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44 • GAZI BULVARI IZMIR • 44 
lmti1az sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Bqmuharrir ve umum! neşriyat milcfürü: 

HAKKI OCAKOCLU -------ABONE ŞERAiTi 
• l 

1 
1 Balkanlarda kar 

l Belgrad 16 (Ö.R)- Yugoslavyanın birçok yer-

i 

lerinde kar yağmaktadır. Hararet derecesi tah
tefisıfır yirmidir. Göller donmuş ve üstlerinde 
otuz santimetrelik buz görülmüştür. 

FlATt ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuri11et eserinin bekçisi, sabahlan çıkaT ıi11a.sl gazeıecııT YENi ASIR Matbaasında be111mitbr 

( 

İKTJSAT VEKiLİ MANiSA BORSASINDA 

Müstahsiller ye tüccarlarla görüştü 
Bağcıların bütün dilekleri ayrı ayrı ortaya kondu. 
Tütün ve pamuk meselesine temas edildi 

Hakkında: "Sırtı yere 
~etirilmez,, diyorlar 

Nutuklar büyük -- ----..,...---,------
Şefe minnettarlık duygulariyle bitti 

Pariı, 16 (Hususi muhabirimiz
den) - Profesyoneller arasında 
Türkiye bat pehlivanhğı kemerini 
bihakkın muhafaza eden Tekirdağlı 
Hüseyin pehlivan Bulgar tebaasın
dan Arifle pazartesi günü karıılqa
caktır. Bu müsabakayı müteakip 
Pariıte yapılacağı bildirilen Tekir
i:lağlı - Şikat maçı tehir edilmiıtir .• 
Çünkü pazartesi maçını müteakip 
Tekirdaih Londraya gidecektir. Ne yaptı? 

ManİS3, 16 (Sureti mabsusada Mani

sa ya gönderdiğimiz muharririmizden )
lktısat Vekili Bay Şakir Kesebir Mani
sa~a çok mühim tetkikler yaptı. Borsa-

l da müstahsiller ve tüccarlarla muhtelif 
Yazan: REFiK iNCE ürünlerin ve bilh~~ üzümlerimi.~~ i.~-

tihaal ve t.allf vazıyetı drafında ıoruştu. 
Bunu bütün vatanda,, umı:mi idareyi Borsa idaresi vekilin terefine borsa 

~uzlanna alanlar hakkında sormayı va- ulonunda bir çay ziyafeti verdi. Bura-
111e edinmeli? da hasbıhaller yapıldı. Vekil bir dekar 

Mubtar ne yaptı? bağa yapılan kükürt ve saire muraflan 
Belediye reisi ne yaptı? hakkında alakadarlardan izahat aldL 
Vali ne yaptı? , Bir mwtabsil ( 11 ) kuru;• satın alı- • 
Umumi m«lİI azası ne yaptı? 1 nan göktqı fiatinin il:tikir yüzünden elli 
Velu1 ne yaptı? f kunqa fırlunlf bulunduğunu bildirdi ve 
Mebus ne yaptı? 1 

Ziraat bankasının bu iti üzerine alması 
Huliaa bu sual, kendiaine İf havale dileğinde bulundu. 

lkt~at -ı:ekili B. Şakir Kesebir Maniaa 
-valiri B. Lütfii Kırdarla 

edilenin kafaamda daimi bir burau halin- • Vekil ziraat müdüründen mmtakanm 
de İflemeli ve her zaman bu sorgunun I göztatı il.tiyacmı sordu. Buna dair eaasla 
~evabma hazJr bulunmanın lüzumunu 

1 
ve acil tetkikat yapılarak bir rapor ha

ilatar eden IMr çan rolünü cönnelidir., _ SONU DöRDONCO SAHtFEDE.":-
8ö:rle bir sual hiç ıüpbeıiz iı yapanlan, _ ..... .._, ......... -.-;;;;;;;;.....,.....,_.-...-.. ______ ':""":--""'.""';.;;;;;.,=-----...-.. 
it batmcla bulunanlan yıkmanm ve de- yeni Rumen 
~ Tailesi olmak için değil, mu-

1 

..... _ ve IRnkiclin faydalı nimetini elde Kabı· nesı· 
~ lçİlıı 7apdmahdD' • ..5aal soran; kör 
Lir aİllDİ7etia Ye tatmin olunammyan bir 
ilatiraan .a.dür61w.i için dejil, millet 
İtlerine lmnfmalı vuifainin yüklettiği 
~etten lmriulmak için harekete 
1~. Çoculdannuza, büyük1erimi
le derece derece 'öjretilmek lizımıelen 

1 

Yeni ana yasa ka-1 
nuounu hazırlıyor 

hu demolaatil ve çok faydah ıual sor- ~ 
._yerlerimiz de eksik değildir. 1 

Ba,da matbuat olmak üzere, köy ih
ti:rar heyetleri, belediye meclisleri, umu- ~ 
illi nıedisler, büyük millet meclisi hep bu 
ve bana miimaail aorguların yapdma11 
İçin kurulmuı içtimai ve aiyaai makine
lerdir. O makinelere mensup olduğu hal- I 
de sorulması icap edenleri yerinde ıor- I 
llıayıp ta onlar d11mda ancak bot boğaz- I 
lıld. tavsif edilecek bir vazife alanlara , 
IÖaiim yok... Fakat bunlar haricinde Romanya Kralı yeni ba§vckil Patrik 
ol.nıarla ufak bir haabihale lüzwa gör- 13. Mironla 
dii.n: 

---0--

Rumen kadıAlarına 
secim hakkı verileli 

' 1 
Belgrad, 16 (ö.R) - Bükreıten bil-

diriliyor: Romanyanın Patrik Miron hü-1 
kümeli de devlet rnemurlannm politi
kadan tecrit edilmesinde müttefiktir. 
Miron hükümeti yeniden bir kanunu eaa

. si projesini ıüratle hazalamaktadır. Ye
ni kanunu esaside kadınlara da seçim 
hakkı verilmektedir. Projeyi hazırlamak· 

-SONU IKtNCI SAHiFEDE -

Kızılcahöyde 

Bir kadın 
Diri diri yandı 

T ekirdağlmın ilk güreıinden son
ra Pariı gazeteleri Tekirdaih bak
landa takdirkar yazılar yazıyorlar .. 
Paris - Soir T ekirdağlmm oyunları
nı kritik eden bir yazısında : 

- cAvrupada Hiileyini yenecek 
pehlivan yoktur• diyor. 

KemalP*Jan~mlca köyiiD·, • T ekirdağh beyanatında demİflİr 
eh evvelki sün feci bir hadise olmut ve ki : M--'- • p ... _.~ bü-

TiiTki11e bq pehliva"' Tekirdağlı 
HtJSEYJN 

s.a:___ 1..!- L-d d" • d" · anmak Rll'e- - « c:naa etmeJUl, analelU 
_.,.~ - - m ... an y •• hli lan ..,. 

- .PariateJö peblİTanlann hiç y_ 
ri HüaeJin)e gürepneie ceunıt 

bay edemedi. Hahları Tardır. Çünldl Te. 
lôrdaih bir klis güreıçiliclir .• 

lirle bayata sözlerini yuınmuthır. tün pe Tan 1eneceıımı.• 
-SONU iKiNCi SAHiFEDE - T ekirdağlmın organizatörü 

Jandarma 
Genel Komutanı 

Tef tif için fehrimize 
geldi 

Aıım da l 

Bükreşteki Sovyet işgüderi 

Kendi arzusu ile kaçmış 
ltalyaya mı sığınmiş? 
Bu haberi veren kalyan gazeteai. B. 
Budenkonun Romatla oltlufunu yazıyor 

Roma, 15 (ö.R) - cGiomale d'lta- :saman içinden taavİp etmediiini iddia 
Iİa• tarafından iddia edildiiine ıöre ettikten sonra fU izahatı vermeldedirı 
Biikret Sovyet aefarethanesinden kaybo- Bükrete ıelen Gepeu sizli Sovyet polİI 
lan SoY)'et maalabataüun 8. T eodor memmlan kendiaini nezaret altında ta-

' Budenko timdi ttalyada bulanmaktad8'. tuyorlanrut.. Hakkmda Mo.konda bll 
Hatta bu paete SoyYet diplomabnın im- tahkikat yapddağmı •e genç)ijinde bir 

1 
zasiyle bir makale nepetmeldedir. Bu nasyonalist ibtilil teıebbtilüncle balun-

1 makaJenin ulıbatine inanmalı caizae B. duğunmı öğrenildiiini haber .ım.,.. ı.... 
, Budenko kendini Bükret aefarethaneain- ninsradclan kansı ve kızmm da ıeJme. 

1 de emniy~e görmediii için kendi arzu- aini beldemİf, fakat bunlarm oradan ha· 
1 ıuyle kaçmttbr. Muharrir timdi İyi tara- reketlerine müsaade edilmemif.. Şubat 
fa geçınİf olduğuna emin oldujunu aöy- iptidalannda aefarethaneye acaip bir p-

Ja11darma genel komutanı general Naci )emekte Ye Bolıevik fikirlerini hiç bir - SONU tKlNCt SAHtFEDE -

- YAZISI IKtNCI SAHiFEDE -
==z 

Bir defa kaide olarak ıunu kabul et
trlek, insani ve aiyui bir vazife olmalı
~ır: Kendisini tenkid ettiğim ve kendi- 1 
llnclen sual aorduium zat yerinde ben 

AL.l\~AN - AVUSTURYA ANLAŞMASI 

olaaydam acaba ne cevap verirdim? Her v • 
İti Yaparken, her t.aamıza geçme zama-

1 ıyan a boyundurukta ·mı? ilanda böyle bir nefs mukayesesi İnsanın 1 
•tılacak adımını tayinde en esaslı bir öl- I 
tiİ olur. 1 

$..::~~=;:=.;~ıB. Şuşnig . ltalyaya danışmak istedi 
~~5.:S~ ·Fakat ltalya cevaptan kaçındı 
~yetli mevki itral etmez. Gözü- 1 Paris, 16 (ö.R) - B. Şutniı tuafm- • 
lln6ziin önündeki lstanbula bir bakalon, dan kabinede yapılan tadilattan sonra 
1air t 

tehir meclisi toplanır, dağılır, birçok yeni kabine listesi neıredilmittir. Bunda 
~ verir de bu kararlardan hemen B. Şuınig baıvelı:iıletle milli müdafaa ne-
..... L~· • el • 1 B t • • B G 'd Şınid ha . .. ~ uırıaı gazel erın mevzuu o maz. u- zaretını ve . uı o t ncıye ne· 
11ıu, ora halkmın bu itlere kaytıı.zlığuıdan 1 

zaretini muhafaza ebnektedirler. Dahi· 
h.tka ne ile tarif ebneli? liye nezareti tahmin edildiği gibi nasyo· 
-SONU lKtNCt SAHiFEDE - nal-sosyaliat olan bir ıiırayı devlet iza. 

REFİK tNCE sına verilmiıtir. Nasyonal - sosyalistlerin 

~~--IQ.':-"1€7..--Z-~--!Z-~-~--~--~--7:-~--I böylece Avusturya dahili idaresini elle-

/( 
rine almalan çok mühimdir. Bununla be-

iZ talebe asker raber ıurası da dikkate değer ki B. Şuı· 
nİg dahiliye nezaretini nasyonal aoıyalist-

8 elamı ve rece k lere vermekle beraber polis kuvvetleri
hi I ni de bunların doğrudan doğruya kon-

--0- trol edebilmelerini istememİJtİr. Bu ae· 
htanbul, 16 (Hususi) - Maa- beple polis genel clirektörlüğüne ölen 

lif Vek~'etı", maarif mu'"dur" lu"lı:lenn' e 1 ·~ · b" h 11.1 f&D&Ölye Dolfuı'ün itimat etügı ır ta • 
IÖnderdiği bir tamimde (Askerlik aiyeti geçİrmİftİr. Böylece nasyonal aos· 
~ alan kız talebe, vazife halinde yaliatlerin entrikalannı kontrol etmek 
İllen askerlik talimatnamesine ıöre imkinı olacakta. 
..ıa.n venneie mecbur olacakbr.) 1 Viyana, 15 (ö.R) - 8erftespden-
deniıınektedir. V uife haricinde ve· de B. Bitlerle mülüatmdan aonn tan· 
rilecek Mlimlarm ıeldi serbest ola- aölye Şu,nis bu konaımalarm neticele-

~-~br-. •••••••••• ri hakkında B. Maeeolininin filaiııai il· _______ ___....__:_~.- SONU DöROONCO SAIUFEDE -

Kız ennitü sü Arsan 

Kız Enstitüsü Binası 

V ekilet tahsisatın 
iadesini istemiştir 

Geçen hafta, Ka Enatitiilü araumı 
tetlu1r için bmire gelen Kültiir 8akanlıil 
miman, tetkikleri neticesinde hazD"ladığı 
raporu Kültür ıı.•anlıp sanat okullan 
senel direktörliijtine vennİftİr. 

H;ndistanda yeni 
bir buhran daha 

öfrendiiimize söre mimar, Vekalet- --o--
ge huırlanan KD F.mtitüaü binasının, bu Paria, 19 (ö.R) - Londradan bildl-
ananm ortasmdan reçen yolun kaldırıl- rildiğine söre Hindiatanda yeniden lür 
muiyle aynen tatbik edilebileceiini, u- ana yua buhranı çıkmııtır. Bunun aebe
ma köprü teklinin kahili tatbik olamıya- bi Bihar ve diğer bir eyalette teıkil edil· 
caimı bildirmittir. Belki de mimarın ba mit olan hülriimetlerin iltifaslda. MiDI ! mütaliuı neticesi olank, Kil* Bakan- Kongre komitesinin müzakereleri bu ... 

1 biı evYelce enstitü binam11n ilk maanf. heple biiyük bir alüa il~ takip edilmela:. 

1

-... ,....,. ........... sinderdiii tedir. 8. Şohar tanhndaa almac:ak ... 
3IOOO .... tlıhejeetm ı.desini ...ı. ayete hJn»niJet •eriliJor. Mnhakkelr-
....... ._ 111 MI*· - SONU IKtNCl SAHiFEDE -
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Dr. A. B. bir doktor gözüyle 
anketimizi tahlil ediyor 

Anketinize muhtelif görüt noktala· 
':llldan ayrı ayrı cevap vermek kabildir. 

« Yinıp beliyı Bfk ile kıl atına beni 
Bir dem belayı aşktan etıne cüda beni 
As eyleme inayetini ehli derdden 
Yani ki çok belaiara kıl müptela beni» 

Diyen Mecnunun yerinde iseniz, atkın · 
hicranına ve elemlerine katlanarak sev
mek iıtiyecelainiz. 

Hatta bir kerre sevdikten t:onra fası· 
luız sevmek, aşkın binbir belasına gö
nül vererek sevmeği mutlak bir ihtiyaç 
sayacaksınız. ,. 

Bence atkın sarhoşluğu ile tarabın 
sarhotluğu arasında h!ç fark yoktur. Al

kolik adam alkolizmin gözleri önünde ya11attığı fecaat sahnele
rini bile bile içer. Tıpkı onun gibi aşkın ıarho,luğu içinde olan
lar da ıevmek için aevilmeğe muhtaç değildirler. Mukabelesiz 
bir qkın kendilerine ıztaraptan, göz yaşlarından başka bir şey 
vennediii.ni bile bile aeverler. Bunun için atka bir salgın demek 
kabildir. Ve bütün salgınlar gibi tıbbı metgul etmekten h-ıli kal· 
mamıfbr. . 

Bir doktor gözüyle anketinize cevap vermek lazımsa: 
- Sevilmek ıevmeğe müreccahbr diyebilirim. 
Bu cevaba biç hayret etmeyiniz. 
Sevmek J'AfaDl&ktır. Sevmiyen, sevmenin heyecanını tatmamıt 

olan bir kalp yalnız ıevilmit olmakla iktifa edebilir mi? Herkes
ten bu suali itidebilirsiniz. Fakat bu davanın bir yüzüdür. Bir de 
onun biz doktorlara bütün çıplaklığile malum olan ikind bir yü
zil daha vardll'. Onu da size ben izalı edeyim: 

- Memleketimizde estetik cerahi henüz inkitaf etmem ittir. 
Fakat garpta ıeyahat edenler bilirler ki bugün Avrupanın bütün 
bilyük fehirlerinde estetik ceralıiyeye ehemmiyetli bir yer ayrıl
mıfbr. Şirürjinin en çok çalıfan fUbelerinden biri eatetik cerahi 
olmuttur. Bayanlar bir atk unsuru rolünü oynadtkları zaman es.
tetik cerabiye bat "vururlar. 

Sevdikleri için rakiplerine kartı İİ.ltünJüklerini temin edecek 
kadar . güzel olmağa, güzelliklerini bulutlandıran kusurlardan 
kurfulmağa ehemmiyet verirler. Sevdikleri adamm gözlerinde 
sönen bir qkm alevlerini yeniden tutufturnıak için ne kadar f e
daklrlıklara, ıztırap\ara katlanırlar bir bilseniz... ftire.f ederim 
ki kadınların kahramanlığı erkeklerinkine üstündür. Öyle zev
celer tanıdmı ki kocaları tarafından ıevilmek, ç.abık kaybettik
leri bir atkı ihya etmek için parça parça olm~lardır. Bütün bu 
fedakirlıklar bof bir gayretten ibaret kaldıkt:ın sonra sevmek 
bedbalıt olmak değil midir? Şimdi anlıyor musunuz niçin sevil~ 
mek sevmeğe müreccahtır. 
Şunu da kaydediniz ki bu da vatla erkekle kadın arasında fark 

yoktur. Tutkun erkek seven kadm kadar çok ıztlrap çeker. Ve 
daha garibi erkeğin ızbrabı derin bir iııtibza, bir alay mevzuu 
olur. Karısı ken~iıini sevmiyorsa, kansı bir başkasile ıeviterek 
kocasını aldabyoraa erkek yalnız aeviimediği için değil ayni za
manda amyetenin insaf ıız nazarlarında gülünç bir varlık haline 
düttüiü İçin ıztırap çekecektir. Sonra bazı İnsanlar vardır ki on
lara bir kadının e.iri olmak hiç yara,maz. Büyük inkılaplar ya· 
ratan bir ihtili.lciyi diifününüz. Zaferler hali.ki bir kahramanı 
göz önüne getiriniz. Hiç böylesine sevginin ızhrabı yakı~ır mı? 

Onun için sevilmek, hatta tapınırcasına sevilmek ıarthr. 
Dr. A. B. 

.. 

Fuar 
Sahasında hazır

lıklar devam 
ediyor 

1 Jandarma 
Genel Komutanı 

Teftiş için şehrimize 
geldi 

Jımdanna genel komutam Tağı'eneral 
Naci e.velki alqam telariıni.-:~ :;:."-::J, ve 

Kültürparkta 938 yılı Izmlr fuan ha- Bıumal:ıanede karşdanmqbr. Genual 
.zırlıklarına devam edilmekt-edir. Sun't Naci dün sabah tzmir civarındaki jan
gölün inşaatına büyük bir faaliyetle de- darına kıtaatım teft.iıe başlamlfbr. Şeb

vam ediliyor. Yunan hükümeti adına rimizde bir iki giin kalacak olan sayuı 
inşa ettirilecek dalm1 pavyonun inşaatı-1 Tuğgeneral dün valiyi ziyaret ederek Lir 
na önümüzdeki hafta içinde başlanacak müddet görüşmüştür. 
ve nisanın on beşine kadar ikmal edil
miş olacaktır. 

Fuar sahasında teşcir işlerine de bü
yük ehemmiyet veriliyor. 

Karşı yakada 
Bir tren kazası oldu 

/ 

B.H.Çağın 
Evvelki gece 

--o-

Ha yata gözlerini 
yumdu ve cenazesi 

kaldırıldı 

Ne yaptı? 
Yazan: REFiK iNCE 

-BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHJFED~-
Fakat bmire gelince; b~lediyenin b.it 

kararı, bir yolun yapılması, bir mektebı:' 
açtlması, bir muallimin noksarıbğı, bit 
basta.ne, bulUa. muhiti alakadar edeı:ı 
amme hizmetler-inden en küçüğünd~ 
en büyüğüne kadar hepsi matbuat -~ 
feleriııde birer fikir mübadelesi vesil~ 
olur. Ne güzel bir nimet ve fırsal:ts 
bu fikirlerden alikaldar istifade eder· 

Oç dört giin evvel eski mektep arka· 
datlanmdan mürekkep bir grup ae ~~~ 
nıyordum. Mübabeae tzmir befecfiYe91 

İzmir adliyesiıün değerli • ;l. siması Ü.erinde idi. Arkadaılanmı belediyepjıl 
olan C. Milddeiumumi muavinl;rinden ve binnetice belediye reisinin aleybind• 
bay Hulılsi Çağın, evvelki gece saat gördüm. Ben aleyhdarlık aebeplerinİ il· 
18.30 sularında evinde hayata götlerini mi ve müsbet bll- mahiyette tesbit etme• 
yummuştur. ölüm, bir kalp sektesi ne- lerini rica ettikçe; bana Japılamıyad bir 

ticesinde vaki olmuştur. çok feJlerden, tatmin olunanuyan birçok 
Altmış beş yaşlarında bir zat olan B. memleket ihtiyaçlanndan bahsettiler. Bii· 

Hultl~ Ça.ğ~.' lzmir a~iyesi ail~i. için- tün bunlan sayarlarken, ben de kendi• 
de niilı.Jeciligı ve lleşesıyle kendini sev- ıerine bir sual sordum: 
dirmişti. Meslekl bilgisi mükemmeicll.. _ Reis hiç bir feY yapmadı Dll 7 
Daha evvel sırasiy1e ikinci hukuk ha, 

938 fuarında pavyon satışları başla

mıştır. Daha şimdiden pavyonlarm ya
rısı satılmıştır. 

Karşıyakadıa bir tren kazası olmuş- mülazimi, Burnava sulh hakimi, Tor-
Cevap: 
- Fuardan maada ne yaptl? OldU· 
fşte bu (Ne yapb?) bana şunları ha• tur. balı müddeiumumisi ve Izmir bidayet 

Çiğliden Karşıyakaya gelen Uç hukuk mahkemesinde !za mtilbimiydl. tırlattı •• 
• • sayıll kataı·, Karşıyaka istasyonunda B. Hulusi evvelki giln akşam üzeri 

Belediye seçımı durduğu zaman rzmir cihetinden gelen vazifesinden ayrılarak evine gitmiş, ya-
Bir defa ben, belediyenin icraatllll 

defterine kaydetmİf bir adam değildiırı 
ki, kendilerini ilzam edeyim. Y aJnğ ka• 
naatim ber halde bir şeyler yapddığl yo• 

Betediye intihabatı önümüzdeki ilk iki numaralı katar da Karşıyakaya gi.rl- rım saat sonra ölüm vaki olmuştur. 
1 

teşrin ayında yapılacağı için şimdiden yordu. B. Hullısinin cenazesi dün biltiln ad-
hazırlıklara başlanmıştır. Seçim için' 3 sayılı katar kondoktörü, mukabil liye erkanı, vali muavini ve bir çok 
kap eden ilanlar yapıldıktan sonra def- taraftan gelen iki sayılı katar-dan ha- I dostlarının omuzları üzerinde ebedi 
terlerin hazırlanmasına başlanacaktır. . hcrdar olmadığı için ani ola.l"ak raylar medfenine bırakılmıştır. 

t üzerine atlamı.ştır. Bu sırada iki sayılı 

lunda idi. Ve banlann biç oimusa bit 
tanesini belediyeyi beğenmİyenler bile 
lnkar etmemek insafında bulunuyortardı. 

Oda secimi 1 ka1ıar, on metre yakınına kadar gelmiş 
Ö 

·· .. d ki ... ~. .. .. t 16 ve ayni süraUe ilerlemiş bulunuyordu. numuz e pazau•:»l gunu saa .. . . . . . 
·ı · · d ti t das d ı Bu muessıf haba hır lm7.3. ile netice-
ı e yınnı arasın a care o m a me~ 
1. · · dır Ikin . . il 1 ..... leruniş ve üç numaralı katar kondoktö-
ıs seçunı var . cı seçıc er rey .,,... .. , . 

rini kullanacaklardır. ru bay Ahmedin ayak parmaklarL kesil-
m.i§tir. Yamlı derhal hastaneye kaldırıl

! mıştır. Adliye hadiseyi tahkik etmekte-
1 dir. iki sayılı katarın bu iş.~ bir hatası 

görülememektedir. • 

O t t h ·ı • [ • Bir memleketin ihtiyaçlar yeklinuıtll 
T a a Si lŞ erı aay•vennek ne kadar kolaysa, immJarlıl 

Ankaradan abed-en haberlere göre (unutma) marazından uzakl.aprak. ar 
Kültür bakenlığında b:i:r komisyon or-
ta tahsil işlerini ehemmiyetle tetkike nelerin içine ııömüverdiği icraab da bit 
başlamıştır. anda habrlamak o kadar ıı:ordur. Sekiır: 

Orta. ve ilk tahsil işlerine yeni bir senedenLeri İt b&flDCI- çalJJtlUl Behçet 
veçhe verilmesi ve otta tahsil derecesi- Uz, o hesaplan elbette tzmirin mmnet• 
ni.n mkviyesi. diişünülmekt.edir. sillerine vennittir. Onlara veni.iği gı'bi 

Verilen malt1mata ıtöre ilk ve orta fll'satmda bizlere de yeniden yennelt 
• tedrisat umum müdürlükleri tevhit mevkiindedir. Fa.kat turasmı ufak bir ha• 

Hallcevi spor komitesi, mayıs ayı or- Jtf aİye feşki/aflart edilecektir. Her kaEa merkezinde bir kikat olarak ifade edeyim ki, Türk~ bit 
talarında başlamak üzere zengin bir Memleketteki bütün itfaiye teşkilat- orla mektep kurulması ve ilk ve orta fincan kahvenin batırou sayacak kadarı 

Halkevinin spor 
. müsabakası 

spor programı hazırlamaktadır. ları haziran ayının ilk gününden itiba- tedrisat öğretmenlerinin umumi müva- kadirşinas ve nimetperverdir. Belki ya· 
Bu pro

0
<>'ramda futbol ve atletizm mil-

1 
ren seferberlik müdürlüklerine bağla- zeneden ma~ alıruıları tetkik edilmek- d • 1 dır b 11..! d ko( 

1 tedir. P mıFyakan aş er var ve e.llLll e çoti• 
saba.katarı dahildir ve bütün federe ku- nacaktır. tur. at yapılmamıı olanları hareke 4 

llipler işLirak edecektir. j Bu hususla alakadarlara tebligat ya- · mize esas ittihaz ederek yapılmq otaıı~ 
Bir kaç hafta devam edeeek olan l:lu pılnnştır. B • Cavid lan inkar, hakikate kllfll nankörlük oldl'• 

ı B • k [ k .J Balıkesirde bulunmakta olan vali mu-müsabakalar için kulüplerle temas ara rr ö_u ti · uyuaa Fikirlerim.izi, kanaatlerimizi Te bilha'"' 
" aviıü bay Cavit şehrimize dönerek dün 

başlanmıştır. Galip gelecek takımlarla. b ld sa amme hizmetlerine taallUk eden qler• 
Oğu U vazifesine başlamıştır. 

oyunculara kupalar ve madalyalar Ve'-

1 

deki noktai nazarlaramzt dermeyan eder<( 
rHecektir. Menemen.in Seyrek köyünde 16 yaş- ken, hem q batma eeçe.eek adaınfara 

l larında Ismail oğlu Hüseyin, köy civa- B. Mustafa ders, hem de kuvvet olmak için es»lı 
B Jlı . f'ı • k rmda hayvan otlatmakta iken bir bah- Asliye üçüncü ceza zabıt k8.Uplerin- I ve hakiki ölçülere dayanmamız lizuJı• 

. . • ~S~ n Q•l . ! ~e kuyusuna kazaen düşerek boğul- den b~y Mas:~. ~ozkurt'. Tor~alı .m'.111- dır. Her hangi bir dalnlcamn ihtiyaCDll 
Dahiliye vekaleti mahallı ıdareler 1 muştur. Zabtta hadiseyi tahkike başla-1 kemesı başkatıpliğıne tayın edilmiştir. tatmin irin ma•ı"nuı' bü't" d • · yok ··a·· .. b u_ . F 'k Ank ı T- .. un ele enoı umum nıu uru ay ..uasan aı ·a- ro'<-+ır --- •• __ ._ • • .__,___ d b\l 
d h · · lmi · B" k ·· t ~· • -- gor.._te ne samımıyet 1UU1r, ne e 

ra :ın şe rımıze ge ştir. ır aç gun M h T ı · --'-'- d 
1--·ıa k 1 • . • . .. " . " ~ "' . Y> ~ eş ur enor eser erı yarataçaıuar • cesaret.. 

' ~ ca '~- J~kx:~zw~;~·. Gaston de Pola ya::1r'::;:b:ad~=~e.;i;~ 
Kızılcahöyde I~ na evı oşesı " Bu akşam Elbamra sinema~mda' İzmir belediyeşİ ne halde idi, ne bale 

a7Z'ZZZ?YXYYZ77/Z'X:ZXY~X~~ 1 Yunan general konsolosunun hımaye- 1 kondu? Diye kendi kendilerine 10r&tak4 

ı - 20/2/938 pazaı· günü saat 14 te si altında olarak ikinci konserini tekrar ları bir suale evveli, vicdani d ge .. 
Halkevlerinin yedinci ytldönümü kut-: ed.ecek ve_ C~unod'dan, Ve~di' den, Cr~-. '. ıecek cevabı dlnlesinler.. arm an 
lama töreni yapılacaktır. Bu törene bü- eg den, Bızet den, Massenet den, Puccı- 1 REFiK lNCE 
tün yurddaşlar davetlidir. j n~: den, Ferit. Hilmi' dtn parçalar teren-

2 - Fikide-r deı-gimiroe gençliğe bir num edccektır. s • d 
sahife açtık. Maksadımız bugünün ka-I -=- urıye e 

Bir kadın 
Diri diri yandı 

- BAŞTARAF~AHtfEDE - pasitelerini yanna daha kuvvetli bir Bükreşdeki Sov-
-= Bu köydeki evinde yalnu: ba§ma otu-~ şekilde hazır1an:aı:tır. 1 . "d f Alman propagandası 

Otel ve hancılar 1 Sarhoşun taarr:ızu ran Ahmedin karısı Bn. H•bibe, evinde' Yazı ver~e~ ıstıyen ge~çler yazıl".'1"ı-t yet ışgu erı . Paıis 16 (ö.R.) - Şam gazeteleri\'& 
! Otel ve hancıların zabLtaya vermeğe Evvelki gün Kemalp~=nın yukan kimse.iz bulunduğu smıda ısmmak için nı (HalkevınCLe Fual Edıp) adresme -BAŞTARAFI BtRtNCt SAHtFEDE- ezcümle Eko dö Siri Almanların Suri· .....--- ı yollamalarını bildiririz. ' . • • ı d · b" v b ~ 
mecbur oldukları hüviyet varakaları Kızılca köyünde bir hadise olmuştur ... ocağa sırtını dayaDUJbr. E . . 

1 
d h l fta ı has gelmq •. Bunun hakkında kinue bır- ye e geruş ır propaganda yapmaga aş 

~ayni kanuna ek olan 2099 numaralı ka- ' Ali oğlu Hüseyin isminde biri fazlaca thtiyar kadm rahat bir tekilde ocağa 
1 

3 - .:ı~ız ksa onun a er la pe.r- ,ey hilmiyormUJ.. Gepeu memurlarından! ladıklartnt kaydediyorlar. Her Balvu! 
l k ken ih . lık şeınbe gunu a şamları saat 20 de bü- ld w edili o•w iki" _:_,. F ş· ahf o la t ,,_.d 1 c;.. 

'nunla damgıa resminden muaf tutuldu- sarhoş olduğundan itidale davet eden yulanmıı o ara oturur , tiyar .. d 1 .. 1 o ugu zann yormu~.. ıııer gu.ıı on ır ın ryanpe s o eJ.lll e yer e,.. 
. ._ __ . l -'b' . . v 1 tun yurd- as ara Karagoz oyunu oyna- c.ı • • l biri!'-& bu h k d. 1 tiğ" g·· d b · S · ... t;ğl da 

ğu için bu varakalardan yalnız bir ve köy bekçisi Tahirin boğazına sanlmq ve ... tul&ry e cı. ısesının tutuştuğunu ve ate- . . . 1 o>ıovyet •JAIUY e uu:e ta ıs en ı-1 ı un en en urıye gen~ araslll 
. .. d _, x..-. f ı. d • . 1 nacaktır. Parasız olan Karagoz oyunu- . _1_ ·'- S' l d bili Al d ıl daha oiŞ iki numaralı olanların ~ı.;~ kuruşluk jandarmalar tarafından yakalanmıştır.. ım vucu unu sanaı5..... ar~e emenuştir. ı· ııne sıa &m ınaya yo un a otomo e 1 man propagan ac arının ge 

~.... r____ kalb .. ı~ 1 all ka ı na bütün Izmirliler davetlidir. ,_. . . eklif • Fak t "ldürül' .. ··1 Ud f--'' .. tik1 , __ , __ 1. or tayyare resmine tabi olduğu ve dört Suçlu adliyeye verilmiştir. ~n e mupte a o an zav ı .

1 

~•r ge%ınb t etmi§.. a o - o Ç e ~ye~e g.eç en .... ~ ..... y • 
dm vücudunun yandığmı pek geç fark 4 - Ifalkevimiz m. üstahk.· • em' mevki l mekten korkarak bu teklifi kabul etme-! Eko dö Sirl diyor ki: 

numaralı hüviyet varakalannm damga d fi ha Galib d ,3_ b 1 H l k l / ebnİf, acı sayhalar kopararak kendisini Ban ° .şe Y ~ 1 :ıresın~ ir I mq .. Bu korku ile maslahatgüzar 3 Şu- - Bu propagandacılar Şamla Berlin 
w tayyare resimlerine tlbi olmadığı Q eV eri yı dönf:ımÜ. ocaktan bir metre kadar ileriye sürük- 1 Halkevı bandosu tıeşkıl edilecektir. De-

1 
batta ortadan lcaybolmut ve 10 Şubatta arasında mekik dokumakta ve bilbassa 

Oefterdarlıkban otelcilerin müracaatieri- önümüzdeki pazar günil, Halk:~vleri- leyebilıniıtir. 1 vamlı w. hevesli çalışmak istiyen .. mu-
1 
Bükreşten aynlmıı-· Bu bir hafta içinde 

4 
bUtü.n. Suriye' pazarlarını elde etmeğe 

ne cevap olarak blldlrllm.i.ştir. nin yıldönümüdür. Bu münasebetle Fakat bu hareket bahtsız ihtİyan kur- zisyenlerın kayıt1anm yaptırmak uzere ıehirde gizli yapmıf.. Dört günde Ro· t çalışmaktadırlar.. Fransa mandasJ.11daJ1 

• 
Tayin 

memleketin her yerinde merasinı yap1- wmağa kafi gelememiş, mtından göğ-' evimiz sekreterliğine baş vurmaları bil- manyadan ltalyaya geçebİlmİJ.. kurtulmak istiyen Suriye istiklili.ni elde 
laeağı gibi Izmir Halkevinde de par- süne doğru geniı!eyen alevlerin tesiriy- 1 dirilir. Y. A - ltalyan gazetesinin bu iddia- etmek azmındadır . .M.iill: istiklAle haki· 
lak törenle kutlanacaktır. le vee• içinde. bağıra bağıra bayata gö:ı. 1f 5 - ~:/2/938 per~~be giinU saıtlıanm ;ı,ı;,.., ı..,.dlyle naklediyoruz. Bu kalen bağlı olan şuurlu hiç bir SurlyeU 

Burnava ziraat mektebi muallimlerin- Halkevlerinin yıldönümü.ne o gün lerini yummUflur. Konquları evde bu- 16 da KoycUJ.er komıtesı ve saat 16.30 cifıaab So'f')'et maslahatgüzarının orta· memleketi Alınan nüfuzu alt.ıruı solana .. 
den bay Nezir Istanbul ziraat mektebi Anlaıra ve Istanbul .radyolarında veri- lamnadddan içiıı kimse imdaclma yetife- 1 da kitapsa.ray ve yayın komitelerinin dan kaybolması esrarını i%ale etmek ıöy- ğa razı olamaz. 
muallimliğine tayin edilmiştir. lecek bir nutukla başlanacaktır. ~tir. 1 haftalık toplantısı vardır. jıe dursun, onu daha esrarlı bir hale so• 

iti luıcak ~yette görünmektedir. Eğer F • ı • t• 
B. Bodenko hakikaten ltalyada ise, ora- ) IS 10 tahkikat 

Bugün SiNEMASI 
Sayın müdavimlerine güzellikte ve temsildeki mükemmeliyette em1aline nadir tesadüf edilir iki büyük filim takdim ediyor. .. 

BEKARET ---------Genç kız kalbinin en husu noktalarını bize açan, evlat sahibi : 
ana ve babalara müessir bir ibret deni t~kil eden, muazzam : 

ve muhteşem bir bediai IADAL. E -
DEKOR - TUVALET ~ iHTiŞAM ITIBARIYLE ZARAFET : 

.ABiDESi ITLAKINA SEZA OLAN BU GUZEL FtLtM : 

LIL DAGOVER 
Gibi müıtesna bir sana.tkann temsilinden çıkmuı filıne 

bqka bir hususiyet vermiftir. 

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

Periler Diyarında 
TURKÇE SöZLO BOYOK KOMEDi 

Küçüklerin .evdiği, büyüklerin alakadar olduğu iki a.anatkir 

LOREL - HARDI 
T araluulan enualas bir .ardle yaratdt11t 6a yeni lwmeJi 

•izleri aaallerce gü.ldiiTuelı ue eilendireceldir. 

AYRICA 

JOURNAL 

da kendi arzusuyle bulunduğu aabit olun· heyetı• 
caya kadar bu gibi nqriyabn bir kanaat 
veremiyeceği tabüdir. ~~ Londra 16 (ö.R) - Filistin tahkikat 

Yeni. Rumen heyetinin aıtı yedi hafta içinde Filistin· 
de mesaisine başlıyaca~ı tahmin edili'YOt• 

K b 
Bu komisyon dört azadan ibaret olacıılc, . a ı· ne~ sı· adli ve mal1 müşavirler komisyona re-
fakat edecektir. 

- BAŞTARAFI BtRtNCl SAHtFEDE-, • 
la muvazzaf cnclimende eski bafvekil· 
lerden ve yeni hariciye nuırı B. Corç 
Tat.resko da balanmaktadır. Patrik Mİ· 
ron yalmıda Polonyaya gidec:ektir. Bu 

Hindistanda yenı 
bir buhran daha 

ziyaret sirasi mabiyetı. olmayıp Polon- ----o-- ı. 
ya Ortodoka reisinin daveti üzerine ya- - BAŞTARAFI BlRlNCt s.A.HtFSIJ 
pdmaktadır. tir ki iki eyalet hülrilmetinin dtif ... ff~• 

BUlaet, 16 ( H.R) - Rumen heyeti dütanm payıtahtmda bir bedbinlik ~ 
~ekilainin deiifmest iktıaadi mabUil- büıl etmİftİr. Cözde tabsiJ'~ "~ 
de •e borsalarda iyi bir tesir J'Apnufbr'. riti denıittir ki: «.Eğer iki taral t• 1ı:;: 
Rumen esllam Ye bonot.nnda töze çar~ niyet gösterirse buhran az zaıı)al.Rla 
paaık bct.aı bir Jtikae1i1 vardar. ledilebilir.» ., 



Amerikanın deniz plinı 
B. Ruzvelt bir 

suallere 
~ v . 
~ •şıngton, 16 (ö.R) - Amenka 
, eıik devletlerınin bahri ıiyaseti hak
•ında b' •De ır gazeteci tarafından ıorulan ıu-
~~ cevap '\eren Teiııicümhur Ruz,; elt 
lıı lflır kı: cMilli müdafu mütaha!t!ııs
~ llnın ıımumi fıkrine göre Birleşik dl"\'• 

tler kendi sahillerinin müdafaasını tc
~n M;in ancak tek bir filo) a. kendi filo
ı.,.llna Ruvenmelidirler. Bu fılo hem At-

gazetecinin sorduğu 
• cevap verJyor 

ltalya 
Yahudi aleyhtarı 
değilmiş 

8. Muasolini 
Homa. 16 ( ö.R) - ltalya hülcümcti 

• .•ik, hem ae büyiık Ok) anus ııahille
tinin emniyetini koruyacak kudrette ol-
11\alıdır. Esasen Mançurinin Japonlar ta
~fından fethinden beri Atlas Okyanusu 
ı otunun ağır gemilerı Buyı.ik Okyıınust. l>~l~nmaktadırlar Bazı A\'rupa dev
~ elanın tecavüzkar vaz.i) etleri şimdi •>!' Okyanusu filosunu da, Büyük Ok
--~, filosunu zayıflatmaksızm takviye 

len #. \ asın~ toıı Amerikan vapuriyle es· 
ki Amerika cumhur reisi B. Hoo' er gel
miş ve vapurda Amerika sefareti mü
messilleri) le l.C'ndisini Belçikaya da, et 
etmiş olan Bekıka ılim cemiyetinin mü
mcssılll"ri tarafından !!d:ımlanmıştır. Bel
çika iınİ\ l'r ·ı lcrınden dijrdüniin i:ho
norı~ causa c'o.kıcru olan B. l loo\ er 
Dr:iksrl, Caııd. 1 İ} ej 'e Luvezi zivınet 
cdec .. ktir. Kr. 1 l eopolJ tnrafınd.ın ka
bul edilecek ve 24 :)uhatla şerefine bir 
kabul reıımi yapılacaktır. Ertesi güııii kra
lın sarayında bir ziyafr t 'erilecek ve 
bundan ııonra A. 1 Ioo\'er F enlandiyaya Yahudi pıeııelesinde ll\kip rdeceği ııiya-
ve Çrkoslo\'al:) a reisiciimhuru B. Bene- ııet holckında Lir resmi 1rbliğ neşretmi~
,in da~ etli!!İ olarak PrRgll ıtidecektir. E.s- tir. 
ki Amerika reiııicümhurunun bu Avrupa Bu tebliide, Fıliıtlnflm ba§ka bir yrr
ıeyııh11ti birka<" halta 'l!Ürecektir. Zira de olmak üzere bir Yahudi devleti ku-

ek :laruretini ihdas etmektedir. 

Bertin, 16 (ö.R) - Amerika Birlet devletlerinin yeni sefiri gelmiş ve ha-

r:.""'7e nezareti protokol şefi ile sefaret 
IU tar.fmdan lcartılanmıştır. · 
•riı, 16 (ö.R) -Havr limanına ge- B. Rooıecelt 

kendisinin Cenevrrye ve madan Pariııe 

gitmeğe de niyeli vardır. 

Pariı, 16 (ö.R) - Fransanın yeni 
Va~ington ııdiri B. de Saint-Quentin 
Haudan Nevyorlca hare.ket etmiştir Va
zifcııi haşınll gitmektedir. 

...........__ ___ ~--------~----.-------- ~-----------------------
B. Tatareskonun mühim beyanatı 

Balkan ve Küçük Antant teşekkülleri 
Avrupada sulhun garantisidir 

Başka memleketlerin dahili işlerine karışmıyacağız, 
fakat kendimizinkine de kimseyi karıştırmak istemeyiz 

TulmHı ve bu meselenin bu suretle halle
dilecf'~i bildirilmekte 'e halyanın Ya
hudi aleyhtarı olmadığı ilave edilmeltte
dir. 

lı11lya. Yahucli aleyhtarı olmamakla 
beraber ltalya)" a gelen Yahudilerin faa
liyetlerini göz önünde bulundurmakta 
ımış .. 

iTALYAN YUROYUŞO 
Kahire, 15 (AA) - Mısır - Libya 

hududu iatikametindf' 1 talyan kıt' al arının 
yaptığı sö~ lenrn harekete burada husu-

si bir mana atff'dilmekt~ \e bu hareke
tin ııevkülceH bir f'.ayesi olmadan yapı-

lan bir yüriis-,ic; taliminden ibaret oldu
ğu söylenmekh d.r. 

B. Bratyano 
Rqmen Demir muha 
f ızlarına " Caniler 

çetesi,, diyor 
l. ~kreş, 16 ( ö.R) - Patrik M_irano 'harici si) aııetimizin umdeııidir. Bir taraf-,lışmaktayı.z v.e çalı~acağız.. Alma.n).·a il .. e 
qıoln d Kahire 16 ( ö.R.) - Elehram gaze-

esin e devlet nazırı olan eskı baş- tan Çekoıılovakya, Yugoslavya, diğer ta- daha samımı '\'e memnunıyct vcrıcı mu-
~Q) d teııı. Bükreı muhabirinin B.Bratyano ile 
' er en Corç Tatareslco bugün ga- raftnn Türkiye. Yunanistana bizi bağlı- naııcbat teııiııine çalı~cağız. ltal}a ıle 
)eıecilere ıu beyanatta bulunmuştur: "k r~ klül A d.; ~ lh g doıı.tluk rabıtalarını ku" etlcndirecc.ğiz. yaptığı bir mülakatı neşredi:> or. B. Brat
::.ı..:- Yeni hükümetin baslıca vazıfesı .) an .J.dl. şp~ I ' .

1 
rtı,P@ a ~ 'funk a- Milletler Cemiyetine bağlılığımızda de- yaııo, de.mır muhafızları (Caniler çetesi) 

-nı)d 'le-" h • lh • • _ ranlısı ır. o on)a ı e me\cut ıttı a ımız d V• , olarak tavsif etmiıtir. Diplomat. garip 
e •U un ve arı~te ııu sıyaııetını vam e ecegız. 

h.L~ 
1 

k · R h · • . Avrupa ııulhunun istikrarında mühim bir B k I k ti . .1 h'I• ·· 1 · bir tezat olarak Roman)"anın bütün eski -.., eme hr. omanyanın arıcı sı- aş a meme e erın aa ı ı reJım en-
)'-ti lh h f 1 k amildir 'e bunu tarsin bizim vazifemiz- "'d h 1 d k k 1 v "b' komli'nistlerinin timdi demir muhafızlar 
t , su un mu a azası ve mem e et ne mu a a e en uza a acagımız gı ı 

•\&dutlarının masuniyeti. muahedelere, dir. Büyuk Britanvanın ııulh yolunda kendimizinkine de her hangi bir müda- teşkilatında bulunduklarını, demir mu-
~htifaltlara eadakat, doıtlukları tarsin et- •arfettiği meıu1i ve siyuet bizi oraya hale) i kabul etmiyeağiz. Bcyn~lmilcl hafızların heddi Romanyayı bir dahili 
~ltt' B lk K k k d B d k d h · harp sahnesi yapmalctdn ibaret oldugvunu ır. a an ve üçü antant devlet- sevketme ıe ir. u siyasette yar ımcı teşri i mesai e sulh yolunda tari i \'azı· L,· l ilfn e etmistir. r 1Y e dostluklarımızı kuvvetlendirmek olac11ğız. Sovyetlcrle iyi komşuluğa ça- femize devam cdeceğiıo;. 

Vindsör Dük ve DüşeSi Beşiktaş 

Fransada tarihi bir şatoda oturuyorlar Şehrimize geliyor 
. Kahııe 16 (Ö.R) - Parısten gelen Bu <'ski "\iC tarıhi satonun bugün sahıbi ISTANBUL, 16 (TELEFONLA)-

~11' hab re gore eski lngıliz kralı Vınd- bulunan madam Dupüi, büyük misafir- Üçok ve Alsancak 1akımlariy1e karşıla
lör Ve zevcesi, Versay l'akınındaki şa- lcrin ikamctg:Uı olarak kendi şato unu şacak olan B<'şiktaş takımı bu akşam 
to do Lama, da Hazirana k d. r kalacak- tcrcihle-rindcn evınç du~muş ve şunları Bandırma yolu; le Izmire hareket et-
~~dır. Dük dô Vındsör ve z \'Ccsi, şato si.iylcmi tir: miştir. 
~Lamcı) da ; erle mezden \'Vel tam beş cDiik 'e Düses dv Vindsörün benim 
b~fta ~ransanın muhtelif ŞC'hirlcrinde evimi tercıhlerinden adeta gururlanınak- Papanin kampını 

bulamıyorlar 
ır Rezıntı ~ apmışlardır. Şato dö Lamay, tayım. Bu intihaptan evvel bir çok ta

~? Üçüncü Lui Stılinde in a edilmiş bir rihi satoları VC' binaları g ·zcliklerini bi
llladır. üç ~ktarlık bir araz.i üzerinde lit.•oru n. Niha'- et manzarasının fevkala-Cltı ~ ~ Moskova, 16 (ö R) - Tas ajansı 
dördiıncü uinın büyük arayına he- de güı.clligi ile maruf olan şato dö La- bildiri.> or: cKalinin> ve cMunnan> buz· 

bıtn de bitişik hır hald kurulınustur. mayda karar kılmışlardır. 
~~------------------~~-~--~---kıra~armınm~kii d~~mem~~ & 
Etı• ucuzlatmak B k l l gemilerle Papanin kutup heyetini taşıyan aşve i stan- buz dağı arasındaki kesif buz. yığınları 

bula gl
. Jecek gemilerin ilerlemesine mani olmu~tur. 
aı Saat 15 te bir tayyare hareket edebilmiı 

• 
ıcın ... 

ve iki saat kadar mıntaka üzerinde uçuı

Mısır üniversiteli
lerinin Beyrut 

seyahati 
Kahire ı 6 ( ö.R.) - Beyruttan bıl

diriliyor: Mır.ır üniversitesi talebe '\ e 
profo örlerı Lübnanda büyilk sempati 

ile k r-1ılanmışlardır. Lübnan Maarif na· 

zırı, Be) rut belediyesi, turizm sosyetesi, 
Mıınr konsoloshanesi ve Lübnanlı genç-

ler birliği tarafınclan ziyafetler verilmiş
tir. Mısırlı gençler, Lübnanda beş gün 

•Üren ikametleri esnasında tarihi kı) meti 
olan birçok yerleri ge7l.1işlerdir. Profe-

sör \ e talebelerin bugün Beyrutıan Mı
sıra dönmeleri beklenm~ktedir. 

Iskenderiyede 
Oto.mobil calan bir , 

hıraız cetesi 
t 

Kahire 16 (ö.R.) - lakenderiyede 
otomobil hırsızlığında ihtisası olan bir 

- Istanbul, 16 (;.elefonla) - Eti ucuz
bnak çarelerini aramak üzere bugün 

~hl'irnizde bir komisyon çalısmağa baş
-.ını tır. 

Ankara, 16 (Telefonla) - Başvekil 
B. Celal Bayarın bugünlerde Istanbula 
gitmesi muhtemeldir. 

çete meydana çıkarılmış ve bu çetenin 
lar yaptfııısa da görüş imkanları az ol· b"t'" f d L·f d"I · · H zl v . u un e ra ı tev&ı e ı mıştır. ırsı arın 
dugundan Papanın lcampını lceşfedeme· · d' k d . 'd f zl b"I 

Orman 
Bekçisini otomobil; 
._ altına almış 
~ ersın 16 (Hususi) - Kız kulesin
lı.h hır eglentıden dönen tuccar:dan Sa
\i ın oglu Zeki, kullandıgı otomobili 
bi Ufdurmak istıyen orman be-kçisinı çig-
~rek KPçmış \'e bek~i yaralanmıştır. 

ıdt aralı hastane~ e kaldırılmış, Zc>ki 
ıe,. kif f'dilmiştır. 

Bulgar nüfusu 
Sofya, 16 (Hususi) - Bulgar istatis

tik genel direktörlilğilniin bir tebliğine 
gôre Bulgar nufusu 6.077.939 kişiden 

ibarettir. 

Antren6r kursları 
martta yapılacak 

Ankara, 16 (Telefonla) - Mart.ta baş
lıyacak antrenör kursunu idare edecek 
olan Avusturyalı antrenör B. Linder 
bugün şehrimize gelmiştir. w-----Öliim kaıırıası.. Korku fırtması.. Kahramanlık ııraıi .• 

MAHKiiMLAR KALESi 
tZMtRDE iLK DEFA 

G A 1 P 8 ö.L ü K 
INCIL1Z. FiLiSTiN HARBi 
TtJRKÇE FOKS JOURNAL 

ŞEYH AHMET Ye UÇAN KOVBOY 
aUGON LALE SiNEMASINDA 

. . T ~um ıye a ar yırmı en a a otomo ı 
mıştır. ayyıne bundan •onra hareket I k b I b I d v• · 1_ ça ara un arın oya annı eeııhrme& 

noktasına hadisesiz inebilmi4tir. cKali- ıuretiy)e başkalarına sathlları teııbit e
nin> 'e c Murman> buz kıranları birbi- dilmiştir. 
rinden takriben 1 O mil mesafede bulun-
maktadırlar . 

Fransız nazırı 
Kahire, 16 (Ö.R) - Fransız maarif 

nazırı B. Jean Zay Yukarı Mısırda dün
ki.i gtinünil Luksor mabedini ziyarete 

tahsıs <'imiş ve sonra Karnak şehrinde 
30 kiloınetrelık bir sahayı kaplıyan es
ki mabetleri gezmiştir. 

Hitlerin nutku 
Berlın, 16 (ö.R) - Dahiliye nazırı 

B. Friç Ra) ştag n~clisl mebuslarını 

mecliıin toplanacalı yirmi ıubat pazar 
günilnden evvt'lki cumartesi günü hu
aust bir içtimaa davet etmi~ür. 

Propaganda nazırı B. Göbels te bil
tün Almanları &yıtagta Hitler tarafın
dan .söylenecek nutku dinlemek üzere 
111eydanlarda toplanmaja davet rimit
tir. 

Mısırda renkli g6m
lekliler tefkilatı 

Kahire 16 ( ö.R.) - Baıvekil Meh
met Mahmut pap renkli gömlekliler 
teıkilihnın Umilen dağıtılması hakkın· 
daki kanun liyıhasını hazırlamııtır. Ka· 
nun meclisin daiıtılması münasebeti~le 
meclisten ıeçirÜmemiş ise de kralın ira· 
desi ile dAhaJ tatbika konacak ve hü
kümet Yetil ve Mavi ıömleklilerin da
iıtılmuı için icap eden bütün tedbirleri 
alacaktır. 

Tirolda Alman 
manevraları 

Vi) ana, 16 (ö.R) - Alman kıt'aları· 
nın bir ıubat'tan beri Tirol mıntakasın
da manevralar yapmakta olduiu hak
kmdaki ha"buler W.yyüt e~tir. 

SO_N HABER . . ' 

Ya sükut, ya harp 

Yeni Da. nazırı Hitlerle 
gitmiş 

lstanbul, 16 (Telefonla) - Son dakikada Avrupanın muhtelif 
merkezlerinden gelen haberler, Avusturya meselesinin nazik bir 
safhaya girdiğini göstermektedir. lngiltere, Fransa tarafından 
hiç bir yardıma mazhar olmıyan ve ltalya tarafından terkedilen, 
Avusturya batvekili 8. Şu~nig Alman talepleri kartısmda boyun 
eğmek mecburiyetinde kalmıftır. En son haberlere göre dahili
ye nezaretine ıetirilen Seis Alman tansölyesi B. Hitlerle görüt- · 
mek üzere Berline hareket etmiftir. 

A vust.urya meaeleainden bahseden İngiliz gazeteleri, bu vazİ· 
yet kar.,ısında devletlerin ya sükut veyahut ta harba gidecekle
rini yazmaktadırlar. 

Ziraat kongresi h3:Zır-
lıkları ilerliyor 

Jstanbul, 16 (Hususi) - Martta Ankarada toplanacak olan 
büyük ziraat kongresi hazırlıkları ilerlemittir. lkbsat vekilinin 
Ankaraya dönmesinden ıonra kongrenin toplanacaiı tarih tes· 
bit edilecektir. Kongrede bilha11a tütün, pamuk ekimi hakkında 
mühim raporlar okunacak, mahsullerimizin hariçte daha fazla 
ıüriimünü temin edecek kararlar verilecektir. 

llmaat vekilinin kongreyi açarken mühim bir nutuk söyleme
ıi, köylünün kalkınmuı için alınacak tedbirleri izah etmesi kuv· 
vetle muhtemeldir. ~· 

42 Halkevi acılacak 
' 

Pazar günü her tarafta 
tören yapılacak 

Ankara, 16 (Telefonla) - Önümüzdeki pazar günü Halkevlc· 
ri yıl dönümü töreni yapılacak ve kırk iki Halkevinin kütat me• 
rasimi icra edilecektir. 

Bu münasebetle parti genel sekreteri B. Şükrü Kaya bir nu• 
tuk söyliyecektir. 

B. Şükrü Kayanın yarın lstan""bula hareket etmesi muhtemel· 
dir. 

Parti büroları on Üçten 
sekize indirildi 

Ankara, 16 (Telefonla) - C. H. P. umumi idare heyeti bü. 
roları on üçten sekize indirilmit ve bazı vazifeler bir araya ge· 
tirilmiftir. 8. Nafi Atıf hariç olmak üzere eıki idare heyeti aza• 
ları bürolarda vazife almı,lardır. 

Ankara Tarih F akültesj 
talebeleri Mersinde 

Mersin, 16 (Hususi) - Ankara tarih fakültesinden ·yirmi bet 
kitilik bir grup profesörleriyle beklenmektedir. Burada tetkik· 
lcr yapacaklardır. Talebeler Halekevi ve belediye tarafından 
Güzelpalasta misafir edileceklerdir. 

Yeni Avusturya kabinesi 

Kabine azaları kim
lerden mürekkeptir 

Viyana, 16 (A.A) - Gece saat ikide netredilen bir tebliğ ilo 
yeni kabinenin kurulmuf olduğu bildirilmiftir. Avusturya kabi· 
nesi fU ıuretle tefekkül etmiftir: 

Batvekil ve milli müdafaa nazırı: Şutnig 
Ba,vekil muavini: Tudvig Huelgrerth 
Dahiliye ve emniyet nazırı: Seiu lnguart 
Adliye nazırı: Pr. Adamovitch 
Maarif nazırı: Hana Prenter 
içtimai muavenet nazırı: Reach 
Maliye nazırı: Neumayer 
Ziraat nazırı: Mpdolf er 
Ticaret nazırı: Julius 
Hariciye nazırı:, Cuido Şmit 
Devlet bakanları: 88. Guido, Zenatto, Hana, Rotl, Galaiıt, 

Hontenau 
Emniyet müstetarı: Michel Skubl 
Milli müdafaa müstetarı: General Zebner 
Endüstri müste .. rı: Albay Fon Stemsky 
lfÇi himayeıi: Adolf Vabek __ ................................................... .. 

K.Antant iktısadij 
komisyonu 

Kent dukası 
Bdgrnd l(j (Ö.R ı - Atinadan Bt'l• 

gracln g<'lrn duk D > Kc>nt bugunkU 
Semplonl.ı Londr.1) a gıt nı 'e ı ta ) on. 
da te:;;~ i ol n ııu tl r. 

Belgrad, 16 (ö.R) - Vreme gazc>tesi

nin aldığı malümata gôre, iktısadi kü-

çilk Antant komis)onu ıubcıtın yirmi B. Recep Peker 
ikisinMki içtimaını tehir etmi~tir. Ko- 1 Mer~ın 16 (Hususı) - B. Rc>cep P .. 

mis~on dokuz martta Bükr«>ste topla-ı ker çocuklari~ le bugun şehrı 1ııze .. ı-
macaktır. mi~tir. 



Avusturya a )aşması 

• 
İKTiSAT VEKiLİ MANiSA BORSASINDA 

renmek İstemİf ve bu maksatla Duçe ile 
tem.asa girmeğe kalkqmJ§br. Fakat san
ki bir tesadüf eseri olarak B. Mussolini Müstahsiller ve tüccarlarla görüştü 

Bağcıların J:>ütün dilekler~ ayrı ayrı ortaya kondu. 
·Tütün ve pamuk meselesine temas edildi 

Kekliği vurdum kalkmaz 
Kanım göl oldu akmaz 

Ben o yare? ne yaptlm 
Dönüp yllzüıne bakmaz 

Küp dibinde unum var 
Allalıtan ümidim var 

O yar benim olursa 
Dedelere mumum var 

Limonu aldım raftan 
Perdeyi kaldır camdan 

Çek hançeri vur beni 
Ben usandım bu candan 

BlR ATA SöZü: 

Koğma! .. Korka~ı yiğit edersin. 

sunuz ... 
-

MEVLANADAN BIR PARÇA: 

,sermest olan bülbülden sevgilimi ha
tırlntan naf:meler isitiyorum. Gök vli-

L&&i u:a::;a;; WWWJ0Jt1Lawm' 

BIR TORKü: 

ralar<la bUtUn halkı derin bir dUşUnce 
ve yarınlarına ait bir kararsızlık sar
mıştı. Bu ziyaretimden az zaman sonra 
endişeleri tahakkuk etti. Fect bir işgal 
vukua geldi. Memleket büyük mahru
miyetlere ve tahriplere uğradı. HattA 
kurtuluşunu bile ateşlerle karşıladı.Ben 
o sıralarda yurdun ayn! ıstıraplara uğ
ramış ba~ka bölgelerinde vazife almı~ 
bulunuyordum. Gerek !aVCl.Ş zamanın

da gerek istirdattan sonra buraları tek
rar ziyarete fırsat bulamadım. Fakat, 
uzaktan, yakın bir allli ile, daima kal
kınma ve imar için sarf edilen gayretle
ri takip etmekte idim. Bir çok kalkınma 
gayretleri gösterildiğini biliyordum. An
cak itiraf ederim ki bölge dahilinde bir 
kaç gilne inhisar eden bu ikinci ziya
retimde gördüklerim tahminlerimi çok 

bana mı yükletmek istiyor 

zündeki rüzga-;larda-gönlilinü ç;ken bi; 
hal duyuyorum. Sularda dalına yarimin 
hayalini görüyor ve gUllerde bütün onun 
aşinalık kokusunu alıyorum.• 

Ateşim yanmadan tiltünüm tüter 
Yirin bahçesinde bülbüller öter. 

ötme bUlbill halim besbeter 
Kalmadı sabra mecalim her gün ağla-

rı 

Yarın hakkın divanında söylerim bi 

Uzun servilerden ULundur boyu 
Ince fidanlardan incedir beli 

öten bülbüllerden tatlıdır dili 

~" 

Kalmadı !abra mecalim ağlarım he 
gün 

Yarın hakkın divanında söylerim bir 
gün 

BIR BILMECE: 

geride bırakmJ§tır. 
J?ki limitsizlik: ve fütur yerine bugün 

bölgenin her köşeslıı&l ve şimdi içinde 
bulwıduğumuz Manisada ne§e ve he
yecan gördüm. 

Büyük önderin hayat verici idaresi 
altında tahakkuk ettirilmiş ciddi bir 
kelkınma ve imar manı.arası tesbitine 
muvaffak oldum. Halkın bilyilk gayreti 
ve Cüınhu.rlyet halle Partisi hükümet
lerlnin daimt alaka ve dikkati ile elde 
edilen neticeler hakikaten iftihar ve 
itimat ile karşılanacak mahiyettedir. En 
feci tahripler görm~ olan Manisanın 
yerinde bugün yer yer gii.ı.el eserleriy
le yeni bir şehrin vücut bulduğu görül-
mektedir. 

Yüksek şahsiyeti hepinizin yakından 
malumu olan sayın Başvekilim Celal 
Bayarın riyaset ettiği hilkiimetin bu 
eserleri memnuniyetle karşıladığına ve Yerden ot gibi biten elmas ne elması

dır? 

1 

biltiln imkanlarını kullanarak kalkınma 
hareketini kuvvetlendirmeğe hususi bir 

il chenuniyet atfetmek kararında bulun
• duğuna itimat buyurabilirsiniz. Vali Dr. 

Cevabı: Yarın 

Dünkü bilmecemiz.: UÇKUR 

eserlerin meydana getirilmesi hu,sU.StJJY 
da değerli faaliyetlerini yüksek huıtl'" 
nınuzda llenen takdir ile söylemeli bit 
vazife telAk:ki ederim. 

Kemalizm prensiplerini iyi anlıyat1l~ 
iyl tatbika muvaffak olan Valilerfıliıl 
etrafında toplanmak suretiyle Man~ 
lıların yakın bir istikbalde mazinin bil• 
tiln yaralarını tedavi etmiş ve menıle" 
ketlerin! şen ve mamur bir hale getlt
mL, bulunacaklarına şüphe etrniyorUJJ" 

Iki gün evvel Izmire geç&rken ve bıt' 
gUn Manisaya muvasalatımızda gösteii• 

len samimt hüsnü kabule gerek ~ 
gerek her seyahatte bana refakat ecf ell 
arkadaşlar~ namına teŞekkürleriıni şl" 
zederlm. . lt 

Bu aqam böyle güzide ve sevimli 1> 

sofra etrafında bizleri toplanmış ve dtıf; 
gu ve diişilncelerimi söyle~ğe fırs
ternin etmek suretiyle gösterilen ıniP' 
firperverlik ve nezaketten dolayı da a>'; 
rıca minnet ve şükranımı tekrar etıııC 
isterim. Atatürkün bütiln memteJtetl 

. dl 
hayat ve refah temin eden d.evriJl ~ 
Manisa ve Manisalıların müteıııadiY 
mesut ve şen günler görmelerini te-
menni ederek beni dinlemek lü~ 
bulunmuş olan sizlere derin sevgi ". 

saygılarımı sunar ve Atatürkün şere~: 
ne kadehimi kaldırarak hep birlikte 51 

hatine içmeğe davet ederim. 

Vekilin alkışlanan bu veciz hita~~ 
rinden sonra Moru Şinasi hastaneSl # 
doktoru bay Mecdet Alkın M Ufll 
üzUm bayramı için hazırladığı Uz le• 
türküsünü ve Gökçen Efe ınerhutn }ıBıJ· 
kında yazdığı şiiri okudu ve defatla 

kışlandı. w• 
Vekil, bu sabah Afyon ekspresbıı· 

bağlanan hususi vagonla Ankaraya d• 
reket etmiş, halkın tezahüratı nra.o;ıfl 
uğurlanm~ır . 
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Kendini geniş bir odada buldu 

Beşiktaş bekleniyor 

Bu hafta heyecanlı 

l 

1 lngiltere 
--0--

T okyo olimpiya-
dına iştirak 

seyredeceğiz 
Ru oda 

• 
etmıyor maçlar 

olacak boştu. Fakat nerede ise gelecekler 
\'e onu burada görecekler ve kıskıvrak yakalayacaklardı 

Takımların vaz;iyetlerine bir bakış 
Londra, 16 (Ö.R) - Atletik Assos

yasyon idare komitesi hasından Pash 
Buyülc Brilanyanın 1940 Tokyo olimpi
yatlarına hiç bir ekip göndermiyeoeğinl 
söylemiştir. Bu karar İngiliz spor teşki· 
!atlarının Mancesterdeki toplantısında 
ittihaz edilı~tıc. 

b' ~~evinde, ııı•LJ.n da bii-- Kollannın tazyiki ile ittiği zaman Bunlan dütünerek odad.a dolatır
lrıııiıt ııetini kC>Yalar vaziyette Bi- kapağın kalktığını ve bulunduğu ye- ken gözü masanın üzerınde du-
~ ,aokaldarında bırakarak Ange- re bir l§ığm ıwlığını gördü. ran deftere ilifti. 
-.nan eYine dönelim. Ne oluna olıun buradan çıkma- Defteri aldı. 

Anıelild, Hıriatidi hakkında Pa- ğa karar verdiği için kapağı daha içinde bir çot. yazılar vardı. 
111.Yotiae emrini verdikten llOlll'a tek- ziyade kaldırdı. Kim bilir belki de komplocuların 
:=:-.

1
bahra defterinin 1&rllmllf yap- Kendini genit bir odada buldu. bütün gizli maksatları, r>linlan bu 

·-.arı aruına dalmlflı. Bu oda.. Angelikinin biraz evvel yazılarda vardır. 
~eri önünde bir isim varda : uyumak için çıkıp gittiği oda idi. Defteri cebine ıoktu. • . .. 
B ygu_ı... .•• • • Etrafı tetkik etti. Tanı bu ıırada dıt~r:.an bır ök-

So U Edırnede ıevdıgı kızuı ıamı.. Oda vakti botlu· Fakat tanıdan- ıürük ve bir ayak aeıı duydu. 
~ llf~ın adı idi. • • !arın yanmasına bakılına bura11 Gözükmemek için saklanacak bir 

•• 1ueftenn arasında bır de ıpek ku- uzun zaman bot kalmıyacak demek- delik aradı. Duvara gerili kahn bir 

Aylardan beri sabırsızlıkla beklediği
miz heyecanlı futbol müsabakaları sey
ri fırsatını bize bu sene ilk defa verecek 
olan Beşikbaş takımı lzınire hareket et
mek Uzeredir. Şüphesiz ki İzmir halkı 
1stanbulun bu kıymettar takımını ken
di sahalerında alkışlamakla zevk duya-
caklardır. 

Bu yıl Beşiktaşı çalıştıran ve onu bU
tün mUsabakalarda iyi neticeler alma

sında büyük bir rol oynıyan R•fik Os
manı lzınir sporcuları yakından tanır

lo.r. Bu yerli Antrenör, takımına diğer 
memlekei futbolcularını yamamakla uğ-""" vardı. ti. de ard 

Bu lru,.k Hayganla bulutup ae- Ya otunnağa geleceklerdi veya- per • v. , ı. d • k d raşmamış, fakat takdıre değer bir şekil-
l"İJO:~i son ' h tır "d' hut uuklar gelip ••ıldarı ıöndüre- Şundilik bu per enın ar a~m a de çalışmış, Ç<1lıştım1ıştır. 

"5 gecenın son a ası ı ı. -..... ... klanabilird" • 
Kız onu unutmuftu. ceklerdi. l!l ı. • • • Buna mukabil İzmir takımları da fa-
Panayotiain Edimede yaptığı tah- Çıktığı delil;ten tekrar dönmek .. ~ka çare olmadıgı gibı fazla aliyete geçerek dışarıdaki oyuncularını 
~ı neticesi Hayganın gebe olma- istedi. Fakat bu dönüt onu tekrar du:ınecek zdan_ da rktu. . l 1 ~etirtmişler ve takımlarını milli küme 
1 ihtiınaU kafasında yer buldu. bodrum koridorlannın karanlığına d' emen per enın ar asına gız en- i;in hazırlamışlardır. 

Gebe atmaktan L--ka bir -ye yaramıya- 1• p · u o 1 " .. ~ ,... T 'd' azar giın oynanan ve - uço-
1:'><. b ~. • • d' b' caktı am zanıanı ı ı. • ..ı_ -.ger u ._," ıae o tım ı ır ana • • kun lehine neticelenen Alsancak - Üçok 

VOQ111..... Kan•"' ka--.lı Odanm kapıaın Odanın kap111 açılını•, İçeri An-"-r"• .-..· pau • • - % karşılaşması bana iki bakımmuz hakkın-
._ tocuk ta on dört on bet yaftnda dan çıkmaktan batka çareat yoktu. geliki gİrmİfti. da kuvvetli bir fik<r edinmemize im-

delikanli Yeya bir körpe kızdı. Kapı acaba nereye açılıyordu? - BlTMEDl - kan vermemiştir. ÇünkU iki takım oyun-

....._ AnıeWd kendini toplamağa ça- Holı~vutta parlayan 17 ~~~ı~ı!n:i':t: .. ~tn::ı::d:e:: 
, F.n mühim ve siyasi itlerin ba- memişlerdir. 
fında bulunduğu ıırada bunlan dü- Bununla beraber ben bedbin düşU-
fÜnecelı; ıira değildi d . b. ldız nenlerden değilim. lzmir takımları :ıan-

Bir kene mer~ına nail olduk- yaşın a yenı ır yı nedıldiği kadar zaif değildir. Ve futbol 
lan, İmparatorluk tahtına lrunılduk- bakumndan geçen senenin üstünde bir 
lan IOnra Haygani aramak ve bul- Franoanın meşhur airklerinden birin- manzara arzetmektedir. İki ayrı meziye-

dlllalı: elbette mil.miri.in Ye kolay olur- de yetişen Olymp Bradna sinema payi- tc malik olan Alsancak ve Üçok bu-

biliyettedırler. ÇünkU takımlarda bir
lik ve insioam vardır. 

Bunu da bize cwnartesi - Pazar maç
lariyle diğer müsabakalar gösterecek
tir. 

Şüphesiz ki Beşiktıaş bu sene en kuv
vetll bir takımdır. Böyle olmasına rağ
men Beşiktaş takımının İzmir sahasın
da pek o kadar şansı yoktur. AlsancaL 
ve Üçok forvertleri lstanbulun bu d.e
ğerH takunının ttlsımını cuntarlesi ve
ya pazar maçında her halde bozacaklar
dır. Bugün gerek ÜÇ<>k ve gerekse Al
sancak geçen senenin Doğansporundan 
ve üçokundan bam başka bir zihniyet
le çalışmaktadırlar. İşte bu vaziyettir ki 
biz d• cumartesi - pazar karşılaşmaları
nın birinden galip çıkacağımız kanaati-

Pash diyor ki : 
- Bu İngılız teşebbüsUnün Birleşi• 

Amerika CUınhuriyetleri ve diğer dev· 
\etler tarafından da takip edileceğini 

zannetmekteyiz. 

Milanoda 
Yanan tiyatronun 

daha büyüğü 
yapılacak 

Milano 16 (ö.R.) - ltalyan gaz"' 
ni hasıl etmiştir. teleri bır hafta evvel Mililnod.ı büyük 

İzmir takımlarının en zaif tarafı ha-
kem kısmıdır. Bu öyle bir meseledir ki bir yangında kül haline gelen lirik ti• 
yalnız iki takımımız için değil bUlUn yatro binall yerine daha muazzam bir 
İzmir için bir çıbandLr. Kendi gözleri- tiyatronun inf&lı mukarrer bulunduğunu 
miz önünde, ne hakemlerin idaresinde yazıyorlar. Aynı gazeteler bu münaae
takLmlarımızın göz göre mağlubiyete betle yangın etrafında bazı tafaillt Yer
sü.rüklendiğini teessUrle gördük. BUtUn mektedirler, A\ey, ilk defa ..ı....,den 
tememtimiz takımlarımızın miyoplu ve görü.lmüttür. itfaiye tetkili.11 harelceto 
güne:ı çarpan hakemlerin idaresinde oy- geçinceye kadar bütün koca binaırt ateı 
natılmamesıdır. aarmıtll. Çatı müthiı bir güri.iltü ile çöle· 

B. k \ · t · Bu işin müştür. Yangının aüratle genitlemiı bu• LZ ço şey er ıs enuyoruz. 
1 !sa b' b b. de niha eti var- lunmuı bu çolc kıymettar eserin lcurtanl• 

nası 0 ır aşı ve tr Y ma.>ına mani olm~tur. Fıtlaıt MUlno bal 
d<r.Fekat yeter ki iyi bir futbol maçı sey-
ri fırsatı bulalım . Ben şahsen gerek Al- kı, yanan tiyatro yerinde daha azametli 
sancak ve gerek Üçok takımlarımızdan bir eserin yülcaeleceğini duymakla mü· 
bize gUzcl maçlar seyretti.receklerinden teselli olmuşlardır. 

--=--11. tahtının yeni bir yıldızı olmuştur. 1 4 günkU dµrumlariyle tzmiri geçen sene-
F.linden defteri bıraktı. yaşında Holivuda gitmiştir. Şimdi 17 :nin üçokundan ve Doğansporundan AJkapOD 
Bir müddet oda içinde sinirli 'yaşındadır. Sahnenin, .beyaz perdenin 1/ daha iyi bnsil edebilec"k kudret ve laı-

eminim. Şimdid<>n her ikisine ve Beşik-
t14a muvaffakıyetler tomenni ederim, 

A. BARTU 
ll<ftınlarla gezindi. co~kun hayatını yaşadı~ı halde hala bir ç ı 1 dırdı mı Panayotlain dönmesini, Hıriatidi çocuk gibi ailesinin aıkı kontrolu altında 

1 

..... _._ _________________ _... _____ __.._ __ 

lıaldrincLJd •• 'fa ed' etmeci' bulunmaktadır. Bayan Bradna kızı oı. D .. b k . ı Paru 16 (ö.R.) - Vaoingtonda~ 
lini haber v=~~ bekl:ıi. ı- ymp Bradnanın bir delikanlı ile yalnız un ya o s şa mpıyon a- bildiriliyor: Methur haydut Allcapon biı 

Vııkit epey geçmİfti. gezmesine asil miaaad~ ctmi~ değildir. haftadanberi San Fransislco körfezinde 

YC>rguntuk Ye üzüntüden üzerin- Olymp ~imdiye "•dar danslı sahnelerin ·~.j rını elı.nde tutan adam Alkavru hastaneıinde bulunuyor. Hay· 
de bir ağırlık vardı. en parlak sima., idi. Son günlerde cÇa· dudun haotanede bulunmasının sebepleri 

- Geline beni uyandırır haber lınmıı cennet• filminde rol icabı Gene anlaıılmıı değJdir. Bazıları bunu Alka· 
Verir. ' Rauınond tarafmJan öpülmesi ioap et- ~ ponun çıldırdığına. bazılan da hakikt 

_ Diyerek odadan çıktı. Yatak oda- mi.tir. Stüdyod~ kızının rolünü dikkatle Bugünün şampiyonları ve son beş ay bir haıtalığa atfetmektedirler. 
1tııa gittL Soyunmadan ata• a takip eden bayan Br~dna ilk önce bu 
~dı. y g buseye razı olmak i.t.:memi,tir. Reji- zarfında Amerika boks maçlarının blançosu 

lld dakika IOnra Angeliki kendi- sörün ısrarı üzedne muvafakat: mecbur • • Suriye ıü u lru _. __ .inliği"' b -'-·- olmuştur . .ı\merıkan g.ızetelerı bu hA- •j 
Y nun uer ne ır .... "'9tı• ., , Pari•. 12 (P.S) - Nevyorlctnn bil- kın zamanda Lu Anhersi yenerek hafif 

** 
discyi yeni yıldız Olymp Bradnanın ilk t.. 

"'l j di{iliyor: Bu sene boks sezonu çok ha- sıklet şampiyonu olacağı kanaatini ver-
H • ..:~.ıı,• kendinı· taliine" •--'--•- busesi •eklinde büyük manşetlerle kay- • I k I u .. uu u::nu:ı: y '- · 1 raretli. geçiyor. Son beş ayı netice er miştir. 

ııı;., •--an•-•~- o"nun" u" gonn" eden detmiılerdir. , ' J 

Başvekili Parise 
gidiyor .,. _,. llKUl şunlardır: Bütün bu !Jehepler yüzünden Nevyoc-

~erdiven baemaklannı ihtiyatla ÇI- __ K ____ ......... _ı..._..,. _____ b________________ Coe l•ıi, bütün kategorilerde dünya kun Maddison Skuar Gardeni lcıı ıezo· 

Yordu. oca ara ı•r tavsı•ye şampiyonudur. nund.a bokı fanatiklerini tatmin eden he-
içinden : Maka Şmelıng dahi dünya şampiyo- yecanlı maçlara sahne olmuştur. 
~- Allab vere de bu merdiven de s k h 1 nu unvanını taşımağa salahiyettardır. B le M.lc Calc f d '. 

Beyrut, 16 (ö.R) - Suriye başvekili 
bay Cemil Mardam yalı:ınd.ı Parise gi
decektir. Kendisine dahiliye vekili bay 
Cabiri refakat edecektir. Parist.e mart. 
ta yapılacak Suriye muahedesinin mu. 
zakerelerinde bulunacaktır. 

bodrum zındaru ___ .ı• • o ı çar1 ı e o unyanın en 

lıi teJtanca makinalı o=:~ gı- a ın or a mayın ~i::n~~:;'. ~:;~~~;:~ı:lc!~~d:.~r~ :Ü:: meşhur bolcsörlerini karşılaştırmağa mu-
.... " ( • ord vaffalc olmuıtur. Bugünlük bütün bob uıye IOy enıy u. ya oampiyonudur. Fakat Apoatol bu 
Birde kaf • •--•- • faalıyetlerinin 11lclet merkezi Milce Celco-f:.• • n uma yıne toll.ID.a.K gı... Paris mahkeme'.li geçen gün bir adam Adam bunun üzerine, kendini. dok· şampiyonluğun kendisine ait olduğunu nc=ı:ııııı:z:mıcı::ı:z::ıııııı:a::ızz::ı:;:;ızzmD11Z:ı'1 

ı..~ ~bır feyİn indiğini duydu. Elini aleyhinde, geceleri horladığı için, boşan- tora baktırıyor. Doktor: iddia etmektedir. Zira Steeleyi nakavt fun elinde toplanmıştır. Seyirciler bakı- satılık •• 
~ana doğru götih-düğü zaman yine ma karan verdil - Çaresi. ameliyat. diyor. yapmıştır. mından vaziyet şayant dikkat bir inki~af motor 
)'~ anladı. Adamcağız gece sabaha kadar horul Fakat adnm horlam~yı ve bu yüzden llarles Ros ile Cepertiyo Graçya orta göstermiştir. Ringlerin bulunduğu S&!on- Kullanılmıt biri 75 beygirlik 

Hücuma uğramanııttı. horul horlar, karısını uyutmazmış .. Ka- karısından boş.:ınmayı ameliyata tercih sıklette izli şnlengerdirler. lar daima hıncahınç dolmuştur. Günden Gazojen diğeri 80 beygirlik ma-
M.erdiven b·bnİfl:İ. dın evveli. sesini çıkarmıyor, sonra ko· ediyor. Kadın mahkemeye müracaat cdi· ı Lu Anber• hafif ııklet şampiyonudur. güne dünya şampiyonasına namzet bu- zot motörleri aatdıktır. lzmirde 

b' ftaıı merdİYenİn müntehi olduğu casına nezaketle söylüyor, daha sonra yor. Avukatı, adamın ameliyat olmak is- Pedro Montanea hafıf sıklet dunya şam- lunan yeni yıldızların eski şöhretleri de- Tahsin Piyale makarna fabrika-
lr kapağa değmifti. oikiyet ediyor ve en nihayet dayabyor: tememesinı boşanma için en büyük birlpiyonluğunda ikinci safta kalmtŞtır. virmeleri ihtimalleri kuvvetlidir. HulMa, sına müracaat. 

OKapağı yokladı. - Senin ıu horla.ma huyun ge~mez· ııebep olarak gösteriyor ve mahkeme bo- Hanri Armatrong ya.nln!!ız~!;t:,.ü~y~a:_ıkl!_".et~b~u~b:!o-lc~s~m:_e~v~ai:!!m:!i~e~n~lc-a_n.,,l!!!ı ,.m_u_h.,a-re •• b_e_d_e_n~I ~~·~-!-~S!!!!!!~S~.!6~!!!!!:!~!!~![') ı:,.... Ynadığmı gördü. oe bop.nınml şanına karan veriyor! şampiyonu olmakla 1:!!,;amıf, fakat ya· daha kanlı olmuştur. 

ile onları mağlup ve-p;rişan ;d.;-riz, ve mahzun oldu. Zevcesini bu niye- vurmağa başladı. Bir derecede ki en hazik doktorları celbetti. Çok ça
zahire ve mühimmatlarını alırız,! tinden vazgeçirmek için çok yalvar- görenler delirdiğine hükmederlerdi. lıştılar, bütün meharetlerini, gayret· 
ordumuzun iaşesini temin eyleriz.

1 
dı ve bir daha hiç bir şeye müdahale Nihayet öyle mağmum ve mustarip !erini sarfettiler. Fakat padişahın 

Siz de payitahtınıza şanlı ve muz:ıf-ı etmiyeceğine yemin etti. Lakin Şeh- bir halde ordusunu kaldırdı, payi- sıhhatini iadeye muvaffak olamadı-

HALK MASALLARI 
fer bir surette avdet edersiniz. ristan dinlemedi: tahtına döndü. lar. 

Filhakika o gece Çin ordusu - Bu niyazlarınız, bu yeminleri- Sarayına dahil olduktan sonra bu Bu derdi Rıdvan Şah, tedavi sa· Evvel Zaman 
içinde 

Moğollara baskın yapa... Şeh- 1 niz hep beyhudedir. Bizim perilik feci alem arasında artık icrayı hiikü- yesinde, on sene çekti. Fakat nihayet 
ristan da bir çok peri ve cinleTi ile I şıar ve kanunumuz bundan sonra met edemiyeceğini düşünerek salta- kalbindeki marazı aşk hekimlere ga
ordunun başına geçti. Şiddetli bir 1 sizden müfarekatimi kat'i surette nattan feragat etmeğe ve köşe- lebe çaldı. Padişah ölecekti. Artık 

ı:zız::ıııııı:rı:z:z::ı:zzı:ı./I muharebe oldu. Tarafeynden bir 1 emreder. Perilerin teessüs etmiş o- sine çekilmeğe karar verdi. Veziri şüphe yoktu. ölüm döşeğinde yatı
hayli maktul verildi. Lakin nihayet j lan kanunları bozulma •• ;mkan hari- Muhsini huzuruna çağırdı, işi anlat- yordu. 

Yazan : METiN ORBAY 
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SABIRL I AŞIK 
:ır Vezir, İştiham yoktur. diyerek madı. Ve perilerin sebepsiz birşey 
~ı:".ekten ictinap etti. Lakin padi- yapmadıklarını anla~ınız: l .. 

· Rıdvan Şah bu sozlere şoyle ce-
~ Yemezsen seni katlederim. 1 vap verdi. 

ııa. ı'Ye tehdit etmesi üzerine <ı:V eli» - Vakıa hakkınız var. Sözümde 
<lı• 1 

olsa ölümden kurtuluş kalma- durmıyarak işinize müdahale edişim 
tatına kanaat getirdi, ehveni,er ola- hata imiı I 
:ıra 0 reçelden bir parçoı. yedi. Fakat Fakat ordumuzda şimdi erzak kal
"e r~ dakika geçmeden bütün rical madığı için asker açlıktan ölmek 
lıe~!Qeranın muvacehesinde düşüp tehlikesindedir ki bunun zehirlene-

Q oldu. rek ölmekten farkı yoktur. Bu hal 
lıitabe ~an Şehristan Rıdvan Şaha fevkalade canımı sıkıyor . 

..__ n dedi ki: Şehristan zevcine teselli verdi: 
ıı; 11 ih Zannederim ki veziriniz Veli- - Bu gece düşmanlarınızın üze-

anetınden artık şüpheniz kal- rine hücum ederiz. Allahın inayeti 

M ğollar büsbütün mağlup ve peri- cindedir. Sizi affetmek benim elim- tı. Umuru devleti tamamiyle ona ha- Hekimler sabaha çıkmaz diye hü· 
şan dağıldılar, padişahları ile beraber 

1 
de olsa idi bu kadar ısrar etmezdim. vale etti. Hüsnü idare etmesi vcsa- küm verdikleri bir sırada yattığı o

kaçalar. 1 Şehristan bu sözleri söylerken rik- yasında bulundu. Yanına Muhsin- daya birdenbire zevcesi Şehristan 
Sabah olduğu zaman sahranın yü-

1 
kate gelerek ağlad.ı, sonra: den başka kimsenin gelmemesini ve sultan girdi: 

zü insan ölüsüyle adeta dolduğunu ı . - Padişahım çocuklarınızı ve va- o da geldiği vakıt hükümet işlerin- _ iki gözüm efendim, sizi uğra· 
gördüler. Diğer taraftan Moğolların i lıdelerini artık kaybediyorsunuz.Bir den katiyen bahsetmemesini, yalnız mış olduğunuz aşk illetinden beni 
zahirelerini ve daha bir çok eşya ve 1 daha görmeği beyhude arzulıyacak- teselli verecek, yüreğine su serpecek görmekle tedavi etmek ve ümits~ 
tnühimmat ganimet aldılar. Şehris-,sınız. Allaha ısmarladık! sözler ve hadiseler söylemesini sıkı bir hale düşen hayatınızı tazelemek 
tan Rıdvanın yanına giderek: Diyerek kendi de, çocukları da o sıkı tenbih etti. için geldim. Siz ahdınızda durmadı· 

- işte efendim, dedi. Düşmanı- 1 anda Rıdvan Şahın gözünden kay- Rıdvan Şah ondan sonra sarayın- ğınız için tabi olduğum kanun sizinle 
mız perişan, ordumuz muzaffer ol-, boldular. da bir daireye kapandı. Hiç kimse ile 
du. Aldığımız ganimetlerle de iaşe ** ihtilat etmiyordu. Yalnız vezir Muh- on sene görüşmemeği kat'i olarak 

Za d T emreder. Bu on sene zarfında ben ve ibatesi temin edildi. Şimdi rahat 
1 

vallı Rıdvan Şah o kadar şi - sin sabah akşam yanına girerdi. e-
rahat memleketinize gidiniz. lstira- detli bir aşk ile sevdiği Şehristan ile selli verici ve hilc.metamiz sözler söy- size namahrem gibi idim. Vakıa ben 
hat buyurunuz. Ben ise sizi bir daha 

1 
dünyada emsali görülmek mümkün lerdi. Fakat bunların hiç bir tesiri ayrıldığımız zaman ayrılığımız ölün· 

görmemek üzere terkedeceğim.Bun-: olmıyan ciğerparesi yavrularını böy- görülmiyordu. Padişahın derdi gün- ceye kadar devanı edecek gibi bir li· 
dan sonra bizim mülakat etmemiz le kaybedince kazandığı muzafferi- den güne ziyadeleşiyordu. Adeta san kullanmıştım, !ikin hakikat böy· 
mümkün değildir. Sebebini de sö- '.yet ona zehir oldu. Düşmana mağ- cinnet getirmiş bir hale geldi. Ye- le değildi. Doğrusu adem evladı ol· 
zünüzde ademi sebatınızda arayınız! 

1 
lup ve esir olsaydı, bu kadar keder- mekten içmekten kaldı, neticede ağırlduğunuz halde muhabbette bu de· 

Rıdvan Şah bu sözleri işitince tar-, lenmiyecekti. Kahrından saç ve sa- hasta düştü. Vezir Muhsin bundan rece sebatınız olduğunu bilmezdim, 
zı hareketinden son dereced~ nadim kalını yolmağa, ba~ını yerden yere fevkalade teliaa dü~tü. Tedavisi için - Bitmedi -

, 
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Kadın korsanlar 
-57 - Yazan: N. ORBAY 

Bu kadın korsanların 

Avusturycida af ilan edildi 

lngiltere, Avusturyada 
bir teşebbüste bulunacak 

Fon Papen Alman - Avustury a 
sosyetesine veda etti 

i lk okullar 
sekiz sene 

Ankara, 14 - Yeniden bir çok yer· 
lerde mektepler açmak ve çifte tedrisat 
usulüne nihayet vererek faaliyet sahasını 
geniıletmek için tetkiklerde bulunmak 
üzere maarif vekaletinde iki komisyon 
kurulmuoıur. 

Amerikalı gazeteci büyük 

Komiayonlaı:dan biri ilk ve orta okul• 
larla liselerde tetkikler yapacak, tahsil 

çağında bulunan bütün çocukların mek4 
tepıiz kalmaması için lizımgelen çareler 

bir hayrete düşmüştü. o aranacakt11. 
Viyana, 16 (A.A) - Geceleyin bildi- le almış bulunduğunu bildirmektedir. Bu arada ilk okulların aelr.iz seneye çı-

karşısında korsan 
bir adam 

• S • d • • • h • ri1en tedbirleri almak üzere kabinenin Londra, 16 (A.A) _ Zannedildiği- karılması düıünülmektedir. Bu takdirde reJ J ıye lfl yari Ve V~ Şl değişmesinden sonra toplanan nazırlar ne göre tngiltere bugünlerde Berlin ve ilk okul bulunan yerlerde orta okullaı 
görecegv İDİ zannediyordu meclisi bay Şuşnigin teklifi üzerine 15 Viyana nezdinde teşebbüste bulunank kendiliğinden kurulmuı olacaktır. Lise-

§ubat 1938 tarihinden evvel vukua ge- l.ondranm Avusturya istiklilinin muha- lerin olduğu gibi orta okullann da ilk 
LiliU1, Çinliye yüz dolan vermek- pıh olan bu Çin kadınının arkaaın-ı tentiii hayret karfısinda daha fazla len siyasi cürümler hakkında geniş bir fazasına büyült bir ehemmiyet atfettiği- kısmı bulunacaktır. 

le artdı muradına ereceğini zanne- da zarif bir elbise vardı. gülümsedi. affı umumi kabul etmiştir. ni hatırlatacaktır. ikinci komisyon iae, bu mekteplerde 
ciyordu. · Liliua hayrete düftü. ı Bundan sonra artık aralarmda ve Viyana, 16 (A.A) - Almanya-Avus- Diğer cihetten öğrenildiğine göre in- muallim ihtiyaçlarını karıılamak için ne 

O, Çinlilerin tabiatlerini, ahlilda- Acaba Çinli onu bir batakhaneye Çinlinin tercemanlığı ile fU konut- hırya sosyetesine veda eden bay Fon giltere F ransadan ayni suretle hareket gibi tedbirler alınması lizımgeleceii bak· 
rmı daha anlamamqtı. mi getinnifti? malar yapıldı : Papen ezcümle demiştir ki : etmeıini isteyecektir. kında tetkikler yapacaktır. 

Çinli kendiaini dar ve kirli sokak- O kadın cleğil, konan anyordu. - Hayret ettijinizi görüyorum.. - Memuriyet hayabmda Alman bir- Paria, 16 (A.A) - Bu ııahah bütün 
lardan ıeçirerek bir ev ı&terdi. Amerikah, nezaket icabı bdma Y ~ benim ~t~n bir. konan 1 liğine yolları açmış olduğuma kani bu- ~~~eteler Avuıturyadaki kabine deiifik- yılamnı.n . ta~ıana ~~lmaaıru hatulı~or~. 

- itte, dedi, ÜÇ sün IODft bura- l;uıı batı ile bir selim verdi. tefkjlibnm tefı olduguma ınannu·ı lunuyorum. Müstakil Avusturya vazife- lıaıyle mefCUI olmaltadır. Muasolım ıukutu ihtıyar etmektedır. Zi· 
ya ıelin •ebeni bulun .• Size o za- Kadın b lima ..::ı.. • ek yor musunuz? sini ancak Alman inkişafmın heyeti Petit Parisien diyor ki: ra aeaini fazla çıkaracak vaziyette deiiJ4 
---· ı___ı __ ya_..~- 1--LL-:..•___!_ u ae gu.umsıyer B' ""--..!•--•- ... -- _ __!ı_L B' k b w d b' . d ' -- ...... ..,....... ~-~ ayni tekilde ukabele tti - ız l'UllCl"UUlllJIZ. ~-, umumiyesi çerçevesi içinde bula'bilir... aça ogazma ayanmlf 11 vazıyet- ar. 

neticeaini haber veririm. ç· b. m ler _ :_.ı!· lar için ha~e ~ teYler peki Berclıtesgaden göl'Ü§ıneleri Almanya- te bulunan Avusturya verilen emirleri Figaro diyor ki: 
Lil!_ __ bu ıiü- .9U.ü sabınızhk irin- ınce ır teY soyııeuı. __ _ı __ ç~•--1--" -L-L~t ..&::..--•- · • k b · · d kal D uua ~ •-· -,. ç· li b lan t ....;.:;,: _ llMIU. Ull&U OlUIU" .-yın:: e u_,....es-

1
·.A:\ru.sturya görüşmelerinde yem bır dev- yapma mec urıyetin e mıtbr. e· Jtalya ilk büyük diplomatik ıınM»lubi-

de ~:...a: -e iM-ıiincu·· _....u.. roe·· ten" - m un erceıne ..... .._. za t • - .ı_ ha.,...• ..ı::." • • k lh A R -·-~u· ., ~-- e-· Lili .. , _ _!__ .__,_,_._____ en zıyaue ı•,....,.. uutUl'llMl9UU le-1 re açmıştır. mo rat ve su perver vrupa en •- yetini kaydetmiştir. Beılin • Roma ın:L, 
•- -e ~ man ua ıozııcnne -.e llUlllııuuuıa b'lirl B v '----- ıııı . . . 1' d L - _. d dah . •• 
11:11 ..... •-- • •• ver ve ı er. una~ ~ ı Viyana, 16 (A.A) - Yeni Şupıig .ka- 1 ennm aaa 1 arDCSm en a az veri ıiyaaetinin ilk mu.bet neticni Jtal-

Burada anıcLiı Çinli yoktu. ~ayacak derecede hayrete düf- tefkjlibnm tefi olarak ıizin sibi bines.i bazı enteresan hususiyetlsi hA- eert olmakla beraber ikinci bir darbe yanan 20 ~neden beri tabit ve teJit 
Hatti onu tammıyorlardı bile •.• tu. .. .. . . •v• •• bir 1--.aclmın yanma ıetirileceiimi dü-: izdir. Yeni kabinede iki bariz nasyona- daha yemittir. Bunun üzerinde herknin edilmit olduğu tanmdaki eıta Anupa 

ICarpsma bethlan çıkmıtb. lerÇaüiıküen ~!~er. ceme ettiji IOZ- tünmek. • dejil, aldundan bile ıeP'-, Hsı vardır ki bunJer Seia Inguart ve dütünmea .. i lizı.mdw. . . eiyaeetinin ve faaliyetinin ... eurette ıed 
- Ne iltediiinİ, Çinliyi neden yn f~ • • • IDellllftim. Glaise Horııtenaudur. Endilstri federal- Eko do Parıe dıyor kı: ve inkirı olmuttur. ' 

..... mı soidalar. - Kudretli konan tefi ııze ne - Sizin konanların hayatmı tet-. yonu reisi Albay Fon Stomskü mutedil Bugünkü tarihin neticeleri ölçülemiye- p . J ) d" ki 
Denize diferı ydana sanhr feh- 11111kutla ıeldiiinizi biJdiiini söyli- kik etmek iatediiinizi babei alali 1 

nasyonalist olara-k t.anınml§tır. B. 1ngu- cek derecede büyük mühim b&dieelerin- e~ ou~na "'
0
'. : • 

-...nc:a lilim onlara da derdini an- yor Te bot ıeldiniz, diyor. epey oldu. Aliblandun. Fakat •it• 1 arta verilen dahiliye ve emniyet nazırı den birinin karıuındayız. Beqteegaden- Berlmdekı muzaffenye~ te~anelen ~1ı 
llıtb. Demek bu kadın, hu ince, narin lerim o kad.r çoktu ki .. Ancak bu-1 unvanı kabinenin te§ekkülünden evvel deki muhatabının h1111ında büyük hir ~~ltdı~ .. :6-vue~a kabJMIBMI Mı -· 

Bunlar ÜÇ Çinli idi. yapah ıüzel kadın Çin denizlerini liİn IÖriİflDek kabil oldu. Tam da1 teabit edilml§ }>ulunan vaziyeti göster- hiddet gösteren B. Hitler Avmturyaya mun am91nden zıyade Al~ ~m Al-
()çü de yaidan ....dettiler ve ıö- hanca kesen müthit konan tefkİ- sizin Amerika ya döneceiini. s.ra-1 IMktedir. 2 / 8 / 19 3-4 de Belçikaya nrilen ültima- man hudutlannı ... n ..aa)h~~ tamn-

,.-leri i9e mahsuben timdilik ken- litlannclan birinin reisi idi.. da oldu deiil mi ? Makama hiç bir yeni vazife ve salA- toma mütabilı bir ültimatom nr..U,tir. mu~ Anaohlw . doiru kat t b11 adan 
lil ine ellifer dolar -.erilmesini is- Kadın, Amerikalı pzetecinin ı&- - BiTMEDi - hiyet ilive edilmiş delildir. Nuyonaliat Epope diyor li: tqkil eylemektedir. 
tulhr. denilen muhalefetin bu muvaffakıyetle- Nqredilen tebliide bu tedbirlerin iki Humanite diyor ki: 

Amerilrah ..-teci bu kafese de Eski K ayserin lngiliz K ral ve krali- ri karşısında eski Sosyal demokrat ve devlet aruuıda Alman milletinin tariJU. Eier evnlce Franea ve Jnai)tere mu· 
~ve yüz elli dolan heriflere My- • • p . h • Sendika sekreteri amele Vatzek.in ka- nin n umumi menafiinin icap ettirdiii halefette bulunmut oı..lardl Bertte•a-
dL .. 0 ;:,/u Avustıir- çesının arıs seya atı 

1 
bineye girmesi de .karakteristiktir. :E&a- ~a~~r.dostane "~ sıluwmünaııebetlerin te· d~n ültimatomu muhakkak ki verilemuo· 

Bu .oygunc:uluk manevrası böy- 5 ' (Taymis gazetesi batmakaleainden): sen hıristiyan amele partisinden Hans naı ıçın almmlf olduaunu okmken boa di. 

lece bir kaç defa daha tekrarlandı. ya ya aec, ti lngiltere kral ve kraliçesinin haziran- 1 Rott da kabinedeki mevkiinde muhafa-

Artık UMnmlfh. e da Fransa cümhur reisine ayapacağı zi-'z.a edilmiştir. BuHyu .. k bı·r ke Jer 
Bavulunu ~ladı. 0 ~ hare- . .~ . . yaret dolayısiyle lngiltere efltinnda bir 1 Yeni adliye nazır~. profe~r Adamoviç a~ 

ket edecek bll' -.apurla Çmı terke- Varşovadan bıldirılıyor · çok canlı ve mesut hatıralar uyanmak- devlet ıuraaında mühim bır rol oyna-
deceldi. Alman ordusundaki buhran devam et- tadır. İngiltere kralının '!laltanahnın ilk I makta ve Şuşnigin siyuetini tutmakt<ı-

Limanda -.e tam vapma t(İreceğİ mektedir. Buraya gelen malumata göre, devresinde yabancı devlet reislerine zi-
1 dır. T d • • k b• l l 

Iİradll ilk ıördüiü -.e yüz dolar ver- bilh8!158 Şarki PrUsyada Alenştayn ve yaretler yapması ananedendir. Buna 1 Yeni ticaret nazırı Julius kiiçü.k san- e a vısı a 1 o an 
tliiİ Çm6 :Jaıunda peyda oldu. Ştolpdeki garnizonlar «istifa eden't ku- Fransa ile başlarken, kral, bab_., ve an-1 atlar federasyonu reisidir. Ve demokrat 

_ T~. ·~·. ~· ~ydi I mandanlan için . itirazda ~u~~runuşl~r nesi tarafından ablmıt hir adımı talüp 
1 temay~llU sosyal hıriatigan partisinden b• h t J kt ........ seliab:. ~imdi v •m ~· 1 v~ ~u hareketlerın derhal onune geçı1- etmit oluyor. Onlar, 1914 ıeqeai harbm-: yetişmiştir. ır as a 1 ır 

-...Jarla IOl'Ufllleıe göturece- mıştir. da Pariae vaki olan resmi ziyaretlerinde Kabine heyeti umumiyesiyle bir A-
jm. Diğer taraftan, eski Kayzerin oğlu F ranaız ahalisi tarafından en samimi te- 1 vusturya kalkınma kabinesi mımzarası Kadınl. 9111amiJede çaı..k ked.le- 1 
8~ lronan ~fi·~ bekliyor. ~vu~uryaya o ~adar alelacel~ ~~çmiş- zahüratla kartılanmışlardı. önlerinde~ an.etmek~. mirler. Ba Wraz ~ icaW ... 
Lilİul tereddüt etti. tır kı pasaport bıle almadan gıttiği zan- bu gibi bir örnek olmasa dahi, Londra Viyana, 16 (A.A) - Gece ilin edi- Fabl keder, hlsin, ~ bdu aai-
Acalaa Çinli doiru mu söyliyor- nediliyor. Bir çok generafürin de Avus- ile Pariıin birbirine en yakın eaki mer• 1 Jen affı umumi en mühim mabkiimiyet- hl-, alaelliii, ıençliii yq»ralan bir te7 

du? • • •v• 1 tu~a hududundan içeri girdikleri Miy- lr.ez olu~~· böyle bir ziyareti yine tabii 
1 ıe~. dahi ~.ldir. Bu ~ı _umumiden daha olmadlfma İJİce lwJ Mlar laİf 

Pe,m pua iltemediğine bakılır- lenıyor. kılar. Dıger taraftan, lngiltere ile F ran- 1 ezcum1e elçı Rıntlen, Tethışçı Voltsche, kederlenmemek içimi t.elki elle.inden ıel-
aa dcJiru olması muhtemeldi. Resmi Alman mahafilinde bütün bu sanın tarihi, uz.un aı11lardan beri birbi- ! Dolfusun ölümü ile neticelenen başve- miyen f87i de 7apunap ~lfllCMlar-

1.iliua, baYUlunu muvakkaten bir şayialar tekzip edilmektedir. Bununla rinden ayrılmıyacak derecede baih bu- Ulet bukmı meselesinde suçlu polisler dw . 
.,.e 1maJrarak Çinli ile beraber iç beraber, şayialar yine devam ediyor. )unu.yor; hele bugünlerde, her zaman- ve 900 zamanlarda nuyonal sosyalist • G~. lmlar, ıenç ~ ~ 
mahallelere dojru yürümeie hafla- kinden daha samimidirler. partisinin Viyana merkezinin kapatil-~ penbe napu ...Wean Wr 
da. K • H t J lngiltere kral ve kraliçesi, ayni auret- ması esnasında W!vkif fliilen mUhendis iWintiidea ~et ecleder. o.lara t.w-

Çinli yolda anlatıyordu : fn gu meaen le belki diğer devletlerin reislerine de zi- Tavs ta istifade edecektir. MahkCımiye- IİJemİa ~: • • •• 
_ Gideceiimiz yerde konan tef- Jurnal gaz~tesi bütün Fransızlar ara- yaretler yapacaklardır. ti büyük olanların beşi sakat ve yata- 1 - Hmç bir keder ceaanıtinDi im-

lerinin en nüfuzluaunu en cesuru- sında dostluk ve kardeşlik bağları tesis Çünkü ahval ve şeraitler iyi gittiği za- lak bir halde bulunan Rintlen müstesna mamaltd ... Bir kere ~ aar
nu ıörecebiniz. Biz O.:. bir numa- etmek maksadiyle bir teşebbüse giriş- manlarda böyle nezaket ziyaretlerinde Almanya tarafından kabul olunacaktır. labilecek ~ette ltir l:&imtii)ıe, bir 
nh tef diyoruz. miştir : bulunmak, doıtluğu ve daha iyi müte- Affı wnumt ayni zamanda marksistlere kedere ...qlUp olmamak brannı nr-1 

Ben, kartımda gözlerini bn bü- cSizin kendinize göre düşündükleri- kabil anlaşmayı temin için kuvvetli bir de şamildir. Suçların kat'i affı 1941 ae- dikten aoara İt kolaylafnut demektir. 
rümüt, iri yan yapıh bir haydut gö- niz var, diyor, benim de kendi fikirlerim vasıta tctkil eder. nesi sonuna kadar mahkCımlann göste- Yapılacak ilk fe7 IİDİrleri yoran dütün-I 
recejimi dütünerek söyliyeceği söz- var. Bunları, birbirimize kızmadan söy- Kralımızın Fransayı ziyaretini, Paris.- recekleri sadakat ve dürüstlüğe bağlı- c:elerle uykunuzu kaybetmemektir. He-t 
leri ona göre tasarbyordum. liyelim ve birbirimize karşı hiç kin bes- teki bütün ıiyasi partiler, mütteruden ıe-1 dır. Ve memuriyetlerinin iadesi için hiç .• ;;;;:;. 
Buık kaoılı fakat büyücek bir eve Jemiyelim.> vinçle karııladılar. bir hak vermemek~. HUkilmet uz- , 25'€ 

ainfiler. · Bu maksat etrafında toplanacak olan Iaşma zihniyetinden mülhem bulunan <l~~~;;;.~ 
Çinli Amerikalıyı güzel döfenmİf lar için gaz.ete bir de rozet hazırlamıştır. lar birbirlerine karşı dostluk ve kardeş- bu tedbiri §imdiye kadar işbirliği yo-

~ 

ce kamuna doyururum.• cli,.ordu. 
Bu bayanm halda wardD'. bir odaya soktu. Fransızca dGn gütmeden., manasına lik hisleri besliyecekler ve fikirlerini hından aykırı grt.mi§ olan vatandaşlara 

Odada, divan gibi bir sedirde bir gelen cSan haine• (San en) kelimele- serbestçe münakaşa edeceklerdir. vatanın yeniden ihyasına ve mem1eketin 
kadın otunnu,tu. 1 rinin baş harflerinde teşekkül eden bu Gazete, bu işareti, tasdikini almak dahili ve harict rıulhunun temi.nine ça-

Oldukça güzel ve ince, narin ya- SH işaretini göğsünde taşıyacak olan- üzere, Cilmhur.reisine vermi§iir. ll§lllalannı mUmktin kılmak maluadiy-

UlieflP ş w:xw 1* 

4 - Nihayet etlence ile aYUIUDafa 
bakma. Olmmütan hotl-NJanana 
okuyunuz. Müzik YeJ• -.....11 seviyor· 

ı-. aana aiaemaya gidiaİL PİyaDonada ne

Parisli Kadın 
teli parçalar çalmn. 

5 - F.n çok allamak illedijiniz •· 
m 'bile dadaLlermmlan tm..ıimB ... 

- etmeyİniz. Şayet söz 7 .......... tala-
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Kİırban bayramı dolayısile hiçbir 
nıadde üzerillde kuvvetli iş olmadı 

•;:tz.12ısrm 
ANKARA RADYOSU 

öğle neşriyatı: 

Snat 12.30-12.50 de muhtelif plak neş
. riyatı, 12.50-13.15 te Plak: Türk musi

kisi ve hıılk şarkıları, 13.15-13.30 da da
hili ve harici haberler, 

Akşam neşriyatı: 

Yenilen Favsta 
.......................... 

Yazan: Mı,aı Zevako 
'-.. .-.. ....... ,mm .... ~ ................ r-. ... • 

-75-
- Bu paranin nerede ödenmesi- Belovada bekliyorum.> 

ni istiyorsunuz? 1 Şimdililc 
- Pariste olmasını rica ederim. cHanri dö Giz:. 
- Pekil lşta yazıyorum. Pariste Bu mektup mösyö Gizin F avıtaya 

ödenecek. Ne zaman ödenmesini is- ' tevdi eylemek üzere Morevere ver-
tiyoraunuz? 

Önümüzdeki haftalarda 
Son ekonomi haftasını teşkil eden 9-

15/2/938 tarlhl.ri a~mda şehrimiz ti
caret ve zahire borsuı tarafından neş
l'edihniş olan iilndellk aatıJ liltelerine 
&öre borsada muamele görmil§ olan ti
~ret eşyaaınm cins, mi.k.dar ve hafta
lık asga.rt ve azamt fiatleri berveçhi ltl 

işl~rin inkişafı beklenjyor 

Saat 18.30-19. da Radyofonik çocuk 
temsili, (Ankara Şehir tiyatrosu artist
leri tarafından), 19.00-19.30 da Tilrk mu
sikisi ve halk şarkıları (Servet Adnan 
ve arkadaşları), 19.30-19.45 te saat ayarı 
ve arapça neşriyat, 19.45-20.15 te Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet R:.za 
ve arkadaşları), 20.15-20.30 da i.k.tısadi 

konuşma: Şevket Süreyya, 20.30-21.00 
de Plakla dans musikisi. 21.00-21.15 te 
ajans haberleri, 21.15-21.55 te stüdyo 
orkestı-ası. 

- Ne kadar çabuk olursa o kadar 
eyidir. 

- Peki 1 Fakat bu tarih kralın 
maliyede arzu ettiği tasarrufu yap· 
mağa muktedir olacağı güne kadar 
biraz gecikecektir. Yani mösyö dö 
Gizin ölümünün ertesi günü Pariste 
ödenecektir. 

diği mektuptu. Morever bu mektu
bun . kopyasını çıkararak F avstaya 
vermiş ve aslını kendisine saklamıı
tı. 

imzadaki §İmdilik dö Giz denil· 
mesi, yann kral olacak demekti. Bu 
tarzdaki İmza vaziyeti aydınlabyor4 
du. 

tekilde lem.al olunm~ur 
Cinsı ~kdarı . Haftalık fiat 

çuval az çok 

MISIR DARI 

Piyasada yazılmağa değ r fovkala<le
lik yoklur. 

ÇAVDAR 

ÇAVDAR işlerinde tabiilik: vardır ... 
Piyasa şimdilik sağlam olarak kabul 
ediliyor. 

PAMUK 
.M, ~ujday 370 ,5.625 6.125 

'4. ~ _845 3.9375 4.125 Kurban bayranu münasebetiyle bor-
kıaırdan 133 4.75 ~75 sada beş gün için pamuk muamelesi ol-
Börtij ...... 

..... 5 11.00 l.1.00 . mamıştır. Bu itibarla piyasa vaziyeti 
Ç•vdar 450 , 4.75 4,75 geçen haftakinin ayni olarak kabul edfl-
"1 .. l>aıü.Ulı.: Dafya · '822 '31:00 46. m~ktedir. Maamafih fiatlerin bu hafta 
~. Çekirdetl kilo 10500 2.50 2.50 içinde biraz değişiklik göstermesi ihti-

, ~. Palamut kental 2466 250. 50(). , malinden bahsedilmektedir. 
. Z. Y&gı kilo· ·242852 : 24.50 ~5.50 , Borsa neşriyatına göre pamügun son 
"Ra'Zald Uzlliü 20 iı.sô 11.50 tarihlerdeki muamelesi ncvi•Ye fiat. nok-
'SlYali. 1ıiU.m 306 7.50 7.50 talarından aşağıdaki şclqlde'dir. 
Çekirdek.siz üztl.ın 2264 9.50 ~8.00 Nevi . -Balya: ~z ~vk 

NOT :'Kıtr"baıl bhytami1ı~ ha'ftcıroı~a Akala ı mal hazır • ·8~··• 43,25 46 
'••tastıadığındıüı borsada •d&t gün , ,n,ı.uı- Akala ikinci- hazır 27 40.00 41. 

hlele olriıatn!§lır. ' · ·· '· ' • , . Yerli .birinci hazır 274 · 34100 35. 
' Bu haftaya 1lit plyua ·vaziyeti lıalr,- Yerli birinci vadeli 425 34.00 36. 

-kında Qltkadarlan nezdinde icra ey~edb Yerli ikinci hazır • 18 31.90 31. 
fhnız tahkilartın hUfisala:rını d~ a~rıpş, Yekun · 822· 
illve eyliyoruz. p AMUK ÇEKIRDEô! 

BlfôDAY · ·1 
• 1 .. ... 

Piyasada istikrar olduğo. söylenmek-
Bay.ram tatilleri hasebiyle buğday tedir. Çekirdeksiz kalitesine göre 2.40-

i>lYasasında hararet . gör.Ulınemi§tir. Sa- 2.SO kuruş arasında kuvt-etli müştceriler 
tılan mallaı·m 130 çuvalı yumuşak ve bulmaktadır. · 
lnUtebaki kısmı karışık mallardan iba- PALAMUT 

tetttr. YumU§&k mallar 6.125 ten karı- Borsa ne~riyafınm icmalinden i.stih-
§ıklar be ..:S.626 kuruştan muamcl'e gör- sal ettiğimiz.· neticeyi aşağıya dercediyo
tnu,tür, Geçen senenin bu haftasında ruz: 

ZEYTlNYACI 

Zeytinyağı muamelelerinin r .. :ihim 
kısmını eski satışlar teşkil etmekte ve 
satış yekılnu 250 bin kilo raddesinde 
bulunmaktadır. Fiatlerde 24.5 - 35.5 ku
ruş arasında vukuuna göre tehalüf et: 
mektedir. 

ISTANBUL RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da plakla türk musikisi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plakla tilrk 
musikisi, 13.30 da muhtelif plAk neşri
Yl\tı. 

• ~m ın~t1J'ltı: 
.. _. "'--------- ... 

lhracatçıların mal mübayaasına de,. 

vamları hasebiyle zeytinyağı piyasasın• 
da hararet husule gelmiş ve fiatlerde 
mühim tereffüler kaydedilmeğe baş

lnnınışt~. Talebin bu şekilde der,~ 
halin!le fiatler:in biraz. daha ~kseleceği 
kuvvetle tahmin edilınektedi~. Piyasa 
tereffüe meyal ve alıcılar iştihalıdır. 

.1NC1R 
Saat 18.30 da ÇoeuK tiyatrosu (Ser

çecik), 19.00 da Nihal ve arkadaşları 
tarafından türk musikisi ve halk şarkı

Son hafta . içinde borsada incir satıp art, 19.80 aa spor 'musahabeleri: Eşref 
.yapıldığına dair borsa neşriyatında bir şefik', 19.5'5 te b'orsa }üı.berler:i, 20.ÔO de 
i~aret görülıncıniştir. Muzaffer Ilkar ve arkaaaşları tarafından 

'ÇEK1RDEKS1Z tl'ZüM 1tür'K muSıki§l ve halk şarkı'ları, 20.30 da 
Sonhafta içitıde ıborsada satılııfış olan h~~d raporu, ~0.33 te Ömer Rıza tarafın

çeki-l'<leksiz Uzüm mikdarı 2264 ç_uval aan arapça söylev, 20.45 te Bime;ı Şen 
olarak toplanmaktadır. Bu mikdarın ve 1 arkadaşları tarafından tUrk musikisi 
9.5 - ;J.8 kuruş arasında "Satıldığı artlaı;t!" ve.!fıhlk şarkıları (saal ayarı), 21.15 te 
maktadır. • !J.'ıihsin ve arkadaşları tarafından ttlrk 

Kurban bayramı dolayısiyle haftanın musikisi ve halk şarkıları, 21.50 de Bed
kımsı azamı .tatillerle geçtiğinden üzüm riye TUziln Şan orkestra ı·efakatiyle, 

piyasasında geçen haftaya nisbetle de- ~'2.20 orkest.ra. 22.45 te aj~ haberleri, 
ğişildik olma~ fiatler geçen ha!ta1t! ~3.00 te plakla sololar, opera ve operet 
ne~riyatımızda da · kaydettiğimiz gibi parçaları, 23.20 de son haberler ve er-
aşağrdaki seviyede· kalmıştır. tesi günün programı. 

Numara Orta 
AVRUPA iSTASYONLARI: 7 · 12.75 

8 13.25 
9 13.75 

~ SENFONILER: 

.. 10 14.'15 

Rociyeri kraliçeden başka bir kim· 
senin anlamasına imkan bulunmı
yan ltalyanca bir ıive ile kraliçeye 
hitap etti : 

- Katerin ( deli misiq} Morever 
bu kağıdı alır, mösyö MGize götü
rür ve ondan bir milyon frank ahr. 
Giz de bütün kudurganlığı ile oğlu
nuzun ve taraftarlarımızın üzerine 
şiddetle saldırır. 

- Evet, eğer bu adamin maksadı 
yalnız para kazanmak olsa idi dü
şünceleriniz yerinde olurdu. O, in
tikam uğrunda bu gibi haraçları .fed::ı 
edebilir. Görüyorum ki bu adam Giz 

aleyhine müthiş bir dü§manlık bes
liyor. Sen sus ben adamımı çok eyi 
bilirim. 

Katerin aldanmiyordu. Moreverin 
aradığı iki şeydi. Birincisi _Pardaya-

n~n ölümunün doğru olmamasi.tak
dirinde ond~n kurtulmak için Pa-

risten kaçmak ve bu firar için de iki 
yüz bin franga sahip olmak. Halbuki 

şimdi ona beş yüz bin fran.Jc verili~ 
yordu. ikincisi Gizden intikam al-

Katerin mektubun hakiki manasİ· 
nı anlamıştı. Bu müthiı vesikaya el; 
geçirmenin heyecaniyle Morevera 
sordu: • 

- Bu mektup kime yaz.ılmİftır} 
- Prenses F avstaya !. 
- Demek F avsta bu mektubu 

almadı} 

- Affedersiniz madam f Prentee 
Favsta mektubu alrnı§tır. Fakat kü
çük bir farkla ... O, mektubun asli 
yerine kopyasını almı§tır. 

Katerin takdir hisleriyle dolu göz· 
ferini Morevere dikerek tekrar sor
du: 

- Bu mekt~bu si~den başka 
kimsenin göimediğine emin mısı
niz} 

- Katiyen madam!.. 
Katerin dirseğini masaya dayadi • 

Başını iki avucu içine alarak mırıl· 
dandı: 

- Prenseı F avsta 1.. 
Bu kelime söylenirken onun ne

ler dü~ündüğünü kimse bilmezdi .. 
PARDAYAN MANASTIRDA: 

Katerini kendi düşüncelerine terk 
ederek Pariste cereyan eden hadise
lere bir göz atalım. 

Demek Paristen ayrılrnasıni müte
akip şehirde büyük bir heyecan hü· 
küm sürmeğe başlaml§tı. Lorenlerin 
hareketinden on gün sonra F avsta· 
nın sarayında bir hareket başladı . 

buğday :fiatleri 5.875 ile 7.75 kuruş ara
sında idi. Fiat vaziyeti qağı yukarı ge
çen lıaftaklnın ayni olup tebeddill yok
tur.' 

Nevi Kep tal 
1136 

87. 

42 

çok ' 11 '16.50 

21.15 Bükre._ş. Senfonik konser, 22 Vi
yana. Viyana filhannonisi. 

maktı. Zira Giz, onu tahkir etmlş, 
Viyol~tta meselesinde ondan şüphe 
etmişti. Kraliçe ço}t yüksek zekasiyle 
bunları pek eyi anlamıştı. Morever 

Katerinin yazdığı şeyleri okudu.Bü
yük bir soğ~kk~lı,lıkla bonoyu kat-
1ıyarak cebine indirdi. Katerine te
~ekkür -ye §Ükranlarıni sundu. Vade 

Favsta, Morever vasıtasiyle Giz. 
den aldığı mektubu okudu, ve Giz ile 
buluşmak üzere Belovaya hareket 
kararı 'erildi~ Böyle bir karan al
makta iki fayda gÖrüyoclu. Biri Gizl 
teşvik ve teşci eylemek 'diğeri de Rrr 
veninin ihanetinden s()Tirei sönmeğcs 
yüz tutan hakimiyetin zaafa uğradı· 
ğım gizlemek ... 

Tırnak m.al.lııf.· 
Kaba mallar 

500 Şimdilik üzüm piyasasında fevkalade· HAFIF KONSERL'ER: 

ARPA 
Kaba engin mallar 
RUfüz. malları 

930 
187 
213 

340 400 
300 , '320 
250 ' '280 

ı ı Yekun 2466 
liUtıa lçlnch atılan 845 çuval arpa- Palamut piyasası tabii bir şeR_ilde de.! 

nın 290 çuvalı beyıa% mal olup klloku vam' etmek~eCiir: 'Fia'tlcrde' kuvveHi' bii 
4.625 • 4.125 Jrurtııtan satılmıştır. MU- isllkTar m~vcuttur. 'deçen sene ile bu 
~bakı Wkdan vakır arpadır ve 3.9375 senenin son tarih\erine ait fiatlcrde' nşa-
k~ muamele g?Snnüştür. ğı yukarı bir 'fark yok gıbidir. · 
~ 1l4'uuınd.ald aUktinet kısmen Bir kaç haitadan bCri' pala;nut'ıarın 

Jılll olnıUf gibidir. Maamafih i~ere · hi- borsada satılmakta olması hasebiyle iş
~ .anJf nauriyle bakılamamakia' lerde bir intizam belirmiştir. ihracat 
beraber &tlerM tereffU vardır. için mal mübayaa edilmektedir. 

IZMIR SULH HUKUK MAH· 
kEMESINDEN : 

lzmirde Tanıatahkta mukim De•
let ve AH taraf1arindan Gemlikte 
Oturan Allettin Te Saadet aleybJe. 
tine ...... lzaleyi ıuyu davuindan 
dola11 prek davetiye ve gerekse gı
Yap lcararinin pzete ile ilanen tebli· 
il lcraai suretiyle aiyaben yapılan 
~e aonunda lıiuedar bulun
duldu; eYin aatılmak auretiyle fU· 
)uun ialeaine 24/1 / 938 tarihinde 
lcarar verilmit olduiuncfan müddei
.Jeybimanin müddeti kanuniyeai 
içinde mahkemeye müracaatle tem
~iz yoluna gitmedikleri takdirde bu 
11aJ>tald hükmün kat'iyyet keabede
c:ejl tebJil makamına kaim olmak 
Uzer. ilin olunur. 

487 {280) 

. 

HoROS 
Markasına Dikkat 

3ik yoktur. Yalnız ay nilıayeUetlne doğ- 7,lf.f) Berlin kısa dalgası; küçilk kon-
tu gidilmekte olması Rasebiylc talep -s r. 8.15 devamı. 9.30 Berlin kL~'\ dal
vukuu' liat1nde fiatlerin. biraz t'anlahma-• l{a'sı. Griegin Norveç da'nslar;. (9.45 şe-
sı ümidi vardır. çıl resmi marşları) 10.30 Paris kolonyal 

'tJMtJMt VAZİYET plak: 12 Bcrlin kısa dalgası. Halk m,usi-

' Kurban bayl"amı tatilleri müııaseb~· kisi. 13 Bertin kısa dalgası. Hafif mu· 
tiyle hiç bir madde ıizeiirıe kuvvetli iŞ- ~iki. (14.15 devamı) 13.15 Bükreş. Julea 
ler olıhamış ve bu yüz.den piyasa vatl- ork~strnsı, (14.30 devamı) 16.30 Berlin 
yeti ' taayyün etmemiş gibidir. lşlerin kısa dalgası. Norveç dansları. (Grieg) 
önümüzdeki hafta içinde çoğalacağına 17 Berlin kısa dalgası. Bavyera programı 
göre piyasa vaziyetlerinde de inkiŞaf 17.45 Berlin kısa dalgası. Halk musikisi 
Msıl olacağı muhakkak görillinektedir. 

ABDİ SOKUt.LU J.8.30 Peşte Radyo orkestrası. 18.50 Ber-

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

MiDE 
EKŞiLiK ve YANMALARIN! 

ıiderir. Son derece tekıif 
edilmİf bir tuzdur. 

MiDE ve BARSAKLA
RI alıttırmu. 

Aiızdaki fena koltuyu 

lin kısa dalga.Si, Halk konseri. 20 Peşte 

Piyano refakatiyle şarkılar, 20 Berlin 
kı~a ddgası. Geçit resmi marşları, 20.10 

Uypzig radyo orkestrası. 21.10 Biikreş 
Mandolin orkestrası. 21.30 Berlin kısa 

dalgası. Piyano ve bando musiki. 21.30 
Bel~ad: Maks Şonher'in idaresinde Vi-

yana musikisi. 21.45 Prag: Eski karna
val neşriyatı. 22.45 Peşte Çigan orkest-

rnsı. 23 Varşova: Konservatuvar konseri 
nakli. 

OPERALAR, OPERETLER: 
20.40 Varşova. cBaro az.ası> isimli o

peret . 

için tayin edilen gün Maı::ever için 
de muvafıktt. Kraliçe titriyerek sor-
du.: · ~ • 

- Bu müddet hakikatet'ı yakın 
mıdır? 

- Madam, bu benim elimde olan 
birşey değildir. Zira ben dö Gizin ö
lümünü haber verebilecek münec-

cimlerden değilim. Dö Gizi ölüme 
mahkum edecek krallardan da deği
lim. 

Kra~içenin benzi uçt!-1. T ela~la: 
- Ölüme mahkum edecek kral 

mi dediniz, dedi. 
Rociyeri söze karışarak Morevere 

vaziyetin izah edilmesini söyledi. 
Morever cevap verdi: 

- Gizin ölümü Amiral Kolininin 
olduğu gibi bir kurıunla olmıyacak
tır. Kraliçe hazrct1eri bonoya (Gizin 
ölümünün ertesi günü) yazacakları 
yerde {Gizin idamının ertesi günü) 
diye yazmış olsalardı daha doğru 
olurdu. 

ihtiyar kraliçe Moreverin sözünü 
kesti: 

- Demek Giz aleyhinde onun i
damını intaç edecek müthi§ bir ve-

ODA MUSIK.ISI: si.kaya sahipsiniz?. Söyle dostum! 

Herşey hazırlanmış; kapınİn önü· 
ne araba gelmiş, yanına da on iki si
lahlı asker almıştı. Iki gün evvel do' 
Belovada Fııvstaya yer hazırlamak' 
Üzere iki hizmetçi hareket eylemit
ti. 

F avsta arabaya bindi. Pertis ilo 
Lea da yanında idiler. Bunlar şu ka
ranlık saraydan çıktıkları için derin 
bir sevinç duyuyorlardı. Hareket 
emri verildi. Favsta ve maiyeti Be
lova yolunda ilerliyorlardı. 

.............. 
F avsta Jakonilerin manastirina 

yakın olan Noterdam dö Şan kapİ· 
sından çıkarak şehirden uzaklaıır, 
ken, Şövalye dö Pardayan da «Sen
deniz» kapısından Parise dönüyor· 
du. 

Yaralamı~ olduğu postacinm ar• 
tık hayabnın tehlikede olmadığın!\ 
kanaat getirerek Gravlinden avdet 
eylemişti. 

- BiTMEDi-

ve tatau:lıiı defeder. Mü
masil milat.ahzarlardan daha çabuk 
daha kolay ve daha bt'I tesir eder. 
Bqka niarkalan ısrarla reddediniz. 

11 Berlin kısa dalgası. Brahmsdan Ben seni evvelce unutmuş-
......--~4 AZ WSUSCSt 1 b yaylı kuartet konseri, 18.30 Berlin kısa tum. Eğer bugün oğluma bu· kadar URLA ASUYE HUKUK MAH· 

dalgası. Keman ve yaylı aletler kuarte- .büyük bir hizmette bulunacak olur- KEMESINDEN : 
U, 19.15 Berlin kısa dalgası: Piyano-ke- san, yalnız beş yüz bin frank almak-; Urlanın Yenice mahalleıinde otu· 
man oda musikisi. la kalmıyacaksınl. Anlıyor musun? · ran Çamtepeli Yuıuf oğlu Kaıap 

RESITALLER: 

Dünya ·mobilyacılığının 
17 .15 Varşova. Viyolonsel resi tali, 

18.30 Belgrad: Viyolonsel konseri, 20. 

15 Prag: Neşeli ~kılar. 20.40 Bükreı, 
şarkılar. 21 Belgrad, muhtelif şarkılar, 
21.30 Uypzig. Sopran ve piyano ile Yu
nan musikisi, 22.40 Belgrad Halk fQrkı
ları, 23.15 Belgrad: Piyano konseri. 

- Anlıyorum 1. Sizin bana lütüf Hüseyin tarafından Urlanın Yelalb' 
buyurduğunuz mukadderatım için mahallesinde iken bilahare lzmire 
kafidir. Şimdi İ§ sizin vermiş oldu- giden ve elyevm ikametgihı meçhul 
ğunuz kağıda mukabil size lazım 0 - bulunduğu anlatılan Güvendildi Ati 
lan kağıdı vermektir. Evet ha~met- çavuı kızı Hatice Süreyya aleyhine 
lim ı. l~te size bir kelle bonosu ve- açılan bofanme. davası üzerine 4/3 
riyorum. Şunu okuyunuz. 938 cuma günü saat onda Urlada 

1938 • 

Modellerini 

Haraççı kardeşler 

5 Şubattan itibaren 
Vitrinlerinde zevk sahiplerine teşhire başlamışlardır. -

DANS MUSIKISI: 
18.05 Bükreş. 18.15 Varşova . 19.15 

Bükreş. 20.25 Viyana Graz (lWk musi
kisi ve dans, 20.25 Viyana, Graz halk 
musikisi ve dans. 20.30 Belgrad. 23.20 

*Bt•w•e,. w~em 

Foto Kemal 

Morever cebinden bir mektup çi- Aıliye Hukuk mahkemesinde hazır 
kararak Katerine uzattı. Kraliçe he- bulunmasını mutazammm davetna
yecanla gözlerini bu kağıda gezdir- me mahkeme divanhanesine talile 
di ve mırıldandı : olunduiu ve gazete ile ilinm ferda~ 

- Gizin el yazısı!. aında tebliğ olunmut addolunacağı 
Katerin ve Rociyeri masanın üze- ve yevmi muayyende mahkemeye 

rinde duran kağıda doğru eğildiler. gelmediği veya vekil göndermediği 
Büyük bir merak ve heyecanla şu takdirde hakkında gıyap kararı ve
satırlar üzerinde gözlerini gczdiri- rileceği maliim olmak üzere ilin 
yorlardı. Kağıdda şu satırl.ır yazılı olunur. 
idi: 483 (281) 

c:Madaml> ... &ıs ~---
<Beni sihirli ifadeleriniz o derece 

Hükümet karşısında Mollazade ikna eylemiştir ki, hazırladığınız o 
han birinci kat No. 1... cürete şayan planın tatbiki için bir 

lZMtR SlCtLt TlCARET ME· 
MURLUOUNDAN : 

Kamil Eron Ticaret unvaniyle iz. 
mirde Hisar camii civarında 24 nu
mara.da yazmacılık üzerine ticaret 
yapan Kamil Eronun itbu ticaret un· 
vanı ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 2185 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

Fevkallide naturel, ve normal poz
lar, Kart ve ağrandismanlar, gayet 
ehven fiatle öğrencilere yüzde 25 
ten7.ilnt vesikalık resimler hemen 

müddet daha beklemeğe lüzum gör
miyorum. Artık Belovaya gitmek i
çin ne bir hafta ve ne de bir ay bek
Jiyecek değilim. Hemen hareket edi-

verilir. yorum. Bildiğiniz adamın öldürül-
1 - 10 S.7 (261) mesi, iki kuvvetin birleştirilmesi yo-

~GI' •r&••m•mzıa funda beraberce çalı~mak Üzere sizi 475 (283) 



Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

M rkalı radyoları tercih ediniz .• 
ZEVK, AHENK, SEDA TEMIZLt
öt, ZARAFET HEP BiRDEN AR
ZEDER. BlR DEFA GöRMEK. 
DiNLEMEK, SONRA KARAR 
VERMEK MENF AA TiN1Z iCA
BIDIR. 

lzmir ve Civarı umum Depozite
ri : St. KALOMENt' .•....... 

Büyük Kardiçalı Han OMEGA 
Ticarethanesi ittisalinde ..... 

Pt.lu.tlUiı-~I ll0'1 ı '! ~ 
IS Ut# , iCU 

1938 SENESi HARIKft~SI 

BRONZ (İDEAL) 
DİŞ rIRÇA IDIR 

Her eczane ve tuhafiye mağazasından arayınız 

11 1 • .. • - • • " ~ :· . .... • : : • ·, • ....~~~ ' • :. (189) 
IZMJR sıcıu TiCARET ME

MURLUôUNDAN : Zayi 
lzmirde Sulu han civarında 26 iktısnt vekaletinin 5 mayıs 1937 I 

numarada yazma, makara ve yu- t 'hl' 525 l f- 'L 'k arı ı ve numara ı, ıwrı amı- 1 

~ 
'. •• • • " 1 • 
• • 1 • • ... '>.,; ~ • .. 

Karahisar Maden Suyu 
TiirkiY ~ 

Kızıla , l\urunıu 

Böbrek, karac·ğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu r 

Her yeme te bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 • mak ticaretiyle uğra§an (Kamil ve zın muafiyet ruhsatnamesi zayi ol
Fikri Eron) ıirketinin ticaret mev- du w uda yenisini 1 nlınması ıçın 

d h'f 1 k .. • g n, I zuuna a ı yazmacı ı uzerıne yap- .. ed -· · l~ 1 k 
lzmir günırükler baş direktörlüğün-

. . muracaat ecegımız ma um o ma. 
tığı ticaretinden 20/ 12/937 tarıhın- 1 .. ·ı~ I 
d · 'b •w• .. d · uzere ı an o unur. en ılı aren vaz geçtıgme mute aır 

be t. t k h''k.. «TURYAG» 

den: 
yanname ıcare anunu u um-

lerine göre sicilin 2184 numarasına Türkiye yağ ve mamulatı sanayii 

t - Gümrüklerimizde üç ad.etten ibaret 16 lira a.li maatlı 
yere yazı makinesinde iyi yazı yazabilen talipler için müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 
lzmir sicili ticaret memurluğu 
Resmi mühürü ve F. T enik 

Ltcl. Şirketi 
1-3 (273) 

ımzası 

l : BEYANNAME 
BEYANNAME 

lzmir üçüncü noterliğince yazılan 
24, 6. 936 tarihli ve 5508 numaralı 

, .,.8aME~~~~.,; 

91EMEN9 

Mukavelename mucibince tzmirde 
Suluhan civarında 26 numaralı ma-
ğazada kollektif şerik sıfatiyle leş- ! 
kil eylediğimiz ( Kamil ve Fikri 
Eron ) unvanlı şirketimizin ticaret 

1 

mevzuuna dahil olan muamelatın-; 
dan Hisar camisi önünde 24 numa
ralı mağazada yazmacılık üzerine 
yaptığı ticaretinden 20/12/937 ta
rihinden itibaren vaz geçtiğini ve 
eskisi gibi ticaret maksadını yumak 
ve makara üzerine hasreylediğini 

beyan ve tasdik eyleriz. 1 
Kamil ve Fikri Eron Firması ve 
K. Eron ve F. Eron imzahm 
Umumi No. 126 
Hususi No. 1 /21 
Bugün dairede okunup anlatılan 

15/2/938 tarihli beyannamedeki I 
imzaların 6/53 numaralı dosyamız
da saklı 24/6/936 tarihli ve 5509 

ELEKTRiK 
MOTORLERl 

Smıay ıde Sıemc-ns !'vlotör ve 
mnlzem<> ini kullanan rahat eder 

M. TEVFiK 
BAY'ENT 

METALLUM 
lan1baları deposu 
Peştemalcılnr 7i / 79 

Telefon : 3332 

2 - Müsabaka imtihanı 938 Şubntm 25 inci Cuma günüdür. 
3 - İmtihana girebilmek için memurin kanununun 4 üncü 

maddesinde yazılı evsafı haiz olmak şarttır. 
4 - Müsabakaya girmek isteyenler imtihan gününden evvel 

• bir dilekce ve mektep şahadetnnmesi, nüfus örneği ve diğer ve· 
saikiyle birlikte baş müdürlüğümüze müracaatle ibrazı lizımge· 
len diğer matbu hü::nühal şahadetnamesi ve resmi doktor raporu 
almaları ve keza imtihn gününden evvel bu belgeleri de ikmal 
ederek bas müdürlüile getirmeleri lazımdır. 

5 - T ~liplerin erkek olanların askerliğini ikmal edenleri ter
cih edilecektir. «Askerlik vesikaı;ının ibrazı ~arttır.» 

6 lmtif-tan hesap, coğrafya, mnl<ine ile yazı ve tahrirden-
dir. i6- 17-18 (263) 474 

... 

E LUL 
Baharat Deposu 

Sayın müşterilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine çeşit
lerini arttırmış ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tanıl

ı mıs HASAN ECZA DEPOSU müstahzeratından; çocuk ve ihti
ya~laı·ımız için öZLO UNLAR, ~eker hastaları için GLöTEN 
unu, ekmeği ve sairesi .. Meşhur LiMON ÇiÇEKLERi ve muhte
lif. kokulu kolonyalar ile esans, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çeşitli tuvalet eşyası, ÇlL iL.AÇLARINI lstanbul fiati üzerine &a· 
tı'a koymuştu:-. numaralı sirküler mucibince teşkil I 

eyledikleri «Kamil ve Fikri Eron» "1•~oız::ım:ı:s;;::~:c:ıiir;ı;t::m;:m~ IJ Zengin çeşitli diş fırçaları, dis macunları, garantili dövülmüş, 
paketlenmi" baharat, yeni mahsul ıhlamur, s.alep .• 

ZAY 
ARTi elbise boyaları ve daha pek çok çeşıtler. 

TELEFON: 3882 - !LUJ • ...,.. -
unvanlı şirkete izafeten münferiden 1 
Jerik sıfatiyle hareket eden zat ve 
hüviyetleri maruf bay Kamil Eron 
ve bay Fikri Eronun olup mündere-

t h b. · t k b 1 İzmir Belediyesinden aldığım 26/ ca ını er ırı nmamen ve a u 
-

ikrar eyledikten sonra firma ile be- 7 /934 ve 5773, 26/7 /934 ve 5774 
raber bizzat koyduklarını tas~ik ede-I ve 26/2/934 laı-ih ~e 6~:75 numa
riz. Bin dokuz yüz otuz sekız sene- ralı mal.buzları zayı ett ıgımden ye
gj şubat ayının on beşinci salı günü. , nisini çıkaracağımdan eskilerinin 

lzmir üçüncü noter Vekili Fehmi hükmü olmadığını ilan ederim. 
T enik imza ve mühürü 1 M. ALt 
Umumi No. 127 MERMEROLUK 

zmir vilayeti defterdarlığından: 
Ali Nusretin kazanç vergisinden olan borcunun temini tahsili 

icin tahsili emval kanununa tevfikan haczedilen Abdullah Ef. 
~ahallesinde Menzil sokağı~da kain 9/11 Nu. lı hane bu kere 
yeniden takdir edilen 600 lira kıymet üzerinden tarihi ilandan 
itibaren 21 gün müddetle müznyedeye çıkarıldığından almak, 
pey sürmek ve müzayede ~artlarını öğrenmek isteyenlerin def· 
tcrdarhk tahsilat servisine gelmeleri. 

Hususi No. l /21 481 (275) 
işbu beyanname suretinin daire

mizce tasdikli 15/2/938 tarihli as-

17-23-1-7 495 (276) 

lına uygun olduğu tasdik olunur .Bin 
dokuz yüz otuz sekiz senesi şubat 

ayının on beşinci sah günü. 
lzmir üçüncü noter Vekili Fehmi 
Tenik imza ve mühürii 

491 (284) 
• 

IZMtR BELEDlYEStNDEN 
Beher metre murabbaı iki yüz 

kuruştan yedi yüz lira bedeli mu-
hammenli 62 İnci adanın 350 met
Je murabbaındaki 25 sayılı arsası 

başkatiplikteki şartnamesi veçhile 
4/3/938 cuma günü saat 16 da açık 
arttırma il., ihale edilecektir. l~tirak 
için elli iki lira elli kuruşluk mu-
vakkat teminat makbuzu veya ban
ka teminat melctubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 
17-22-25-t 494 (277) 

- Ba,ı bof olarak tutulup temiz
lik hanına teslim edilen bir merkep 
bir koç ve bir av köpeğinin vesaik 
ibraziyle sahipleri çıkmadığı takdir
de 18/21938 gününde hayvan pa· 
:u.mda satılacağı ilan olunur. 

495 (279) 

Emlak ve Eytan1 bankasından: 
Depozitosu 

Esas Nu. Yeri Nu. sı Neııi T.L. 
A.629/3 Karatat Orhaniye sokak 3 Ev 9.90 
» 701 /2,B. ' » Dokuz Eylül » 124 » 7.50 
» 701/1,A. » » » » 118 » 12.30 
» 975 Kasaphızır mahallesi Kuyumcular !.oke.k 41 Dükkan 12.30 
» 1000 Oruç Reis Mah. Çirkin sokak 11..,21 Ev 5.40 
» 341 Servili hanında 55/4 Mağaza 6.75 
» 701/2,A. Karatat Dokuz Eylul sokak 100 Ev 9.90 
» 229/1 Osmaniye caddesi 43 Mağazanın bölünmüş kismi 8.25 
» 229 2 » » 43 Mağaza 14.25 
B. 3/2 Saman iskelesi Hamalba~ı Salih ağa hanı l,2,3 Odalar 15.-
C. 56/9 Saman iskelesi ikinci Kordon 51 Dükkan 67 .50 
C. 189 Gazi Bulvarı 24 » 36.-
C.228/1 Jkinci Süleymaniye M. Yüz.başı Hasan ağa ıokak 73 » 9.45 
C.258/10 Knrntat Tramvay Caddesi 176 Aile evinde 10 Nu. oda 9.45 
C. 56/11 Birinci Kordon 4 Oda 39.15 
C. 39 Urla caddesi 1025 Ev 33.-
C. 186 Buca Halk caddesi 21 » 21.60 
C. 133 Manisa tlyaskebir mahallesi » 11.25 
C. 184 » Atik çarşı Karahisar Alibey sokak 9-11 » 13.50 
C. 136 » Şehitler mahallesi 52-57 » 13.50 
C. 156 » Deveciyan Mah. Basra sokl!.k » 27 .90 
C. 138 » Velioğlu caddesi » 32.40 
C.177/193 Kasaba Camiikebir Mah. Su batı ıokak » ve dükkan 45.-
lzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin 28/2/1938 Pazarteıi ıünü ıaat on birde kiraları art· 

tırmaya konulmuttur. istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçelerlni veznemize yatırarak 
arttırmaya &İrmeleri. 17-23 492 (285) 

. . ,, 

1 

.. 
,TURKİYE ~ 

_ CUMHU RİYETI 

.smmmBANKASI· ..> -- ~ ~ 

A YN1 F ABRIKANIN 
MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikl~tleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
1ZM1R ve civar umum satı~ de-

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

M 1 ELE 
Krema makinalari geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin• 
de sütçülük aleminde büyük tö~· 
ret kazanmış ve en verimli nıakt• 

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmittir. 

poauı 

M 

MIŞLEN LA.STtK -
ACENTESiNDE 

Gazi Bulvarı No. 17-21 
Telgraf: KAUKı .. IZMIR 

sssr :uoppı 

'* & 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 

-

Di,lcri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzun 
ömfü temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik elit macunudur. 

Sabah öğle ve akfam her yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi I ırçalayınız. 

*'* * 
Kadastro hakimliğinden: 

Müddei Cumaovası Keler köyü Eten mevkiinde Hilmi oil0 

Süleyman vekili Ahmet Refik ilginlerin müflis Avunduk zade bi· 
raderlere izafetle masa mümessili Ekrem Kulen ve Felemenk te· 
baasından Elizabet ve Alfred Hanri ve Vilyana aleyhlerinde aç• 
tıiı tasarruf davasında müddeialeyhlerden Felemenk tebaaıııı
dan Elizabet ve Alfred Hanri ve Vilyanamn ikametgahları nıeÇ· 
hul olması haıebiyle ilanen tebligat yapıldığı halde mahkeme~e 
&"elmediklerinden mahkemece halclarmda gıyap kararı verilrn~! 
ve yevmi mahkemeleri olan 28/2/938 aününde aaat 14 te rna 
kemeye ıelmedikleri takdirde mahkemelerine gıyaben deva)JJl 
edileceii ilanen tehlii olunur. 478 (282 



TURAN rabrikal•n mımulltıdır. Aynı zamanda Turan 
l11yafet aabunlarmı, traf Hbunu ve kremi ile güzelJik krem• 
lerini kullamn11. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
lıtlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
lelik Nef'i Akyanb Ye j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Poeta Kut. a24 Telefon 34&5 . 

Doktor 

~ems'in 
Nasır 
iLACI 

m • OZAA... 

ka Eıı eski ouırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 
klinden çıkarır. 

c· ~mumi depoıu: loıiliz Kanxuk eczanesi ber eczanede bulunuı-. 
~ di ve müessir bir nuır ilacıdır. 
ı -- _ ... 

llu No. 8638/40 No. 8651 · No. 8651 
~fnu~arah fener DAIMON markalı ve iki pillidir. 120 metro 
._:," eJ~amen ıöaterir ve aydu1labr. iki pilli ve ayarlı fener· 
~ip~ll. )üiüdür. Kullanıt itibariyle çok iyi ve çok sağlamdır. 
b.\ı~~Nı memnun eden 'bu fenerim her yerel~ arayınız. Yalnız 

marka olmaama dikkat ediniz. 

Fiatt her keseye eıver,.lf 
j 

BüyOk radyoların ·...at 
· ve kudretinae · 
Lüks a6ste~ifll 

bir radyo 

~~K S,,~.!!'~ 
,;,;.;,, 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Biiyiilı Ktaıiçolı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler 

~··············~i·~·~-~~····~~~;·~~~~~··············· 
. 
• . . 
• . .. . . 
• . . 
• • . 

Norveçyanm haliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
....................................................................... 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde sahlmaktad•r. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPİNYAN Telefon : 3937 

= 
Olivi Ve Şiire. 

LıMITET 

• zmz 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LlNIE 
G. m. b. H. Vapur acentası 

BlRINCİ KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL. 24 43 ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 
LUerman Lioes Ltd. liREMEN 

LONDRA HATrI DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- ERNST L-M RUSS vapuru 17 şubat-
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull ta bekleniyor. Rotterdam için yUk ala· 
için yük alacaktır. caktır. 

CrrY OF OXFORD vapuru mart ip- ADANA vapuru 18 ıubatta beklen!· 
tidasında Londra, Hun ve Anversten yor. Hrunburg ve Bremen için ylik ala· 
gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda caktı.r. 

Londra ve Hull için yük alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT-Hamburg 
LtVERPOOL HATI'I GLOCKSBURG vapuru 8 martta 

MARD1N1AN vapunı 5 şubatta Li- bekleniyor. Rotterdam, Hanıburg ve 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- Bremen için yük alacaktır. 
racak. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

MARD1NtAN vapunı 20 ŞQ.batta ge- BUCAREST 
Hp Liverpool ve Glasgov için yük ala
cak. 

LESBtAN vapuru şubat ortasında Li
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka
racak. 

DEUTSCH LEV ANTE - LlNtE -
ANDROS vapuru 9 ıubatta Hamburg 

- lil.5'!1Ul!"i;'1,... C\JY431A 

Fratelli Sperco 
lina, Galatz ve Ibrail limanları lçln yilk 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 
OSLO Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES BAGHDAD motörll mart ortalarında 
KUMPANYASI bekleniyor. Dieppe ve Norveç için yUk 

OBERON 7/21938 ihln<le alacaktır . 
vapuru tar ARMEMENT DEPPE - ANVERS 

beklenmekte olup Rolterdam, Aınster-
dam ve Hamburg llmanlan için Uk ala- ESPAGNE vapuru mart ortalarında 
caktır. Y bekleniyor. Anvers için yük alacaktır • 

STELLA vapuru 8/21938 tarihiiıde AMERICAN EXPORT LINES 
beklenmekte olup yUkUnll tahliyeden 'l'1ıe Exı>ort Steamshlp Corporatioıı 
sonra Burgu, Varna ve K5stence ll- EXHIBrroR vapuru 20 fUbaıt& heli· 
manian için yük alacaktır. lenlyor. Nevyork lçJn yUk alacaktır. 

UL YSSES vapuru 18/2/938 tarihin· STE ROY ALE HONGROISE 
de beklenmeke olup yllkünll tahliyeden DANUBE MARITIME 
sonra Burgas, Varna ve Köstence li- DUNA vapuru 25 §Uhatta bekleniyor, 
manları için yUk alacakllr. Budapeşte, BraUslava. Viyana ve Unt 

STELLA vapuru 21/2/193S tarihin· için yük alacaktır. . 
de beklenmekte olup Rotterdam, Ams- IIAndakl hareket tarihleriyle nav· 
terdam ve Hamburg limanları için yük lunlardakl değişikliklerden acenta me. 
:-':.tcaktır. suliyet kabul etmez. 

SVENSKA ORIENT UNtEN Daha fazla tafsnAt almak için Blrln-
AASNE vapuru 7/2/938 tarihinde el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg ve Co. n. v. Vapur acentalıltına mUra· 
Gdynia, Dantzig, Danimarka limantan eaat edilmesi rica olunur. 
Lweç ve Baltık limanları için yük ala- TELEFON No. %007/2008 
ca'ktır. 

FINN vapuru 22/2/938 tarihinde ge- - .J coer. 
lip Rotterdam, Hamburg, Gd}•nla, Dant- Daha faz.la tafsilat için ikinci Kordon.. 
zlg, Danimarka ve Isvcç ve Baltık li- d Fr t lll s •--- u 
manJ i in lik 

a a e perco vapur acenucuua m • 
an ç y alacaktır. 

• 
SERViCE MARITIME ROUMAIN racaat edilmesi rica olunur. Navlunlar.. 

SUÇEAVA vapuru 14/2/ 938 arihin-, daki ve ilanlardaki değişikliklerden 
li de beklenmekte olup Malta ve Marsil- acenta mesuliyet kabul etmez . 

ya limanları için yük ve yolcu kabul Telefon : 2663/4111/4221 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

21.::?.7...l'T~ 

Bu her iki otelin mmteciri Türkiyenin en esiri oieleiai BA 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ea 
halkına kendisini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu 
lurlar. 

Birçok huıuaiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur • 
btanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulUflll'lar. • • 
Yazın insan 

kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Sojuk alpılıjınm fena i.kıbetler doğurmasina 
mini olmakla beraber bütün 11braplan da dindirir. 

le.hada ~· J h,. alınabilir 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
1zmirden eötürüleceli 
en pk en ince ve en 
malrbnl hedi,.üz ec-
aacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hi.W eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir miieaele olmuı. kokuculuk 
alemini f8fll'bnıt bulunmaktadar. 
Hilal eczanesiııi. cezacı Kemal 

Kamili ifi.ndeki ciddiyeti, kolon· 
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kamil adını ıörmeliainiz. 

IZM iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Şirketin~~~!!~~- ,Ş.~r ~~!.~.da&r. 
Yerll Pamulandan At, Tarrare, Köpekbaf, 

Dellrmea, Oeylk ve Leylak markalarını havi hemeYi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
menıucabna fa•ktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
T~I rat adre.si : Ba rak lzmir 



SA\TA: 10 Yt:NI ASIR l 1 ~U.HA 1 l'.EK~t.MHE -
Han -Keuya Japonlar 200 bomba attı 

Halk büyük paniğe tutuldu 500 kişi öldü fazla yaralı var 

Sovyetlerin hava üsleri Modern iş nizamında 
Japonları endişeye düşürmektedir. Amele Ücretlerinin de artması var 

H. Nazırı bu korkuyu resmen anlattı B. Delbos'un sulh hakkında ~özleri 
Han- Keu.cUın manzaralar P~ris, 19 (Ö.R) - Ecnebi matbuat 

mümessilleri cemiyetinin verdiği bir ~i
yafette haridye nazırı B. Ivon Dclbos 
söz alarak şunları söylemiştir : cSitle
rin muhakeme isabetiniı.e, vicdan istik
lfılinize ve sulh arzunuza tamamiyle iti ... 
madıınız vardır. Şunu da iltlve etmeme 
müsaacle ediniz ki her birini:z.in vat."Ul
severliğinizden endişeye düşmek şöyle 

1 
dursun, ıbilfıkis bu vatanseverliğinize 
d:? ljyrıca güveniriz. Zira devletler :ıra
sında olabilen suitefehhümleri, emniyci.
sizlikleri ve ;ı.yrılıklan bertar-4 etmc.k 
bUtün milletlerimi1Jn menfaat!dhı. Su 
sebeple Fransayı gaz~tclermizdt· hnlı.iki 
çehresiyle gösterirseniz .sulhun iyi işçi

leri olabilirsiniz. .. Şunu da ilave edeyim 
ki sul~verliği Fransa için bir mono-

Faris, 16 (ö.R) - Şanghaydan bildi-ı Londra 16 (Ö.R.) -Mares:ıl Çan-kay
riliyor : Han - Keu bu sabah Japon ha- Şek'in bilyük Britanyadnn, Çinle Japon
va kuvvetleri tarafından yeniden bom- ya arasında bir tavassut zemini bulması 
bardıman edilmiştir. Tayyareler 200 hakkında rica ettiğine dair Japon kay
!kadar büyilk bomba atmışlardır. Panike naklı haberler asılsızdır. 

lcrc yakın üslerde toplanmışlardır. pol sayıyor değiliz. Ekser mcr.Jeketler .. 
Generalin Diyet meclisi öniinde ı::öy- de ruhların muazzam ekseriyeti sulh-: 

)ediği bu sözler büyük aluka ile karşılan- can atıyor. Ya.kın hatıralarla ve halen 
mıştır. Sovyet aleyhtarı Pakta şimdi her ere göı.lerinin önünde olan misaller~ bi
zamandan ziyade kıymet verilmektedir. lirler ki harp bir canavnrlıktır ve abes bu temevvücü dainıa takip edecek şekil- ronlarına bir daha müracaati muvafıls 

Tokyo 16 (ö.R.) - Japon gazeteleri I bir şeydir. Şunu da anlıyorlar ki silah- de te.sbiti esası kabul edilmiş gibidir... bulmuşlardır. 
neral Sugiyanoa Japonyanın bugünkü bütün ümitlerini Çinin dahili çöküntü- lanma yarı;ı felaket ve harabiyet yolu- Şimdi i~ilerin ve patronların menfaat- Paris, 16 (Ö.R) _ Cezayir bc)ediyC
beynelmilel vaziyet daihlinde silahlan- süne bağlamış ıbulunuyorlar. Bunl~.~·ın na sev.keder. Bütün milletler artık bili- krini telif edecek elfuıtlki bir formül ]eri namına bir heyet dahiliye naı.ırı 

kapılan ahali iptidat bir şekilde hazır- Tokyo 16 (ö.R.) - Harbiye nazırı ge-
lanmış olan toprnkaltı sığınaklarına sı
ğınınJ§tır. Buna roğmen 500 ölü ve bin
den fazla yaralı olmuştur. iddialarına bakılırsa Hankeoda ve dıger yorlar ki fenninin icatlariyle anların aranmaktadır. 

ma programını en yüksek hadde çıkar- 1• 1. ] d d h·ı· k kl kl b .. u"ktu"r bay Sarraut'yu ziyaret ederek Blurn J.;ıı• Paris, 16 (ö.R) - Han - Kuedan bil
diriliyor : Han - Keu yukarısındaki On
gay demlryoluna :malildyet için Çin ve 
Japon kuvvetleri arasmda milcadele 
son derece hararetli bir ~kil almıştır .. 
Japon topçulariyle tayyarelerinin !OD 

derece şiddetli bombardımanlanna rağ
men sivil ahaliyi tnhliye etmiş olan 
Çinliler dört aydan beri Mareşal Çan
Kny - Şekiq Alman müşavirlerinin ida
resi altında tesis edilm~ olan millt mü
dafaa hattı üzerinde sarsılmadan muka
vemeUeriM devmn etmektedirler. 

şe ur er e a ı ı arışı ı ar uy · hizmetine verdiği vasıtalar, eğer millet- Bu müzakereler devam ederken Lil- ·r-
maması imkansız olduğunu bildirerek J •1 b . tt d' tti•w,

1
• için bine'!i zamanında kabul edilen bir eırıı 

.. . . ngı tere u vauye en en ışe c g ]er arasında iş birliği hakkiyle tesis cdi- de Fransanııı şimal endüstri sahası amc- . 
şunlan soylemıştir: ç· ı J d lh b' ıı. name ile Cezayir-de bazı mahdut yeıli· m e aponya arasın a su un ır <.ın lirse, hepsinin bayındırlığını ve refahı- leleri ~v tehdidinde bulunuyorlar. 
--Sovyet Rusyanın tehdit edici silahlan- evvel akdini istemekte imiş. nı kmlin edecek mahiyettedir. Bunlar hakem kararını mayıs 936 da ki lere vatandaşlık sıfatının ve intihtıP 

ma programı, Çindeki va:z.iyet, silahların Tokyo 16 (ö.R.) - Dahiliye nezareti- Paris, 16 (Ö.R) _ Meclis tarafından vaziyetten daha aşağı bir vaziyet ihdas hakkının verilmesini protesto etrnişler-
azaltılması bizim için imkfuısız olduğunu ne mensup salahiyettar bir zat, hükü-

1 
hararetle müzakere edilmekte olan mo- ettiği için reddetmişlerdir. Ameİe itti- dir. Bu mümessiller bu tedbirin bilhaS

meydana koymu~tur. Sovyetler muaz- metin Japonya - Almanya ve Italya ara- dern iş nizamında amele ücretlerinin fakla greve karar vermiş olmakla be- sa belediye meclisleri üzerindeki ınuh
zam bir hava kuvvetine maliktirler ve sında aktedi]mi~ bulunan Bolşevik a-ı hnyal pahalılığı nisbetinde arbnası ve raber bunu tatbikten evvel lrendi pat- tc~l tesirlerinden cndişe<ledirler. 
bugiln Sovyetlerin hava üsleri Japonya- ]eyhtarlığı paktı bir kat daha kuvvetlen- ----------------------- -------.,=,.-------------.....:.. __ ___.._ 
yı endi§eye düşürecek kadar yakındır dirmeğe karar verdiğini bu maksatla 
Uzak şarkta Sovyetlerin bin beş yüz Berlin ve Romaya fevkalade salfıhiyeti 
harp tayyaresi vardır. Bunların en mü- haiz heyetler gönderileceğini hildirmiş
him kısmı Veladi Vostokta ve bu sıhil- tir. 

Günün en mühim davası 
Berştesgaden mülikatında B. Hitler 
Avusturya başve ilin • • en ne erıs e ı 

Bu metalibat Avusturyonın Almanyaya teslimi mahiyetinde r.i.İdir? 
Avusturyanın kat'i cevabı hala öğrenilmemiştir. 

Vaziyet çok nazik acldoln•r-"~ ... or 
Prague 15 (A.A) - Prager Tageblat gazetesi Be

rchtesgaden görüşmelerinin tarzı cereyanı hakkındn 
heyecan uyandıracak malUmat ve tafsilat vermekte
dir: 

1 - Mülakat lngiltere ile bir itilaf yapılmadan ev
vel Avusturya meselesinin haJJedilmesini istiyen Duçe 
tarafından tertip edilmiştir. 

2 - B.Hitler Avusturya istiklalini zaman aitına nI
mağı kabul etmiş ancak üç nezaretin ya: 
ni Harbiye, Emniyet ve Dahiliye neza
retlerinin Nasyonal Sosyalistlere veril
mesini istemiştir. 

3 - B. Şuşnig yalnız Dahiliye neza
retini B.Seiie vermeğe muvafakat etmiş
tir 

4 - B.Hitler bu takdirde Avusturyalı 
Nasyonal Sosyalistlerin hattı hareke
tini zaman altına almıyacağı suretinde 
cevap vermiştir. 

5 - B.Şuşnig keyfiyeti federal reisi 
B. Miklasa arzedeceğini söylemi~tir. 

6 - B.Hitler 20 Şubat nutkundan 
evvel bir cevap verilmesini istemiştir. 

7 - B.Şuşni~ Viyanaya avdet ettiği 
wman tahyir edilmiş olduğu vaziyetin 

, vahameti sebebiyle bir tebliğ neşretmek
ten vazQ"eçmiştir. 

8 - }3. Şuşnig Alman metalibatının 
kabulü Avusturyayı Almanyaya teslim 
etmek demek olacailını ehemmiyetle işa
ret etmek suretiyle B. Mussoliniye müra
caat ederek tavassut ve müdahalede bu
lunmasını istemiştir. 

9 - Avusturya başvekili henüz bir cevap alama
mıştır. 

Aynı gazete B.Şuşnigin Alman devlet adamları 
ile yeni mülakatlar icrası tasavvurunda bulunduğunu 
haber vermektedir. 

Kendisi yakında lnsbrucKede B.Göring ve yahut 
Romaya seyahati esnasında Avusturyadan geçtiği sı
rada bizzat Hitlerr mülaki olacaktır. 

Simrliki halde iktısadi görüşmelere devam edil
mektedir.-

AVUSTURYA KABiNESiNDE 
DECiŞiKUK BEKLENtYOR 

Viyana 15 (A.A) - Avm:turya kabinesinin kıs
men değişmesi her an bekleniyor. Vatanperverler 
cephesinin vilayet liderleri bugün başvekjJ Şuşnigin 

B. ŞU§11ig 
riyaseti altında bir toplantı yapmışlardır. Almanya
nın Avusturya üzerinde yaptığı şiddetli tazyik artık 
bugün inkar edilemez. Hitlerin Şuşnige verdiği müh
let yarın saat 16 da hitam bulmaktadır. Bununla be
raber bu kadar gayri müsait şartlar içinde Şuşnigin 
Avusturya istiklalini kurtarmak için gösterdiği azım 
ve cesaret her keste büyük bir takdir uyandırmakta· 
dır. 

Şuşnigin Almanyaya yapmak istediği müstakil A· 
vusturyanm siyasi ve idari bünyesini bozmıyacak 

1 

ispanya Cümhuriyetçileri 
Asilerin hücumlarını kırdıktan sonra 

iki koldan taarruza geçtiler 

1 Barsclonda hı.va 0on•ban1mumlannm tahribi ve cadc!cl erde kaçt{a?ı halk 
J Darselon, 16 (ö.R) - Barselon rad-; ]erini işgal ettik. Asilerin bi.itün muka-ı hakkında general Frankonun genel Jtt.• 
1 yosu milli müdafaa neznrctinin aşağıda-; bil taarruzları ı-eddedılmiştir. Hükümet rargahı ~ .... ğıd:ıki tnfsilütı vermektedir: 
ki tebliğini neşretmiştir : Kara ordusu kuvvetleri yeni işgal ettikleri mevziler- DUşman Teruekleki manasız manevr:.ı.• 
Şark cephesinde hilkümet kuvvetleri de mevk.ilerini takviye eylemektedirler. nın tekrarına bu cephede yeniden ıcşeb
Villa Nueva el Rckola mıntakasında la- Doğu cephesinde, Val de Kontente büs etmiştir. Moellc del Rio mıntaktı• 
arruzi bir harekete girişmişlerdir. Kuv- ınıntakasında 1535 ve 1482 tepeleriyle sındaki hücumu kcn ıisi için kanlı bit 

Moella dd Liamıyı ve 1302 tepesini iş-
vetlerimiz dört kilometrelik bir cephe- muvaffakıyet.c;izliklc neticelenmiştir. 

gal ettik. 
de ilcrliyerek Lafad:ıltafe mevkiini :aıp- .~ndaluzya cephesinde ilk hatlarımı- Kızıllar tek bir karış arazi bile ı.a• 
tctmişler ve bumda 150 esir almışl:ırdır. zı tasrih ederek 1086 tepesini elimize zanmamışlardır. Saat on beşte topltıJl. 
BWlların arasında bir yüzbaşı ile iki de geçirdik. mış olan esirlerin yekiinu 350 den ftıı• 
ınülfızim vurdır. Salamanka, 16 (ö.R) _ Alhambra la idi. Düşmanın yetmişinci ve otılı 

Villa del Rio cenubunda ilk hatları- ~lrnalindeki mıntakada hükümet kuv- dördLincü fırkaları mahvolma derece' 
mızı ilerleterek bir çok düşman mevzi- wtlerinin giriştikleri taarruz hareketi sinde zayiata uğramışlardır. 

mahiyette tavizlerde bulunmaktadır. Her ne de olsa ı muştur. t' 
Seiss İnguartin mühim bir kumandan mevkiine gel- Berlin 15 (A.A) - B.Hitler dün akşam Berchk• 
mesi <ihtimali Viyanada endişe ile karşılanmaktadır. esgaden'den Berline dönmüştür. Mumaileyh bu ate 

Viyana 15 (A.A) - Bütün Avusturya gazeteleri şam sefirler heyeti şerefine verilecek olan ziyafet 
içinde yalnız Neue Fripe Press Alman • Avusturya hazır bulnacaktır. . .,, 
münasebetlerinden bahsetmektedir. Bu gazete diyor Viyana 15 (A.A) - Vatanperverler cephesıd'r. 
ki: eyalet şefleri $uşnigin riyasetinde toplanmışl~r ~i .. 

Alman metalibatı Temmuz 1936 anlaşmasının Başvekil kendilerine Almanya ile mütekabilen lf1\,.e 
çerçevesini aşmakta ve bizi çok derin ve basiretli dü- yazlar teatisini bais olan nazik vaziyeti anlatmış .. ,. 
şüncelere sevkettirecek bir genişlemeyi istihdaf eyle- murahhasların vatanseverliklerine güvendiğini so) 
mektedir. Viyana ile Berlin arasındaki münasebntm ]emiştir. ~l 
son inkişafı bütün Avrupa ve sulh için vahim netice- HlTLERlN BEKLENEN sö.zL.f. ·ıı 
ler doğurabilir. Bu hususta Avusturya katiyen mua- Viyana 15 (A.A) - ÖV,renildiğine göre HitleJ!qj 
haze edilemiyecektir. Çünkü o Almanya ile daima Avusturyaya yapacağı fedakarlıklar bizzat ken d1~. 
eyi komşuluk münesebetleri idame etmeğe çalışmış- tarafından RayiştaRda Avusturya istiklalinin ve k'l ...;c 
tır. mi müdahale prensibinin teyidinden ibaret olaca etl 

Berlin 15 (A.A) - Bugün müsadere edilen Fran- bu baptaki beyanat vatanseverler cephesini resJJl 1• 

sız ve: lngiliz gazetelerinde Berchtesgaden m_ülakatı· ve alenen tanımadığı ve Avusturya nazilerine. ~ara. 
na daır yazılar bulunduğu tahmin edilmektedır. lan her türlü yardımlara nihayet vermek vaadını 

ESRARENGiZ HAREKETLER zammun edecek tabirlerle yapılacaktır. o· 
Berlin 15 (A.A) - Son günlerdeki hareketleri Bu fedakarlıklar bilhassa Avusturyaya propaf:t

0 n· 
oldukç.~ esrarengiz b~r mahiyet al~~ Yon R_ibbent~<;?: da ve sermaye malzemesi sevkedilmesine ve ~l~=p· 
pun dun akşam yenı Japonya sefırının tertıp ettıgı yanın Avusturya alevhinde matbuat, radyo ,Je ) 1ı· 
kabul resminde hazır bulunduğu bu${Ün öğrenilmiş- makta oldu~u hücumlara nihayet verilmesini de fll 
tir. Kabul resminde lnsriltcre sefiri de hazır bulun- tazammın olacaktır. 


