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• T roçkinin oğlu öldü 
1 

1 
Faris, 17 (Ö.R) - Troçkinin oğlu burada bir 

hastanede bir ameliyattan sonra ölmüştür. 

, 

~-=FIATI ( 5 ) KURUŞTUR Cümh.uriyetin ve Cümhuriyd eıe1'nf'A bekçisi, ıabahlıın çılcar tiyari gazeledlr YENi ASIR Matbaasında buılml§tır 

lolldrada apılan mali müzakereler 
Milli Bankalarımızın, müdürle.rimizin lngiltere ile 

50 Milyon · lngiliz liralık bir kredi 
işini de görüşecekleri haber verilmektedir 

Cen_evrede Hata.v seçim rejimi hakkında yapılacak 
dola yısile tehir. ---- Antantı konsey toplanhsı 

A 1 • - -- lstanbul 17 (Hu-

l Ve-m zyap t z? auai.~ -. R~mer ........,,,.....,,...._......,.............,.._,, 
• tevıikin~ imk8n bu-

b lunmıyan fakat mı• 
lle/edi e . h ld ıırrıı.nc dönen bir 

• . y mız ne a e şayiaya göre milli 

ıdı, ne hale geldi' banl:'.1 müdür:eri-
• nin Londradaki te-

- DR B MEMD cı:uları eanuın~,.. 
• • UHA- 1 L~terenin b:.Ze 5{' 

• 
ac, on .. d be . . . . milvon lngiliz lirz.-

!eltild gun en rı sıstematık hır l ._ -,_. '-.J· 
ı e beled' h" l ın uı;· •ffeat aı;ma-nell\ d ıyeye ucum arınızı, d 
r. e hak k k. sının " mevz u-
erin · . sız ve mantı sız ten ıt- bah" lı . A 

•ine ızı okuyorum. Bunların bir iki-
1 
~ 0 ·~; , • • r · 

iki evvelce cevap vermi~t im. Son an ı om •· 
" Yazınıza cevabım b" 'kt' ı yor. Bu paranm, QUnd ıraz gecı ı . ., . • b lik 
,..... an dolay .. ffı d'l . 1 ıı<.ncı e§ s:ınc -..unk .. k ı once ıı nızı ı erım. . linın 
lııek ~ , <lr§mıza rakıımlarla çıkabil- , baaniki.a-r, Pb.. ..kın" tat-
b. •çın bel d' · ilk ı.e uyu ıınar 
Iİtr k e ıyenın son on yı ı • I . _ L. edil 

). ,e at"· h 1 h' 1 ış enne tanına e-
laind ı esap arını ve ~~ ır mec-

1 
- • •• l • B 

e oku 1 .. d cegı soy emyor. u 

• • 
ıctıma 

1 

Balkan • 
edilecek 

dakikaya kadar ab
,amallllfbr. 

"1erkez, Süıner 
ve lı bankası direk-! 
törleri l..ondraya ge-I 

. :ir gelmez derhal 
mali ve ıınai müeı
:ıeselerle temua geç 
..U,ler ve göril§nıe
lere batlıunı§lardır. 

Arap milletleri ve 
Büyük Britanya 

latanbul 17 (Hu
suai) - Hatayda 
seçim rejimini tea
bit için Cenevrede 

lngiliz kraliçesinin kardeşinin Mek
i 23 ıubatta yapıl keyi zivaretine ehemmiyet veriliyor 

-nuı karari&§&ll iç- Kahire 17 (ö.R) - Ingiliz kraliçesl
timaın, Balkan an- nln kardeşi kont Athlon bir baftadanber! 
tanlı konseyinin 25 ! Kahirede bulunuyor. Kont Atblon ve 

'. :;/ lubatta Ankarada • Kontes bu son günl..rde Arabiotana yap
.• _,o <!.i ;rapacağı toplantı ı tı.kları bir seyahatte, Mekkede kral ~ 

· \lilnuebetiyle te- nissuudu ziyaret etmişlerdi. Bu ziyaret 
' ·ıir edileceği söy- son senelerde Hicaz veliahdının iki defa 

h!yetinde olduğu için büyük bir ehem
miyet la§mıış ve Ingilterenln Arap mil· 
letler! ile mlina!ebetlerinl yeniden ııtl• 

niln alAkalı bir mevzuu haline koynlllf" 
tur. 

aeçirnıek rnnanb r~por_ardınık lgdoz en beheri teyit cde-
Sö ec urıyetın e a ım. ele aı· t .ııı..::...... ..... ...;.o, . ..""-.;~r....,..._ __ 

Rı.)a~mek bilmiyen ihtiraslarla mu- c m uma son 
.c-.::~~.-.. .,. ..... .....__~;__~_...::t:_....>A' enmektedir. Londraya vultubulan ı.lyaretini iade ma-

Avrupa gazeteler! Mekke ı.lyaretl U. 
zerinde uzun ve manalı tefsirler yap. 

- SONU iKiNCi SAHtFEDE -

danın Ya &apmııktan ise size de, vic- -------·-----------~·---------l·-=="""""'1-.. ..... ..-.-=ı====b==,=·,=.===·,=====--• 
den ı:ı:, tatmin etmek için her şey· MEŞHUR FRANSJZ PROFESYONEL Fuar madalyaları zmır stan u ıman arı 
tak; 'Vve) bu raporları okumanızı ' • J 
eıııı/~~anlıırla bugünü mukayese ŞAMPJYON DEGLAN DiYOR K 
terae n~, tavsiye etmek İsterim. ls-1 

İçin ;~ ~izi bu külfetten kurtarmak T k • d .,,_ 1 h k • k b • 
~'t~~~~~ı:~ ~:~~~küçük bir e ır ag ı a ı aten ır 
~ ~ö 

1
tan, fedakarlık ve feragatle T •• k • b • k ı • d • 

biraz~~n adaınlarıı ~ücum ederken ur (l 1 1 uvvet 1 ır 
bokt saf), olmak lazımdır. Bakınız !!') 
de bu~t Behçet Uz belediyeyi ne hııl-

Sc muştu: 
taz 1

cdiyemiz 929 yılında bir İstik
lty<)!apınak hevesine kapıldı. Her 

Türkiye başpehlivanı hakkında Paris gaze· 
tel eri sitayişli yazılarına devam edi yarlar 

k• n evvel ba .. · · ı bu . . şunu te ruz ettıreyım Son gelen rransa gazetelerinde Tekirdağlı Hüaeyinin Pari.te yapbğı ııü· 
~tı :ı:a·7lıkrazın şartları belediyemi- reı hakkındaki ıitayiıli yıızdar vardır. Paris-Soir ı:auteoi 14 Şubat pazartesi 
~kırlık' 0~_uzlarının taşıyamıyacaği saymada, yani Tekirdağlının maç yaptığı gün, fakat maçtan evvel yazdığı bir 
'•tikr ta ıdı . iki milyon liralık bir yazıda methur Fransız pehlivanı ve orta Avrupa profesyonel f8D1pİyonu Deg· 
h<ltiç :~ Yapı.~clı. Zaru_ri. maııraflar lan ile yaptığı bir ııörütmeyi nakletmektedir. Deıılan, Tekirdağlı hakkında 
)~diye ktnak uzere bu ıstıkrazclan be- tunları ııöylemİftir: 
~in lira "":ı•ına bir milyon sekiz yüz - Onu antrenman yaparken gördüm. Eminim ki bu Türk pelılivanı bir 
"t)eıj· gırecek ve on senede lzmir çoklanmızı hayrete dii§ürecektir. 105 kilo gelen bu pelılivan gürqin bütün 
)· IYesi 'k· .1 1'& ö<)· ı ı mı yon dokuz yüz bin teknik ve oyunlarına vikıfbr. Bundan batka o hakikaten Türk gibi kuvvetli-
y~ b,'Yecekti. Yani bir milyon sekiz dir ve ıimdiye kadar Avrupaya gelen vatandaılannın hepıili.in üstündedir. 
li •n lir · · b" · ı ta (.- a ıçın ır mı yon yüz bin Diğer bir Fransa gazeteıi de ıunlan yazmaktadır: 

h ~ızf 
ou Pa 1 - SONU OÇONCO SAHiFEDE -

Kripel'e 
Sipariş edilmiştir 
F aar komitesi, dün ak tam reİo Dr. 

idare şekli 
rak tayin 

kat'i ola
edilecek •. 

Behçet Uzun batkanlıimda toplanaralı: B l A k J B k ·1 • ' ' J 
Fuarda yüluelecek müesaeaeler Jıaldmı. u mese e n araaa aşve ı ın rıyasetınae 
da bazı mühim kararlar a!ınıttır. Bu ııe- mühim bir toplantıda görüşülecek 
ne lzmir fuarına iftiralı: edecek müeooe- üd' ürii" • B y ol -------------~ 

1 d t_._. d affak lanl al Denizbank IDDIDD nı • ... ae er en ~U' e mUY o ara - , 
tın madalyalar verilmesi tekarriir etmİJ· Ziyanın hmire ıelmetı bekleniyordu. 
tir. Fuar komitesi bu madalyalan bey· B. Ywıuf Ziy•, bu balta Ankarada ya
keltr., Kripel'e &İparİf etmİJIİr. Madal- pılacak bir içtimada bulunmak üzere ı... 
yalar fuardan evvel hazırlatılırut ola- tanbuldan Aııkaraya ııitmİftİr. 
caktır. lçtimaa B.,vekil Te lktıoat Vekili de 

Fuar aahaamda meydana getirilecek iftiralı edeceklerdir. Toplantmm hedefi, 
hanya kartı koruma pavyonu için bU- Denizbank idare meclisini teÇmek ve 
yük hazırlıklar vardır. Bil pavyon bir ne- idarenin muhtelif itlerini müzakere ede
vi propaganda mahiyetini t acak ,,., rek kararlar almaktır. Bu meyanda b
fuan ziyaret edecek yüa binl":e ki,iye mir ve latanbul liman itlerinin idare tekli 
havaya kartı nasd korunıılacajı iljretile- de kararl.,acakbr. 
celdir. Bize verilen malümata göre bmir ve 

lstanbul liman itlen müdürlülden, De

AKDENIZDE 
---"''---

Bir vapur telsizle 
imdat istedi 

~hılııı ra rnüsbet ve verimli islere ---------------------
i h;,::_ hls~ydı şartların ağırlığ; bel

Jıı]qlıı d afıfletilebilirdi. Bu da a-
y" a 1 1 fk bed 1 
1 .u~ •ek · 8 1 raz e inin sekiz 

AVAM KAMARASINDA MÜNAKAŞA 
nt.banb bağlı olarak miistakillen idare 

- SONU iKiNCi SAHiFEDE -

Roma, 17 (ö.R) - Garbi Akdenlzdt 
bir vapur telsizle imdat istemiştir. S. O. 
S. işaretlerini alan ltalyan ve Danimar
ka vapurları bildirilen mevkie gilmlf
lerse de istimdat eden vapurdan He!' 

bulamamışlardır. Bu vapur çekilen tel
sizlere cevap ta vermemiş ve bulund• 
ğu mevkii yeniden bildirmemiştir. Tah
kikat devam ediyor. 

dtas1 beİ"; bin_ sekiz yüz seksen altı 
k~ eritiJ~ 1Yenın a~.i bütçesi _i~erisin
I •itti, de. Bun_u goren Dahıliye ve-
611193

1
rha) ışe vaziyed ederek 

<leıı h&nk Yılında istikraz bedelin· 
~k~n 1 ada. Yakalıyabildiği beş yüz 1 
b ~ liras: tı bın dokuz yüz altmış se
"'~ Çok tıı ?Ioke etti. Eğer Vekaletin 
;."""Yd;e.~ınde olan müdahalesi ol
tnde Yellşupheşiz bu paranın da ye

Taarruza uğrıyan olursa 

~· lleıed' er esecekti. 
ı?~ti ç~~enin. o günlerdeki mali va· 
""<lıye _ Perışan bir halde idi. Be· 

''M. Cemiyeti Bizi taarruz edene 
karşı silaha sarılmağa mecbur etmez,, 

Londra, 17 (ö.R) - Dün alqam 
' ~~ ""Ctn J "UflllJ ur arı maaş alamıyorlar· Lordlar Kamarr.ıında da harici siyaıd 

3 0NCO SAHiFEDE - hakkında kısa bir müzakere olmuttur. 
HAKKI OCAKOGLU Lon:I Arnold lngiliz ıiyasetinin bir taraf. 

o.-,,,,~;:;:.,,:-:--------- tan Milldler Cemiyetine, diğer taraftan 
llliı"• A/ //D///R///l/}07.L/XZLJ'J 
1, ._' Fransa ile anlatmaya dayanmasına tees-

süf etmİ§, Fransa ve Belçikayı bir hücu-

s --O-- ma karıı müdafaa için alınan taahhüt-
e la r t . . leri tenkit ederek bükümetin taahhütler-

t e ımıze bir ecav .. den sıyrılmasını ve Almanya ile bir mu-
'•tanb 

1
UZ Yapılmadı karenet uyıueti yapmuını istemittir. 

•loa.. U , 17 (Hus ") M d . Milletler Cemiyeti aleyhindeki tenkit· 
h '~'lıirrı· usı - a rıt 
''- ıze te !ere Lord Rohert Cecil mutat hararetle 

lıa ~ı.ıtıda b· cavüz vukubulduğu 
her as Is il' haber çıkıruştır. Bu 
ll;ı . 1 lZdır. 

J;-. tıciye v k• 
ı,,l!i ı.tadt· e aleti umuml katip-
<1·1\ lsııa~ttekj elçiliğimizde bugün 

1 'trıeı,1:.01 bulunmadığını bil
li!o ır. 

~~77'L/~ 

mukabele ederek cemiyeti müdafaa et· 
mİftİr. Hükümet namına da Lord Ply
mouth atağıdaki eaaalan ihtiva eden bir 
cevap vemıİflİr: 

l - Milletler Cemiyetinin ıalibı te· 
menni edilebilirse de ortadan kaybolma
lı uli temenni edilemez. 

2 - Eaasen M. C. pakh taarnaa ui· 

,. ' 

B. V cm Sittard 

rayan diğer bir memleketi himaye için 
lngiltereyi otomatik tekilde ailiba aarıl· 
mak mecburiyetini hu memlekete tahmil 
etmemektedir. 

3 - Almanya ve ltalya ile olan mü
nasebetlere ııelince hükümet A yrupada 
umumi bir uzlaımaya hizmet kayguiyle 
bunlan ıalilıa hazırdır. 

4 - lngilterenin Avrupa iflerinden 
tecerrüt siyasetine avdet etmesi imkan
aız bir faraziyedir. 

5 - Fransız • Sovyet paktının mev
cut olduğu lngilterenin Franaaya kartı 
mevcut olabilen taahhütlerini hiç bir te
kilde fazlaJ.,1ırnut değildir. 

Londra, l 7 ( ö.R) - Ber,tesııaden
de Almanya ve A vuaturya pnııölyeleri
nin mülakatı hakkında ilk beher ııeldiii 
zaman bunun ilk huaule ııetirdlii aka! te
tir ihtiyatkir bir nikbinlikti. Fakat mll-

-SONU OONCt SAH1FEDE -

• Hakkı, N1Uım, ~eref, Hayati, Hilmü .. 

Beşiktaş çocukları şehrimizde 

Misafir takım, yarın 
Alsancak'la oynıyacak 
Oyunların idaresi lzmirli hakemlere verildi 

lngiltere harici 1 
Cumarteai ve pazar günleri Alaancali 

n Oçok takımlariyle kartıJap.cak olan 
latanbalım kıymetli Be,ikt., takunı diln 

J • • ötleden sonra Bandırma ekspresiyle ,eı.. pr opaganua ışı rimiu ııelmit ve İstasyonda kalabalık bir 
Londra, 17 (ö.R) - Harici propagan- sporcu kütlesi tarafından karfdanmqtır. 

dayı idareye memur yeni merıkezt ko- Bay Sali.lıeddinin idaresinde olan ka
mite .slr Rolıert Vanslttardın riyasetin- file idareci ve futbolcu olmak üzere oa 
de ilk lçtiınaını yapınl§ ve allkadar ne- bet kltidir. HüsnU, Rıdvan, Etref yolr· 
zaretlerln birer mUmesıılller! bıızır bu- tw. Bu üçünün de bugün ıelecelderi t.ı.. 

luıııvUJlar'1ır. -SONU 1K1NC1 SAHiFEDE -
1 



rs·E··v·M·E·K_ ........................................... ;;;. ı ~--------------------------a::ı----------.. -----... lııl \ Arap 
~ ~:=a;: MI ? ŞEHİR HABERLERİ Milletleri ve Bü· 
s SEVİLMEK yük Britanya 

~..LZ7.Z7%J Mı· ? -BAŞTARAFI BlRtNCt SAH1F$D~· 
. . 
• • • . 
• • ,. E k f Pi A • ç d maktan hali kalmamışlardır. Fil~ 

W2 ızwwws E v a a1a eşme e Kont Athlonun Mekkeye yaptığı~~ 
: ret, Ingiltere - Arap dostluğunun teY1di-

E Tarihi eserleri ve ca- Vapur seferleri Bir yelkenli fırtına- için hakiki bir misyon mahiye~inde. i"" ·~HANGİSİ . . ~·"" • • • , -~~r· 

i IYIDIR?B~~ 
: Ingilizlerin (Cood Will) dcdıklerı J& 
i mileri ihya ediyor Her hafta tahriki dan karaya düştü dostluk misyonunda aynt umanda ,. 
: Evkaf umum mlidUrlüğü mimarların- Son fırtına ve yağmurlar esnasında caz ve Necitte büyük tesir yapal' ~ 

.. .......... : dan bay Hurşit dUn ıehrimize gelmiştir. düşünülüyor Çeşmede bazı hadiseler olmtı§tur. Sekiz münhasıran Ibnissuudun şahsına bit 

• • • 
=············ 

Doktor B. Suat diyor ki: 

Çocukluğumdan bu ane kadar tek 
bir aşkım vardır: Seveni •• Sevmek .. 

Doktor B. Suadı lzmirde tanımayan 
yoktur. 

Geoit malumata, tevazuu ve sempatik 
çehresi ile onu dinlemekten hotlananlar 
pek çoktur. 

Dün bir münasebetle idaremizi ziya
rete gelmittir. 

B. Suada, f ıraattan iıtf ade ederek fU 
bizim anket hakkında ne dütündüğünü 
sordum. 

Ağır batla muhatabım: 
- Bu çok hafif bir mevzu, beni ma

zur görünüz, dedi. 
Kendisine, sevginin yeryüzünde bütün 

faaliyetlerin ve bütün QJUvaff akiyetle
ria enerji kaynaiı olduğunu hatırlatarak bize kendi dü.üncesini 
bildirmesinde ısrar ettik. 

O, fU cevabı 't'erdi: 
- Bir lstanbul •azeteai buna yakın bir mevzua temas ederek 

bir anket açmıfb. O zaman hu ankete memleketin tanmmıt mü
tefekkirlerinden bir çok kim1eler İf tirak etmitlerdi. Ben, cevap 
ıöndermeclim. Y almz hatıra defterime fikrimi föylece kaydet
miftim: 

c Doidujum günden bu ine kadar hayatıma hikim olan tek 
bir qk 't'&rdD'. (Seveni sevmek atkı) ... 

c Ud adamın Amerikada veya Japonyada birbirini sevdiğini, 
birbirine hakiki bir vefaki.rlıkla bağlandıklarını duysam ben de 
onlara if ık olunım.• 

Bu ceyap sizi tatmin eder sanırım. Zira ıizin sualinize de uya-
caktır. 

Vefakirhk, tevride samimiyet, ıadakat ... Bunlar o kadar kıy
mettar ,eyler ki, inıanın pek nadiren tesadüf edilen bu kabil lev
halardan ,evk duymaması imkin11zdır. 

Sayın doktora: 
- Siz cevap vermek istemediniz, fakat biz cevabınızı aldık, 

dedim. 
O ııcak bir gülütle mukabele etti: 
- Doinuu çok yamaa feyıiniz ... 

af d t b·1A f ıl d ed v ı gösterilmiş bir itimadı teyit eden Evk idaresinin yaptır ığı ve yaptıra- Bayraklı vapurunun gümrük mua- saa ı « as a evam en yagmur a 
cağı bazı eserler üzerinde çalışılacak-, melesi bugUn bitecek ve vapur kızağa lumşık şiddetli bir lodos fırtı.n.a.._cqnda, hürmet vardır. ~ 
tır. çekilecektir. Çeşme limanında demirli bulunan Ine- Son zamanlarda Arap atemi ile ~ 

Evkaf mUdürü, beraberinde mimar Bayraklı vapurunun önlimlizdeki yaz ıbolulu Sinan oğlu Mehmede ait otuz tere arasında anlaşmaz.ltk mevzuu_~ 
•~nı k IJ · et hah ' Ik l" · d · mesele Filistin meselesidir. B_ir. ıaraa-:11 B. Hurşit bulunduğu halde bugün Tire mevsiminde tenezzüh ~{erlerinde kul- "' u ~amıy r~ ye en ısı emır ıt~ 

ve ödemişe gideceklerdir. ödemişin Bir- !anılması tetkik edilmektedir. Liman tarıyarak karaya düşmüş ve kıç tarafın- Adende ikinci Lllvrens isnun:,_ tas!ıeıi' 
1,. · d h dan sakatlan ıştır Genu"de t" ca " John Philbynin idare ettiği poı.ı.:t • gi nahiyesindeki Ulu cantlin yapılan. işleri müdürlüğü p dj ınevsimın e er m · uc r e"tya- ... ..ı~ 

1 
akı s okt nin ifşa edildiği sırada Filistin rıau::-..ı keşfi mahallinde tetkik edilecektir. hafta cumartesi akşamı bayr ı vapu- 1 Y u. bit pı• 

Ç tah "k d--..ıı- a artes·ı Yine bu fırtına esnasında Alaçatıda leri Arap dünyasının al&kasını . _ı.1-y U 1 'd"l k t ihi kıy runu eşmeye rı e t:\.'"e~, p z d ~ 
arın r aya gı ı ere ar - , sabahı Izmire avdet edilecektir. Bu su- Mehmet Karabinanın evine yıldırım dü- daha çoğaltmıştı. Bugün Aden e ~ 

meli htıiz olan Kapan camiiıı~n yapılan ti h h ft ıı.. f 1 . de a şerek evin duvaruu yıkınıştır. ,..,.şme ki vaziyetin ne olduğunu tayin e~ 

1 

re e er a a p dJ se er enne v m Y"' ·çw-
keşiOcri üzerintle çalışılacaktır. d.l . l Ç vb ı· artacağ telefon hattı, direklerden bazılarının yı- müşküldür. Yalnız, memleketin ı Jet e ı mcsıy e eşmeye rag e ın ı ks .... r 

Salcpçioğlu caıniinin tezyini için bin sanılıyor. kılması üzerine zarara uğramıştır. bulunduğu şartları eyi bilen e r--
yedi yü'T. liralık bir keşif hazırlanmış- ----- • l:iir fikir dermeyan edebilirler .• ~ 
tır. Cumartesi günü ihale.si yapılacaktır. Konak iskelesi Nebı·ıer ko·· yu·· nde lngiliz dostluğundan bahseden s~lahi;, 
Hisar ve Şadırvan camilerinin de esas- tarlar diyorlar ki, clngilterenın .rl9' 

Konak Vapur iskelesi inc:aatı ikmal All Ö 1 b b 1 d ·ı · karşı olan teveccu"'hu"'nden ~-lı tamirlerinin yapılması muvafık gö,. -~ vey 2 asını yara a 1 a emıne _- _,.,-Ae 
edilmek üzeredir. Konak iskelesinin üst h -..J·1 z· lng'lterenin alrtJllP" • rülmüştür. Dikili kazasının Nebiler köyünde kan- c euı emez. ıra 1 • • i# 
kah gazino haline ifrağ edilmiştir. Bu- Irakın hüriyet ve istiklalini teınin ı~ 

Keşifleri hnzırlatılmaktadır. k A h bir hadise olmuştur. P 
rası 300 kişiyi istiap edece tir. çım B k 1 hali faaliyet devam ed~ektir. Mavera~yı 

1 · b"t l ı:..ı· kat1 kabul mua u öyiln Böyer er ma esinde otu-
nşaa~ı 1 en ı .. 10 

- töreni ancak nisan ayında yapılabilecek- dünü müstakil bir hayata kavuşt 
-melesi de önümUzdeki hafta yapılacak- tir. ran Hasan Özdemir, övey oğlu Ali ta- isıiyen bir faaliyet ve nihayet M~ 

M ldtb dak. h b" k rafından bıçakla ağır surette yaralan- •" 
t;r. ezar aşın ı arap ır ·aç ~ istiklaltni tanıyan bir Ingiliz .. - .Mısıt.__. 
dükkiin yı\ctmlarak yerine modern bir mış ve tedavi edilmek üzere şehrimiz dı Filisti de """ '( 'eremle müca Jele mi ket h--'-- . ti 'lmişt" tifak muahedesi var r. n ._... mağaza yaptırılacaktır. v 1 aı me e aaı.auesıne ge rı ır. k. b" kla ayı.,..... 

Hususi n1uhasebe 
Müdürlüğünün yeni 

kadrosu 

kongresi 
Veremle mücadele cemiyetinin yıllıık 

kongresi bugün saat on yedide cemiye
tin Beyler sokağındaki dispanser bina
sında yapılacaklır. 

HAdisenin sebebi henüz karanlıktır.. gösteren nan orce ır aya nın .,1 
Mahalll adliyesi hldiseye el atmıştır. tırmak için yapılan teşebbüsle~,. ~1~ 

Arabist.anla Ingiltere arasmdakı 00-

münasebetlerini bozamazlardı. çıpJ 
-0--

Bir Buzat r için ar-
lıadafını yaraladı 

Başka milletlerin Habeşistant, . tef' 
yulmağa uğraştıktan bir sırada ıııgil ) 
eli altında bulunan ve istiklal_in.e ~~ =- Bayındırın Bıyıklar mahallesinde ~ 

Muhasebei hususiye müdürlüğünün K k H ık • Mehmet oğlu Hovarda, bir buzağı mese- ka7.anmı.ş milletlere hUriyetlerinl 
, 938 mali yılından itibaren mer1 olacak: arşıya a 3 eVJ lesinden Cami mahallesinde oturan me yolundadır.> Jtt 

Y · 1 Işte Kont Athlonun Mekkede bU,...-kadrosu dün vilayete gelmiştir. enı 20Ş b tt Melunet oğlu Mehmetle kavga etm~ir. # 
kad ·ııı. lis" d li k 1 u a a açı ıyor bir alaka ve teveccühle karşılanın ro vı csyet mec ın en m za ere Kavga sonunda Mehmet Hovarda, ar-
-..'.1 ı -...:1- j sebebi budur. -eui eı..-u&tir. Şubatın yirminci pazar günü saat üç- ikadaşı tarafından tabanca kurşunuyle 

Yeni kadroda bazı ilaveler ve maaş le Karşıyakada Halk Parti binasında yaralanmıştır. Yara kamından olduğu --=-
zamları vardır. Kadro şöyledir : 1 Karşıyaka Halk.evinin açılına töreni ya- için ağırdır. Yaralı hastanede tedavi al- Avam kamarO" 

Miidür 80 lira, müdür muavini (Ye- 1 pılacağı haber alınmıştır. tına alınmı.ş ve suçlu yakalanmıştır. k A 

ni ihda!I edilmiştir) 55 lira, üç müfetl~ 1 --=-- --=- sında müna aş~ 
45 ve 55 lira, bir varidat müdürü 55 :Al k t l dairesi Deniz sporları yurdu. CI SAH~· 
1. 'k" f 40 k ı· 8 b.. . .. man on ro -BAŞTARAF1 ı iN ~ 
ıra, ı ı şe ar ıra ırıncı mu- • • ı ·k k . . aha aarib babedef r 
meyyiz, 15 birinci sınıf memur 25 şer f ıatlerı kırmıs nun sene ı ongresı lakat hakkında d • _... -
1. . . .k. . f . ·~e ~ d l . d . l d 20 Şu meie baflayınca bu nikbinlik '/ _., ıra, yırmı ı ıncısını memur yırmı~ r Alman kontrol dairesinin yeni en zmır enız spor an yur unun - • d dil enc1· kaİlll ,,. 
l. .. .. .. ıf 17 b • b p .. .. 14 d Al •- k. çok açıkça ifa e e ee ate _w ıra, on uçuncu sın memur şer u- , üzüm fiat'Lcrini tesbit ederek alakadar at azar gunu saat e sancada ı b. afmd cDo....,.... 

ANK.ET~I I çuk lira, 15 katip 16 .şar lira, 15 katip on, Alman ithaliitçılarına bildirdiği dün şeh-ldeniz sporlan binaımda ıendik kongre- muıtur. Ka me tar 
1 

.. ~ b ~ 
---------------------~------d "rd ı· . 'k"t" 1? ı· f.. v b ·~-~~~-~~a ~~ 

1 
o er ıra, )•ırmı a ıp ~ şer ıra, on rimlzdc'ki ihracat tacirlerine gelen ha- \sının toplanacagı ha er alınmıştır. etkik dil • ak A ~ 

k • · 1i 1 t e IDlf ve tam vaın .,., 
atip onar ra.. berlerden anlaşılmaktadır. --=-- ·· akqa ·d batlanuftd'• P"' 

Mülhakat kadrolarında değişiklik' Eğer gelen haberlere inanmak !Azım r:;e Uar kartpostal/arı ~n~a mun 8 Eydem ~-t.-.ı bir.-" 
k K .. L.. · h b • h ı r i ncıye nazın • en tanuuıuan ·_ -:__. 

yo tur. oy urosu yınc mu ase eı u- g"lirse Alman konlrol dairesinin ver- ualin · ril p .,..,.-
susiycye bağlı olarak kalacak ve bir şef d~ği fi~tler şimdiki borsa fiatlerine ınu- Fuar komitesi 1938 fuara için propa- l~ ~eb.usunb~ • ev~ ~n :v~eaı dl' 
tarafından idare edilecektir. adildir Al~an dairesinin Kandiye üzüm- ganda kartpostalları hazırlamaktadır. b~ ~tay.at ıw vermqhtirüküm: ... tirtde tJ! 

' · Bu kartpostallar postanelerde kullanıla· miftır kı: «Avusturya e set" 
.. --o- leri fiatlerini de indirdiği haber veril- cak ve bilhassa harici muhaberelerde pdan yeni te,kili.t anladıi: ma göre~ 
Oğretmen becayişi mektedir. tercih edilecektir. tesgadende yapdan anlqmaya ~ 
Kadıköy sekizinci ilk okul öğretme- r7.7~7Z7T./.Z/.7/7.ZZ7..ZZZi'.L7.ZZ~ olarak ilan edilmiıtir. Bu anlq~, 

ni bayan Nerimanla Karsıyaka Cümhu- , ~ LJ /k . k "sesz' F'.!lllia ı 1 ••va< ~~ ıüphesiz diğer hükümleri de o••&•~ 
riyd okulu öğretmeni bayan Mdiıh:ıtın na evı o, Adr d Fabl iki tarafın karıdıklı taahh~ 
bccayişlcı i muvafık gürülmüşlür. CZ7ZZ7.ZZZ7YJ7 T/7:/.Z7L7./:/.7.XJ!Zk f J ye e tam metni elimize geçmedikçe , d#' 

1 - 20/2/938 Pazar günü saat on lil'Z~'ii!iiBi7"..7~'"1 bafka tefsirde bulunmağa mukt~ 
Gümrükler umum dörtte Halkevlerinin yedinci yıl dönü- Bir esrar davası- ğilim. Bununla beraber bülriimet • 

•• J .. .. ı• . J münü kutlama töreni yapılacaktır. Bu tö- çok llkı bir tekilde takip etmektecli'• 

mu uru zmırae rene bütün yurddaşlnr dr.vetlidir. 1 nın muhakemesi --=-- b l 
Gümrükler umum müdürü B. Mah-1 2 - Fikirler dcrcimizde ı;ençliğe bir Jzmı'r /slan ıl Mehmet, Rıdvan, Taci, Fanık, Fuat, Rifat 1 mut Gündüz dün akşam ekspresle şeh- sayfa açtık. Maksadımız bu günün kapa- Evinde dört kilo esrar, üç tabanca ve 

mİn ediliyor. olarak iki taraf ta kazanmak için çalı- 1 rimize gelmiş ve gtiınrük erkanı tara- 1 sitelerini yarına daha kuvvetli bir şekil- dört kama bulunduğu için mahkemeye 
Federuyondan bmir fotbol ajanlığı- f&Caktır. f ından istikb3l edilmiştir. B. Mahmut 1 de hazırlamaktır. Yazı vermek isteyen j verilen eski esrarkeşlerden Veyselin dün 

na 1relen bir telınıfta cumarteaİ aünkü Muhabirimizin futbolcu el~ verİfa Gündiiz şehrimizde bir kaç gün kalarak 1 gençler yazılarını (Hıı.lkevinde Fuat iiçüncii Asliye ceza mahkemesinde du· 
Betiktat - Alsaocak maçmın bakemliji hakkındak.i ıualine de: ,. 1 gümrükte tetkiklerde bulunacaktır. ı Edip) adresine yollamalarını bildiririz. ruşmnsına devam edilmiştir. 
Mustafa Balcıya (Oçok) ve pazar sün- -:- .Betik.lAf. buna kat. ıyyen taraftar I 3 - Evimiz salonunda her hafta per- l liıkim : 
kü Beıiklaf - Oçok maçuıuı hakemliği değildir. Hiç lumıe kendı takunuıda ae- ""77L.7:7XZZL7ZYZ7,J'JICX'~'7~~ şembc günü akşamı saat 20 de bütün - Geçen duruşmada karar vermiştik. 
Cle Eaada (Yamanlar) verildiii bildiril- nelerce çai.ıftırarak yetiftirdiği bir oyua- K.. ..k LJ b / yurdda~lara karagöz oyunu oynanacak- Bütün sabıkaların infaz edilmiş, dedi. 
mektedir. cunun diğer bir kulübe gitmesine razı 1 UÇU na er er J tır. Parasız olan bu kargöz oyununa bü· Bu duruşmada yine bazı şahitler din-

M.çlar haldunclMi mütaliumı IOl'an gelemez. Biz keneli kulübümüzdeki genç- ~::G6JltlJ,ıJl!?a~~M 1 tün lzmirliler davetlidir. lendi. Suçlunun avukatı B. Ihsan şu ta-

JpOI' ..... J.ıiaiauiae Ba1 Sel'heddin fUD- ler iiserincle çabpyor Ye onJ.n ,.eliftir- Umumi Hıfzıssıhha meclisi bugün öğ-1 4 - Halkevimiz müstahkem mevki lepte bulundu: 
lan ..,,_,.ir: mefe sayret edi.,oruz. Makat apor yap- leden evvel Sıhhat müdürlüğünde top- 1 bando şefi bay Galibin idaresinde bir - B. Hakim, davamız enteresan •e-

- Bis bmiri .-ıııit bir epora1 amlaiti maldır. Ba ..._.. difer memlelret ta- lanarak .bir ay~ık sağlık durumunu göz-

1 
Halkevi bandosu tctkil edilecektir. De- kiHerini hala muhaza ediyor. Biz dava-

oW.ılı tamr n ....U. Ba itil.rla ta- lmnlannm yetipnif ve ~ fut-ı den g~ırec:ektir. vamlı ve hevesli çalıımak hevesinde olan nm, efkarı umumiye huzurunda aydın· 
_ _._,. bolcular.. ta1mmmıza almakta bir men- * lktısat vekaleti müşavirlerinden müzisyenlerin kayıtlarını yaptırmak üze- !anmasını, hakikaten bir ev içjnde dört 

hirteJ' IÖJlitemem. Eauen fMkeedııma fut gömüyoruz. F.i• biz, bu lene bize B. Lemi Aksu .şehrimize gelmiştir. Bir 're evimiz sekreterliğine başvurmaları bil- kifo esrar, tabanca ve kama gibi mad· 
mu.. aa t.mirlil.. sise& Wr futbol Japün miincaatleri lr.abal etmit olaay- kaç gün kalacııkLır. ı dirilir. delerin bulunma11 değil, bulundurulması 
seyri ....,.._ .-ek '"' iki memleket dık ikinci bir (A) blams çııkarabilirdi&:. *Tirede teftişte bulwıan vilayet jan-j 5 - 16/2/936 Cuma günü saat 16- esbabının incelenmesini arzu ediyoruz. 
sporca s-çliii ........ daki umirni ve K ... caa biz oyuncu .Wt veritini dojnJ I darına komutanı bay HulUsl GUr avdet da dil, tarih, edebiyat ve saat 1 7 de Bu hidise şu veya bu şekilde oldu. 
karcle,lik seveisini arttrnnakbr. Pek tabii bulmıyonız. etmiştir. 1 yönkurul to(llantısı vardır. Müekkilim, derhal sorgu hakiminin hu-

• 
Bugiin TAYYARE SiNEMASI 

SaJID müdavimlerine aüzellikte ve temsildeki mükemmeliyette 

BEKARET 
Genç kaz kalbinin en ha11aı noktalanıu bize açan, evlat sahibi 
ana Ye babalara müessir bir ibret derıi lefkil eden, muazzam 

ve muhtetem bir bediai sanat .. 

DEKOR - TUVALET • IHTiŞAM iTiBARiYLE ZARAFET 
ABiDESi ITLAKINA SEZA OLAN BU GOZEL FiLiM 

LIL DAGOVER 
Gibi müıteena bir aanatkann temsilinden çıkması filme 

ba,ka bir buıuaiyet vermiftir. 

emsaline nadir tesadüf edilir iki büyük filim takdim ediyor. -----------------.. ------------------------------

Periler Diyarında 
TORKÇE SöZLO BOYOK KOMEDi 

Küçüklerin ıevdiii, büyüklerin alikadar olduiu iki aanatkir 

T aralıntlan em.J.is bir mrette yaTatılan ba yeni lıomedi 
sizleri .a.atlerce gildirecelı ue eilentlirecelıtir. 

AYRICA 

PARAMOUNT JOURNAL 

zuruna çıkarıldı. Ağzından çıkan laflar 
zapta da kaydedildi. 

Fakat, biz bu sırada bir delil tesbiti 
i_çin müracaatte bulunduk. Arzuhal ver
dik. Hakim, itinalı davranarak, sorgu es
nasında, muhakeme safahabru dinliyen
lerden adil zevat intihap etti. Ve bu, 
vukuf ehli ariz ve amik tedkikatta bu
lundu. Bu rapor, kayda pyandır. Şiın

di: 
Yüksek mahkemenizde her türlü va

ziyetin tebellür etmesi temennisiyle er~ 

babı vukufun mahkeme huzuruna celbe
dilerek dinlenmesini istiyoruz. 

Bunlar dinlendikten sonra, vaziyet an
laıılacalc, icap ederse, yüksek huzurunuz
la bir ketfin daha yapılmasına tarafı
mızdan talep vaki olacaktar. 

Hakim düşündü: 
Bidayeten evde ve Sulh ceza hakimi 

huzurunda yapılan ketif eınaaında rapor 
verenlerin celp1erine ve muhakemenin 
bir hafta sonraya talikine karar verildi. 

limanları ~· 
- BAŞTARAFI BtRtNCt sA.Htff" tef 
edilecektir. Diğer deniz vaııt~ ~ ~ 
kilatlan da lıtanbul ve tzmirde 
idaresine verilecektir. ,,P 

Dermbank denizcilik aekaiyon~ 
refakatinde bir mütaba11as bal~-_j 
haWe iki ıün sonra ~e ,_,.,-_., 

tir. Bu zevat da11anlarm ve ~ 
nin ıimdiki vuiyetini ıözdea ·~ti" 
lerdir. Daly~lann daha verimli bit lı" 
le getirilmeleri ve bal.k çahflc...,...-~ 
yatlannrn da intizama ~.,,, 
zuu bahiatir. Bu iJler üzerinde bit 
hazırlanacaktır. 

~ 

Sermayesini kedi/ere 
yükletmiş ~ 

iki kouna bir sepet taarak. sok ~ 
mahalle aralarında portakal .at~ 

. . • • 1 Ah ... et •-,_.,, 
maıtetını temıne ça ıtan ••· ,,-
uzun boylu bir adam, dün aarh0 f 

ve mahkemeye düonaiiftür. .,. ~ 
Kendisinin vaziyeti ve aöyledıı• 

tudur: ~~ 
- Biz, seyyar manavız. baı:aO 

hazan da kaybederiz. .ı ~ 
Dün handan iki kasa port.k lfl' 

iyi çıktı.. ~ na buna derken. ta'° 
lira para kazndım. 

- Sermayen ne idi~ iiJI 
- Bir buçuk Iradan fazla cldai' ~ 
Portakalcı aşıktır da ... Kazall ~el I" 

iranın kaffesini de kolonya. I•. e~i "" 
bi hususata aarfettiğini ve yen:...,. ,Pf' 
masa hasebile kusura balulnıaJll 
lemittir. ~ ~ 

Mezarlık başında bir rneyh .. ~ 
günlük kazancını rakıya veren ~ 
sabrka11nın tedkikine karar ve 
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ıNe miyaptı? 

ALMAN VE AVUSTURYA ARASINDAKi ANLAŞMADA 
Belediyemiz ne halde 

idi, ne hale geldi? 

Italya fikrini söyledi - DR. B. MEMDUHA -
-BAŞT ARAf1 1 tNCl SAHlFEDE-
dı. Memurların tahakkuk etmiş ma
aşlarından alacaklarının yekunu yir
mi beş bin yüz seksen lira idi. 

Fakat Fransız nıahfilleri ltalyan1n 
görüyorlar 

l\1uhtelif eşhas ve müessesata be
lediyt· üç yüz seksen altı bin altı yüz 
beş lira borçlu idi. Bu dacaklı yurt· 
taşlar her gün belediye merdivenle
rini aşındırıyor ve: 

- Para yok! 

• 
ızahatını oldukça karışık 

P•rL, 17 ( .. h ' O.R) - Vivana hadiseleri man devletl arasında te>1s edilen is bir-
•ldunda SOI) günladc ;.kutu muha.fa- !iğini kudretle kabul etmiştir. Bunu Av
~ etmc-kte olan ltalya clnformaziona rupa sulhu ve orta Avrupa siikllnu ic;in 
ıplornaUc·"· d d.I · b" h" 1· kk. 1 BB "' b· - a neşre ı ep _}:arı .resmı ır ızınet LC' a ı e< er . ""u~nig ve 
ır not~ ilP .gurüşünü bıldirmekledir. Bu IIitJer ara..sındaki an1a.şnıa Avrupa !'uı-

ll<ıl<ıda demliyor ki : hunu hakikrıten ist;yenlcrce ancak 'rın-
lıı. «Viyana hiidiselerınden ltalya ne ra- p~ti ile karşılanabilir.> 
dırtsız, ne de endişeye duşm~ değil- Fransız ınahnfili bu ;,,,halı oldukça 
l.n liıtlor - ~uşnıg mülakatında verı· karışık bulmaktadırlar. Italya Alınan
ı.· kararlar iki Alman devleti arasındrı- yanın her teşebbüsünü son. derecede al
' .ı ınünasebetleı":ı tabii bir inkişafı gi- kışlarken bu dda ayni lisanı kullana-
oı ıe kk . A ' edilmektedir. Almanı a ve maınıştır. 1934 1e Avusturı·a istiklalini 

"" lurya arasındaki daıın1 ış birliğine korumak için Brenner hududunda se
~s Olan 11 :emmuz rn:ı6 anlaşması ferberlik yapını~ olan Italya şimdi A\•us
l lalı-a tarafından memnuniyetle karşı- turya meselesi hakkında Alman tefsir· 
a.nınışt. Bunun manası ı menılekctin !erini kabule n1t·cbur kalarak bir tara
llıiinasebetlerindo yeni bir devrenin im diğerine cebren kabul ettirdiği tesli
•çılması idi. Alman - Avusturya muna- miyet ~artlarını samimi bir anlaşına di
••beıı · ·· d 
1
. erl goz en kaçırılam1yacak rea- ye gösteriyor. Bu da gösteriyor ki Ha-
ılelere dayanır. Avusturvanın istıklflli beşistanda \'C Işpanyacla. prestij ha.rbi

aıtulıakkak•surct!e • Fra0:.ada 1elakki ne girişmiş olan Italya merkezi Avru
..ıildiği gibi • Almanyanın aleyhine ola- patla hem hayati ıneniaatlrrini, hem olo
t&k &öı önüne ııetirilcmez. Italyan hli· ritosini Almanyaya feda etmiştir. 
lrıııneti 11 temmuz anlasmasiyle ıki Al-, Bu hakikatı gizlemek için bahsedilen 

Avusturya dahiliye nazırının 

Almanyaya gitmesi 

Cevabı ile kar~ılaşıyorlardı. Ma
notanın biı fıkrasında Avustı..rya ~an- hut İstikraz bedelinden 931 yılının 
sölye,inin udafaası yapt!arak llalya 11 inci ayında, yani Behçet Uz'un 
yine A ,.u.• 'Y'ın n hamisi gibı güs1eril- belediye reisliğine geçtiği gün borç 
ıneğ,, çolı ';-o a da hakikatte B.• Şuş- miktarı iki milyon altı yüz sek.en iki 
nige ne Paı .,, , I..o" ,ıda hi0 bir hii· bin beş yüz otuz lıra idi. 
cuına uğı-aınadığından bu himaye n:ıev- Tahmin ederim ki ~u mali ~ri
zıısuz bulunmaktadır Fran.'1z ınahali- şanlık karşısında belediye reisliği 
linin Italyan vaziyeti hakkındakı ınii- makamının mesuliyetini üzerine ala-
talua!arı işle bu nıerkez<kdir. bilmek her babayiğitin karı değildi. 

Paris. 17 (A.A) - Havas oıjdnsı bil· itiraf edeyim ki Behçet Uz bele-
diriyor : diye reisliğini kabul ettiği gün ken-
Fransız , .• Ingiliı hiikümetlerı ayrı disini şiddetle takdir edenlerin ara

ayrı Bertin büyük elçilerini Avusturya sında ben de vardım. Ta~ınmaz bir 
hadiseleri hakkında Alma~ hükümetin- yükün altına girdii(inden dolayı hn
den malumat almak , .• bu iki devlet le- disine acımıştım. Bana o zaman yrr
deral cümhuriyetin vaziyetiı le alaka- diği şu cevabı burada kaydetmeği 
dar olmaktan uzak bulunduklarını bir vicdan borcu telakki ederim. 
bildirmek üzere teşebbü,le bulunma- Behcet, demişti ki: 
ğa memur etmi~lerdir. - Her gün ~lediye işlerini ara· 

Viyana. 17 (Ö.R) - Arnstuıya . azi I mızd.a te~~it e~~yoruz. Yalnız söz}e 
teşkilatı genel sekreteri Tavas affı umu-ı tenkıt kalı ~e~ıldır. Mesulıyeılerı~ 
mt üzerine serbest bırakıldıktan sonra altına gırmek lazımdır. Sokak polı
dün ak~am Alınan - Avusturya hcıdu- tikacıhğından uzak kalmak İstiyor
dundan öteye sevkedilmiştir. sak taliimizi tecrübe edeceğiz. Ten· 

HAFTAYA 

Fransız; meclisinde 

kit ettiğimiz i~lcrin nasıl basarılabi
leceğini göstereceğiL. Cösterme~e 
muvaffak olamazsak imkansızlığa 
inanarak ağzımızı kapıyacağız. 

işte Behçet Uz en müşkül şartlar 
altında nası 1 İş yapılabileceğini biz-

harici siyaset lere göstermiş ve ispat etmiş bir ar
kadaştır. 

gôrÜ!JÜlecek Azizim Bay doktor Memduh; 

d rd P 17 (ö R) ı ı . · k . Size. vicdanınızı aydınlatmak için 
U Yan ı ı arıs. arıcı~' om1'- , 

d f.k. t 
1 

ı · ı t doktor Behçet Uz un reisliğinden ev· Viyana da bir asabiyet 
yonun a uzun ı ır ea ı erı )"apı mış ır. l . .. . .. 

P 1 7 d k A C 1 k h rı 1. te ba ı k 1 velkı butçe vazıyetlerı ıle onun za-• arıs, (ö.R) -A\u::;turyanınye-ıharici\e nezan:tınc gı ('fC \Usturya ('ece a a mccı:s şıyaca oanj . .. . . , • 
hı daJı·ı· h B ı· · \I d k" · b" ı··· · b"" .. k h . . .. k d .. h . - manındakı butçe vazıyetlerının hır ı ıye nazırının er.":en f"r ınc gıt .. 'Ye ı man}a arasın a ı ıs ır ll{tnın ne uyu· arıcı n111za ere ('n ence arıcı- .• 
ırıe · d"kk b d hı d h kk k • h kk B l) lb k · mukayesesını yapayım' ıa ı at uyandırmıştır, ~ 'azır ıa ah !'artlar a i İn c ta a u cttigi a ·ın~ ye nazın , c os,un omıayon huzu-

1 
h "k 

1
• h .1• Al - Yılı lV u ammen mı tar ıı sı at 

Dlan pa.yıtahtına '\'ilTarak garda ncza- da İzahat İ!tlcmi' ve Avuflturyanın istik- runa gelerek İLahat ,·erm~i lcararla~tırıl-
lot ınüıaviri K•pler tarafından karıılan· laline Fran<anııı ne le.dar alaka göstn- ml'lır. 1926 1 ,640.687 2, 138,759 
ırıış Ye ıonra hariciye nazırı von Ribben· diii;ini bir daha teyit e)·lemiştir. 1927 2,180,233 2,090,560 
irap! b' !'le 1 JNGtL'.I:ERE VE FRA.'SANJN s• k ee 1928 2.476.910 \,8)8,809 
() 

~ tızun ır mü a atta bu unmuştur. 
•hllıı F. 1 d .... ""k ="F.BBüSü ır oy 1929 2,272.891 1.281,592 ·e nazırı nı; e e goruştu ten ..ı. ~ 

•onra A d 1ı·ı· B H Roma, 17 (Ö.R) - Haber alındıgma 1930 1,941.334 1,179,044, 
1 vusturya a ı ıyc na:t.ın . it- 1 290 504 1 091 435 I 
er t f d le b ı d ı gore Alman - Avuslurı·a i.~leri hakkın· 1931 , . , • 

ara ın an a u r- i nu~tır. - 964 895 1 1 5 30" ı 
il 1 11 h fi f da Alınan)·adan miiteınrnim malümat Sular altında 1932 . . 1 ' ) eync mi r nıa a i in ikrincc yeni 

"'°zır B 1 d 1 1 •ide c·tmek maksadiule Ingilterc ve 1933 1,052,067 853,458 . er in en ta imat a nıa~a gitmi~- " J 

lır Falr. t lı · · · Fra~.•a s!'Iirleri tarafından ınüvazi bir k ld 1934 1,019.383 l.022,394 
• 8 arıcıye nazırnı zıyarrt et- •• a l 

:•itle Avu•turya hariciı • MZırının ve teşebbüs yapılmıştır. Fakat Paristeki 1935 1.O19,090 980,503 
1. elki de şan,ölyenin mevkiine kendini yarı resmi mahafil bunun şekle ait bir San F ransisko. l 7 ( ö.R) - Sular al- 1936 9) 3,5 1 1 1.142,878 

0 Yup lr.oymadıil;ı sorulmağa değer. Vi- tr~obbüs olduğu \'C pratik kıymetinin tında kalmış bir noktada mahsur kalan Görülüyor ~İ Beh_çet Uz .. da~ e~-
hna şimdiki halde bu lıadi•clerden kız- olaınıyacaı;ı kanaatindedirler. lbir köyün 400 ki,ilik ahalisine tayyare 1 ve! beledıye butçelerı vasatı ıkı mıl
rnı, götünmiyor. Bazı Fran~?z ınahalilinde Berşiesga~ ile yiyecek y~ticıtirilmi~tir. Köy ahali"i iki yon rakamı etrafında dolaşırken 

Diğer taraftan lngiltcrenin Bcrlin mü- den gfirü.şıneleri hakkındaki tefsirlerin il günden beri aç kalmış olup atlarını kes-! onun zamanında vasati bir milyona 
lnes,,iJj B. Nevil Henderson tarafından mübal:iğalı olduğu ve Avusturyanın is- meğe ve yeınt>~c hazırlanıyorlardı. dü~~Üştür. .. . 
Alına 1ı··k·· . d" d 1 tı"kl!ılı·nı·n tnhdi<le maruz bulunınadıg"ı 'ı arı yarıya tenezzul eden bu gelır n u umetı nez ın c yapı an tc- ~ ..._ 
tobbu,. müma il olarak Fransa sefiri de tl'slıı edilıneklodir. Lord Rolemer noksaniyle doktor Behçet Uz bele-

Fransız şehirlerinin 
Bombardıman edilmemesi icin ... • 

Paris, 17 (A.A) - Fransanın açık tehirlerin tayyareler tara-
fından bombardıman edilmesinin menolunması hakkında yap
rnı~ olduğu tetebbüs hakkında Londra ile Paris arasındaki mü
zakereler devam etmektedir. Bu baptaki projenin tatbikata ait 
Usulleri tesbit edilir edilmez ademi müdahale komitesinde mÜ· 
rnessilleri bulunan bütün devletlerle İspanyada iki taraf nezdin
de yapılması mutasavver olan tesebbüse istirak etmeleri teklif 
olunacaktır. ' ' 

Papalık makamı nezdinde de ayni ~ekilde bir talep yapılmıt· 
tır. Amerika hükümetine de bu bapta malumat verilmiftİr. 

Fakat Fransa hükümetinin mütalaasınca mukavelenamenin 
hizzarure İspanyaya münhasır kalmaması lazımgelmektedir. Bu 
?tukavelename bilahare umumi bir mahiyet iktisap edecek ve 
ırnzalarını koymuf olan bütün devletlerin kadın ve çocukların ke müdafaasız halk kütlelerinin korkunç katliamlarının ortadan 
aldırılmasını temin etmek hususunda taahhüde sokacaktır. 

MEŞHUR FRANSIZ PROFESYONEL 
ŞAMPjYON DEGLAN DİYOR Kİ 

1 ekirdağlı hakikaten bir 
Türk gibi kuvvetlidir 

- BAŞTARAFI BlRINCl SAHtFEDE • 
lı' •Te.kird_a~lı adını tllŞıya~ Türk pe~livanının P.arise ıelınesi ~ur~d.a m~-
ıın hır hadıse olmuttur. Bırçok p•hlıvanlar, Telurdağlının kendilen ile gu· 

r'"f teklif edeceği ihtimali üzerine töhretlerini kaybedec:eklori endİfeaİno ka· 
Pılrrııtlardır. Onun antrenmanlarına tahit olanlar kuvvetinin barıkuladel.iği 
"e 0 Yun tarzının çevikliği karıısında lıayrellerini aiı.lememektedirler. Türk 

dPehlivanı, Lı:endisinden emin görünmekte ve etrafına aempati daiıtmakta· .... 
Fr-.,ıu ıazeteleri, Tekirdailının hayatı hakkında da ....Iümat nriyorlar 

;• ı:nun daha on dört yaıında iken köy dilıiiinlerinde yapılan f"nlildordeki 
la 0 

liran ıiiretlerine İflirak ettiii ve küçük Yatında hıiınlı:alar ıöotudijinl 
117dediyorlu. 

dive veznesinden istikraz borcuna 

B '/ d 1 ,318,686 lira ödemiştir. 
re_zı ya a Devir aldığı eşhas ve müessesat 

Rio de Janeiro, 17 (ö R) - Birçok borçlarından 248,420 lira ödemiştir. 
mühim lngiliz gazetelerinin sahibi olan istikraz parasından selefleri tarafın
Lord Rotemer buraya gelmiş ve hava dan adi bütçeye sarfedilen miktar
siliıhları S<bebiyle lngilterenin arllk dün- !ardan 208.529 liralık kısmını adi 
yadan ayn bir ada telakki edilemiyece- bütçesinden istikrazın programlan
iiini. yalnız lngiliz filo>uy!a emniyetini dırdığı işlere sarfeylemiştir. 
koruy·amıynca~ını söyleını1tir. Belediyeler bankasına 337,461 

Beyrutta bir 
yangın 

Beyrut, 1 7 ( Ö. R) - Orduya ait bir 
hububat deposunda yangın çıkmış ve }'a• 

nındaki elbise ve ayakkabı depolanna 
da eirayet etmİ<,ılİr. Zarar üç milyon 
franktır. 

Delhide 
Hükümet istifa etti 
Yeni Delhi, (ö.R) - Hüküı >et isti

fa etmi,tir. rv1uhalefet şefleri yeni bir ı.a .. 
bine teşkili ihtimalini tetkik etmişlerse 
de mecliste ek!eriyet temin etnıe!'İ şüp

helidir. Bu sebeple parlamentonun fes
hilıe yeni intihap yapılması ihtimalinden 

bah~ediliyor. 

Sent Ekzüberi 
yeni bir hava ka
zasına uğradı 

Paris, 1 7 (ö.R) - Cuateınaladan 
bildirlidiğine göre 35.00() kılometrelik 

bir hava ıeyahati yapmak tasav"·urunda 
olan F ranaız ta}·yareci,i Sentekzüberi ha-

lira ihtiyat akçesi· yatırmı.tır. Cüm
huriyet Merkez bankasına 70'400 
lira vermistir. 

Hiilasa ·cılız bütçesiyle belediye· 
nin mali itibarını kurtarmı~, 2 mil
yon 183 ,496 lira borç ödemiş ve ih
tiyat akçesi ayırmı~tır. Belediye me
murları muntazaman, bir gün geçir
meksizin aylıklarını almıslardır, al
maktadırlar da .. Belediyeden hiç bir 

y~~ alacaklı vaziyette değildir. 
Buna rağmen belediyenin 1 O 2. 938 
tarihindeki vezne mevcudu 381 ,204 
liradır. Denk bütçe, düzgün ödeme 
bahtiyarlığını kuran ve b<-lediyenin 
mali itibar ve şerefini kurtaran işte 
'" sizin beğenmediğiniz doktor Beh
çet Uz'dur. Ben, kendi hesabıma be
led iyenin mali iflastan kurtarılmış 
olmasını başlı ba~ına bir muyaffakı
yet sayanlardanım. 

Buna ilaveten belediyemiz son 
yedi yıl içinde yalnız mali işlerin tan
zimi ile iktifa eylemiş değildir. Şe
hirde bir belediye otoritesi de kur
mu<tur. Belediye kuvveti bugün şe
hirde mahsüstür. Açıkta, toz toprak 
altında satılan gıda maddeleri tama· 
men kapalı ve sıhhi bir vaziyete ge
tirilmiştir. Fırınlar makineleştirilmiş, 

va1anacağı ıırada kazaya uğramıı \'e ya- ,.c buralarda en iptidai bir tarz olan 

rala: .nı ştır , 

.Son haberlere aöre tayyarecinin ltafa 

ta•ında kırıklık ve dahili yara f"lcri ıö

rülmemiş olmakla beraber vaziyeti en .. 

d~ )'crme!.tcn acrı kalmıyor. 

ayakla hamur yuğurmak işine son 
verilmiştir . 

98.211 metre murabbaı bataklık 
kurutulmuştur. Yangın yerlerimle 
69,018 liralık nalrten. 24.000 liralık 

~M~~9:İN. 1-1 ~ ·ES.·1$: R 
.. - ' '· -

Bütün Çin kadınları 
seferber oluyorlar 

Harikeu, 17 (A.A) - Sentral Nevs ajansı bildiriyor: 
Muhasamatın ba~langıcında demiryolları nezar.,tinde memur 

bulunan Michigan üniversitesi mezunlarından Bayan Cun halen 
bütün Çin kadınlarının seferber hale getirilmeri üzerinde çalı•
makta ve bu seferberliği hazırlamaktadırlar. Gene Bn. Cunun 
planları mucibince çocuklara bakmak vazifesi ya~lı kadınlara 
v~rilecektir. Genç vatanperver bayan Cunun te,kilatına •imdiye 
kadar iki binden fazla genç Çin üniveraiteli kızlar gönüllü olarak 
girmif ve sıhhi servisler te,kilatına verilen bu ilk kıt'a bayan Cun 
tarafından Marefal Çan-Kay-Şeke takdim edilmiftir. 

Genç kızlar ihzari askeri terbiye görmekte ve kamplarda ya,a
maktadır. Bunlar cephede rütbe alabileceklerdir. ilk gönüllüle- · 
rin 400 kadarı 17 ile 22 yaf arasındadır. 

Budeııkof ltalya hudu-
dundan nasıl geçmiş? 

Roma, 17 (Radyo) - Burada bildirildiğine göre Rus yanın 
Bülcref maslahatgüzarı Budenkof ltalya hududunu geçerken ken· 
disini tanıtmıf, bunun üzerine hudut memurları Milanoda bulu
nan bir Rus diplomatını celbederek hüviyetini tesbit ettirmi,ler
dir. Budenkof Jtalyanın himayesi altına girdiğini söylediğinden 
Romaya gönderilmiftir. · 

Roma, 17 (Radyo} - Bükreften kaybolan Sovyet maslahat
güzarı Budenkofun kendini Romada göstermesi Pariste derin bir 
tesir hasıl etmiftir. Sağ cenah gazeteleri hadiseyi büyük harfler
le manfet halinde bildirmekte ve tazminat niyeti bildirecek ka· 
dar fiddetli protestolarda bulunmuf olan Sovyet hükümeti h a k· 
kında bazı nefriyat yapmaktadırlar. 

• 
Modern iş nizamı için 

Fransız meclisinde bir hadise oldu 
Paris, 17 (ö.R) - Modern if nizamı hakkında Fransız mebu· 

san meclisinde hararetli müzakereler olmu,tur. Komünist hatip· 
!erden biriyle devlet nazırı F rossard arasında bir hadise çıkını~, 
fakat vahim bir netice vermemistir. Basvekil söz alarak demis
tir ki: ' . , 

«Son iki sene içinde Fransada sosyal bir ihtilal olmu,tur. O 
vakte kadar endife içinde ya,amakta olan ifçi sınıfında yeni bir 
ruhi vaziyet hasıl olmuttur. Bununla beraber hükümetçe hazır· 
!anan projeler patronların hakkına da bir tecaviiz değildir. Fran
sada herkesin barıfması saati her zamandan ziyade gelmİftir. 
Milli birliği takviye vazifesiyle mükellef olduğunu anlamıyacak 
tek bir Fransız yoktur.» 

Ba,vekil ıoıyal nifaklara " kartı geçilmez bir mania kurulma· 
smı istemİf ve milli disiplin ve vifak eserinde meclisin memle
kete örnek olması talebiyle sözünü bitirerek ekseriyet tarafın· 
dan hararetle alkı,tanmı,tır. 

B. Stoyadinoviç Sofya-
ya ne zaman ~idecek? 

Roma, 17 (ö.R) - Sofyadan bildirildiğine göre Yugoslavya 
başvekil ve hariciye nazırı B. Stoyadinoviçin Sofyayı ziyareti nİ· 
san ayından evvel olmıyacaktır. Bunun sebebi Bulgar intihabatı· 
nın bitmesini beklemek zaruretidir ve bu intihabat ise mart ayı
nın son haftasında yapılacaktır. 

Sovyet ve Efgan hükümetleri karşrlıkl! 
olarak konsolosluklarını kaldırdılar 

Moskova, 17 (ö.R) - Sovyet sosyalist cümhuriyetleri ile Af. 
gan hükümeti arasında devam etmekte olan diplomatik müz ke
reler bitmiftir. iki taraf konsolosluklarının kapatılması hakkın
da bir anlasma imzalanmıatır. . . 

B. T ataresko B. Stoyadinoviçle 
birlikte Türkiyeye gelecek 

Belgrad, 17 (ö.R) - Rumen hariciye nazırı B. Tataresko An. 
karada toplanacak Balkan Antantı hariciye nazırları konseyine 
giderken Belgraddan geçecektir. B. Tataresko burada basvekil 
ve hariciye nazırı B. Stoyadinoviçle kısa bir müzakereden son
ra birlikte 1stanbula gideceklerdir. 

arsa mukabilinde ve 27000 liralık ta 
otobüsçüler ve arabacılar eliyle yol 
yaptırılmıştır. Yukarı mahallatta 
( 51982) liralık yeni yol inşa ettiril
miştir. Yine yangın yerinde 26,240 
liralık ve yukarı mahallatta da 
76.475 liralık lağım yaptırılmı~tır. 
Mevcut yolların tamiratına 95,51 1 
lira ve mevcut lağımların tamiratına 
da (56573) lira sarfedilmiştir. 

Sizin iddia ettiğiniz gibi yalnız 
Fuara giden yollara alaka gösteril
miş ve şehrin diğer kısımları vüz üs-
tü bırakılmış değildir. -

Bundan başka şehrin imarı işi de 
ehemmiyetle göz önünde tutulmuş, 
dar değil, geniş bir görüşle hemşeh
rilere arsa satışlarında kolaylık gös~ 
terilmi~, yangın yerinde modern bir 
lzmir canlanmağa başlamıştır. işçi
lere metre murabbaı 25 kuru~a arsa 
verilmek suretiyle 1300 işçi bugün 
evlerini ikmal eylemiş, içlerine yer
leşmiş bulunuyor. 

Yapılan işler kafi midir? Bunu 
asla iddia edecek mevkide değiliz , 
Sehrin ihtivnçları o kadar cok. o ka-

dar geniştir ki yapılanların yiiz misli 
daha istemek hakkıınızdtr. r akat is· 
terken çok makı'.ıl ve çok insaflı dav· 
ranarak imkanları göz önünde bu· 
lundurmağa mecburuz. 

Böyle yapmadığımız gün sizın va· 
ziyetinize, bir sürıi liıfları bır ara)• 
yığan insan vaziyetine dü~mek ınu
kadderdir. 

Şu yazdıklarım belediye i•lerint 
kuş bakısı bir göz gndirmekten iba· 
rettir. Yoksa tetkiklerimizi çok de· 
rinleştirmek ıniiınkündür. 

Dünkü yazınızda garip bir tezad• 
da düşmü~süniiz. Fuarı da belediy• 
vazifeleri haricinde bir iş olarak gös
termişsiniz. Fuar ve Kültürpark 
nıevzuu ayrı bir i~tir. Bu muazzam 
ve lzmire ~eref veren eserin nasıl ya· 
ratıldığını da sı;.e başka bir yazımda 
izaha çalı~acağını. Şimdilik sizden 
ricam şu rakamlurın belagati kartı· 
sında ne yapıldığını ve ne yapıla
bileceğini muhakeme eyl~meniz ve 
ondan ~onra d~ vicdi.lnınızın 5t'!İrıİ 

dinlemenizdir 
J.tAKKIOCAKOGLU 



, :1-.1.-1.::1.·1· .. , .. . ·f -~.-g .... ·J ....... · .. • ·•;. ·,··· -." •.• :·· f-·~··l· .. _. .. ,.f .:i.· .•. ~ ... · ..•. :·1· .... 1-: .11. ~f ... ·J'f.f. i.· 11· 

1 t-•J'J~. ·.: .. :. ... · .·.1:t ·.;ıı· f~t'J'.~1 ·~·. ·ı_·(·F· ~,:t:~f~ .. ~ı-'.ı~~ .. ~ı.-ı .. l f-~ ~ı~· ~ -· .. ;1.· ·1· "'·· ··il; · 1:1· .·ı·. -.~ 1' · ı · 1 · · .. ...... ·l· I .· t ; · r ~r' lı·-~ · e ·f: .. t··· '~=-llJ ~f .1, r ı · ·~· · .. ·I , ...... ·' · · · _\. : " . : .·; • · ·J:. I·: ı· .. :. ,: .. ·.· :··~. · .. ·: :t . t . e. L; . ... · ~~ : ;~; . ·. :.I' ; • . .. :ı; . ...iı !. : I ··;·• ·• ·. ~ .- ;f ."' ·_.· . : ·.~ !!I .. . .. '"~ - ' . . ... - · .... 1 ' ; ' ... ii ·- . .). - - ~ .F ·lr '~" ·ı .• .=.- . _.. c .. • .. • -:. - ~ .,. - • • • . ...1. . 

!ı-ır ~ ·;... . . ~ ·:-.,.. ·!ı ı;mrJi 1:!11.ıı,t f tE"flif.'f~· ıı ıtınrıı~i!ifltrır : i-~ f ttiH ı tlr·ıı-ıtı·u: ıt:· ' ~~ · . ı 

•Tir[• 1t-a f lr ı···· J.:!I. tı· ı.·c~ ·· '!!" "Lt 1 J. ı 1 J .. ... ·I , . • ... 1 ti. . t "·t· ~ . " 1 1 r.• t · .• ı· . tf lıl"-1 ı· .. V!I ili . ~.- - ·- · ....... il:• llW'.T.!I: r.· ·.~ :..... r:. :. ·.: :r·"' . ·, . -:~. ·. ·, ~. - -. .! ' 'r t .... r , .,:' . · .. : ... , 1-; :ı· _.,, .fi"~ .t . ".. ıı·· ... •·. ·r . ~. r· f · E .. · ... . ; l·· . ... · 1;-f~ı 1. ı::&I ;~ · .' ~ . . " • . "" . t. ._ .,.. r l . t f r . . . . ,. r t ,.. f , ·. I:·. · J . 

i · ... , - · ·-~·-"" ;.-.·ı... .'/İı· t· ·~ift,.,. . ··. fJ· .. ,, .. 11 . .. ıJ· !· . ı ., !i'..· '" •. ·. ı ı ··: ·ıtı -·· il · ı- f ,_ t··. ~· ıı· ... 1 ~· ., , ti ... , ·.·· 1 ·.o_. ·.·• ı ( 1 • . ~ .... . :.t • ' ••. l. . .ı. : ~ ... .· . . . • ~ . . . c. . . '- . .. . ' ~ .• . • . -- ıl .. -. ... . -. . . 
• . ... - • .... '". , ~ .. • _ı . ,. • . • , .• - .... .. 11· r., . . ." : . • ·:•. .... . -.. . . . • "--· . . . .., -~ ·i:ı~~H.ıcF, ",n:;:~,~ .. i:f . ~ ~ ı ~ · ·s:· J~_ . : .. fİf ~L i~ ft lr . ~ '. ·. l ı0 •JJ.ıt-_· _: · n J,• !f_fh .i~_ ;~:-.07_'. rı~"' ~~,., ·_;ti 

ı;· .... it li! :, ft · ı~~··r. tlii-1 . ~ .'. · Hll~[!fJwi!tftU ·~ı!iJ Jf~~ lti!lti l 'İ: fl~:tr . t 

· lUlil . "' fılıır~ı~" fiJtf-11· - .... - - '• - - ·-- -. - ' - - - - - - - - - -- - - - - ..... - - - - - - - - - ' -- " - . . - - . - . 

ili~· - ·- ~'·-.-~· ., . ·r.a··- · ·ıi\ii·, . ·· aıt•E:-:"'"r -t .. ... . -~ . ··9!9. . ·n· •ın·.. -~· * . • . ~A. 'fi\_ • ., ~- • _ ~~- ·L ' - i - -. ı; _ - - - ... .., · ·. · ,\ ., ~'r • ~ . 
;'i ·i.,":.' r_~ ~;:;' . ' \.'\ • .• .· ,..,, .•. ' . - ·. . , · ... . ' .._..- . . , ::;~·· . • . . ... . ·• " ' " • • 'li" ' 
B;,"·~·:,:~~ \ ·. . . •' ·, . '',_~~;, . ·. . !*\ . . • " . . - . 

.. ~ ~""-'" ,'\. _ -•· --~ ··- .· ~~it.l~lllı-iıfııı'ıL· i&j' ·-lliıfj~--=--bml----



·• • . 
- ·- - - t93S - ---·~· '1..---~~:1m11l.LI ~-ZA YI AT CUMA: 1938 - -. i8Ş -· -- ·- - -- ........... .. • 
# 1 ________ 1111m: __ llll!';,Zl:m;ı:2~ZDa~~z:r=ıız:ımmız:z:ıııırzz:ı=.ızı=ızı:azza.zıı:ı11ımı:1' 

:··································~ . . Don Kişotu yaratan muharrir 
5 TARiHi TEFRiKA : . . 
• • 
\ ••.•....•.......•..•.....•.....•.. : PiÇ KURUSU 

a ..... lllZZZZZ:zz:ı:azzzz:ıız:i:E:<ı::z:ı~~::z:ır.ıızz:ı:z:21(7';VZZ1~C?fi?fttyZZtt?Z?7?""fiZ?ZZZt/Z?td 2 Servantes 'e iki bin sopa! 
-122- Yazan: Kemalettin Şükrü 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BIZANS SARAYININ IÇ YUZU Esaretten kaçmağa teşebbüs eden 
lspanyol edibi zencire nasıl vuruldu? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zehirli keskin karna hazırdı 
Bu kama, \l;ası'f in kalbine indirilecek k 'd • Don Kqotu bu yüksek ruhlu aer-ı Hüniyet!.. Onun mabudeai idi .• çok kurnaz, hilekar bir adamdı. Za-ama l ı.. seriyi hakkiyle anlamak, tasvir ede- Onu muhafaza için dört defa baya- mana göre hareket ederdi. Bir ~ 
vomplonun ı'hanete kurban gı'tmesı'n Jen korkan bilmek için her halde pek yüksek! tım tehlikeye koymUf ve yaralan- kerre dinini değİ§tİnnİ§, bir kaç mez-
hı uı bir karakter, kuvvetli bir l"'''"·:•yi- ml§tır. Ondan ayrıldığına çok mÜ· bebe girip çılmııfb. Servantes bu 

A l "k • b ' ' b k •• k ' l' Jı le lizımdı. teessir oluyordu. Ona tekrar kaTIJ§- adamdan istifade edebileceğini dü-nge Q ı U ışı ça U gorme ıs tyor U Servanteıte, kahraman babuı ol- mak istiyordu. Fakat nasıl?. tündü. Bu sıralanla, eairlerden bir 
Anııeliki niçin uywnamlf, niçin 1 - lıte bu da oldu. Bıçak yara· Arkasına topuklarına kadar inen mağa layık bir çok meziyetler var- Firan tasavvur ediyordu. Bura- çoklarının aileleri Cezayire gelmiı-
~ tekrar odasına dönmüıtü? aından kendini Vasi! belki kurtara- siyah bir pelerin aldı. dı. Feci ve dağdağalı hayahnda bay· dan bir kaçabilaeler, (Oran)a kapa- !erdi. Akrabalannı kurtarmak için 

Bunu bir taraftan kalp hisleri bir bilir. Fakat bu tiddetli zehirden kur- Ba,ına, gözlerinın önüne kadar rete değer büyüklükler, kahraman- ğı atsalar kurtulacaklardı. Çünkü, (Fidyei necat) getinnitlerdi. 
tar.ftan siyasi ibtırası içinde buna- tulamaz. inen yine siyah bir şapka geçirdi. lık ve yükaek kalplilik gösterımİ§tİ. o devirde (Oran) lspanyolların elin- Servanteain ailesi zengin değildi . 
. lan kafasındaki buhranda aramak Hıristidi bir daha titredi. Gidiyordu.. Afrikada geçirdiği bet senelik esa- de idi. Bir çok fedakarlıklara rağmen iki 
daha doğru olur. Angeli.kinin bu hazırlığı hiç te Nereye ? ret hayatında o kadar metanet göa- Fakat, bu o kadar kolay bir f"Y lr,.rdeti kurtarmağa ki.fi ( fidyei ne-

Angeli.ki, esiri ve son aakına ne bayıra delilet etmiyordu. Yoksa terdi iri böyle bir kalpten, böyle bir değildi. Arada altmıt mil mesafe catı) tedarik edememlf· !erdi. Ser-
1... .ı ...,. Bunu Hıristidi tııbii bilmiyordu.. " __ .ı Çö ı den d lık lık -aar L..><(ı İle bü..::ı. ihtırasına da 0 hemen mi Vasili öldümıeğe gide- eserin dogması pyanı hayret görü- varaı. ··ı er , ağ ve laf vantea karde,ine, ispanyaya dön· 
ıler -ıı: 7..-. Fakat gözlerini dört açmı~, A.-ıgeli.- 1 "d k 1 bil ece bağlı idi. cekti. emez. arazı en geçme , sonra yo u en mesini ve kendisine kurtannağa ça• 

Bu alqam onu komplo arkada,- O halde buradan bir in evvel kinin çılmı~ '.çin takip edeceği yo- 1575 te, eairlerle, ganimetlerle bir rehber bulmak lazımdı. Uğrattı, lıtmasını tavsiye etti. Delikanlı, 
lanna : çıkmak ve Vasili, T eosyayı haber- lu anlamak ıatıyordu. dolu üç harp gemisi (Cezayir) li- nihayet yerlilerden birisini para ile teklifi kabul ederek yola çıktı. 

- Vasili ben öldüreceğim.. dar etmek li.zımdı. Angeli.ki, odanın başka bir kii§e- 1 manına giriyordu. Gemiler, yükleri- kandırdı. Servantea, Cezayirde yalnız kal-
Demeğe aevkeden, kendi arkadat- Hıristidi, bir aralık saklandığı sinde ve tıı>kı bodrum katına inen ni botalttılar, esirleri karaya çıkar- Bir gece, gardiyanlan ııarho, et- dı. Ve yeni bir firar pli.nı hazırla· 

larına olan itimatsızlığı idi. içlerin- yerden çıkmak, Angeli.kinin üzeri- merdiven kapağı gibi bir kapak aç-
1 dılar. tiler, zincirleri kırdılar ve yola çık- mağa batladı. Arkadqlannın batı· 

den birinin ihanetinden korkuyor- ne atılmak, onu gırtlağından yaka- tı. 1 Bunlar arasında Servantesle kar- tılar. Kızgın kumlar üzerinde yürü- na geçti, kaçtı. Hapishane müdürü-
du. Bu ihanet edecek belki Kumba- !ayıp Vasile hazırladığı zehirli han- Bu kapaktan qağıya da bir mer- deşi Rodrigo da bulunuyordu. Bili- yorlanlı. Yolda arslanlann bağırdığı- nün evinin bahçesi yanında mağa· 
roa olabilirdi. çeri kalbine aaolamak i&tedi. diven iniyordu. 1 hue ispanya edebiyatında büyük nı, yılanların ulıklarını itiliyorlardı. ra gibi büyük bir yer vanlı. Oraya 

Bu aJqam yanında bir haydutla Belki de bunu yapacaktı. Fakat Etrafına son bir nazar atfettikten bir isim bırakan Servantes o sıralar- Yerli kabileler, kaçak esirleri yaka- saklandılar. Yanlannda bol yeye-
beraber gelmesi ye bu suretle komp- Angeliki itini bitirmif, ellerini sıkı sonra eline bir tamdan alarak açtığı' da, (Jan Dotrişin) bayrağı altında lamak için fırsat bekliyorlanlı. cek bulunuyordu. Esirler büyük bir 
lo içine bir yabancı sokması da bu- sıkı lrurulamıf, kamayı kınına ko- kapıı.ldan iruneğe başladı. harp eden aleti.de bir askerden bat- Servantes bunları biliyordu, Fa- ne,e içinde idiler. Yedi aylık esaret 
nu ispat etmiyor mu idi? yarak göğsüne sokmuttu. - BiTMEDi - kabir ıey değildi. kat, feli.ket arkadqlannın cesareti- hayali canlarına değmİftİ. Kurtula· 

Angelild yüze yüze kuyruğuna - cıTepanb muharebesinde büyük ni kırmamak için hiç bahaetmiyor- caklarını dütündükçe seviniyorlar· 

getirdiği bu i,i tam muva.ffak .ola-Tı·y atr 0 mu sı· ema mı? bir yaradık gÖltemıİ§. göğsünün iki du. dı. 
cağı aırada berbat etmek 15temıyor- , n • yerinden yaralarunıı, sol kolu da Rehber, birden bire ortadan kay- Halbuki kendilerini kurtarmağa 
ihı. sakat kalnuttı. Dütman tarafın eli- boldu. Her nedenae hareketine na- gelen hıristiyan gemisi, bir türlii fır-

Kumbaroa ihanet ederae.. ne düttüğü zaman yirmi aekiz ya- dim olmuftu. Esirleri kaçımıağa de- sat bulup ta sahile yan•pmıyordu .. 
Bu ihaneti derhal yapmayacağı l 'kb / J h ' • Ç k k k tında idi. li.let ettiği için büyük bir cezaya Geri döndü, gitti. 

ne ma1Uındu7 Sil a ue angısı 0 azanaca Elinin sakatlığı, zincire vurul- çarpılacağını dütünmüttü. Ve usul- Servantes gemiye bakıyordu. Kal. 
Beraberinde getirdiği ye Vasilin maktan kurtulmasın11. aebep oldu. cacık sı~ıvermq, zavallılan çöliin bi eziliyordu. Hürriyetin yine uzak. 

aayisi diye takdim ettiği eski hay- B / V • / b • ·ı · h t • Diğe~ esirlerin ayaklarına, boyunla- ortasında bıralmuJtı. lqtığını, kaçtığını görüyordu. 
dut hiç tllı>hesiz timdi. Panayotiae U mese e ıyana l ır l ım eye l nna zincirler geçirilınifti. Servantes rırariler, gece karanlığında ne· Bu sırada, muhafızlann geldiği. 
verdiği emirle konağınin bodrumun- tarafından tekrar ortaya atıldı bir ,övalyenin maiyetine hizmetçi yapacaklarını, nereye gideceklerini ni gördü. Rum hizmetçi onlan ele 
da idi. verilmİftİ. Pek acı bir esaret hayatı bilmiyorlardı. Nihayet, yalnız bat- vermifti. Esirleri yakalamak için 

Kumbaroa onun çılmıadığıni ta· Viyanadaki psikoloji cemiyeti, ti- kil b T Ost taraf sinema! . geçiriyordu. !arına ..,ola devam edemiyeceklerine acele gönderilen ıili.hlı muhafızlann 
bii görınilt ve kendisinden ıüphe çe_ ed 

1";;f y 1 f tr ar:ııuy-1 Fakat bu adamın ruhunda o ka- karar verdiler, bitkin bir halde teh- mağaraya yakta,tıklarını hiaaedince 
edildıg"-inl anlamıt olacaktı. yatro ile sinema aruındaki müte- lgu? d egı ır. ,_ ~,.nız ıya 0 8 ne·, dar büyük bir asalet giine,i vardı rıı geldile~, hapishanenin ağır kapısı artık bu sefer bütün esirlerin wakı-

kabil münasebetleri ilini bir tekilde erın e oynanaı<>ı ır b k ~ 
Bu vaziyette belki yarın bile T" . 1 . · d 1 k ha ki az sonra ütün esirlerin yüre le- yine Üzerlerine kapandı. lacağını, öldürüleceğini anladı. On· 

Komployu Vasile haber verebilirdi. tahlil makaadiyle bir komisyon teş- ıyatro pıyes erın e yapı ncıı. • ı · · d 1 tt O · 1 · · 1 d G" 1 · rd Serv t b" lan kurt k · ed" Kabalı · 
Ange"'-'ye uyku uyutmıyan ·~ kil etmİ§tir. Bu komisyon tetkikle- zı küçük değişiklikler piyesin ru- dnnıOay ınb.a hı~'°_mk~ter~ık~ned~ ır- tü ı·~ner ::etçll;likha a~ es .J: in kard~~ deutldı._ alari~ 

l&Kl ~ rın" •. bı't;rmU.tir' . h .. d.. .. B" 1 h .. d ı. nu ır ...... ar te 1 ıyor- r u eaare , l ya ın:ı - ya iZ en uın o ugunu, on 
be le • ühim" • • d b 'd" -___,. unu son urur. ınaena ey yuz e la d On b" .. k d'I . . d z· . 1 rd . ad b fir k d" . • ik """ . . p nn en m mı e u ı ı. b d ".1 h tt" b" t k t" tr . r ı. un ır gun en ı erını esa- pmıyor u. ıncır e en zıy e un- ara en uının te,v ettiğını aöy-

B• lık ._1• d" d . Psikolo1'i cemiveli ün\veraite sa- e, egı , a a ır e ıya o pıye- ku " . 1 d d · 1 rd led" ır ara gız ı mer ıven en ın- . . . . . . retten rtaracagına aman arı var ı. an muztanp o uyo u. ı. 
rneğl, bodrumda, komplocuların top- !onunda umumi bir ic;timıı. yaparak 11 ~111~· hlaıç bır Bv~lhçhıle sdınemalyakael- Servanteı doatlannın, vatandaılan- ilk firar tqebbüsünde uğradığı Yeniden zincire vunıldu. Tamam 
landıği salonda ve belki de hi.li ıa- komisyonun tetkil;leri hakkında iza- :"erış 1 0

• m:ız. 1 akıilsa ramRar ... ~-ı nın acıklı hallerini gördükçe kalben ,muvaffakıyetsizlik cesaretini kır- bet ay bu halde kaldı. Ancak ölıni-
lçer ha'-'- ·-· p .. hat vermi,tir. ıyyen smemaya çe emez. eıısor .... ,.. rd K d" · 1 ı_ Nih b" .. b" R k k d ek erili" ord r __ rap ...., zannetbgı anayotıaı zaha 

1 
. .. ll"f . diki . k- .ı 1 uzu uvo u. en ını ve on arı .. ur- mamıftı. ayet ır gun, ır um yece a ar yem v y U.c.aa· 

b lm.x. dü llndü Bu i b göre tiyatro i e sıne- ve mue ı ıste erı u.:ııar ça ıtmtf tarın-'- • t" d .. h" · · I t B retten kurtulup memleketm" e dö"nen u .._, f · I I . b j ar. ıs ıyor u. tuccarın ızmetçuny e tanıt ı. u, 
Sonra burulan vaz geçti. ma araomda muluye&e vapmak İcap o sa ar, yıne Oftur. I - ~ -- . - - arkada,lanndan bir haber yoktu. 
Masıuinin gözünü açtı. eder. Glirünü,te gerek sinema ve Viyanada 250 sinema vardır. Bu, k Fdakat, sinemanın teknik tefevvu- nemanın aeyirciai ayrıdır. (Oran) kumandanının vaktiyle 
ıki •---~ k••kin ve ucu ıı'vn· bır" ıwrek tiyatroda (Komdi, dram ve sinemalara gü"de 50000 kişi girip un a teknik sebepler de vardır. Tiyatroyu evvelden anlıyamıyan- k d bi 

u.nın - - 1 en isi gi · esaret hayatı yaıadığını 
kama çıkardı. trajedi) ovnanrr .. Arti•t ve alrtris- çd:ar. Küçük büyiik on be~ tane olan 1 Böyle piyealerde vak'alar sür'atle lar sinemayı seyrettikten sonra onun hatırladı. Kendisine biı mektup yaz-

- ı,te bu kama ... Be"i Bizans ler girip çıkar. Her ildsinde de aeyir- tiyatrolara gide'!.lerin csyısı i•e üç gelip geçer, dekorlar değiıir. Bu de- zevkine doyamazlar. Milyonlarla fi- dı, yardım istedi. Fakat, mektup ele 
tahtına götürecek en emin yoldur. cinin hoıuna gidec2k uhneler tertip bini geçmez. 1 ği§iklikleri sahnede tatbike kalla,- lim seyircisini sahnede oynıyan pi- geçti. Ve bunu götüren adam ipe 

Diye söylendi. Sonra yine çek- edilir. Bu sahne eri o•<ay;ı koyar- .. Tiyatroy~ devam e~nler günden j mak mütküldür. Sinemada li.zım yesler tatmin edemez. çekildi. Kendisine de iki bin sopa 
mecenin gözünden bir kutu çıkar- ken seyircinin kültür seviveıinin gune azaldı~ı halde •ın~maya de-1 olan §ey, hi.diaelerin sür'atle cere- Komisyon esas itibariyle ıu neti- atıldı. 
dı. Kutunun içinde bir nevi yağ yülaeltilinek İdendiği söylenilir .. iam cdlnenlerVı~ ssyt"d•' çod~~I aktadb" .~•· ı yanı, dekorlann çabuk değiı;meıi ceye varmııtır : 1579 seneai bqlangıcında bir de. 
vardı. • Fakat bütün bunlara rağmen sine- u, ya ız ıyar.ıı a egı utun 1 b··•· la Tı"yatro ı"le sın· ema arasında r-'-- fa daha kaçmak istedi, muvaffak d"' d bö' 1 d" B d b k manzaranın ve zamanın ~a ı- .,.... 

Bu yağla kamayı yağlamağa ko- ma perdesi ile tiyatro sahnesi ara- .unya a Y e ır. un an af da, masıdır. bet bahsi konuıulamaz bile. Sine- olamadı. Fakat, vaktiyle hıristiyan 
yuld sında dag"lar tadar fark vsrdır. sınemalara devam edenler arasın a Asrı t" tr b h la Abd --L- dlı b" • • le u. 

1 
d il 

1 
uk Ç ukl mızın aya oıu una e em- teknik 1 lard ok t akki o n urnınman a ıruıy ta-

Perdenin arkasına gizlenmİf olan Bu far~ anlamalc ':"y.et ko ay .ı~:I ~ yonlarardca çoch 1 vardır!. ocB ~~· miye vermez. Sahneler, aeyircilere o;a. d >U'j;. Sa . ç ·ı .er nıftı. Onun hissiyatını okşadı. Ni· 
Hıriatidi, Angeli.kinin bütün hare- Çünkü, tıyatronun ıntıhap ettıgı tıy&tro an Of anmaz ar. u ıtı- d . h ık • 1 e mlf ve e ece ır. "eyırcı erı sene- bayet yardımını temin etti. 
ke 1 · · b"' "'- b" rak dik mevzu ile sin~manın intihap ettiği j barla, sinema perdeleri zamanımızın I Vuyk~larınverır.'. ru. ud Y dar, takemız1 elbr:·· den aeneye daha çogalacaktır. Abd rrah • d" B" kal 

t erını uy...,. ır me ve - d lıkla rd ' kü'lt"' .. .. . d 1 k a a uzerın e urar .a ın Faka . hn 1 . k u man zengın ı. ır -
katle takip ediyordu. mevzu arasm a ayrı r va ır. uru uzerın e ro oynıyan ço . . . . . . . bolm t,aktıyatro sa e en de ay- yon satın alacak ve bununla eairle-

Onun kendi kendine söylediği Viyanadaki ilmi komisyon bu mühim birer imi! olmuştur. ı •~ıne hıuı doldurur. Bunun ıçındır ıyac · ri kaçıracaktı. Bir ihanet yüzünden 
aözleri duymuf ve titremİ§ti. hususta pek çok maleryd toplamıt- Sinema seyircilerinin kendilerine kı, meseli Tolstoyun, lbaenin, Çe- Onun esaslı müşterisi kültür se- bu teıebbüs te akim kaldı. 

Demek Vasili öldürecek olan ka- tır. Ve bet yüz tiyatro piyesi ile bUı mahsus zevkleri vardır. Tiyatrolar_! kofun piyeslerini filme almak müm- viyeıi niabeten daha yüksek kimse- Servantes bet aene sonra, karde-
ma bu kama idi. Fakat Angelikinin filim üzerinde tetkikler yapmıştır ... da oymyan detektif ve cinai piye•-i kün değildir. !erdir. Şu kadar var ki, zamanın şinin yardımiyle, mühim bir (fidyei 
kamaya sürdüğü yağın ne yağı ol- Şu cihet kat'iyyetle anla,ılmt§tır ki, ler seyircinin arzusunu tatmin et- 1 Bir tiyatro piyesini sinemaya al- İcaplarına uyarak daha canlı, timdi- necat) verdi, bu acıklı eııaret haya: 
duğunu biliniyordu. tiyatro piyealerinden ancak yüzde · miyor. Sinemalar bu piyesleri gös- mak nasıl mümkün değilae, bunun ki inaanlann kültür aeviyelerine da- hndan kurtuldu. Ve ismini tarihe 

Bu merakını da haris asilzadenin beti, bazı deği!iklikler yapılaral•, j terirken milyonlarla insan perdenin 
1 
aksini yapmak ta yine mümkün de- ha uygun piyesler oynamak mecbu- geçiren ölmez eserini, Don Kİ§otu 

fU aözleri izale etti: yeniden itlenmek sayesinde filine ı kıı.r§ısına koıuyor. 1 ğildir. Tiyatronun aeyircisi ayrı, si- riyef ded" azd .. _ • ın ır. y ı. 

" 77/' /'//' //7/Z:J ğu halde her yeri dolaştı. Her kesle tahkik ettikten sonra Cevahir taciri Evet, efendim, Gamsız Şahın müzeyyen bir sedir üzerinde hüsnil 
görüştü, tam manasiyle mesut bir· sıfatiyle bir yolunu bularak gamsız da mutlaka bir kederi olacaktır. Ku-1 anı. revnak ve taraveti emsalsiz bir 
adam bulamadı. Nihayet bir gün yi-

4 Şahın sarayına girdi ve kendisine bir lunuzun reyime kalırsa, bunu anlı- dilberin oturduğunu, şap.ai cemali 
ne tebdil kıyafetle Mısırda dolaşır·: takım gayet kıymetli mücevherat yabil'.".ek için işi doğrud~n .doğruya ile gözleri kamaştırdığını müşahade 
ken bir kahvede iki kişinin konuştu· takdim etti, beğendiği takdirde ga- ~endısıne açarsınız. y~nı kım ~I~~- ve bir müddet beyhuş ve hayran ba-

HALK MASALLARI 

ğunu duydu. 
1 
yet ucuz vereceğini söyledi. Gamsız gunuzu. buraya ne fıkırle geldıgını- kıp tema tt"l Nih ha ti . 

Bunlardan biri: Şah o mücevheratı görerek fevkalA- zi söylersiniz. b' . şa e ı er. ayet yre en 

i 
- Dünyada hiç kimse tamamen de takdir etti ve bu u"ç zatın pek mu- Bed . b file · .. · .. d"' ıraz zaıl olunca bu melek suret kı· 

rettın u rı munasıp gor u. k' ld • 

1 • d mesut olamaz.. teber adaml~r oldug" una payansız I . G ş h kta " .. zın ım o ugunu sordular, Gamsız 
y şı anısız a a açı n açıga soy- ı;:._ L b ld 1 

Ç ı n e , Diyordu. Öbürü de : servetlerine delalet eden bu mücev- led. y k d' · · Ş d. h 1 .,, .... tan şu ceva ı a ı ar: 
ı. e en ısının am pa ışa ı o -

Y METiN ORB Y 
- Hayır, diyordu. insanlar ara- herattan anladı. Ayni za. nda söz- duğunu haber verdi. Bunun üzeri- ı·k-I Ahi Tkalisizbe~şı"'.ı bunfuca fe. 

azan : A sında tamamen mesut olanları da leri sohbetleri yerinde olduğunu gö- G Ş h k d" . d h . a et ere so an, nı yeıs ve tura 
d B · b"ld""' E k b ne anısız a en ısıne a azıya- .. .. . .. ..w.. .. . _ J 3 _ var ır. enım ı ıgıme göre « j- rere İr gece müsahabet etmek is· de hürmet ve riayet göst d' d _ duşuren ışte bu gordugunuz perı 

derhan padişahı> mutlaka halinden tedi. Kendilerini saraya davet elti. di ki: er ı ve e Pikerdir!. Bunun ismi cBiricik sul· 

S A B 1 R L I A Ş 1 K hoşnut ve çok bahtiyardır. Onun için 1 Bedrettin ve arkadaşları davete ica- _ Madam ki ahvalimi öğrenme- tan» dır. Eğer biraz daha aabrederııe· 
dünyada ne gam vardır ne de ka- bet ettiler. "· k nı·z go"zu"'nu"zle go"rür ve benim ne ka. 

gı mera etmişsiniz, ben de sizden 
Ş savet. Ejderhan hükümdarı bu adamlar- kla dar bedbaht ve talisiz olduğumu an· 
~ halde zahip olduğum fikirden be- Bu nagihani ve gayri memul saa- Bedrettinşah bunları duyunca Ej- dan pek ziyade hoşlandı ve sık sık sa mak istemem. Fakat daha şim· !arsınız 1 

n~ vazgeçirdi. işte Şahım l Ben gel- detin hayat bahş tesiriyle Rıdvan derhan;ı gitmeği kararlaştırdı. Vezi- görüşebilmek için Ejderhanda kala- diden şunu nrzedeyim ki bu davada Gamsız Şah bu sözleri söyledikten 
dun, evlatlarınızı da getirdim 1 Şah birkaç gün içinde eyi oldu, ni- ri ile beraber hemen ertesi günü yola cakları müddetçe sarayında misafı'r veziriniz haklıdır. Siz benim böyle k d . . d 

B I sonra apı an ıçerıye gir i. Melek· 
il kun arı söylerken oğlu Şehristan hayet sıhhati tamamiyle yerine gel- çıktılar. olmalarını rica etti. Bedrettin bu ri- daima güler yüz gösterdiğime, mem- !erden de güzel olan 

0 
kız Gamsız 

e ızı Belkis te içeriye girdıler.Rıd- di. Şehristan ve çocukları ile ömrü· ** cayı kabul ederek sarayda yerleşti. nun göründüğüme bakmayınız. Za-

k
Van ~nları da görünce hakikaten nün sonuna kadar bahtiyarane ya- Filhakika Ejderhan padişahı cid-ı Fakat daima gülüp eğlenen gamsız hiren güler oynarsam da kalbim dai- Şahın kendisine doğru geldiğini gö-
endı · t" h t ld' kcd · d d b d Şah • ı k d rür görmez bila ihtiyar gül gibi ya· sıne aze aya ge ı, en, şa 1• en mesut ir a anı olmak üzere ta- i ın ahvalini layıkiyle anlıyamadı- ma ag ama ta ır. 

d"·:U-a~.ı z~il ~ldu.1::31'in o kadar zaif G a ın Siz Şah ve nınmıştı. Hatta neşe ve şetareti, en-! ğı için yüreği bir türlü rahat etmi- Bedrettin bu sözleri işitince şaşır- nakları soldu, yüzü bembeyaz kesil-
taUŞmuştu kı yatagından davranıp dişeden azadeliği bir derecede idi ki yordu. dı kaldı, Gamsız Şah ise kalkıp ha- di. Şah yanına oturunca da gözleri 
diğ~ev~~l_i zevcesiyle çocuklarını iste- Biricik Sultan ~s'.°i cHürmüzşah» okluğu halde bu Bir veziri Ataülmülke dedi ki: reme gitti. Biraz sonra bir hadim kapandı, kendinden geçti, garip ve 

ö g. 1 kucaklıyamadı. Maamafıh ısım unutulmuş ve «Gamsız Şah» - Ey! Gamsız Şahın zevkü sa- gönderdi. Bedrettin ve refiklerini de elim bir heyet alarak bir tarafa yı· ! derı_nden sevinç yaşları akarak Yakıt ve zamanında Şamda Bed- namiyle şöhret almıştı. Dünyada İfadan başka bir halini göremiyoruz. hareme celbetti. Kapıdan karşılı ya- ğıldı kaldı. 
t~;~:-ıyle çocuklarına birden ~vu.?-

1 
·~~tin~ adınd~ biri vardı: Bu zat 

1 

zevk v~ sa fadan başka hiç bir meş-; ".albuki senin fikrine gö~e bunun da rak bir odanın kapısı önüne götür- Gamsız Şah ona son derece tatlı 
etr dan dolayı cenabı hakka şükur dunyada kedersız gamsız kımse ara- gulıyetı yoktu. ! bır derdi olmak lazımgelıyordu. Bu- dü. Kapıyı açtı. Açar açmaz da Bed- ve müteessir bir sesle hitap etti: 

ı. mağa çıkmıstı. Yanında veziri oldu- RP<lrettin$<1İı bu hususatı ızüzelce nu nasıl anları7 > rettin ve arkadasları musanna ve -BlTMEDI-

Evvel Zaman 



BÜYÜK VE TARiHi MACERA TEFRiKAMIZ 
I 

a 1 orsanlar 
- se - Yazan: N. ORBAY 

Çin korsanlar kraliçesi 
Bu güzel ve narin kadın, Çin denizlerini hara·ca kesen 

gözü kanlı Çin korsanlar\nı karşısında 
kabiliyette 1di susta durduracak 

''Barış blokunun ihdası,, 
Cenevreci devletler barış için mü

cadelede kat'iyyen sebat etmelidirler 
İZVESTIA'NIN BiR MAKALESi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Moskova 16 (M.H.) - Jzvestiya gazc- korumak, kürrei arzın her hangi bir cemiyeti az çok kat'i adımlar attığı tak· 
t-esi .-Barış blokunun ihdasına doğru> mıntakasmdaki tecavilzlerin önüne geç- dirde, Birleşik şimali Amerikanın biitün 
başlığı altında neşrolunan makalede mil- mek ve tehaddüs edenlere de bir niha- gayretini mütecavizlere karşı Çine yar· 
Jetler cemiyeti konseyinin :yüzüncü top- yet vermek hususundaki prensibi cehid- dımda bulunmak üze:re milletler cemi· 
lantısında Sovyet birliği murahhası Lit- den ileri gelmektedir. yeti azalarının gayretleriyle tevhit ede
vinof i1e Ingilız ve Fransız delegelerinin Eğer cemiyete dahil cliğ~r büyük bileceğini ümit etmek imkanını vermek· 
söyledikleri nutuklar hakkında ezcümle memleketlerin pozisyonu da Sovyetler tedir. 
şöyle bir mütalaa yürütmektedir : birliğinin pozisyonu gibi olsaydı ve me- BARIŞ IÇIN MÜCADELEDE SEBAT 

Görütmeler o kadar uzun sürme-, lenmiyecek bir kudret ve meharetle · ailelerine mektup yazdınyorlar, kur-
Ai. gözü kanlı haydutlan sevk ,.e idare 1 tul~ parası istetiyorlardı. FAŞlZMlN AÇTICJ BüYüK ~ıa, Ingi]iz delegesi Eden, gı1ya Ingilte- Gerek bu meselede gerek mütecaviz· 

HARPLAR renin milletler cemiyetine istinat etmesi- lere karşı mücadelenin diğer hususatın-
Çin konanlannın ıefi olan bu ka- 1 ediyordu. Bu para isteme mektubunu cile-I b" «Faşist mütecavizler tarafından dün- ne mani olan bugünkü beynelmilel va- da esas şart, cemiyete dahil başlıca mem· 
t~ cinsiyetin'!:i: beklenmiyece ~ ır Portekiz hükümeti ona kar,ı da ~r;e ~kl~erd~n sonra on gÜn yanın iki ucunda hakiki büyük harpler ziyetteki keyfiyetleri göz önünde bu- leketlerin yani en kuvvetli azaların ba-

tiyet5.v~ d~_ı· G: • • f l aynı himayeyi gösterdi. acar 'Y{; · b' ih açıldığı ve bu mütecavizlerin yeniden bir tundurmaklığın lüzumunu ileri sürme- rış için mücade1ede katiyet ve sebat gös-
- ızı, eaı.. emm~e m~a ır .a - , Lay-Şo-San bilhass..-ı zengin Çin-; evap 8:~ e~ 0 zaman ~ - cihan hürriyeti ateşlenmek için var kuv- seydi, barış işi oldukça ileri gitmiş bu- termeleridir. 

~~.a .~e ber~r~de B~as korfezıne lileri kaçırmak ve onların ailelerin-, tarname gon~erıyorlardı. Bu ~tar- vetlerini sarlettikleri bir anda, barış için lunurdu. Ve bu takdirde milletler ce- Sovyeili?r birliği, tecavüzlere bir niha· 
götürup getırmege razı oluyorum.. d fid . t . t r I d 1 nameye ellerınde tuttukları kimse- miyetiru· hakiki Lanş bJoku haline sok- t k b nl .. Un y; 

B . . "iki ...... en yeı neca ıs emel; yo un a . - k ek ·r t mücadeleye muktedir bütün kuvvetlerin ye verme ve u arın on e geçme.n 
unun ıçın ~ ~ım var. k ffak lm t \ nm ıerçe parmagını eser 1 ave e - mak yolunda hayli adım atılmış olurdu. yolunda ko1lektif harekfita >-m .. ake ha· 
- Şartlarınızı kabul ediyorum. ço mu~a o. . U§ u. . meleri eaasb. durumunu anlamak ve bunlan süratle ~-
- Evveli, benim müsaadem ol- ~~rikanv~ı ınsan kaçırma aıs-1 Yine cevap alamazlarsa ikinci bir seforbcr bir hale getirmek fevkaJ~de bir BARIŞ ELEMANLARI 2'..lr bulunduğunu murahhas bulunan Lit-

t ç d Ç k lan arasında h · Mil1etler cemiyeti dahilindeki barış vinofun söz.leriy]e bir daha ispat etmiş~ 
madan hiç bir §ey yanmıyacak, hiç em~ m ele mka orsan l kil ı ihtar yollarlardı. Bu ikinci ihtara re- e emmiyet kesbcbnektedir. elemanları hariçten gelecek yardıma gü- tir. Tecavüzlere karşı mücadele husu· 
bir harekette bulunmıyacakıınız. en. qta ge n :zanç yo unu tef · liinelerinin ya burun veya kulakla- İngiltere, Fransa ve Sovyetler gibi en d d j venebilir]er. Bilhassa Çindeki diğer dev• sunda pratik tedbirlerin alınıp alınma·· 
• - Peki.. e ıyor u. nndan birinin kesik parçaaı eklenir- kuvvetli üç memleket hatiblııin irat et-

B 1 b l b ıA 1m • . !etlerin menfaatJerini kamçılıyan ve Çi- yacağı diğer hükümetlere ve evvel emir• 
- - Sonra da gemide kaldığınız un ar, aJ arma e a ge esın di. tikleri nutuklar, Milletler cemiyetinin 

d. A Iı · le k d k ı ne karşı açıktan açığa harp eden Japon de lngiltere, Fransa hükümetlerine 'bal· 
müddetçe yeme içme masrafları ola- ıye vrupa zengm re pe o un- Bu sefer de cevap gelmeyince re- barış için mücadele etmek ve harbe m!-l dı askerJerinin harekatına karşı doğan re- lıdır. Bütün dünya memleketleri halli 
rak yevmiye kırk üç dolar verecek- mıyor ar • 1 binenin artık bir kir temin ebniye-, ni olmak yolunda bir silah hizmetini gö- aksiyonun tesiriyle Birleşik Şimali A- kütlelerinin ise, harbe karşı müteveccih 
siniz. Servet sahibi mandarenler onlann I yeceği düJiLnülür ve boıuna beı.len- re bileceği ve görmesi lazımgeldiği gibi merikanm pozisyonunda son zamanlar- faal bir siyaseti iltizam edecekleri ~-
' - Kabul. Fakat neden kırk veya haşbca hedeflerini tqkil ediyordu. mekten ise vücutlarının izalesine gi- aynı noktayı tebarüz ettirmiştir. Litvi- h--'--1!-.> ı da husule gelen değişiklikler, milletler ~ 
lmk he§ dolar değil de kırk üç do!ar Kaçırdıklan kimseleri evveli bir dilirdi. notun ınill~Uer cemiyetinin mütecaviz- .,- .-... -.;;;;;;;;m_.öiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:miiliıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;,;,;;;iiiilıiôiiiiiiiii-
vereceğim. kaç gün ikram izzet içinde tutarak 1 -BiTMEDi- lerin askeri harekat ve düşüncelerine 

ÇinJi korıan kadın kaılannı çattı: - -
1 
mSni olacak bir kabiliyette bulunduğu- Mısır intihabat arifesinde 

- Bana böyle sualler sormayı- Amerı·ka fı·ıosunun baş ına mütecavizlerin şüphe etmediklerini 
nız. dedi. Gemi yarın kalkacakbr. nutkunda kaydetmesi manasız değildir. v fd 1 •dd ı• 
l..inmgelen talimatı ·vereceğim.Do~- KONSEYDEK.I NUTUKLAR a cı gazete er şı et ) 
rudan doğruya gemiye gide!"seniz • 1 b • h d • d • Şüphesiz konseyin bu toplantısında 
$İzİ kabul ederler.. amıra ı ır ya u ı ır irat edilen bu nutukların merkez nokta- • 1 

- Yanıma bir de tercüman ala- · larının birbirine tetabuk etmesine rağ- neşrıya t yapıyor ar 
bilir miyim? men, bu nutuklar katiyet noktai nazarın-

- Çinli olmak ve mesuliyeti ii- Faris, (P.S) - Pasifik Osean filosu ı bırakmıyan ve lıaybolan kabiledir. Bir dan birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bu Kahire 17 (ö.R) - Vafdçılarm naşiri 
zerinize alıiıak ıartiyle evet.. baş kumandanlığına tayin edilen amiral çok Anglosaksonlu IngiHz milletinin nutukların arasında en kat'i ve müessir I e:&arı olan (Kevkebüşşark) gazetesi in-

gün Mı.sırda bir tarafta mtirteci1er diğeı 
tarafta hakiki demokrasi isüyen cephe
nin mücadelesi vardır. Vafdın iktidar Biraz dü§ündükten sonra birden Claude C. Bloch bir musevidir. • menşei bu kaybolan "kabile olduğunu ı olanı hiç şüphesiz, mevcudiyeti itiba-

1 
tihabat münasebetiyle şu satırları yazı-

aordu: Amerika tarihinde ve hatta dünya ta- zannediyorlar. Filistinden kovulduktan t riyle yegane barış kurucusu olan memle- yor: .. . . . A 
mevkiinde bulunduğu sıralarda elinde 
tutmağa tenezzül etmediği silahları şim
di hasımları ellerinden bırakmıyorlar .• 
Önümüzdeki intihap mücadelesi iki par
tinin, iki zihniyetin mücadelesidir. Mı
sırın istiklal istiyen, istikl~l için boMan 
evlatları mürtecilerin bu mahiyetteki 
tahrikatıııa icap eden layık olduğu ceı· 

vahı vermekte gecikmiyece-ktir. 

- Biliyor musunuz ki hu seya- rihinde Hk defa olarak bir Muse\•i bir sonra Akdenize gcçere-k gemiler1e Gal 

1 

ketimizin murahhası tarafından irat- e- «Murt.ecüer hır sil3h olarak kullandık-
batinizin tehlikeleri vardrr. memleketin deniz kuvvetleri baş ku- memleketine gelmişler ve burada yer- dilen nutuktur. Litvinof, •Sovyetler bir- ]arı dinin arka'>ına sakJanıyorlar. Mısır 

- Ne gibi?. mandanlığını deruhte etmektE-iir. Jeşmişlerdir. zehabı mevcuttur. liğinin, milletler cemiyetinin diğer aza- . halkının ve fellahların dini meselelerden 
Güldü, cevap vermedi. Bloch 18i7 senesinde doğm~tur.. y· . hminl b k 1 ilk lardan .Jaha evvel ve daha fazla mik-1 ne kadar müteessir olduklerını bildikleri 

ıne aynı ta ere a 1 ırsa1 u ** Mesleğine lspanya - Amerika harbine Ingiliz kralları bir Yahudı prensesinden yasta evantüel yardımına muhtaç kala- için en çok ümitlerini buna dayamakta-
Kırk yqma daha humamıt olan ve Bokserler ihtilaline iştirakle başla- dırlar. Ama bu taassup duygusu memle-dünyaya gelmi:;;lerdir. bileceğini hiç hesaba almamış, bilakis 

bu k-..Lnın adı l.ay-Şo-San'd1 mıc:tır. Bugu .. n Amerika deniz::ilerınin k eli k tl k--·Hn emnı·yetın' e ~~~ar verec~"-~-!.,, ne aoı · 'J ş uh kk kt k. G ı me ]e Sovyet]er birliğinin en · uvve erine "'""" ~ .o.ıuıu,.. 
· Çiride onun hayab baklanda oka- en kuvvetli kurdu addediliyor. ur~ı m a a ır ı a m - umurlarındadır. Onların §U halde bu-

ketincle vaktiyle mukaddes taç unvanı- diğer devletlerden daha fazla güvenebi-dar çok efaane hikayeleri vardı ki Eski reisicümhur Hooverin çok sami- ";;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;. ..... -.;;;;;;;;;;;;;;;;;; ... iiiiim...,;;;;;;;;oo-.,;:;;m;;;;;;;;o;;;;;;;;;i;;;;;;;; ... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,oliiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;ı;;;iiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiil 

unların han 
nı aJan muazzam bir t~ hfila mevcut- leceğini göz önünde bulundurmuş, oldu-

Lübnan b giıi doğru, hangisine i- mi dostudur. Hoover bir gün amiral .. .,. t ğunu beyan etnuştir. Bu beyanatın bir lngiltere nanmak doğru, imkinsızdr. Claude C. Bloche şu sözleri söylemiş- ur. hakikat olduğunu bilhassa milyonlarca 
Fakat gerek Makaoda gerek Hong ti : Jrolojik hiç bir menşei olmlyan bu 

Kongta o bütün Çin korsanlannın - Yanılmıyorsam Nuh devrinden be- taçın Suriye veya Filistinden getirildi-
Jaaliçesi olarak tanınmaktadır. ri siz ilk musevi amira1smız. ği kanaati \•ardır. lhtima1 bunun içindir 

halıkımızın siyasi vahdetinin bütün kud-

retini gösteren yüksek meclis intihabatı- . H .. k .. d I Dag"" la~ında kayak 
Söylendiğine göre Lay-Şo-Sanm Amiral şu cevapla mukabele etmişti: ki Amiral Bloch : nın neticeleri ve bu yüksek meclis u um ar arın 1 n -

konseyinin bahriye halle komiserliğinin p • • • 1 babası da kendisi gibi bir koraanmq, - Israilin on ikinci kabilesini unu- , - Bir yahudi amiral bulmak için Nu- ihdası gibi harbi kuvvetlerimize dela- a rıs zı yaretı sporıarı 
Çin aabillerini diğer korsanların le- tuyorsunuz. ha kadar çıkmağa lüı.um yok. 

let eden mühim kararlar alınası teba- Paris 17 (ö.R) - 28 Haziranda Ingil- Kudüa 17 (Ö. R) _ Berattan bildi .. cavüzlerinden korumak için Porte- Bu on ikinci kabile tarihte hiç bir iz Demek istemiştir. 
rüz ettirilmiş bulunmaktadu. tere kralı ve kraliçesinin :resmen Parise riliyor: · lôz hükümeti onu ideta himaye edi-

A • k o· • t SOVYETLER VE MILLETLER vukubulacak olan ziyaretleri daha şimdi Salahiyettaı biı ;zat Siı Ronald .Stou· 
yo;,u~ bu koraan ölmüf, yedi . mefJ a 10 Ve SJyase CEM"IYF~l1 den büyük bir alaka uyandırmakta de- ıım Lübnandan geÇerken Kudüs büyük' 

gftDİ ve bu yedi gemiyi dolduran Tı O/ J/ Paris, (P.S) - Yeni Rumen haşvekili Sovyetler Birliği, harbe bir derece vam ediyor. Fransız umumi efkArı, bil- müftüsü Eminülhü.aeyni ;le görüttüğil 
Çinli. tayfa m;_. olarak , __ 1..ay- ok yo im piya a- engel olabileceğine kani olduğundan mil- hassa Ingiliz hükümdarlarının ilk ziya- hakkındaki habeıleı tekzip edilmekt~ 

.. _ KlZI Patrik Miron Kristeamn siyasi hayah 
C:....-San'a kalını•.. Tına ı·ştı• Tak edı·yor !etler cemiyetine girmiştir. Sovyetler retlerini Fransaya yapmış olmalarından dir. 
"r" "' halıckmda verilen malumata göre muma- ll 1 Yine söylendiğine göre Lay-Şo- birliği mi et er cemiyetinin 'bir azası müteşekkirdirler. Ve bu zjyarette iki Kahire 11 (ö. R) - Suriyedeki Fran· 
San yalnız babasının gemilerine ve Nevyork, (P. S.) - Amerika spor ileyh nüfuzu nazar .ahibi biı devlet ada- olmak hasebeyile üzerine terettüp eden memleketi birbirine bağlıyan tesanüt sız ali komiseri Kont dö Martelin azle· 
tayfalanna değil, aym zamanda ce- federasyonu erkanından biri olan Brun- mıdır. Bilhasııa din) müsamahuı (T ole- bütün vazifeleri her zaman bir katiyet duygulannın bir teyidini, Fransız-Ingi- diJerek askeri kuvvetler kumandam ge
aaret ve cüretine de tevarüs etmiJ- oaye Ingi1terenin Tokyo olimpiyatlarına rans) ile maruftur. Başvekalete geç- ile başarmıştır. Ve bundan böyle de mil- liz diplomasisinin sulh hizmetinde işbir- neral Hutsinger'in kendisini istibl&.f ede· 
lir. iştirak etmemek kararını tefsir ederek mezden birkaç hafta evvel fikrini aöyle- letJer cemiyetinin harbe bir engel olabi- IikJerinin bir tezahürünü bulmaktadır- ceği hakkındaki haberler asılsızd1T. 

Çok zengindi. Az zamanda yedi şunları söylemiştir : ce anlabyordu: leceği hususunda en ufak bir ümit ka- lar. Lübnanda şiddetli kar fırbna)arı yÜ· 

gemiaini on ikiye rıkardı ve ..ı_.:.. 1'ze 1 ,,_ k J 1 , 1 lıncaya kadar, kendi hariciye komiseri- ' ~ynehnilel vazjyetin en vahim ihti- zünden telefon muhaberah inkıtaa uğ. 
:'I' mm - Bir eşiK Ameri a apon o mıp yat- - Siyaset dinden ilham almamalıdır. ___ u

1
, nin sözleriyle de teyit ettiği üzere, mil- malleri içinde çırpındığı zamanda kral ramıştır. Dağlarda kış sporları göıülme-

~ larına iştirak edecektir. Bu olimpiyatla- Nasıl ki din siyasetten Hham almaz.Bun- · 
Babasına ıaygı ve sevgi gösteren let1er cemiyetinin diğer azaları ile eskisi Corç ve kraliçe Elizabetin Fransaya vu- miş bir rağbete mazhar olmaktadıı. 

Çinliler bu sevgi ve saygıyı l.ay- Şo- rın Japon siyaseti ile hiç bir aHlkası lar birbirine tebessüm eden, f~at hirbi- gibi azami işbirliği yapmağa funade bu- kubuJacak zjyaretleri sulh ve sükfuıun Mısırdan, Filistinden bir çok ekiple\ 
San' dan esirgemediler. · yc:;ktur ve sporla siyaset arasında bir rinin yuvalarma ginniyen iki komşu gi- lunmakta devam edecektir. Sovyetle:r İ bir teminatı ve Avrupa emniyetinin bir bu kayak sporlarına iştirak için Lübnan• 

Korsan kadın, cinsiyetinden bek- münasebet aranamaz. bidir. birliğinin bu pozisyonu bilhassa barışı zımanı olacaktır, diyorlar. gelmişlerdir. 
--- :::=::;;;::;:;;=::::::;::::::;:;:=::::::::::;:;:::;:=::.::::::;:::~~~-==----~;":--;"~~----=--=----:-:--.~-!"".:--·~~~~~~ -~ _--r•• -~-------------------" ----o---
~-1'8Zl!Eli17Z7'Y~..Dl.'7..T...7ZübD'J"'7~iıf>7W..JJIS~, Bu ııraCla, bahçenin karanhğı i- evinde '\le kar§ısmda duruyordu. Ve 1 lan §efkat ve analık muhabbetinden 

Mısırda P 
• ı · K d 1 çinde ve Filibin arkasında bir kadın onu buraya Filip getirmiJti. Halbuki istifade ederek fBDlaj yapmak kadar 

a rl S 1 . a ·ın gölgesi gördü. Fılip daha bir gün evvel bu kadını melun bir hareket tasavvur edilebilir 
Yüzba§ı kollan arasında tuttuğu en ağır ithamlar alhnda tutuyordu. mi? -o--

Lüsili biraz kenara çekmek ameliyle Bütün·bunlarm içinde saklı bir ea- Lüail kendini kaybetmİf gibi bir Kabı·nen1·n mu··hı·m 
~~,,. ııa# arkasındaki kadına yol gösterdi. rar vardı. Ne idi bu earar 1 heyecan içinde: 
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ZEVCE . 
Parisli kadının tahmin ettiği gibi, 

Lüıil, Fılibin gelmediğini görünce 
büyük meraka düşmÜ§lÜ. Dakikalar 
geçtikçe merakı arttı. Garnizona te
lefon etti. Yüzhaıının epey zaman 
evvel çıktığını ve bisikletine binerek 
evinin yolunu tuttuğunu öğyenince 
merakı endişeye tahavvül etti. 

Birkaç defa balkona çıktı. 
Gözlerini alqamın karanlığına git

tikçe bürünen yola dikti. 
- Ne var? .. Ne oluyor? .. Filip 

neden gelmedi? Niçin bu kadar geç 
kaldı .. 

Diye mmldendı. 
Gözleri yaşardı. 
- Acaba yolda bir laanuza mı 

uğradı? 
Bu ihtimal güzel kadını titretti. 
Artık sabrı kalmamıştı. 
! ek ~ma yola çıkacak. Filibin 

m~a gidecekti. 
Tam çıkacağı aırada kapının ö

nünde bir otomobil motörü sesi duy
du. 

KoHannı açarak haykırdı: 
- Filip! .• 
- Ben'im.. Geldim yavrucu-

ğum .. 
Lüsil, göz yqlarmı tutamadı ve 

kendini yüzhaıının kollan arasına 
atb. 

Y üzbafı da &,ık karısmı kollan a
rasında bütün sevgi heyecanı ile sı
kıyordu. 

- Ne oldu Filip? Yaralı mısın? 
Sanıı bir f enahk mı yaptılar? 

- Hayır sevgilim, bir ~eyim yok. 
Müaterih ol.. 

- Doğru mu? Hakikaten bqma 
bir~ey gelmedi ya .. 

Fili;> tereddüt içinde, cevap vere
miyordu. 

Lüıil bakı,lan ile kocasini tetkik 

Kadın, evin boluna girdi. Filip karısını teskin için ıu yolda - Madam •• Madam •• dedi. Sizi lbı·r foplantlSI 
Holun ziyaaı altında onun yüzünü söze baıladı : ezen bu ters tilii ben hiaaediyordum 

gören Lüıil bir hayret nida.at aah- L .. ·ı s••t•• . _L!_!_ ı kıt d .• ün mle k • • Kahire 17 (ö.R) - intihabat meselesi 
d

• - u11 .. u un zevan.ınn a ey- ve ut ce ocama sızın zan-
ver 1: p . r. kad , hinde olmasına rağmen bu kadına nedildiği gibi bütün bu İ§lerde ala- hükümetin biitün dikkatini kendi tize-

- ana 1 ın... k d · k •·--•-bar kan im d... 1 mak · · rinde toplamıştır. Önümüzdeki 19 Şu. 
Lüsilin hayreti bu anda o klldar ar§ı sen aıma ço yum~ e- ız 0 a ıgınt an at ıstiyor- bat Cumartesi günü kabine büyük bir 

büyüktü hi korkulu bir rüya görüp ket ettiğini ve oun büyük bir felike- dom. toplantı yapacak, bu toplantıda ittiha:ı 
görmediğini kendi kendine soruyor- tin teameti altında bulunduğunu Pariali kadın, derin bir minnet i- edilecek olan mühim kararlar kralın 
du. söyledi.::;ini habrlıyor musun? fade eden sesle: 

-e tasvibine arzolunacaktır. 
Rüyada olmadığını anlamak iater - Evet •• Parisli kadının suçlu - Çok letekür ederim, dedi. Siz 

gibi koca:smm elini tuttu. Sıktı. Fi- olduğuna bir türlü inanamıyor, ken- çok alicenap ve temiz kalplisiniz ve 

lip: dimi bk takım düşünce ve hayallere beni haksız yere itham edenlerin Lı.ndberg 
- Haydi, yavrum, dedi. Biz de veriyordum. Sen de bunlar için bana arasında bulunmadığuuzdan dolayı 

~çeri girelim. Sana her§eyi anlataca- cpoliı romanı» mı yazacaksın diyor- muhterem babanız da ıizi takdia e- --o--
gız. dun... der. B / • J 1. 

Filibin seai titriyordu. - Onun o··ıu··mu"'nde sızın' • hı',. al~- arse ona mı gıaeCeR 
L ... 1 .. 1ct·· K k d" •1 - Evet .. Fakat haksız olan ben, :'I' Ul Paris (P.S.) _ lngi]iz kaynaklarından 
usı ur u. or u ve en l§e ı e haklı l d • . • kanız yok deg"' il mi ?Biz, sizi dü•üne-

bqhyan bu gecede neler duyacaktı? 0 an a sen ımıtıın... :r alman mevsuk haberlere göre meşhur 
Ne anlatacaklardı? Lüail sevinçle haykırdı: rek yanlış yoldan yürüdük. Babamı Amerika tayyarecilerinden Lindberg ya-

Biraz sonra üçü de ufak bir aalon- - Sabi mi Filip? öldüren siz değil, aynı gün eve ocağı kında Barselonda beklenmektedir. Lind· 
da toplanmışlardı. - Parisli kadın tamamen masum temizlemeğe gelen ocakçı idi mu- berg Cümhu.riyetçi Ispanyanın havacılık 

Lüsil, öfmü§ zannettiği Pariali ka- ve günahsızdır. O, insan havsalaaı- hakkak.. teşkilatını tetkik maksadiyle bu seya-
dm Üzerinden hili hayretli nazarla- nm alamıyacağı kadar müthi§ ve - Evet.. Beni mahveden alçağın bati yapacaktır. Salfilıiyettar kaynaklar. 
rını ayıramıyordu. menfur bir ıantajın kurbanıdır. adamlarından biri •• Fakat o da i§le- Lindbergin Nevyorkta bulunduğu ve 

Parisli kadın yqıyordu.. - Aman yarabbi.. diği cinayetlerini canı ile ödedi. Barseloııa gitmek niyetinde olmadığını 
ariali kadın • te burada ve keıidi - Bir anneyi. evladına karıı o- -BiTMEDi- söyliyor. 



G ·· zlerinden Kan 
fışkıran kadın! 

Ultra modern bir köprü 

llim ve fen dünyasını hayrette 
mucizeler gösteriyor bırakan 

"1 ~~38 ıeneai. Bavyerada, tepele- masına ne demeli? •• 
~ • ~arla örtülil yüksek bir dağın Buna da fen cevap veriyor : 
~~terinde, küçük bir köyün i.di bir «Uykunun neden ileri geldiği he-
t.tnde oturan çiftçi (Neumann)ın nüz tamamiyle malum değil. Niçin, 
s:arıaı bir kız çocuk doğuruyor. neden uyuyoruz? ... Umumiyetle ka
l..-Cocuk, diğer köylü çocuklarla bul olunan faraziyeye göre adelab
~rahcr büyüyor. Anaaına yardım mızm çalıımasından mütevellit yor
'dılyor, babasiyle tarlaya gidiyor, gunluktan .. 
~ lfıyor. (Terez) yemiyor, çalçnıyor, yo-

if 
Bu ıuretlo yirmi aene geçiyor. rulmıyor. Şu halde uyku ihtiyacı 

erez güçlü kuvvetli bir kız olu- hiuetmemesi tabiidir. 
1°r. En kuvvetli erkeklerin bile Yemeden durulur mu? Doktor 
kaldıramadıkları yükleri, yüz ki- (Gabriyel 

1 

Lovonj}un (Hipo1aat) 
~~ltık çuvalları omuzunda tatıyor, adlı eıerinde dediği gibi : «Eski de
nıç bir ağırlık duymadan uzak virlerde mucizeye hamlolunan de
~~rlere götürüyor. Fakat sünün va.m1ı perhizlere mucize demekte ia
Lırinde bu kuvvetten eaer kalmı- tical etmemelidir. 
>'or. Bir fCY yemeden yaııyan adam-

l918 Umumi harp .• Köyün bü- ları görünce hayretten kendimizi 
lU.n erkekleri cephede •• T erez bir alamamakta mazuruz. Bence, ye
tvde hizmetçi .• Bir gün evde yan- mek yemeden Yllfıyanlar birer hu- ı 
-dın çıkıyor. Köyde ne tulumba, ne tadırlar. Bunlar garip bir tiptir ki 

e tulumbacı var. Yangını söndür- pdalannı doğrudan doinıya günq
:"ek kadınlara dütüyor. Kovayı ten, güneşin ziyalarından alular.» 
-.apan köylü kadınlar kofup geli- Doktorun bu sözü doğru olaa ge-
)'orla.r. rek .. Hakikat~n (Terez), güneşli 

r erez; duvara bir: merdiven da- günlerde yatağını evin önün~ çıkar
~~or, Jca'Clmların. çeşmeden dol- hyor, uzun ıt)üddet ~ette l<alıyor. 
Clurup 1retirdikleri kocaman kova- (T~ez) in ,göaterd,iği m1,1cizeler, 
~rı alıyor, pençereden aletin üa- bir çok meraklıları, bulunduğu kö
,'llne b91albyor. Fakat, bir t•raf- ye celbetti. Köy, bir zivaret yeri ol
~an atetlıi ııcaklığı ile terliyor, di- du. Almanyadan, ve dünyanın her 
ıer taraftan üzerine dökülen au· yerinden bir çok ziyaretçiler gelme-

lıl-.rın teairiy)e ütüyor, titriyor, ni- ğe batladı. 
ayet yoruluyor, merdiveni tutan Her hafta, muayyen günlerde 

l>armakları gevtiyor, birden bire gözlerinden ka lı yaşlar abnakta 
)'ere dütüyor. devam ediyordu. 

Bu sukut neticesi bel kemiği ye- Kendisi."li görıneğe eelenlerin onu 
tinden oynıyor. Kulakları sağır kolaylıkla bulabilmeleri için istas
t<Szleri kör ·oluyor. Bütün vücudu yondan evine giden yolu üzerine 
~elce ujriyor. · Tedavisine çalııan kısa fasılalarla haçlar dikildi. Bütün 
doktorlar iciz kalıyorlar. gelenler, bu hadarm önünde diz çö-

Nihayet, «Hastayı kendi haline küp dua ediyorlardı. 

~:;;;«.~\ - ~d 
Resmini gördüğünüz bu muazzam köprü, Amerikalıların her ıeyin büyü-

iünü yapmak iptiliJannın bir öm~ d&ba vermektedir. Bu köpril 1939 
NevyorJc fuarında .ergİnin pavyonlan üzerinden reçecelı: olan Ultra modem 
bir köprüdür. 

1 1 

Yeni Holanda veliahdı 

bırakmaktan bqka çare yok. Belki Bazan ziyaretçiler pek çok olu
Zanıarila kendi kendine iyileıir .. »di- yor, tıpkı sinema ve tiyatro kapıla-
)'orlar, çekilip gidiyorlar. · rmda bekliyen seyirciler gibi evin _ . . . 

Doktorların L:- 9üpheaiz teselli 1_: '.J• ·ı· l l bek HoJanda V~iahtı PrcnsC1$ Juliananın Klıscmız Holanda velıahtının kızını~ ya· 
.a-1...._ • • •. ~ •• ·~ Kapısına om ıyor ar, saat erce - . v v • • • 

·ll\-"111 aCSyledilden bu ao%ler dogru .,._ li • l d Nih t k hır kız çocuk pogurdugu malumdur. Ho· rın Holandaya kralıçe olacak olan pren• 
L y• yor ar ı. ı aye , eve, genç ızm ı . 
~ror. ·Teru iyilefiyor. Gözleri açı.. • • l ~ ılandnda bu hadise hala devam eden ~en· sesi göstermektcdır. . 

., L • • .... yanına gırıyor arcıı .. 
11yor. Kulaklari qıtiyor. Bel kemigi n.: . b. k • l .. d liklcr ve tezahürata vesile olmaktadır. 
de v'--L • li . ~mır . r ı aryq a ı~n e ~ıanmış • · ı 

,erme ge Yor. ·f b. .. t ·· .. l · B unla beraber n . d in zayı ır vucu , yuzu mumu gı- r:z7777??XY7,7lf'Z7.7~ı2"~J 

~a, :ıwmc1a ~ ~:~i;ie a d~i~ ba1cai aarıb •. yarıahac.ı·~kgözlennden kanlar [ı B O R S Aj'.7 Tat ehe velileri ne· 
1 • ...::Li ~ be l d n ır m u ... . ıt.nırwn• gau re er pey a · Ders ydı irinde ilk ve orta okw -1-._., ' (T . ) ·· t d·~· . 1 , - ·· ----- ır 
o uyor ve bu haliyle tıpkı çarmıhtan erezın goı er ıgı mucıze er "OZüM · öiı'.enicilerinin eski özel bir öğret-
İndirilen ]uya benziyor. O zaman-j dyaln11~. b'O sahyd~kI:ıkım.;zdan 

1 
~t 1!>8 Inlıl~,r idaresi s.' 'men elinde olgunlaıtırmalannı isti-

'.dan L-1 ne yeyor. ne ;,.n,or ve ne eği ır. a a at a eramet erı e p yen velilerin t%inir Bahç' ecller Han :.L U'C&~ ~·, r· 162 .. faci 14 .. 
ge uyuyQr. var. 160 A. R~ :ür.ümcü. ~3..70 4 nmnarada M.' Z. müracaatleri. 

1922 _ ... ı N I Hi" okuması, yazması olriııyan ı 6 · ( "') aen..a oe yortuaunda pa- % 99 Alyoti biraderler 15.50 .: ., 
pazlı~a namzet ~ir gene~ boğaz;ı,n- ve kendi lisanından başka bir dil 65 F.snaf banknsı ~a--uoza.--rg".2'7.XZa 
dan muztarip olduğun~ ifitivor, bu b.i1miyen. bu ~.ö!.l~ kızın günün bi- • 14 
baat•1.!::...- kendia· e 1 •" d _ nnde asrı ve olu lıaanlarla serbestçe 64 

M. j. Taranto 17.20 
.. UKua m ge meaı ve e k · v d .. "l .. t'' 59 K. Taner J:l.50 

likanlınm iyiletm~ai için dua edi- on~§tugu a g~r~ mut ur. . . . 22 Ş. Riuı halef. 14.50 
· 7or. Biraz 10nra '-?oğazında tiddetli Sonra (tsa) gıbı hastaları ıyı et-

Lir a~ bqbyor. meğe baflamlJ. Şu farkla ki, laa, 14 Vitel '13.25 
tnaanlann yemed • _.ı_ ufcak bir el hareketiyle her hangi bir 1~ Aksc1d bank.ası 13.75 en, ıçmcuen on . • ı 

OQ bet gün yqadıkları çok görül- hutahğı iz ve eser bırakmadan ıyı 9 Albayı;ak 16.50 
rnU,tür. Likin bunlar bol bol ıu ettiği halde köylü kız, bu hastalık- 8G4 Yekun 
içiyorlardı. ' ' lan kendi vücuduna nakletmek su- 225087 A 

Halbuki (Terez) ıu da içtniyor, retiyle iyileştiriyordu. ~ihaye! ka- 225951 t 

15 S. Erkin 

uyku da uyumıyor. Yalnız haftada yıptan da haber vermege, yanı f~l
be, aaat gözlerini kapıyor •• itte 0 cıhğa bafladı. Falcılara kartı pek ııd
kadu.. det1i davranan hükümet, gen~ km 

km k . ted. 128079 

INCIR 
6 6 

J. KALOMENI 
Gazi Bulvarı .. Borsa sarayı 

karşısında : Telefon No. 3402 
IZMIR Bu aöylediklerimiz (Terez)in ya- sorguya çe e ıs ı. 

· kınları, komıuları tarafından görül- Hayret! Köylü kız ortadan kay- 128091 Her dnı el ve elektrikle 
nıiif veya uydurulmuı teJler değil- boldu. Şimdi nerede? Bir dost evin- 17/2/938 Çekird~ksir. üzüm orla liat- müteharrik YAZI ve HESAP 
dir. Müteaddit doktorlar tarafuidan de mi, aaldı? Yoksa manutmn bi- leri : " · makineleri mükemmel ve temi .. 
Uzun müddet göz altında bulundu- rinde mi? .• Bilen yok.. No. 7 12.75 natlı olarak tamir edilir. 
rularak teabit edihnittir. No. d 13.2& daimi abonman 

d~T=~~~ .,:ı;;::.~~: a;:rı: Kupa maçlarında ~:: ~ ~!:~: 
len bir 

0

adaınm yaralarına benziyor. 11 

ANKARA RADYOSU 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30-12.50 de muhtelif plfı.k ne~
rlyatı, 12.50-13.15 te Plilkı Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 13.15-13.30 da da
hllt ve harici haberler, 

!Jtşam ncşriyatıı 

Saat 18.S0-18.35 te plAk neşriyatı, 18. 
35-19.00 da Ingilizce ders: Azime Ipek, 
19.00-19.30 da Türk musikisi ve halk şar-

1 
ZAYi 

lmıir Esnaf ve Ahali bankasi AJa. 
tehir §ubeıinin 7596 defter ııra nu
marasında kayıtlı bulunduğum 20 
liralık hiaaeme ait birinci apel mak· 
buzumu zayi ettim. y eniıini ruaca
ğundan kaybolan 18/5/930 tarihli 
ve 317 makbuz r.umaı-alı on lirayı 
muh!evi makbuzun hükümsüzlüğü· 
nü ilan eylerim. 

Salihli Yqil Kavak köyü liarzİ· 
mi Mehmet oğlu MEHMET 
18 - 19 - 20 (286) 502 

kıları (Hikm~t Rlz.a v& arkadaşları), ı•m:zı::r.ı•:ı1&11*1'o'l&ı>E2ı:ı2ıııwmaız:z2'!.?mm
l9.30-19.45 te saat ayarı ve arapça ne1'
riyat, 19.45-20.15 te Tllrk musikisi ve 
hallt şarkılan (Servet Adnan ve arka- ' 

daşları) 20.15-20.30 da Konferans: Pa
razitolog Nevuıt, 20.30-21.00 de &Uo
fon solo: Nihat Esengin, 21.00-21.15 te 
ajaN haberleri, 21.15-21.55 te karışık 
plak neşriyatı. 

ISTANBUL RADYOSUı 
öğle ne§rlyatı: 

Saat 12.30 da plakla tUrk musikisi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plAkla tUrk 
muslki!l, 13.30 da muhtelif pllk neşri
yatı. 

Akşam neşriyatı.ı 

Foto Kemal 
Hükilnıet kaı'§ısında Mollazade 

han birinci kat No. 1 ... 
Fevka!Ade nature1, ve normal poz

lar, Kart ve ağrandismanlar, gayet 
ehven fiaile öğrencilere yUzde 25 
te.milAt vesikalık resimler hemen 
verilir. 

1-10 S.T (261) 

ZAYi 
lzmir Öğretmen_, okulundan aldi, 

ğun 102 numaralı tasdikname7' 
kayt;ettim. Y eniaini alacaiımdan es
kiainin hükmü yoktur. 

CiHAT EViN 
517 (291) 

._....11!11 ...... ~ .... ml!l!I .... ~ 

Yurt Şarapları 

Saat 17.00 de InkılAp dersi.: ttnlversl
:teden naklen, Recep Peker tarafından. 
18.30 da plA.kla dans muslkbi, 19.00 da 
Ali Klrni AkyUz (Çocuk terbiyesi), 19. 
30 da Beyoğlu Halkevi gösterit kolu ta
rafından bir temsil, 19.55 te bôrsa ha
berleri. 20.00 de Mustafa ve arkadaşları 
tarafından tilrk musİldsl ve halle şark:ı-
ları, 20.30 da hava raporu, 20.33 te Ömer Her nevi praplannı zevk aahibl 
Riza tarafından arapça söylev, 20.45 te muhterem mütterilerine takdim 

Muzaffer Güler ve arkadaşları tarafın- eder. 
dan tilrk musikisi ve halk şarkıları. (Sa- Yapun yeri! Yol bede.ten Kü-
at ayarı), 21.15 te Necmettin Riza ve çüJc Hamam .okak Nu. 3 
arkadıu:ları tarafından türk musiki.si ve Sau, yeri: Yol bedesten ağzmda 

..,. tütüncil Bay Etem RUhi. 
halk şarkıları, 21.50 de orkestra, 22.45te 
ajans haberleri, 23.00 te plrucla sololar, iirilma•m••ım~lll1•3•miıı( •16•211>_. 
opera ve operet parsalan, 23.20 de son 
haberler ve ertesi gUnUn programı. 

AVRUPA ISTASYONLARiı 

SENFONILER: 

Dr. Operatör 
Faik lbrahim 

21 Varşova: Leh filhannon.i.si, 21 U- Fransız hutaneıiyle alikam kat 
ypzig, Drest filharmonisl P!izner, Ber- mamtflır. Hastalarımı Kemeralh Bi
lioz, vs. 21.il.5 Peştct Macar :fillıarmonlsl rinci Beyler :aokağuıda DİKİ ~ 
(Beethoven, Sc.h1.U'llmlt C. Franck). muayenehanesi alt katında kabul 

HAFH" KONSERLER: ediyorum. 
1-13 (197) 

7.10 Berlin kısa dalgası, Sfl"'bah:konseri 
8.15 devamı. 9.30 Berlin k& dalgası, 
Hafif musiki 14.15 devamı. 13.10 Bilk- ------------' .. 
reı: Romen musikisi 14.30 Plak 14.15 
Parb kolonyal: Plrut (15 ·keza) 15.15 
Berlin kısa dalgası. Piyano ve bando mu
zika, 17.45 Berlİ!l kısa dalgası. Hafif 
halk musikisi. 18.05 Bükreş: orkestra, 
18.30 Peşte Çigan orkestrası, 18.50 Ber-, u 
lin kua dalgası, Karışık halk inusiıasl 
19.15 BUkr~. Konser, 19.3S Peşte, rad
yo orkestrası. 20 B~rlin kısa dal~ı. 
Orkestra konseri, 20.05 Bilkrq: Org 
kon.seri, 20.45 Viyana: Modem. ballad
lar, 21 Belgrad halk musikisi, 23.20 Vi
yana: · Romantik ko~ sUiti, 23.30 U
ypzlg: Gece musikisi. 

ODA MUSIKISL: 
10.SO Berlin kısa dalgası, Oda musi

klsi konseri (Baeh) 17.45 Prag: Yaylı 
kiıartet konseri. 

RESITALLER: 
16.30 Berlin kısa dalgası, Keman ve 

yaylı illetler, 17.15 Varşova: Sopran, 
tenor, orkestra 18.1~ Varşova: Piyano, 
~ şarkı. 20.10 Viyana, Craz: Halle ha
valan. şarkılar, 22.30 Belgrad. Halit şar
kılan. 

DANS MUSIKISiı 
20.45 Stokholm. 23.20 Peşte. 

., ',,.. ' 
Wl!MIN9 

- jEl!EKTRIK- . 
MOTORLERI 

Sanayide Siemens Motör ve 
malzemesini kullanan rahat ed 

M. TEVFİK 
BAYKENT 
METALLUM 

lambaları deposu 
Pettemalcılar 77 /79 

Telefon : 3332 

A I 
No. 16.50 

Söylendiğine göre, vecde geldiji, rsen a 
iatiiraka da1dıjı inlarda T erezin ya- ZAHınE 
ralan kanıyor Ye bu hal ekseriyetle 362J çuval Buğday 5.25 

haftanın perteınbe ve cuma günleri 375 çuval Aipa 4.125 
Dünya mobilyacılığının 

va.ki oluyormuı. Guluızlıktan, uy- Mag" liip oldu 62 çuval M. D. 
kuauzluktan zaifa dü_şen, kanı aza- 177 çuval Nohut 

4.15 

6.25 
lan bir kadının yaralarından müte- Londra (P.S.) - Ingilterc kupası 
nuıdiyen kan akması cidden J&Jıla- maçlarında beklenmiyen bir hldisc oldu. 
cak bir fCY değil mi ? Arsenal, Preston takımına 0-1 yenildi.. 

30 çuval Susam 

201 kental Palamut 
594 balya pamuk 

340. 

31. 

15.75 

505. 

45.50 Dahası var : Kanlı göz yqlan Preston takımı geçen sene ikinci küme
dökerek ağlaması!.. Bu, ille defa den birinci kiimeye on altıncı sırada 
1926 senesinde, mukaddes cuma geçmiş, kupa maçlarında altıncılığa ka- ...... _. .. _.._l!!l!llııtm•l!lll! 
R'Ünü vaki olmu,tur. Hazır bulun~- dar yükselecek bir kudret göstermiştir. Paris akültesioden diplomalı 
lıınn rivayetine göre (Terez) in Bilhassa meşhur Bastinin karşısında gü- Dlf tablplerl 
gözleri birden bire kanla dolmuı, zel bir oyun çıkaran Loynan bu neUce
sonra ye.naklarından &§ağı akınağa nin alınmasında müessir olm~ur. 
ba lamı§.. Maçların daha aynı derecede sürprizle 

Uyumadan yqanabilir mi? .. Evet karşılaştığı diğer neticeler şun1ardır: 
Önırünü uykusuz geçirenler pek çok. Mançestcrut-Brendforf u 0.2, Şarlum
Unıunıi harpte aldıkları yara!arın Aston Villa ile 1·1, Şestrfild-To~nhamla 
tesiriyle uyuyanuyan, uyumadan 2-2 berabere kalmışlardır. Huddersfield 
Ya§ıyanlar var. Liverpolu 0-1, Mançcster Siti, Lütlonu 

Acaba (Terez) in uyumamasına 1..3, Sundcrland·Bradkordu 0·1, Yark, 
•ebep, belkemiğinin yerinden çık- Middelburgu 0-1 yenmişlerdir. Aynı de
hıa.sı mıdır? Harpte yaralanan u- recede büyük bir sürpriz de üçüncü di-, 
kerlerden bir çoklarında bu hal gö- vizyonun sonuncusu olan Yark'ın birin· 

Mtmlelut hastanesi dış tabıht 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı rr.u ıyenehanelerinde 
kabul eder!er. · b 'a 

~--~~u:.... ...... ~~~'---~~~ 

1938 
Modellerini 

Haraççı kardeşler 

5 Şubattan itibaren 
Vitrinlerinde zevk sahiplerine teşhire başlamışlardır. 

~ı ........................................................ ımı 
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iLAN 
iktısat vekaleti 
müdürlüğünden: 

• 
ıç ticaret umunı 

30 lkincitefl"İn 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edil
mİf olan ecnebi tirketlerinden (Sokoni - Vakum Oyl Kompani 
lnk.) fİrketi Türkiye umumi v$ili haiz olduğu aalihiyete bina
en bu defa müracaatle tirketin lzmir tubeıi muamelatını 31 Bi
rinciki.nun 1937 tarihinden itibaren tatil ettiğini bildirmit ve li
zımıelen veMiki vermittir. İzmir tubeainin bütün muamelata 
bun(an ıonra tirketin lıtanbuldaki merkezi idareıi tarafından 
tesviye ve ifa edileceğini ve bu itler için alakadarların meıdut 
tubeye ait bilcümle muamelatın teıviye ve taıfiyeıine memur ve 
tevkil edilmit olan tirket memurlarından Bay Con E. N. Rug'e ve 
icabında Umıat Vekaletine müracaatleri ilin olunur. 

20/1938 
Pul 

T.C. lktııat Vekaleti 1c Ticaret 
Umum Müdürlüğü resmi mührü 

ve ımza 
Umumi No. 142 Hususi No. 1/10 

ltbu ili.n suretinin görülen aslına ve dosyamızda alıkonulan 
nüshasına uygun olduğu bilmukabele anlatılmakla tasdik kılın
dı. Bin dokuz yüz otuz sekiz ıeneıi ,ubat ayının on yedinci per
,embe günü. 

T.C. lzmir Oçüncü Noterliği resmi mührü 
ve F. Tenik imzası 

519 (293) 

Türk sanayi ve ticaret anonim şir
keti meclisi id:1resi reisliğinden: 

Şirketin lıiıaedarlar umumi heyeti senelik adi toplantııı 21 
Mart 938 Pazarteıi günü ıaat 1 O da lzmirde Hacı Alipafa mey
danmda T-ürkiye palamutçular Anonim tirketi merkezinde yapı
lacakbr. Toplantıda konutulacak itler ataiıda yazılmıthr. Top
lantıda hazır bulunmak iıteyen hinedarların içtima gününden 
bir hafta evveline kadar hiue ıenetlerini firket merkezine veya 
bir bankaya tevdi ederek duhuliye kartı almaları lazımdır. 

Toplantıda konuşulacak işler: 
1 - idare heyeti ve r.ıüı-ak"p raporlarının okunması 
2 - Bilanço kar ve zarar hesabı ile mevcudat defterinin 

okunması ve idare heyeti azalarının z"m:netlerinin ibrası, 
3 - Hiaıl olan karın sureti tevzii, 
4 - Meclisi idare az tarından müddeti biten bir azanın ye

rine ya kendiıinin veya bir batkaıının intihabı, 
5 - Gelecek sene için mürakip intihabı 
6 - Meclisi idare azaları hakkı huzurları ile r.ıürakip ücreti

nin tayini , 
7 - Müdurler tayini ile ücret ve aylıklarının tayini ve kendi 

azasından her biri ile her türlü ukudat ve muamelatta bu%unma-
sı için meclisi idareye salahiyet verilmesi. 536 (289) - . . ......... .... 

Karacabey ~arası Direktörlüğünden: 
~~elce ilan edilen altı bat ıa(kan İngiliz ıayından 19/1/938 

tarihınde yapılan arttırmada ikiıi erkek biri diti olmak üzere üç 
taya verilen fiat haddi layık görülmediginden bun!arm aleni art
tırması 21/2/938 pazartesi günü saat on bette Hara rnerkez"nde 
yapılacaktır. 

isteklilerin temir.atlariyle mezkur gün ve saatte müracaatleri. 
c826» 500 (287) 

O •zc iP"..._ ~ 

IZMIR BELEDIYESlNDEN : tarifi dairesinde hazırlanmıs teklif 
Beher metre murabbaı bet yüz mektuplan ihale tarihi o1an 1 /3/938 

kunqtan 110 lira bedeli muham- lı ·· ·· · b ---•! M" v __ , · cadd ·nc1 1 aa gunu az~mı ı:td O"l e~e kadar 
111C1111 llllU' ftCIDIUettm esı e .. 
92 sayda dülckinm önünde 22 met- encumene verilmelidir. 
re munl&hk yol fazlaıı başkitip- 11- 15-18-22 451 (249) 
likteki prtnameıi veçhile 22/2/938 - Dol.uz yüz lira muhammen 
aab rünü aaat 16 aa açık arttırma bedelli, bir adet kızak üzerinde he
ile ihale edilecektir. lıtirak için aekiz li çukurluı tahliye cihazı teferrüatı 
lira yirmi bet kurufluk muvakkat olan motör, pompa, alıcı boru, veri
teminat makbuzu ile söylenen gün 
ve aMtte en~ümene gelinir. ci boru ile birlikte 1 /3/938 salı gü-
4--8--15-18 358 (200) nü s:ıat o~ alt•da açı!< eksiltme ile 

Basmahane yanında 33 ve 36 18_ satın a.macakt•r. Şartnamesi bashe-
7ıh adalarda heyeti umumiyesi iki kimlikten tedarik «!dilir. iştirak i-:in 
yüz elli bin liraya olup vahidi fiat 67 lira elli kuru .. luk muvakkat temi
cetveline tevfikan şimdilil., 70.000 
liralak kısmı yapbrılacak olan Garaj 
santral işi 25/2/938 cuma ~ünü ıa
at on altıda 2400 aayılı kanunun 
maddei mahıusasına tevfikan kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şu kadar ki 
bu işin 25 b. n r ltk kl611lınm 31 
mayıs 938 tar"' "ne kad r yap.ılmaaı 
mecburidir. Mütebaki 45 bin liralık 
lm1nı bir haziran 938 tarihinden iti-
ltaren yanılacal.hr. • 

M~teabbit mayii 938 ıaye5ine 
kadar teahhüdün 70 bin liralık olan 
kısmını da yapabilir. Ancak bedeli
nin 45 bin liraaı 938 yılı bütçesin
den verilir. Proje keşif ve tartname· 
leri bedeli mukabilinde baş mühen
dislikten tedarik edilir. 

Muvakkat teminat mikdan 4750 
liradır. İştirak için 2490 aayılı ka
nunun tarifi dairesinde hazırlanmış 
teklif mektupları ihale günü ola:ı 
25/2/938 cuma günü saat on bete 
kadar encümence l.abul olunur. 

10-15-18- 22 425 (243) 

nat makbuzu veya b:ı .. l.:ı teminat 
mektubu ile söy'enen gü, ve saatte 
encümene gelin· r. 
11-15- 18-22 (251) 452 

Beher tonu 66 liradan 2970 lira 
bedeli muhammenli 45 ton Motorin 
makina ve e!ektrik mühendialiğinde
ki mali ve fenni ı;artnameleri veAhi
le 2S/Zl938·cuma tünü aaat 16 ela 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. lt
tirak için ilri yüz yirmi üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile ıöylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

9-15-18--22 (233) 422 
2887 ayıL kanunun tadiline dair 

3323 numaralı ve 27/1 /938 netir 
tarihli l.anun Belediyenin ve mmta
kalar mn ilim tahtalarına aaılmıttır. 

516 . (290) 

Tevfik RiiJtü Aru bulvarında 22 z • 
aeyılı ada Üzerinde yapt rılacak ~- ay 1 
cu~ haatanef'inin poliklinik ve libo- 1ktısat vekaletinin S mayıı 1937 
ratuvar teıkilitmm 15 bin liralık 
inamı vahidi fiatler esaıı üzerinden tarihli ve 525 numaralı, fabrikamı-
1 /3/938 ıalı günü saat on altıda iki zm muafiyet ruhsatnamesi zayi ol
bin dört yüz dokaan aayılı kanun duğudan, yeniainin ahnmuı için 
hükümlerine tevfikan kanalı zarfla müracaat edeceiimiz malum olmak 
ihale edilecektir. Vahidi fiat cetvel- üzere ilin olunur. 
leri, prtname ve projeleri bedeli 
mukabilinde bqmühendialikten te
tluik edilir. Muvakkat teminat mik
d.n 1125 liradır. 

..... - 2480 -- ....__ 

cTURYAö-. 
Türlriy.e yaj ve mamulih sanayii 

Ltd. Şirketi 
1-3 (273) 

lzmir gümrükler baş direktörlüğün
den: 

1 - Gümrüklerimizde üç adetten ibaret 16 lira asli maatlı 
yere yazı makineıinde iyi yazı yazabilen talipler için müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanı 938 Şubatın 25 inci Cuma sünüdür. 
3 - imtihana ıirebilmek için memurin kanununun 4 üncü 

maddesinde yazılı evsafı haiz olmak fUlbr. 
4 - MüMbakaya girmek iıteyenler imtihan aününden enel 

b;.- dilekçe ve mektep f&hadetnameai, nüfus ömeii ve diier ve
saikiyle birlikte bat müdürlüiümüze müracaatle ibrazı lizımae
len diğer matbu hüınühal taJıadetnameai ve resmi doktor raporu 

I almaları ve keza imtihn aününden evvel bu belaeleri de ikmal 
ederek bat müdürlüğe setirmeleri lazımdır. 

5 - Taliplerin erkek olanların askerliğini ikmal edenleri ter
cih edilecektir. cAakerlik vesikasının ibrazı prttar.ıt 

6 - imtihan heıap, coğrafya, makine ile yazı ve tahrirden-
dir. lf>-17-18 (263) 474 

EYLUL 
Baharat Deposu 

Sayın mütterilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine çetit
lerini arttırmıf ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi taml
mıt HASAN ECZA DEPOSU müatahzeratından; çocuk ve ihti
yarlarımız için öZLO UNLAR, ,eker hastaları için GLöTEN 
unu, ekmeği ve ıaireıi .. Me,hur LIMON ÇiÇEKLERi ve muhte-
lif kokulu kolonyalar ile esanı, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çefİtli tuvalet etyası, ÇiL İLAÇLARINI İstanbul fiati üzerine aa
ltfa koymuftur. 

Zengin çefİtli dit fırçaları, dit macunları, garantili dövülmüf, 
paketlenmit baharat, yeni mahsul ıhlamur, salep .. 

ARTI elbise boyaları ve daha pek çok çe9itler. 
TELEFON: 3882 

No. 1526 FOC No. 1511 FOC 
DAlMON marka?. bu fcneHer iki yüz metre mesafeyi gösterir. 

Yapılış itibariyle Pil sarfiyatmı derece ile alır. Pillerin uzun müd
det yanması ve bozulmaman bu fenerlerin töhretini arttırm19llr. 
Bekçilere, Poliılere. bağcılara, rençbere ve her kese tavsiye ede· 
riz.. UMUM DEPOLARI : 

lzmirde : Saluhan civtıTı No. 28/9 Hüanii Öz lJJemİfli .• 
lstanbulda : Tahtakalede Jah Dekalo ve Şıı. 

esse sw--s .. 9 A 

Istanbul 11niversitesi artırma, eksilt
me ve pazarlık komisyonundan: 

1 - 379965 lira 88 kurut ketifli İstanbulda Cenahpafa 
hastaneıinde yapılacak Şirürji Kliniği binaıı kapalı zarfla ekıilt
meye konulmuttur. 

2 - Bu ite ait tartnameler fUnlardır: 
A - Ekıiltme tartnamesi 
B - Mukavele projeıi 
C - Bayındırlık genel fartnameıi 
D - Özel fartname 
E - Ketif cetveli, tahlil fiat cetveli, mesaha cetveli 
F - Proje 
iıteyenler bu •artnnmeleri ve evrakı ketif bedelinin yüz binde 

be,i niıbetinde bedel ile Güzel Sanatlar akademiti tatbikat bü
rosundan alabilirler. 

3 - Eksiltme 24/2/938 Per,embe günü saat 16 da Oniversi
te rektörljiğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18 bin 950 lira 
muvakkat teminat vermesi ve bundan batka a,ağıdaki vesika
ları getirmesi lazımdır. 

1937 ıenesine ait 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış in,aat müteahhitlik vesikası ve talibin kendiıi bizzat 
mühendis veya mimar değilse in~aat müddetince fenni meıuli
yeti kabul ettiğine dair bir mühendis veya mimarın noterden tar.
dikli senedini veyahut ta bir mühendis veya mimarla müttereken 
taahhüde girdiğine dair noter senedi verme~i. 

S - Teklif mektupları 3 üncü maddede yar.ıh ıaatten bir ıaat 
evvel ekıiltme komisyonu batkanlığına makbuz mukabilinde ve· 
rilecektir. Poıta ile gönderilecek mektupların en geç üçüncü mad
dede yazılı saate kadar gelmit olması ve dıt zarfının mühür mu
mu ile iyice kapatılmıf olması fWtlır. Poıtada geçikmeler kabul 
edilmez. «722» 

9-15-18-21 394/228 

Alioti biraderler eshamlı komandti 
şirketinden: 

Şirketimizin senelik heyeti umumiyesi ••ağıda yazılı hususla
rı müzakere ile karara bailamak üzere 1938 senesi martının 14 ün
cü pazartesi sünü ıaat IS te lzmirde Kizımpap caddesinden 
23 No. lı tirket merkezinde sureti adiyede içtima edeceiinden 
hiaaedarların göıterilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunma
ları ilin ohınur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - idare raporunun okunması 
2 - Mürakip raporunun okunmaıı 
3 - 1937 senesi bilanço Ye kir ve zarar hesaplarının okun

maa1, tasdiki ve müdürlerin :aimmetlerinin ibrası. 
4 - 1937 aenesi temettüüaün tevzii hususunda karar itaai. 
5 - 1938 seneai için mürakip intihabı Ye ücretinin taJinl. 

183 (288) 

tele 
L -

_,,. 
A YNl FABRiKANIN 

MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 

J 

MIELE Elektrik ıüpürıeleri. 
IZMIR ve civar umum Htıf de-

posu: 
MiŞLEN LASTiK 
ACENTESINPE 

Gai Bulvarı No. 11-21 
Telgraf: KAUKI - IZMIR 

9S9t :DOJaıaı 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

• 

Krema makinalan geldi 
Bu makinalar dünyanın her yerin• 
de ıütçülük aleminde büyük .a• 
ret kazanmıt ve en verimli mald-

ne olarak tanınmıtbr. 
Son sistem yeni mOdellerimiz 

gelmittir. ~ 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Ditleri ve dit etlerini temizleyip pırlanı. gibi parlatmak ve uma 
ömür temin etmekte rakipsiz hir kudrete malik dit macunudur. 

Sabah öile ve akıam her yemekten ıonra günde 3 dela 
diflerinizi lırçalayınız. 

lsK~~~d~~ ~e!!!~~~~~in~~~ ~Ruz lira ıs 
kurattan ibaret bulunan Sultan Ahmett~ Oçler mahallesinin ~~ 
meydanı caddesinde kain umumi hapiıhane binasının yıkılma it• 
kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuttur. tıteldilerin ketif ve 
prtnameaini ıörmek iıtiyenlerin teklif mektuplarile bu ıte ben· 
zer İf yaptıima dair vesika ile Ticaret odası vesikasını ve t 722 
liralık muvakkat teminatlarını 21 /2/~ pazartesi ıünü saat on 
dCirde kadar Milli Emlak müdürlüiüncle toplanan komisyon har 
kanbiına tevdileri Ye Mat on bett• de zarflar açılırken hazır IMa)-
lumıiaları. M. 810 6-10-15-18 386 (212 



~-· ... 
,_._\ .. PERLODENT.. dlf macununu 
t't,.cllİ edeceksiniz. -
1 ~ıra · aaızın bllcomıe ~ te;.ai'tt aıhhlyeslnl 
tıalı olan bu macun dlfferl çOrQmekten 
\"oru'• dit etlerlnf kuvvetlendirir; nefesi 
•erlnfetır. "_vl» tnsanın g6r0n0t ıfeılnl 

p•arbtll. 

TURAN rabrikaları mamu:atıdır. Aynı umanda Turan 
tuvalet Abanlannı, traı ıabunu ve knmi ile gllıellik krem
lerini kullanmıs. Her yerde 1ablmaktadır. Yaloa~ toplan sa
htlar için lzmlrde Gazi Bulvaranda 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz:. 

Posta Kut. 2z4 Telefon aces 

\ 
) 

~ 

Saç Eksiri 
Saçların döklllmesine ve kepeklenmesine mani o!nr. Komojen 

laçların köklerini kuvvr.tleodirir ve besler. Komojen saçlann 
~daaıdır. Tabii renklerini boımaz, latif bir rayihası vardır. 

0 1hojen Kanzuk saç eksiri maruf rczaneier~e ıtriyat mağazala
•tnda bulunur • ..., 
........................ ~*Cllll:~Mi .. ll!ml&mllll»~"!!lllm .. mlll ...... !l!l .. llllr:-. 

........... 11!!!~ .................................. t:mm - 144 '3! • • 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

lialka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim do!ayısile yeni çılcaıdığı kumaşlar: 

Sag-lam Zarif 
'< VE UCUZDUR 

iiıii".SATIŞ·'·' YERLERı '·ii· 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ııa.., ŞARK HALI T. A. Ş 
• 

Fiatt her keseye elveri•H 
BorGk radyolaren ·evsaf' 
-- ' ve kudretfna~ 1 

Lüks a6steriflr 
bir radyo . ~ 

1 WıAVEREREK ·S.PARTON 
~· ,. ALıNız , ',~a MODELi 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük ·Karıliçalı Han) 

,. .. O - I • • 0 ~ • o • • .. , 

Norveç;yan1n halis Morina balıkyağıdır. ilci 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

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

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür peraken
1

de ıuretile rekabet kabul et· 
mez: fiatler dahilinde satılmaktad.,. 

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

ı 'tı... . i ' .. ~ .~ ... . ~ 

BRISTOL 
-. 

Bey oğlunda 
w;2 111 

OSMANiYE. 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki oteldıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün J:.ge 
halkına kendisini aevdirmiftir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthlt ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

• M 
En korkunç düşman ve en 

mükemmel silah 

,4--~ 
--.. .. ""'"... -~· 

• 

Soğuk algınlığına lıarıı kend:nizi GRIPIN lcafeleriyle koruyunuz. 
SOOUK ALGINLIOI: Bat, dit, GRIPIN: Otümekten müteYellit 
bel, kulak ağrılarına sebep olur. haıtalıklara mini olur. 
GRIPIN bütün ağnlan dindirir. SOOUK ALGINLIOl: Kırıldık, 
SOOUK ALGINLIOI: Nezle, grip neteaizlik tevlit eder. 
ve bir çok tehlikeli haatabklar do- GRIPtN: K.ınklıiı geçirir. Neteni-
iurur. zi iade eder. 

GRIPIN 
icabında cünde 3 kate alınabilir. 

l•im oe markaya dikkat. T alılitlerinden •kr111n~ 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24.43 
Lllel'man Lines Ltd. 

LONDRA HA'ITI 
POLO vapuru şubat ortasında Lond

ra, Hull ve Anvcrsten gelip yük çıkara
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

CITY OF OXFORD vapunı mart ip
tidasında Londra, HuU ve Anversten 
gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaktır. 

TJVERPOOL HA1TI 
MARDtNlAN vapuru 5 şubatta Li

verpool ve Svanseadan gelip yük çıka
racak. 

MARDtNtAN vapuru 20 şubatta ge
lip Livcrpool ve Glasgov için yUk ala
cak. 

LESBtAN vapuru şubaf ortasında Li
verpool ve Svanseadan gelip yUk çıka
racak. 

DEUTSCH LEV ANTE - LtNtE 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg 

Bremen ve Anversten gelip yük çıka
racak. 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m.b.H. 

HAMBURG 
ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 

HREMEN 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 
ERNST L-M RUSS vapuru 17 şubat

ta bekleniyor. Rotlerdam tçin yük ala
caktır. 

ADANA vapuru 18 şubatta bekleni
yor. Hamburg ve Bremen için yük ala
cal-tır. 

ARMEMENT H. SCHULDT-Hamburg 
GLOCKSBURG vapuru 8 martta 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Bremcn içln yük alacaktır. 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 
BUCAREST 

OITUZ vap ru 22 şubatta bekleniyor, 
Köstence, Galatz ve Galatz aktarması 
Tuna limanları için yUk alacaktır. 

DUROSTOR vapuru 18 martta bek· 
!eniyor. Köstence, Galatz ve Galatz ak· 
tarması Tuna limanları için yUk alacak· 
tır. 

JOHNSTON VARREN LINES 
LIVERPOOL 

Tarih ve navlunlardakl değişiklikler- INCEMORE vapuru 27 şubatta bek· 
den acenta mesuliyet kaaut etmez. lcniyor. Burgas, Viyana, Köstcnce, Su· 
...,. av 0 aaı W LLJllO> lina, Galatz ve Ibrail limanları için yUk 

Fratelli Sperco ~~~k~~RSKE MmDELHAvsLmm 

Vapur acentası BAGHDAD motörU ma~SLo~larmda 
ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
OBERON vapuru 7/2/938 tarihinde 

beklenmekte olup Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg llmanlan için yük ala

bekleniyor. Dleppe ve Norveç için yillE 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
ESPAGNE vapuru mart ortalarında 

bekleniyor. Anvers içln yük alacaktır. caktır. 

STELLA vapuru 8/2/938 tarihinde AMERICAN EXPORT LINES 
beklenmekte olup yükUnU tahliyeden The Export Steaınship Corporation 
sonra Burgas, Varna ve Köstence li- EXIIlBITOR vapuru 20 şubatta bek· 
manlan için yük alacaktır. len!yor. Nevyork için yük alacaktır. 

UL YSSES vapuru 18/2/938 tarihin- STE ROY ALE HONGROISE 
de beklcnmeke olup yükUnU tahliyeden DA.NUBE MARITIME 
sonra Burgas, Varna ve Köstence li- DUNA vatıuru 25 şubatta bekleniyor. 
manlan için yUk alacaktır. Budapeşte, BraUslava, Viyana ve Llnı 

STELLA vapuru 21/ 2/1938 tarihin- için yük alacaktır. 
Illndaki hareket tarihleriyle nav· de beklenmekre olup Rotterdam, Ams-

terdam ve Hamburg limanları için yük lunlardakl değl~lkUklerdcn acenta me· 
ala,.:-ktır. suliyet kabul etmer. 

SVENSKA ORtENT LlNtEN Daha fazla tafsilAt almak için Blrtn· 
AASNE vapuru 7/2/938 tarihinde el Kordonda V. F. Henry Van Der Zec 

beklenmekte olup Rotterdam Hamburg ve Co. n. v. Vapur acentalığına mtlra· 
Gdynla, Dantzlg, Danimarb limanları caat edilmesi rica olunur. 
Isveç ve Baltık limanları için yUk ala- TELEFON No. 2007/2008 
caktır. 

FINN vapuru 22/ 2/ 938 tarihinde ge- cd er. 
lip Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dant- Daha fazla taEsillt için Iklncl Kordon-
zig, Danimarka ve Isvcç vo Baltık 11- da Fratelli Speroo vapur acentasma mU· 
manları için yük nlacaktrr. 
SERVtCE MARtTIME ROUMAI racaat edilmesi rica olunur. Navlunlar-

SUÇEA VA vapuru 14/ 2/938 ::ırihi~ dakl ve ilanlardaki değişikliklerdeıı 
de beklenmekte olup Malta ve Marsil- acenta mesuliyet kabul etmez. 
ya limanları için yük ve yolcu kabul Telefon : 2663/ 4111/4221 
~-- _ _, SZ'S 

Grip ve Nezleye 
30 kurufla silahlanmak gerektir 

( Korizol Kemal ) 
Grip, ·nezle ve enfluenza gibi mikropları ajız ve burunda 

yatayan hastalıklara kartı 

( Hilal ec7anesi ) ve ( Korizol Kemal ) 
ı \ , . 

. /. \ 

' '1 1 ,, \ ... 
- .. J 

HtLAI. 
ECZANESi 
KORIZOL 
KEMAL 

-
- Ba)'&m - Ka o fİf'? ( Koriz.ol Kemal) mi? 

Ka -Bilmem üzerinde (Hilal Ec%alle•i) yazıyor (Kemal Kfi. 
mil) yazıyor •• Eve! ~vet (Korizol Kemal) de yazıyor ••• 

-•w+ 

Bornova ziraat mektebi müdürlü-
"' o:ı d gun en ~ 

Cinai Adet Muhammen bedeli T eminati 
Lira Kr. Lira Kr. 

Yerli siyah vidalı iskarpin 85 - 90 Cif t 5 00 33 75 
Yerli lacivert elbise 85- 90 Takım 20 00 135 00 
Yerli lacivert mektep kas-
keti 85 - 90 Adet 2 00 13 50 

1 - Mektebimiz talebeleri için· yukarıda cinsleri yazılı elbiff! vo 
iskarpin 18/2/938 tarihinden itibaren açık eksiltmeye konulmuf 
olup 7 /3/938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü ıaat on bet bu· 
çulda mektepte ekıiltmeıi yapılacaktır. Taliplerin teminatlarını 
malıandığına teslim ve mukabilinde alacakları makbuzla eksiltme 
günü komisyona müracaatleri. 

2 - Bu ite ait tartnameler her gün mektep müdürlüğünde gö-
rülebilir. 18-22- 27- S 512 (292) 



SAYA 10 
i 

apon filosunun baş 
• 
ıra 

Yaz bidayetinde Cin • 

Çin 
1500 Japon askeri 

mitralyözle öld ·· rüld .. 
Hankov 17 (A.A) - Resmi Çin tel

unf haberlerine göre iki Çin alayı Tsi
ninge girmiştir. Sokaklarda vahşiyane 
muharebeler cereyan etmektedir. 
1500 JAPON ASKER! ÖLDÜRÜLDÜ 

Hankov 17 (A.A) - Çin tebliği: 
Pengpunun işgalidenberi Japon kuv

vetleri hissedilebilir h~ bir terakki elde 
edememi§lerdir. Ancak Hvnnhyuana ııs
ker çıkarmağa muvaffak olmuşlardır. 

Diğer her taralta ve bilhassa Hvainin şi
mal snhllinde Japonların teşebbüs etük
leri ihraç hareketi t.amamiylc akim kal
mıştır. Son iki gUn içinde nehr:i geçmeğe 
teşebbils ~en b!!Ş yüz Japqn askeri mit
ralyöz ateşiyle öldürülmüştür. 

Hvayuanda Japonlar §iddetli bir mu
ltavemel gö~rm.lşlerdir. Tingyuan da · 
Tsinpu ile Hvayuan arasında bütUn ta
arnız.lar püskUrtUlın~~ür. Çin tayya
releri dün Pengpu civarındaki düşman 
mevzilerini bombardıman ederek çok 
ağır zayiat verdirmişlerdir. 

Çan - Kay ; Şek 
Şantl vilayetinin cenubuna doğru hü

cuma geçtiklerini ve Sarı Nehri g(?çtik
lerini bildirme)dedirler. 

Vuhu civarında oldukça mühim mu
harebeler olmaktadır. Bir Çin müfrezesi 
şehre pek yakın blr yere ilerlemeğc mu
vaftak olmuşsa da dilşman topçu ateşi 
önünde gerilemeğe mecbur olmuştur. 

Tokyo, 17 (Ö.R) - Bir martta baş
lıyacak yeni mali senede fevkalAde hhrp 

SOVYETLERLE Bffi HADISE masrafları için dört milyon 800 bin yen 
tahsisat ·vardır. Bunun üç milyon 250 

bin ycnl harbiye, bir milyon 50 bin ye
ni bahriye ve mütebakisi ihtiyat bütçe
slndedir. 

Tokyo, '1 (ö.R) - Japonlar Ting-Çan-

- Japon harbının soı1a 
v f • 

erececegını umuyor 

Holivud v ·yetin hülisası ş dur: 
Bir cehennemdir ''A vustury aya bir tabanca uzatıldı 

• 
Güzel bir Fransız yıl
dızı bu cehennemden 
kurtulmağa can at

tığını söylüyor 

Ms."'"f Fransız sinema yıldı:Janr.dnn 
Mirey Balin kıt b~!angmnda bir kaç fi-

1 

lim ç:?virr.ı~k üzere bir Amerikan stüd-

yosu i!e parlak ve z~ngin bir mukavele 

i
l iımalamt§ v~ sevinç içinde Holivuda gİt
~ti. Bu güzel artisti.., büy~ ümitlerle r 
! cittiji sir.ema payttahtından Fransaya 
1 dönmek üzere old:ığu haber veriliyor: 1 
1 Kalifo:niyada birkaç ay kalmıı olan 

1 
Mirey Bruin Holivudu, bir daha dömne

I mek üze:-e tcmeUi terketme karannda ol· 

ve inti ar etsin diye 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hitlerin talepleri 
çok daha ağırdı. 
Şuşnig bunları tam 
bir teslimiyet say· 

g dığından bir kıs-
• 
: mını redde mecbur 
kaldı. Fakat Hitle 
Tin Viyanaüzerin
deki nüfuzu inkar 
edilmez bir mahi-

~ı:-""7r.nımm~~, ~ ~~ 

bırakıldı,, 
yısiyle her :zamanki kadar ltalyadan rnü· 
zaheret ıörme~tir. 

Avusturya kabines.inin ilk hareketi 
memleketi terketmemİf olan bütün aiY•• 
si mücrimler için wnumi bir af ilin edil• 
meıir.i Miklasdan istemek oluıtur. 

BERUNtN FtKRI 
Bertin, 16 (A.A) - Siyasi ınahafil 

B. Hit•~r;n Rayiftagdaki ıöyliyec:~ pıJ• 
t-ıkt.l ı'l '1.lsturya ile Abriany aras111d•" 
t_• • • ~•- l l •• I. • •!L-• . .Jjl• r.ı rn\12naere er e mUJtere.en ib.u .... ~ 

mit olan kararlardan uzun uzadll 8 

bahsetmesine İntizar etmektedir. 
Ayni mahafl Avusturya tarafuıcitıl\ 

ittihaz edileceii ;tan ~ilmİf olan tı~· 
birlerin neırindcn evvel daha derin l '.t 
hükilm -.ermekten İltinkaf etmektedir· 

g Berlin, 16 (A.A) - Hu .. jamı m1
• 

duğunu bildirmİJ ve bu kararı verdiren yet almıştır... i habiri bildiriyor: 

'ıebepler ha.klanda ıunlan aöylemiftir: •••••• •••• •••• •••••••••••••••••••••••:.: Siyasi Alan mahfilleri :"'eni Avuıtor~ 
_ a Holivudda sıkılıyoncn. Adeta l Roma 17 ( A. A) - Havas ajansı ya kabinesinin ·lnmılma:mıcian do!:ıY1 

~tlıyacağnn. Burz.ya ne ümitlerle ıel- muhabirinden: DM!nmmıİyetlerini beyan etmektedirlef• 
mi;tim. Ben burada ne;e bekliyordum. j Avuıtmya kabinesinde yapd1111f olan .. t j Bu mahfiller kabinenin tanı e,elılıülii i!• 
Halbuki etraftinda ağır bir ciddiyet gör- tadilat Romada hayret uyandınnam.ış- ~ Wı:ı"" Avulturyada umumi af ilinmı Avuttur• 

1 ta. Zira Bercbtespden ıöriifmelerin- A ıı_ .. turiJa şansölyesi B. ::juşni1 ya • Almanya fünasebetlerinin iyi)etJl'.ıt• 
~-""""'~~- ' d v ı1 b0 d laklı. el• ~ den sonra bu tadiliıtm İçtinabı rayri ka-ı Zannedildiğine göre son dakikada Jis- sme ogru at llUf il' a an le 1 jf 

-, bil naz.ariyle bakılmakta idi. tede yapılan tadilatın sırrı Almanya ta- melde ve bilbasaa Sayı lnİuartın d~ ı• 
1 

. . .. k . ..hye• 
~ İtalya hükümetinin Avusturya sİyue- rafından ıifahen verilen bir ültimatom ye ve emnıyet nezaretme tayını e7 .. ·f 

tindeki ıimdiki tahavvülü teshil edf!1:eği- ve manevra bahanesiyle hudut civann- tinin Avuaturya vaıiyetindeki rerıinl~ 
ni gösterir hi~bir alamet ~oktur. Fakat da Alman ordu una mensup bir kuvve- iuJe etmİf olduğunu beyan etmektedıı• 

'muhakknk olan bir ıey varsa o da bu ta- tin nümayifte bulunmU§ olmasıdır. ler. E'ff 
havvülün vuku:.ına mani olmak için ltal· Zannedildiğine göre bir nuınn kabi- Mill! MUHALEFETtN V AZiY , 

1 ya hükümetinin hiçbir ıey yapmamlf ol- neyu alınması talebi haricinde Almanya- Viyana, 17 (~.A) - Neue freid 
dutlıdur. 7a geni~ mikyaata müsaadetta bulunul- presse gazetesi kabinedeki son tadil use; 

Mo kova 17 (A.A) - Tos ajansı, Ja
pon gazeteleri tarafından neşredilen ve 
14 Şubnt tarihinde Progranltnnaya ya
kınında Sovyet-Mançuko hududunda blr 
hadise vuliubulmuş olduğuna dair olan 
haberi tekzip etmektedir. 

YAZDA MUHASAMAT BITECEKMIŞ 
gın yirmi mil ~imalinde Ley - Ho rnev
kiini işgal ettiklerini bildirmekteclirler. ' 

DEctŞtKUctN MAHlYETI muştur. rine Alman m~baripleri grubu olan ::. 
Viyana, 17 (A.A) - Royter ajansı REDDEDILEI'; TALEPLER DE VAR :~-:ıefet erkanının vatanseverler kof• 

uhab r • d Mesele timdi Almanyanm yapılan it- esmın mmtaka-.i konseylerine ve 
1 m A :urye; ~abinesi bu snbah nihayet lerden memnun olup olmadığını anla- poratif aıamblelcre ıireceklerini babeı' Ancona 17 (A.A.) - Amiral Yama

Dlota bir mlil~kat esnaınıda Çin-Japon 
muhasamatmm ynz bidayetinde hitama 
ereceğini söylemiştir. 

Amiral, Çinlilerin gösterme·, te olduğu 
muluıve~tin günden gline zaafa düş
mekte olduğunu ve yaz başlangıcında 

Çin kıtaatının Japonların ileri hareka
tına karşı mukavemet gösleremiycce'k1e
rini söyleml§Ur. 

Amiral beraberinde Anoone b~ 
koposu olduğu halde ~ehrin laştst me
zarlığına çelenk koymuştur. 

JAPON lLERt HAREKE'l1 

Paris, 1'1 (Ö.R} - Japonlar Uç kolla 

JAPONYANIN DENlZ StYASETl 

Tokyo, 17 (Ö.R) - Japon bahriyesi 
h:tihbarat servisi şefi amiral Yomnda 

Japon umumi efkarına gö.:-e deniz si
lahları yarışına nihayet vercçek bir an

laşma husulünUn mümkün olduğunu 

söylemiştir. Japonya Amerika ve Jngil

terc tar<\fından makul teklifler yapıhr
sa müzakereye hazırdır.· lngiliz ve Ame-

rikan filolannın kudreti karşısında Ja
pon filosunun bir istila gayesi yoktur(!) 

ve sadece Japon milli müdafaasının bir 

Aleti olup kimseyi de tehdit etmemekte
dir. 

~~ml!' .................. 111& .............................. oııma-. .......................... liillll .. 

Kutup denizinde 
Murmans buzkıranı 

dün hareket etti 

Hollyvodda sıkılarak Avrupaya d?1•-I 
mek istediğini sö11lir"l Fran.nz yıldızı 

MiTey Bolin 

vermektedirler. 
teıekkül etmittir. Seyysş lnguartm bü- maktu. Hitlerin Berıtagadende diier AVUSTURYAYA BiR ROVEL'V~ 
~ük bir ehemmiyeti olan dahiliye ve em· bazı radikaJ taleplerde bulunduğu fakat UZA TJLIJI 
niyet nazalığma tayini ile kendisine po- bu taleplerin is'afı Avusturyayı bilfül ,ti- }lr 
lis • ı · · k J k b-ı_ı__ .......:ı b' b" d 1 hal" . •. . • b Nevyork, 17 (A.A) - Nevyork 

I! erım ontro etme ...uum vcru· ı - ev et me ıetırecegı ıçm un- ald T ib . '---makat ind' 
mesi ve Alman dostu sayılan Scbmitin larm Şafnig tarafından reddediJdiv• r n une pzeteıı -t es 

iP yUJyor: 
hariciye nazırlığına tayini yapılan batlı- kaydedilmektedir. '\f t 

A vusturyaya bir rüvelnr uzatıldı. 
ca decruikli~i t.-.:L:t etmektedir. H"tl A t ba · • • tinin" • ta 

• ..,. • ~ 1 er vus orya ncı llY&Se - siy .. eten intihar etain diye bırakıldı. 
Bu smetle ŞuJnİg Hitlerin talepleri 

kartmnda boyun eğıniı bulunmaktadır. 

USTE GERl ALINDI 
Dün alqaın netredilen kabine listesin· 

de Seyu dahiliye nazın olarak ıöıteril
melde fakat polis itlerini kontrol edece
ii turih edilmemekte idi. Bu liste birden 
bire ıeri almmlfbr. 

mamiyle Almanyaya istinat etmeaini, Nnyork Tunes diyor ki: 
Avusturyanm .komintem aleyhindeki H"tl ·· · b • mab uı·· ,,ılt-ı er repmı üsnü nıyet ı " 
pakta ittirak ve adleri bir teıriki mesai- saadekirlıldar yapdması mümkün olıP"' 
ye muvafakat etmesini, Çekoslovakya ile b• · k ti1'4 yan D' teYı u-netle yapmak sure · 
dostluk fikrini terketmesini İlt-=•tir. L-..! • • .ı.Jıa. 

--r nancı 11yasette yeni bir ıayeye " 
ıT ALYA YARDIM ETMEDi ulllfb. Siyaset oyununda hikim olan dilı~ 

Zannedildiğine röre Şu§nia İngiltere, tatörlüktür. Çünldi demokrasi nıı.ııı-••• 
ile Mussolini arasındaki ,üçlükler dola· met rösterememektedir. 

~~~~~~~~~~~~..:._~~~~~~-~~~~~~-=-~~~~~-~ 

Berştesgaden anlaşması 
:::;· :=~=«..:ı~.:: :.::..:·:~: Küçük Antant memleketlerinde 
dimi bu cereyana kapbracağmıdan ve 

hakiki hüviyetimi, tahsiyetİmİ kaybede· bu··yu·· k bı·r su··k A netle ka 1 d ceğimden korktum. Fr~saya b~~: U rşı an 1 
Moskova, 17 (ö.R) - Kutup mın-ı mişlcrdir. Tayyareci grup alimlerine 10 ka bir kadm olarak donmek ihtimali 

takasındaki buzkıranların dün radyo günlük yeyecek götürmüştür. U. 2 · 1 · · d ... _ dik tt" B bauas 1 B d bCı· t.uy eranı .. uıı;e.n • ene L uru~ u apeşte 17 (Ö.R) - cPe~r Lloyd> leti ve Alman mi1Jeti için bir teminattır., retin Almanya - Avusturya nıUnast! ...ı 
ile bildirdiklerine göre saat 18.25 te SS tayyaresi de diğer bir pilotun idaresi ı imk h aıı d and ı b _,__ ı ..:ı..rte;-. ınsan ar ıçm ansız ay er ıy 11"· ı gazetes aşmruuılesinde son Avusturya Bu tedbir haricen sulhu temin etmek ve ]erinde yeni bir merbale teşkil e...-
2 tayyaresi Murmansk buzkıranından altında olarak saat 18.55 te Papanın tmkinsızlık peıinde koıacak kadar bu-, Almanya Mdiselerini tefsir ederken dahilen de on bir temmuz 1936 anlaş- imkansız del,rildir. jıf• 
hareket etmiştir. StrenSki tarafından kampı yakınında inebilmişse de uzak dala değilim. Burada boğaloyonmı. şunları yazıyor : Iki taral karşılıklı va- J ma.sı hükllmlerinln tatbikini mUmkün Yeni dahiliye nazırı için diğer ısr • 
idare edilen bu tayyare Pnpanin gru- kaldığından temas edememiş ve geri 0

0

züldükçe sıhhatim. d
0

e bozuluyor. Be.o 1 ziyetlerini .terketmi§ olm. amakl.a bera-!
1 
kılmak. üzere alının.ıştır. . . 'ı tan cBütün Avusturyada tam JUl!'. syo1l~, 

bunun kampına inebilmiştir. Bu grup dönmeğe mecbur kalm!§tı~·. Papanin b 1 ı. BB H 1 t~c» ki, bayah seven bır ınsanım, u neıesız wer · ıt er ve Şuşrug samımt . bir ı Aynı gazete yem dahıliye nazırının lizme iltihak> ofisi adlı yeni bır , ... 
fızaları 29 haziranda Molotof tarafından grup erkanının tahliyesinin ne suretle ı bv 

atmosfer altında, bu mevsimsiz ıklim anlaşnıa arzusu ve karşılıklı bir anlayış• Berlin seyahatinden bahsederken Al- kül tesis edilmiş ve dahiliye nazırı ~ 
sevkcdilen tayyare ile kutupla bırakıl- yapılacağı hakkında buzluranlardaki ı · 1 rd 1 ı d'dell 
dıktan sonra böylece şimdi ilk dcla "oln- heyetle temasa girmiştir. Kat'i karar içinde neıemi de, heyec~ ·da kaybe· ~öste~ı~ e ir. Bir taraftan Avust~a l ~n .. hük~etinin .1~ ~~uz anlaşm~ı' n~~ umumi reisi olmuştur. Şiın ı e,.ı!f.• 
rak harici dünya ile temas haline · gi;- bugün verilecektir. diyorum. Buraya gelmek ıçın nasd can 

1 

ıstikfl5.linınd Almanya tarafından, dıger t htikumlerının tatbıki ıçın alınan tedbır- 1 vilayet merkez.inde şubeleri ol&J_! : > 'I~ 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~a~m~~~~~l~hili~~~t~~~,k~m~~~~~~ 

1 d h 
kadar can atıyorum. Buradaki Jülu fa. Av~sturya tarafından tasdik ve kabulü ı edıyo~. . . . yılması için tertibat alınacaktır. ~· 

Sp an Ya a arp kat makinele§mİf, insanlıktan uzaklllf· yenı anlaşmanın iki esasıdır ve iki mem-' . :ans, 17 <?:R) - Vı~anada_n b~l~- ÇEKLER HADtSELERl sttl{C" 
mıt yddızJara benzemek istemiyorum. leket arasındaki iyi komşuluk münasc- 1 rılıyor : Dahilıye nezaretı servıslerırun LE KARŞILIYORLAR fili· 

-----L ek ül" ..ı. b ı betlerine esas tec::kil e<le~ektir. Bu 12 ' tevziinde bazı değişikler yapılmış ve Paris, 18 (ö.R) _ Pragdan bil<fıd ır.ı Ben, y..,.... __ , sevm , ıı mca ve o , :r 1 ıJ )lj" 

rahat nefes almak istiyorum, Holivudun şubat anlaşması bu itibarla Tuna hav- ı lağvedilmiş olan bazı .servisler iade yor : Çekska ajansı Viyanadan ıJ!I• 

Cümhuriyetçiler bir mu
vaffakıyet kazandı 

Barselon, 17 (Ö.R) - Milli müdafaa 
neznreti tebliğ ediyor : Estramadur cep
hesinde cümhuriyet kuvvetleri kudretli 
bir ileri hareketi yapmaktadır. Bir çok 
mevkileri ve külliyetli malzemeyi ele 
geçirmi§lerdir. Bu arada 110 milimetre
lik 5 top ve 12 mitralyözle 100 den faz
la esir vardır. 

Şark ordusunda dün zaptettiğimiz 

mevkileri geri almak için düşman Uıra
f ındnn yapılan hücuml:ır püskürt,ilmiiş
tilr. 

Salamanka, 17 (Ö.R) - General 
Franko karargahının tebliği : Siera La
ni mıntakasında son zaptettiğimiz mev
zilere düşman hücum etmişse de püs
kürtülmüş ve harp sahnesinde bir çok 
ölü bırakmıştır. 83 esir, 5 mitralyöz, bir 
çok otomatik tüfenk ve mühim mo.lze
me elimize diişmüştür. Del Rio mınta
kasındaki muharebede aldığımız esirle
rin mikdarı 500 kadardır. Bunların ara-
sında bir tabur kum::ındanı dahildir. 

Düsman· bir çok ölü bıralmustır. 

ıöhret ve dolarlannı değil .. Burası bir uısında da tesir edici bir tesir göstere- · edilmiştir. Bu tadilata göre eski kabine- uzun bir istihbar servisinde ~\l J.Jl1313. 
hayal cenneti değil bir boks ringi.. cektir. 1 de dahiliye nazırı iken yenisinde port- matı vermektedir : Berştesgadencle şJl" 

Buna mukabil Mireyin mukavele yap- YENl DAH.tLtYE NAZIRI BERLtNDE föysüz nazır olan B. Blez Osşenov yine Hitler ve Şuşnig arasında yapılaJla1<İııı 
lığı M. G. M. stüdyosu ıimdiye kadar j bir dereceye kadar dahiliye nazırı sa- laşma dairesinde Avusturyanın ]c1<et• 
~şi ıörülmemiı bir müsaadede bulun· Berlin, 17 (Ö.R) - Avusturyanın ye-

1 
lahiyetini almakta ve yeni dahiliye na- yatıştırıcı tedbirlerin yabancı 11ıcJl'lllıııısıj 

mUJtur. Bu müsaade ıudur: ni dahiliye nazırı Berline gelmiş ve zırıruı bilhassa polis ve jandarma kuv- ]erde pek yanlış anlaşıldığı ve JllıttedJf• 
Mirey 12 Şubat 1939 tarihine kadar Führerle uz.un bir mUlakatta bulun-' vetlerini idare ve kontrol vazifesi veril- tefsirlere yol açtığı iddia edilırıe )c ıc1l' 

Avrupada kalabilecek, bu müddet zar- muştur. l mektcdir. Berline hareketinden evvel~ Hadiseleri sükilnetle telflkl<l etJl'lc 85ıııo11 
fmda Fransa ve tngilterede istediği Jia- NlM RESMi BİR GAZETENtN 

1 
yeni dahiliye nazırı Poli~ ve jandarma 1 eder. Almanya ve Avusturya .~ ~111' 

dar filim çevirebilecek, fakat 1939 Şu- MÜTALAASI mümessillerini kabul ederek demiştir! teessüs eden emniyet havası ve 
1 et te~ 

batma kadar, yani bir sene içinde ıdı- ki : cBir Alman memur heyeti hiç bir 1 leket arasında siyasi mu karen olı1lıJı" 
bati düzelir ve Amerikaya gelmek için Viyana, 17 (ö.R) - Son Alman-' zaman vazifesinde noksan göstermez. Avrupa için bir huzur unsuru 111 P 
fikrinde bir değifiklik hasd olursa döne· Avusturya hadiseleri hakkında yarı res- ! Sizlerden Alman milletinin ve Avus- ı dır. Fakat bu işte Avusturyan ollıı1J 
bilecektir. mi cReichsposb gazetesi şunları yazı- 1 

turya vatanının ananelerine riayet bek-ı manyaya boyun eğdiğinden v~e1' ııb~ 
M. G. M. ıtüdyolannın bu genl§ mü· yor : Dahiliye nezaretine nasyonal-sos- t ]erim.> emri altına girdiğinden bahsetn ·pıD vt 

sa.edesi artistin Amerikada ne kadar se- yalistlerin itimadını tam olarak haiz ol-! Siyasi mahafil dahiliye nazırının Ber- ıı tir. Diğer bir manasızlık ~a, .daJe, b~i~ 
vildiğini ve Amerika filimciliğinin ona maltla beraber Avusturya vatanseverler ~ lin seyahatini tefsirden çekinmektedir- yana mesul mahafilinin fıkriJlC yt1Pıl9 
kadar değer verdiğini ı:öetermesi bakı- cephe~ine de sadakat yemini vermiş . ler. Bu seyahatin hakiki gayesi bilin- • cl Şuşnig kabinesi hnkJu;lda 
oundan _ e!ıemmiyetli .ıtörülınektedir. olan bir memurun tcu·ini Avusturya dev-' memektedir. Bununla beraber bu :ziya-

1 tafsirlerdi.ı. 


