mezkur fabıikanın Tüı kiye Alman hükümeti Avusturya hü .. umetine uluslar kurumu ile olan alakasını kesmesi için 
vekili umumisi B. Galib Cey· tazyikte bulunmuştur. Bu hususta henüz kat'i bir karar alınmış değlldir. 
Jioi tarafından imza edil· b b d v • • h b ·ı Şuşning dünya efkara umumiyesiae hitaben ir eyanname neşre ecegıoı a er •erı · 

miştir. Gelecek trnmboslnr I Kmekteaise hde hla.lern beu ydebir şey ayapılroaışbdeğeildird. eler oldu j çifte kapılı ve oto antik şo· 
för mahalinden açıle.coıktır. 

Şehir servislerine uyğuo 

olan bu tramboslar Fevka- 1 
lide modern ve konforlu ve Paris 18 (Rndyo - Kahireden alınan ıoil h aberlere göre. bugün orada arbedeler olmuş 
temiz ve sıcak tertibctları ve polisle arbedeciJer araaında ateş teati edildiğinden, 40 ki~i yaralanmıştır. 1 
bulunacaktır. Y arelananlar arasında Avrupalılardan baıı kimseler de vardır. Zabıta, arbedecilerden 

1 Bu tramboslar İzmir enter- bir çoğucu tevkif~ etmiştir. 

iki dakika sonra dört okul 
öğrencisi Çiçekle Ulusun 
karşılarma dikilioce genç kız 
il\lerek şu söıleri söyledi: 

- Maşallah çocuklarınız 
ne kadar bUyükmüşler. 

Ulu!I yavruları ile biraz 
görüştüktel! sonra onları e:v
lerinin yemek odasına gö
türdft. 

Çiçekle Ulusun annesi 
yalnız kalınca genç kız ıordu: 

- Kuzum teyzeciğim, bu 
çocuklar gene ne oluyo. '? 

- Bunlar, oğlumun ders 
verdiği ıımfıDın en çalışkan 
ve en fakir çocuklarıdır. 

Onlara, elinden ıeldiği 

nizi bildiğim için size kim
senin bilmediği bu oğlumla 
aramızda kalan sırrı söyle· 
dim. Tabii şimdi bu sır üçil· 
müzüo arasanda kalacaktır. 

UJujun kimselere sezdirme-

iı ::~~iC:~'e ::ı:~:ı~:. evvel Grandi lngiliz baş ve dış bakanlarile v,örüştü 
V M•• Paris (Radyo) - Son dnki1<ada londradan haber veriliyor. 1 

kadar yardım etmek, onları 
yedirmek, keydirmek uı..,s 
için en büyiik bir zevk ve 
saadettir. 

den yaptığı bu iyilik feda· 
karlık menkıbelerini dinle
dikten sonra gönül verdiği 
genç ve kahraman kalpli 
öğretmenin ne yüksek bir 
ruha malik olduğunu bir ke· 
re daha görmüş ve keodi 
kendine: u Şimdi Uius yanım· 
da olsaydı ve şurada kimse· 
c ı kler de bulunmasaydı ne 
çılgın bir bahtıyarlık ve sev· 
gi ile onu kucaklamak ve 
ona ciğerlerimin bütün kov• 
vetile sana bayat eşi olmak 
ne bu'unmn bir saadetmiş,, 
diye bağırmak istiyecektım. 1 erem UC8 • Bugün (dün) cğleden evv .. ! Lorıdradaki Italyan sefiri sinyor Grandi Foreyu office Baş-

.: dele Cemİvelİ- :e:::u~hamberlain ve dış i~le·i bakanı eden ile 75 dakika suren bir mülikaıta bulun· 
Genç kız bu hulyanndan 

ı• 
nin Kongresi Bu görüşme esnasında lt .i 'y n ~t firi hüküınetinin ispanyadaki gönüllüleri geri çekmek 

hususundaki cevabı notayı t<!vdi etmiştir. 
ıt Verem Mücadele cemiyeti- Öğleden sonra saat 15 ile 15,30 arasında Grandi Avusturya meseleleri etrafında büldi· 
i nin yıllık kongresi dün ak- metinin noktai nazarını Lo d Edene bildirmiştir. 

Ulusun aone .. i oğlunun 
çalışkan, okul yavrularına 
yaptığı iyilikleri, gösterdiği 

şefkatı gayet saf ve samimi 
bir lisanla uzun böylu anlat· 
tıklan sonra genç kızdan 
rica etti: 

sonra acı acı da düşünmeğe 
başla n ıştı: " Me!leğine ve 
okutttrğu yav:ularına bu ka· 
dar candıın ve gönülden 
l ağlı o1an bu öğretmenin 

okulundan uzaklaştmlması ne 
ciğerleri parçalıyan bir feli· 
kettir. 

> ıam cemiyet binasında top- Sanıldığına göre evvelki içtimada logiliz devlet adamları Avusturya hadiseleri etrafında 
V lanmış geç vakite kadar de- Italyan hükumetinin fikrini sormuş ve Grandi Musolini ile telefonla a-öıüştükten sonra bu 
~ •am etmiştir. Gizli reyle ya· bapta Ing'liz hükumetine malumat vt-rmiştir. Bu mülikatın neticesi hakkında henüz malü· 

palan seçimde yeni idare mat almmamıştır. 

- Evladımı kardeşiniz gibi 
sevdiğinizi ve takdir ettiği· (Arkası var) 

t. 
it 
f 
1: 

--------.. no .. --------

heyetine Ba. Suada Kağıd· b k l d h H lk S • h kk •d• cılar, HaseneNalao, Cevriye y ı' ı•r orsan l a a 8 ID eSI 8 ID SeSI lr 
lımail, F erıan Tumaniç, en - Baştarafı 1 incide -
Süleyman Faik Öı.kan, Mi- lasın, tabii biz, belediyemizin para dağıtmasını aklımııda11 

f tat Urel, Cevdet Alanyalı, Paris (Radyo)- Bugün saat 18,18 de Fransız Ellemond Sur vapurunun telsizi şu haber· bile geçirmiyoruz, çüoki şehrin noksanluını ikmal için ihti· 
Dr. Ali Halim B&yer, Şükrü leri veriyordu: yaçlarımız o kadar çok ki ... . 

ı Nuri lıseıen, yedek azalık- Vapurumuzun 150 metre yakınında bir torpil patladı. Bir lspanyol tahtelbahiri tarafın- Fakat hiç olmazsa bundan örnek alarak biıim belediye-
' lara Or. Lütfü Sabri, Dr. dan takibedilivoru• nio de hiç olmaua halktan alacağı vergileri daha hoınut-
l '"••~. D .... .s .. "": Gallh, seçil· 15 dakika sonra ayni vapur radyo ile şu mesajı neırediyordu: "Kurtulduk, •apura bir lukla tahsil etmesini ve zorluklar giSstermemesini, halkımızın 
ı mişlerdir. Murakıblıklara Ne- şey olmamıştır. sevgi ve sayrısını çekmesini rica ediyoruz. 

t cati Çiftçi, Dr. Mehmed Ali Bu hadise gerek Pariste gerekse Londrada büyük bir asabiyet uyandırmıştır. 1 HALKIN SES· HAKKll\l SESJDIR 
: !~;1::~~;~ğıu inıihab edil Avusturya Dahiliye Nazırı Vivanaya Döndü~ ----·~ J -----•11~ .... !WIQ'!l,,_~ ..... --·= 
c Alman ve . -! Paris (Radyo)- Hitlcrle görüşmek ve Avu&turyada yapacağı icraat hakkında Alman 1 • • .h t it 

devlet adamlarından talimat almak üzere Berline gideceii tahmin olunan Avusturya D.ıhi- l \J l nas l a a ı n
t yan kOBSO · OS- liye Nazm bay Seiss Sguart Alman devlet adamlarından ve Hitlerin sağ kolu sayılan 'J 
; hanelerinde :.d~l!::~;~:.ile görüştükten sonra k::~~:i::::::i::dilen hususi bir tayyare ile Viyana· dan kıymetlidir 
ı Dün (tıtlyan ve Alman ı G d 
1 konsoloshanelerindeki ban- Halk tiyatrosu eçenlerde orta an kaybolan Belgradda Çlkan Pravda bilhusa korsanlar ve yardlm 
' dıraların matem alameti ola- lstanbuluo tanınmış artist · B d • • gazetesinden: edenler anlamaladular. 
1 rak yarıya kadar çekilmele- !erinden mürekkeb Halk ti· utenko Roma a ımış UÜç gün içinde İspanya Tevfik Rüştü Aras bundan 

rine bir alman vapurunun yatrosu (Kenan Güleri ve Parı·s ( Radyo ) _ ou··n sularında iki fogiliz gemısı birkaç ay evvel alikadaıla-dan oraya davet edildiğini 
fırt.nadan batmış ve bütün yüksek sanat artistlerinden ekşam Bari radyo istasyonu ve fakat bir fırsatını bulup tecavüze uğradı. Eden bu ra Kemal Atatürküo tavsiye· 
tayfalarının boğulmuş olma- müteşekkil 18 kişilik muaz- verdı·g· ı· b .. ~berde bundan en · hadise akibetlerinio çok şid- lerini lebligw etti ve dedi ki: kaçtığını yazmaktadır ve ila · 
larının sebep olduğu anla- zam bir tiyatro ile beraber gün evvel Roman yanın Bük. vcten bu vaziyetlerden ilk detli olacağmı mücrimlere "Türk sularında iÖrülecek 
şılmıştır. lstanbulu hayretler içerisinde reş şehrinin Sovyet masla· defa kaçmagw a muvaffak olan ciddi bir surette hatırl~ttı. her denizalti gemisinin der• 

• • •• • • bırakan kemiksiz Jan namın· hatgüzarı bulunan Butenko· yeğine adamın Butenku ol· Akdenizdcki harp gemileri· bal batırılması için sahil ha· 
SPOR daki kız varyetesi yakanda nun Romada bulunduğunu duğunu yazmaktadır. ne su üstüne çıkacak her taryalarma emirler verilmiş· 

Baştarafa 1 incide - şehrimizde temsiller verecek· ı' bildirmiştir. Bu hadise Mos- ••••••••ııuııu•• .. ••.. denizalh gemisinin hemen tir.,, 

dan istifade edebilirse ve tir. Bu·· k- ' kovada bir bomba tesiri yap· Avusturya batırılmıuı emri verilmiştir. o zamhandandberi Tlürk s~-
bilhassa Alnncak'a nisbetle Rusların mışhr. Bu şiddetli sözleri ciddi larında içbir eniza tı gemı· 
müdafaası zayıf olan bu ta· Mumaileyh Sovyet siyaseti Galeyanda telakki etmek lazımdar. Bunu si görülmemiştir.,, 

~ f ı• rı• OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC:x><lOODOCIJOOOOC:x><lOODOCtOO 
kımımııın defansı tutunabi- reş ~Se hakkında dehşetli bir itham- Paris (Radyo) - Son da· : • ı• • 
Jiue galibiyet ~anıları Alsan- -Baştarafı birincide- name hazırlamış ve bunu kikada Viyana ile yapılan bir Paoa Muhale- BaŞvekı ımız 
cafa nisbeten daha fazladır. fakatinden mahrum ettiler. Italya resmi memurlarına telefon görüşmesinden anla· fet Etti İstanbulda 
Futbol federasyonumuzun bu Butenko bir çok seneler- okumuştur. Bu vaziyet biç şılyor ki Avusturya efkan 
maçların idaresini bitaraflığı den beri çcktigw i asapları an· bir Rusun yapmağa cesaret umumiyesi fevkalade gale- Londra 19 (Radyo) - Ar-

ı h k d · w• b. d' 1 navudluk Krah Ahmed Zo· ile tananmış ımirli a em- lattıktan soora sözü Sovyet e emıyecegı ırşey ı r. yane ge ıni~tir. Avusturya 
' T · M k gonun evlenmesine Papa mu· lerimiz Mustafa ve Esat a reJ'imine 1·ntikal ettı·rmı'ştı·r. as BJansı os ovadan işçileri büyük bir miting yop-

halefet etmektedir. 
tevdi etmiştir. Bu suretle Eskiden Rusyada Tzarlarin aldığı bir haber neşretmekte mışlar ve söylenen bir nu· • 
lzmirli takımlarımız her se· zalim ve diktatör olduldarını ve bunda Butenkon'un Ro- tukta ezcümle deniliyor ki: izahat Verdi 
neki gibi bu ıene hakem söylerlerdi. Şimdi ki Stalin maya kendi rizasile kaçtığına " Biz Avusturyalılar su h Ankara 19 ( Hususi ) _ 
derdinden şikayet etmiye· diktatöresi onlarınkini göl- inanılmaktadır. icin çammız fedadır. Fakat Başvekil Celal Bayar iktisadi 
cekler1 bu vaziyet misafir gede bırakmıştır. Mcsagero gazetesi Bül<reş· icabanda nihai zaferi elde Vekili Şakir Kesebiri dün 
takıma da ayni derecede Evvelce Ru:syada zengin- teki sefaret binasınm üçüncü edinceye kadar çaıpısmağı kabul ederek tetkik seya-
•arittir. lik varken şimdi sefaletler kahnda her tarafı çelik olan da biliriz . ., halleri hakkında izahat al-

Son söz, güzel bir oyun ... diyarı oldu. bir oda bulunduğu ve bu Ayrıca alman malümata mıştır. 
görmek arzusudur. Galip v~ . Yaptığım hareketten piş· odadan dışarısına hiç bir göre, Viyananm Fransız se- l,""_ü,,,,,.;._Ü .... n ...... ~,...,,d ..... en"'. --,.,,. . ..,...b,.,,.;-h,.,,.se ....... t--~,---;; 
ya mığlub bizim için ikinci man olmuş değilim, cümlesi· sızıltı duyulamayacağını ve firi Başvekil Şuşnin •i ziyaret 

1 

Fransanın Avusturya istiklali 
derecede kalır. le sözlerine nihayet ver· Butenkon'un tanınmış Rus ederek Fransız hükumetinin için duyacağı: lüzumu arzet· 

A. ÖZGÜR miştir. tethişçisi Karavopof tarafın- Almanya nezdindeki teşeb· miştir. 
. .,.. . . . . . ~ .. - ~ 

Ankara 19 ( Hususi ) 
Başvekil Celal Bayar refa· 
katlerinde Hariciye Vekili 
Tevfık Rüştü Aras olduğu 
halde dün akşam Istanbula 
hareket etmiştir. 

lzmir - İstanbul 
}'Olu 

Is tan bul - Bandırma · Iımir 
seyahat müddetinin 14 taata 
indirilmesi için devlet demir 
yolları idaresince tetkikler 
yapılmaktadır. 


