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" Fransa Reisicümhuru Ye-
men imamının oğluna 

ziyafet verdi 
Paris, 22 (ö.R) - Reisicümhur B. Leb-

run ve Bn. Lebrun Elize sarayında Yemen 

1 
imamının üçüncü oğlu ve maiyeti §Crefine 
bir ziyafet vermişlerdir. 

1 

~- F1AT1 ( 5 ) KURUŞTUR Ciimhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin l.ıckçi6i, sobahlMt çıkar ıl11cısi gazetedfr YENl ASIR Matbaasında buıbnııtır 
~~~~~~~=========~~===~~~~~~===~~===============~~~~~~.;..:.~~~s 

Avam kamarası 
B. Edenin istif ası üzerinde 

devam etmiştir. Meclis geç 
siyasi münakaşalar 

vakıt reyinı verecek 
-------------------------------=-------

Muhalefet reisi Be Atli 
şiddetli tenkitler yaptı · 

/JQ§vekil B. Chamber:lain, 1talyanın İngiliz noktai nazarını kabul 
· ettiğini, B. Grandinin İtalyan cevabını Eden'in istifasından 

-.......:...__ . iki saat evvel getirdrğini söylemiştir 

1 •ı . Londra, 22 (ö.R) - Avam Ka-

ngı tere- maraaının d~n-ak~mki.ce~~i hak-
kında ,u mutemmım malumat ve-

,~-~-o--·-- · rilmektedir ; . Bay Eden istifası se-
l,- · ~ hepleri arasında' bqta ltalya i[e la-
l eni kararlar . panya hakkında kat'i teminat elde 

. . . 
Oref esindedir 

edilmedikçe ·n bunlar tahakıruk et
medikçe müzakereye gll'lfmenin 
muvaf,k olmıyacaği fikrinde oldu-

.... _~-An thon~istifası, de- ğunu söylemiş ve geçmİf tec.rübele-
-:'1l1ttasile A 1 ·. d b" bo b t ri hatrrlatm111tır. Nitekim geçen ae-
tır· r a emın e ır m a e- • b d .. ··- ~ '- l d 

ı }raptı nenın &§ın a, f1.UÇ muzaıı;;ere er en 
Daha b" h ft .. I ·ı· it 1 sonra bir cGentJemen'ı c.greement» >'a ır a a once ngı ız - a - • edilm. · Faka b · 

~: ~Örüşmcleri münasebeti ile or- ımzad h• klJlı. .. t unukü~.11
1?1=a1: ı "a çıka l h be ı · b" · • b ıın an 11' aç gun sonra ıyet ı 

ıoıı add rdı an Ma hr efrı ıkr Asıyası a- mikdarda balyan ispanyaya gönde-
lc) . P. en « u a aza ar> gaze- ·1m· b l d G b 

Crın ,.L"b I t l 1 b" ı·k rı ıı u unuyor u. erçe u sev-. 
le a 1 ~ l era )) gaze e er e ır 1 - ki t 1 tıı. b. t 
fi.:ı1 ·E.den aleyhindeki manevraları -~a mlmand~"!d8d. mede . 1•ebn~I' ırFakeca-t 
'"\IQetle t k't t ·kı . b' d vuz o a ıgı ı ıa ı ı ır. a 

tı:ı ( en ı e tı erı ır zaman a I it 1 b ld h k f · 
hu haağ) Dey]i Mey] gazetesi, hem, 

1 
a y~n~ u yo a :.:-~ e u;; .. an-

}' aberin doğruluğunda ısrar edi- ! ,~a d'" ~na muy· 
0 

• u~~~ 
ot, hcrn d B Ch be l · . k b' ıumse Ufunemez. me aynı aau~-
~İnde b et dT"~m r aı~ı~·· ~. ı- mada lngiltere aleyhinde propas_tım-
ii~iinü b~~ ? 1 ~ y$-m~~ı ~şur- darim ı,esileceği tasrih cdilmiıni. 

l'or ki c 1 ~yolr u. h1?1
1 

1 .a~ aşı ı- Halbuki bu pro-ı~gandıı .bütün 
tııllll n csag» ar teş ıs erınae ya- • • ddet" 1 d tti 
de . adılar. B. Edeni~. meçhul. §l 

8
- E'tJ e jvam e 

1 
· l .. b 

tı:ı~'~ltıların yeniden görülmesi mü-1 , · .
1 

len .1pa1?Y
0tabı::esle cı;!~tı tkike~-

~eucr ] A k d ı neunı e vazıye ın u o ara~ e 
·~ı ıy e vam runnrasm a sert .. . . B -L _ı L- lm'l l Ctini 1 .1. 1. - . h" P--.mı;?lır. u sr.ıın"-la u:yne ı e an-
M. 1_ , ngı ız genç ıgıne ıtap la l b" b" d "zl 
L4Ctıten k ]] d .. 1. k sma nra ır !f ar ınca tecavu er 
11~. u an ıgı ısnnın va ur ve 1 ~ B Ed 
yil .ıın ahengini hatırlıyanlar, ltal- - SONU DöRDONCO SAHlFEDE - . en 

la dl~ gö.rü~me meselesinde asla zaa- PR OFES OH R T' A V T'A 
di. "§roıyeceğini tahmin edebilirler- n GÔRE 

'İıı~ilhakika, B. Eden, kendi fikirle
~)' bdernokrasi davasında inanla 
trıtı! ulunduğu cephenin feda edil
ltqlaı bahasına Hariciye nezaretinde 
lir. tıııyacağını istifasiy]e göstermiş-

müzesi Kültüriz mir 
parkta yapılmalıdır 

i~ ~enç lngiliz diplomatı, Başvekil 
İ?.a_h oktai nazar ihtilafını §U suretle Güzel san'aUar akademisi mimari bö- rı ayrı izahat verilmiştir. 

ctnıiştir: 
tıSi . • . • 

lüm direktörü pro!csör Tavt, Izmirde Mütahassı.s raporda kendi görüşlerini 
Jtitiı Yaaetımıze verılmck ıstenen yaptığı tetkikler neticesinde Kültür ba- de izah etmiştir. 
,,..,~,; başkalarını bize eğilmeğe kanlığına raporµnu vermiştir. Bu rapor- Profesör Tavt Izmir miizesinin Kül
~lQJ-llr edecek yerde bizim baş- da Kız enstitüsü arsası, oı1a mektepler türpark içinde yapılmasını daha uygun 
ııctt 1 karşısında eğilmemizden ve Müzenin yapılacnğı yer hakkında ay- - SONU DöRDONCO SAHIFEDE

'1tl~!1 kalacaktır. ltalyanın bey- ~ 
'"til; el meaelelerde ve bilhm&a 
~ ereye karşı vaziyeti bu u•ule 
~,. ~ııru_lma11nı haklı gösterecek TEKIRDAGLI 

·······Fuar ...... 
•••••••••••••••••••••••• 

Polonya, litvanya 
ve Hollanda Fuara 
istirak etmek ar-
~ 

· zusundadır. 
938 Fuarı çalışmalarına 

hummalı bir faaliyetle devam 
.edilmektedir. Fuarın reklam 
ve propaganda işlerine bu ıe
ne husı11i bir ehemmiyet ve
rilmesi münasip görülmüş
tür. Belediye reisi muavini B. 
Suat Yurdkoru önümiizdeki 
hafta içinde Ankaraya gide
;ek luarrn reklam ve aliş iş
leri etrafında Türkoliıle te
ma• edecektir. 

Holanda ve Litvanya hü
lıümetleri 938 Fuarına İJtirak 
arz.uıu göstermişlerdir. Liv
vanya konıoloıluğu lzmir F u-

·: arı hakkında malümat iıte-
,• miıtir. Lehi.tan hiikümeti de 
Fuarımıza ifliralı ar.za1ana • · 
idıar edereh plôn gönderil-: • 
inesini ia"miıtir. . . • 

Yunani.ıan· pcwyo .. in~
'.alına aevam :edilmektedir. 

: l)ijir -Balkan devletlerinin 
: ie., ba ıene F aCIJ'ımı.za İftiralı 
E edecekleri ümit.ediliyor. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lsta.nbul - lzmir 

AKDENIZDf .. 
Yeni bir lorsanlık 
hadisesi daha oldu 
Paris, 22 (ö.R) - Akdenizde yeni 

bir koraaıllık bidisesi olmuıtur. Manil
ya radyo istasyonu tarafından elde edi
len telsizlere göre hadise ıudur: cPardo> 

1 adh Fransa vapuru Valensiya limanına 
15 mil mesafede bir tayyarenin hücu
muna uğramııtar. Tayyare vaplD'll kartı 
mitralyözle ateı &ÇllUfbr. Vapurda bir 
kiti ölmüıtür. Bir Fransız torpidosu hi· 
dise mahalline yetİ§mİft.İr. 

--=:---
Bir posta 
tayyaresi yandı 

Paris, 22 (ö.R) - Almanyada Ko
lonya ıebriyle Parla arasında ifleyen po... 
ta tayyaresi Almanyada uÇUt eaıuumda 

düterek f&nlDlf ve parçalanmqbr. Tay
yare mürettebatı kurtanlamamııtır. 

tıe V cıli konağı 

ENTERESAN BiR .JSTATISTIK 

lzmirde bekirl8r-·evli--. .. . . 

' ler ve ' boşanilla,tar '' 
lzmirde hac bina var bilir misiniz? • 

Adliyede ·görülen davalar· · 

NOFUS 
İzmir .il.ayetinin nüfmu 596850dir. 

-SONU tKtNCl SAHtFEDE -

Yeni BAYRAKLI 1lapuru 

EFES DENİZE İNDİRİLDİ 

Efes'le Sur 15 Martta 
teslim edilecek 

lzmir limanında i§letilmek üzere yapılan anlll§ma mucibince 15 m&• 

Alınan teıgihlanna ıiparİf edilen yıı tarihinde teslim edilecektir. 
iki vapurdan Efesin Bremende de- Her iki vapur 730 zar yolcu isti· 
nize indirildiği telgrafla tehrimizde- ap edecelc bir mükemmeliyette ola· 
ki alakadarlara bildirilmqtir. Efea caktır. lkiıi de on ikişer mil ıür'atin• 
ve Sur vapurlan, hükümetimizce - SONU !KiNCi SAHiFEDE -

Arslan Tutkun 
. l ahıyette değildir.» 

h llRi)· ha · 111.ird ı~ svekili Chamberlain bu 
·~~ de.ğildir. O, «ltalyanın Habe
~. tğ aki ınevkiinin resmen taıdi
""-\ar eh urnumi yab§ma lehinde bir 
'- ~ ~rn de eaulı bir unsur olur-
1\t~ k uhık telakki edilebileceği-

ikinci maçında da galip Pusuda . domuz bekler-
20,000 kişi önünde yapılan maçta ken koca kaplanı 

n anidir. 
f~ak~7anıberlain, bu kanaatini bir 
'°ct)j br 1ık Yapma derecesinde kuv
ra •tılh duğu için B.Edeni sırf(dün-
~a ed ~nu .~?.rumak ) endişesiyle 

l'ııı~tir: er gorunerek şunları söyle-

~~laly~, derhal müzakerelerin 
~ltfett1111 ııtenıiftir. Bu arzuya mu
'-SON <levanı edilmesi 1talyada 

U iKiNCi SAHiFEDE -

: •• , ŞEVKET BiLGIN 
: ıı····· ' ..... . ~1 ···························· 
~ J • t~tcaksas varın 
: 81 ·, ı 1 "' 
: 'il Hı a ''elivor . ı b J 
: • ltarıbuJ-•--
: ~~i h . ' 22 ( Hu:;wi) - Ayın 
~ ~~ Cfınde Anlıarada toplanacak 
: t'i)aıet ~ntanta Konseyi içtimama 
: ~tkili ; ecek olan Y uruınistan baı-
• ~ · Me•-'---: hUr o.cuqaa perıembe akta· i 'cı.rı ·~• Eeleı:ek ~ burada kal
.,~eltr ofruca Ankaraya hareket ..... ~· 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bulgar rakibinin sırtını 11 dakikada nasıl öldürmüştür? 
yere getirdi çok alkışlandı 

Paris, 22 (Hususi muhabirimiz
den) - Tekirdağlı Hüseyin ikinci 
maçını evvelce de haber verdiğim 
gibi Pariste, Türk ismini taşıyan 
Bulgar Arifle yaptı. Maç, Palais des 
Spors'da oldu. 

Yirmi binden fazla seyirci vardı. 
Bu maçın bir hususiyeti de iddialı 
olması idi. Kendisine Türkiye şam
piyonu süsünü veren ve bu mak
satla bir Türk ismi taşıyan Bulgar 
Arifi T ç.kirdağlı on dakikada yene
ceğini açıkça söylemişti. Buna mu
kabil B~lgar Arif te bu defiye mu
kabele etmiş ve Tekirdağlıyı beı 
dakikada mağlup edeceğini ilan et
mişti. 

Palais des Spors'u dolduran yir
mi binden fazla seyirci bu iddialı gü
reşin neticesini aabırsızlıkla bekli
yorlardı. 

- SONU 3 ONCO S~ -

Yanın aaal bir kaplanla pençelettik·ıbuldum. Meğer Musa Tutlnmun öldür· 

1 
ten sonra savqmdan muzaffer çıkan an· düğü canavar, iki seneden beri ~carlar 

· lan yürekli köy delikanJ11mı 1ıörmek üze- köyüne musallat olmUf·· Sak aak koye ka
: re Memleket butanesine gittiğim zaman dar inerek develeri, koyl.D1lan, keçileri 
1 bafuna az daha bir ıeyler dolafacaktı. mideaine indiriyormUf. Ehli hayvan eti-
Kapıyı tutan hastane hademesi bir kaya ne o kadar dütkünliik ıösteriyormuı ki, 
sertliğiyle cGiremeZIİn> deyince bana köylü bu canavardan ürkrniye başl&Dllf. 

· değil, mealeiime i!timaa etmeleri için la· Köy civarındaki mer'alara koyun ve !<e
mdik bir çehre aramıya baıladun. Nö- çi barakılamaz olmUf. Gel :r.aman git za
betçi olan zattan da tHayır> cevabını man bu canavıın öldürı.,ek için tertibat 
almca, biuarur fınattan istifadeyle giz. alınmıt•• Boyu o kadar bÜyük, aaduı o 
lice yukarı çıkmak n hariciye koiufu· ' kadar korkunçmuı ki, ona kurıun bile 
na airmek icap etti. ifllyeceği ıüpheli İ.rnif •• 

Fakat burada da beni karttlayan çeh· Şayin kabilinden aöylenilen bu hiki· 
re hoıuma 1ıitmedi. Selçuk nahiyesinin yemai aözleri dinledikten aonra, soluğu 
Acarlar köyünden yirmi yaıuıdo olduğu Uan.atika müzesinde, direktör B. SaJi
MJylenen, hakikatte cOn dört yaımda· heddin Kantarın yanında aldm:ı. 
yun> diyen Mehmet Ali oilu Musa Tut- - Tebrik ederim, dedim. Bir kap· 
kun daha ilk dhnletinde cTafailAh ben- lan uı yapDlJfıınız? 
den alma, müM miidilribıden ab dedi. Gözlerini cNe miina.aebeb demek ia-

Kayalar kadar eert Ye inatçı çocuk bir ter gı"bi hayretle açınca itin bir yanbf ta· 
,.,ı.r anlatmaymca, bot elle dönmemek rafı bulanacqmı anlam'ftDn. B. Salibed· 
~oi!P anlatdulan tesWd fQdah - SONU DöRDUNCO SAH1FEDE -

K8plan cıvcısı Musa Tutkun 



Iİıgiltere 
Yeni kararlar 
aref e3indedir 

$EHiR 'HABERLERi 
Ziraat kon.~resi 

.~1; 

Dün ticaret odasında bir hazı"1 
yapıldı toplantısı 

,..-BAŞTARAFl~AHIFEDE- Çocuk Vilayet umumi meclisi Dün Timet od..onda, ·"~' kong<e· "n' temin otmekti. Son ,..ıı.~~ 
'lngiltere aleyhindeki hilsiyab tid- sinde görüşülecek memleket itlerini göz:• azalan orman mahsulleri üzen.de ~ 
'41etlendirmek neticesini verecek ve Hastan esi inşaatı Ak ı t. t den geçirmek üzere ziraatçilerin iştirakiy- larak bu hususta ileri sürülen fikir!~ 
bu vaziyet binnet.ice iki memleket ropo ıya rosuna le mühim bir toplantı yapılmıştır. Bu bit edilmiştir. ihracatın az:alnı• ti 
arumda bir harbe dayanacalmr. Doktor Aru bulvan üzerinde. çocuk toplanbya Türkofis müdürü B. Cemal ri teşrih edilirken alakadadar ~ 

Görülüyor ki sulh davasmı koru- luutanesi arlUUluı toprak teıviyeti ik- d d kt • Ziya. Türkofis müdür muavini B. Rah- mitlerdir. ,pi. 
mak bahsinde iki devlet adam.mm mal edilmiı ve ihata Cfuvan çevrilmeie yar } m e e C e 1 r mi. ticaret odası wnumi katibi, Burna· Memleketimize döviz temia ed 
görüılerinde büyük aynlıldar vardır. baılanmıştır. Hastanenin hazırlanan pla- va ziraat mektebi müdürü. bağcılık ens- ğer maddelerin ihracında g&a 

B l:'.1- _ı __ , __ !L.-!_ titüsü müdürü, vilayet ziraat müdürü ve tutulacak hususiyetler de incel 
• ~ ~ mütaar• nı ta.adi.le. edilmek üzere sıhhat vekaletine t .._.,...,.. 

• •--- .__ :..X.:L--barek-a.'--! Vilayet umumi mecliııi. dün öğleden dım edilmesi hakkında Kerr·:. :...= .• 1ite- ziraat mütahassıalan iştirak etmişlerdir. Bunlar raporla .. da ayn ayn zı 
ftZla'C .... ,ı aer't. ""'~ cucn, gönderilmiştir. Pek yakında inıaata bat· 1 
bütün• •• .ı .. ___ I -'-- 1. h sonra caat on dörtte vıılinin riyasetinde si riyasetinin mektubu da müzakere edil- Toplantıda, kongreye arzedilecelt ra- tir. _A 

muıneuıe m&neYTIUlln ve ~e - lanacaktır. 1 . -
Clitleri akim b--L-L.:1--:::.:.. Al toplanmıf, eski zabıt okunduktan sonra miştir. Bu hususta Bergama azası Bayan porda lzmir vilayeti ve Egenin zirai ba- Ticaret odası ve Türk.ofia 111" .--i 

u~uae, : Çocuk hastanesi lzmirin büyük bir ih· F 8 k ._ 2000 ı· h"-• ·· · d d d v dil •-t l h -'- -'Ltad .. _...t r". ltal --..L.-~aki meclise gelen ,..vrılk üzerinde görü~meler atma enli bir ta rir verere"" ı· ısa.er uzenn c ser e ecegi ı eıı; er gö- rapor ar aztrııJmı:ur. ır. mı- ,; 
manyamn, yanan t-auau tiyacına cevap verecektir. Belediye reisi d d "I · · · · · B ki ' ·· · · ı ·· ·· h ı f''-· ı · d ı · d ci d b. t .ı--•-•.-.a. •IJetL.-! ı_ _._ • • ra yar ım e ı mesını ıstemıştır. u te L· ruıu muş, muta assıs arın uur enn en era e o a a ır top anttya -~ mem......- Ye mı aen &orumaa: IÇU1 d - h . . ..zd . . . yapılnn1tır. 

bundan L--L- bir yol olm:!:gvına un aatane yennı go en geç.ırmı1tır. fin bütçe encümenine havalesi ite.bul istifade edilmiştir. Maksat, kongreye lecek, ihracat maddelerinin b • ıdt 
~ Mil Güzel ıanatlar al.:.ademisi direktörlü- d l b .ı_:I. fi' 

inandığı halde, B.Oumlberlain mnu- --=-- ğünün, vilayetler heııabına sanat eleman- edilmiştir. o gun ir ıekilde giderek başlıca mah- ri ihracat cephesinden de te~ 
1 L-- etle G •• ••ki Meclis ihtisas encümenleri başkan ve sul davalan üzerinde kararlar alınma· celctir. .,,,,,,,,,,; 

mi yabpna yo unun Del" ne ıur um r u er lan yetiftirmek üzere viluya bütçesine -
1 la b • " (bul mazbata muharrirleriyle bütçe encüme• 

o una o un ıran ene unmu1
- • tahsisat konmaıın• •steven mektubu mü- Doktorlar ara~ın Ja 1:.-... •• ekted' U üd.. .. •tt • " ni umumi heyeti. müessasat ve idare mü- ~ Uı 

nı zarun gorm ır. mum m uru gı ı :za.kere edilmiştir. Mecliste bunun lüzu- d " 1 . b .. .. t 18 d t" H lk 
ı te ı ·ı· ltal - ·· ·· el ur en perşem e gunu eaa e par ı- ödemi, belediye hck~B. Suat, Oi- V ' 
§ ngı lZ - yan goruşm e- Şch . . d t tkikl .. . k d b h d "l . ' f b .. a e ı • d d v • • b' . . ( rımız e e ı er yapan gumru - mun an a sc ı mıı; maan ve utçe de bir toplantı yaparak masraf bütçe- yarbakır nümune hastanesi doğum veni· 

rın en ogan vazıye!ın ırmcı aa • ler umum müdürü B. Mahmut Gündüz encümenlerine havale edilnıi~tir. B hası budur. lngilterenın bu görüşme- . . sini görü~eceklerdir. ütçenin esa. v-cç- saiye mütnhassıslığına, Eşme sıhhat me- arar.""'~....,Z'"'2'""7..,..,z:ZZ • 
/ 

1 d k . ted""'" t" h t"' Alp dün ak.pm l zmır vapurıy1e lııtan- Tarihi ehemmiyeti haiz olan Bergama heleri tesbit edildikten sonra mecliste muru B. Fehmi İzmir bcled«ycai sıhhat 1 _ lS / l / 938 tarı'h"ıne r-•tl.,... 6' er e varma ıs ıgı ne ıce. aya ı .. _ .. .. .. . . . . _ P" 

f tl . ... dak. t · bula donmuştur. B. Mahmut Cunduz dakı Akropol tıyatrosunun tamırme yar- bütçe konuşmalarına başlanacaktır. memurluğuna tayin edilmi,tir. Vazifesin- L 16 d ... ~ men an erı namına aşagı ı emı- ma giinü a.:şamı saat e JD ".. .JI 
nah elde etmek olacaktır. Alp, ihracat tacirlerinin gümrük tarifesij den ayrılan Kınık nahiyesi belediye he- Nccmeddin Emre tarafından ~~ 

hakkında serdettikleri dilclderi tesbit et- 70 yaşında bı•r kadın kimi B. Nazım. tekrar eski vazifesine ia- ~.:. 1 - ltalyan gönüllülerinin I•- . lak d 1 v d . . de edilmitıtir. o(;ullannın mimari eserleri) ~ 
panyadan çekilme•İ. mı§ ve a a ar o acngını va etmı~tı r. --=-- projeksiyonlu bir konferans veril-_.JJI 

2- Akdeni:u:leki gerginliğin --=-- B. h k / d Bu kıymetli konferansa bütün ~ 
Meşhur Canavar M l 

. d k d ır ırsız ya a an ı lar davetlidir. .J kat'i bir surette izalui. 0 
• • ._ı.. r 

3 _ ltalyanın Arap aleminde du"du"ğu" anga UZefJOe UŞere " yan ) Ve Geçenlerde ıimsar B. Şükrünün evin- 2 -Evimiz salonunda her ~ 
lngiliz aleyhtarı talırikattan lıra- az kalsın ev de tamamen yanacaktı den halı, ahın saat ve ıair ewalar çalın- şembe günü akşamı saat 29 el• -..J 

dığmı haber vemıiftilc.. Esrarengiz bir yurddaşlara 1'aragöz oyunu "? 
gafı. fzmir belediyesine büyükçe bir para-

mahiyet tafıye.n bu lunızlılt hadiae.i üze- tır. Parasız olan bu larack 
lngiltere bu teminatı elde ctme-,ya mal olan ve yılan hilAycsini hatırla- k" ·'-

1 
.. . d"' __ ., rinde ehemmiyetle duran lz:mir z:abttası, bütün lzmirliler dantlidir. ,j 

sine mukabil, ftalyantn Hah,.•iatan tan m.aruI canavar düdüğü, bir zat tara- Bugün saat '>.SO de Karataı u~ani- l yanı& manga ın uzerıne uşmcsue man b" • • . . ' · 
- 6 . . . \kısa ır zaman ıçande bu •fi yapanı ewa- 3 _ Halkevimiz: müstahkeOI " 

üzerindeki hakimiyetini tanıyacak- fı~d .. an tam.ir ediln.ıiştir. Bu zat, düdüğün lye .okıı·ğınd· a madam Raşd. e. ıu. ·t_ I nu- galın dcvrılmc•ıdar. 1 rl b"rl'k _L_ı Bu h zl.. -- .-Al 
_ ,._,_ ka .. . .•. a a ı ı te y~amtflır. ırll ıgın bando tefi bay Galibin id....-- t111 

n.ga ın. uz. erme uıen .ma am.. .o. .o. • ı maruf Ninoı Ya,ar tarafından yapıldığı Halkevi bandosu tctkil edecektİf· lııl 
tır. butün lz:mır tchrındc duyUlacak kadar' maralı ılci katlı ahpp evın uunca · tın- Ma 1 d d B h Y 

ta.kın bir ses çıkaraoa~ını iddia etmdc- da.iti yatak odasından ate, çılı:mıı ise de .~' 
1 ek b ra elbısclerının tutu~masıle goksunun anla~lmıştır. vamlı ve hevesti çallfmak heY_....... .J 

ltalyaya gdince: onun hedefi yal- te, muvaffaluyeti halinde belediyenin ıt(aiye tarafmdan derhal yetiıi er Ü· ,,.,. _..lr. ~ 
- . ~ d ıd ı .. . d a d .. d .. muhtelif yerlerinden oldukça ağır bir su- E'.J! dı . . d. ·ıd· müzisyenlerin 1c.ayıt1annı yaptlfllll"""" oi 

nız sıyası eği ir. Ayna zamanda kendisine bir ücret vermcsin.i iitemekte- yumeaıne mey an ver me en son u- TeS enıze ın ırt t - ._ı.s 
memleket hastanesine re evimiz sekreterligvine bıuı~ 

malidir de .• İngiltere bir kene Habeş dir. rülmüıtür. rette yanmıı ve - BAŞTARAFI B1R1NC1 SAHlFEDE _ d ' .
1
. ..,. / 

·ı •hak sd'k ed L k l A · k I knldırılmıstır. m ır. ıh ını ta ı erae, üyü mai Belediye reisinin huı:uriyle düdük teşın çı mıısına se >ep : • d -!~ , __ ...:lud ••---.. 1 • li . .. ..a 
B 65 70 E .. 1 1 1 d"' h ·• e, "ill",US..-.ur ur. IYJJIDK & lf y.e- 4 - 23/ 2/ 936 r.Ar--L- SÜ- ~J zorluklar içinde kıvranan lta1yanm gümrük önünde tecrübe edilecektir. u evde misafir bulunan • yaş- vin sigorta 1 0 up 0 ma ıgı enuz; __ u __ J!_ B ların la ,... \HIUU&NI .ı. J' 

1 d d B h d d 1 1 a:ıuerwr. u vapur mawt ış- 16 de ııoayal "ardım ve saat 17 "'il 

'
(City) de geni§ krediler bulmasana --=-- ann a aınS ma am o oranın o a a- an aşı mamıştır. lem • l • 1.....___J b ' tfl' 

_ _ eııy e, tf cuneoe üyük bir ta- dershaneleri. komitesinin baftabk 
mani kalmıyacağınİ ümit ebnekte- Belediye encümeni ENTERESAN BiR JST A TIS TIK aarruf yapılacait Ye murafmın ya- tm vardır. 
dir. ltalya, Haheşistanda 250 bin ki- · w• --•-·dm 'lik b• d 'lah it d t tab'I Belediye daimi encümeni dün ak~am n yanya ınecegı ILIUAf lfbr. 
şı _,_ .l~ orı: U?_~,!1.ı a m fala u , __ ıt· içtima ederek bım irler hakkında karar- Efes Öz Türkçe bir addır. Efeden -=-. --d 
m~ ıçın ı:evıuıaaoe masra ra Kil - ı • d b k A ı ı • geJmekte ve :zamanla Efeae yerini Edirnede pal(Jlllfıl• 
landığı halde henüz zengin Habe§ lar almıştır. Zffi}f e e ar ar ev l• bırakmıttır. Anlaıma mucibince 15 
topraklarinin iati.mannı temin ede· mayısta lzmire gelmesine intizar bolluğu . j 
ede geni§ tefcbbüslere girifmiş de- bu hususta gösterecekleri hüsnü ni- ı b ı edilen bu iki vapurdan Surun biraz Edime, 23 (Husu.si) - Soıı gOI"~ 
ğildir. Zira maddt imkansızlıklarla yet ve samimiyete bağladır. Bertin er ve oşanma ar gecilanesi ihtimalinden bahsedil- Istanbul<lan şehrimize kamy~~ 
k.arplaşmlıtır. ve Roma B. E'..deni tekzip mi. ede- mektedir. la mikdarda palamut balığı ~ ~ 

lngiliz-ltalyan görüşmesine aleyh- celc, yoksa B. Chamberlain'e hak Bayrakh vapuru tersanede bo- tanesi 4 - 5 kuruşa saulmaktadıt· ~ ~ 
tar olanlar vaziyeti bu bakımdan da mı ver~lerdir, bunu, zanlflD gös- -BAŞT ARAF11 iNCi SAHtfEDE- 1 dür. yanmağa bqlanmlftır. Makinalan balığı sat~ı et fiatlerine tesir ~ 
mütalea ediyorlar. Bunlara göre 

1 
terecektir. Esas, 935 aüfw tahriridir. 935 den son· OKUYANLAR temizlendikten sonra KUfıyab ae- ise de tatla su balığı fiatlcriııe bit 

cRomada bugünkü zihniyet baki ra tzmirde nüfus artmıı yüule üçtür. Do- lmı.ir nüfusu içinde olrurna ya.una bi- ferlerine tahaia edilecektir. müe.~ir olmuştur. ~ 
kaldıkça lıiç bir uzlaşmanın devamlı Bu dakikad bütün dünyanm göz- ğwularda fazlalık olduğu gibi ölüm vnft' .. lenleriıı rıisbeti gittikçe artmaktadır ve -~- _ _ -~~ 
ve sulh için faydalı olması beklene- 1 leri lngiltereyc çevrilmiştir. Onun I alan gayet nonnaldir. Vilayetin nüfutu yüzde yetmqe baliğ olmuıtur. (Köyler otel, 79 bekar evi, 534 baraka olmak ADLI'~ 
mcz. Taarruz; zihniyeti besliyen bir her hareke ti büyük dikkatle takip yüzde 51,1 erkek, yüzde 48,9 kadmdtr. hariç) üzere 30195 parça bina vardar. Bwalar lzmirde senede 1452!,:::--· f 
ltalyaya mali yardım, büyük Britan· ediliyor. Gösterilen mera k ve alaka ERKEKLERt ÇOK FAZLA OLAN Okuma bilenler arasmda kadm ni... oturmağa mahaa.star. 13349 hukuk davaıı G'.i " ~ 
ya imparatorluğunun can düşmnnla· ye rsiz değildir. Zira lngiltere, ge- KAZALAR beti yüzde 33,9, cr!cek nisbeti yüzde tzmirde ticarethane ittihaz edilen li.s ve konkordato davalanncla ,,, J. 
rına bir kat daha kuvvet vermeğe çirdiği te redd ü tlere rağmen hala 1zmir oehrinin nüfusu Kar~ıyaka ve 57,1 dir. 7626 dükkan, 113 han, 102 fabrika, 28 beri büyük bir azalma müpiaed' ~ 
muadildir.» dünya sulhunda baş rolü görmekte - Bayraklı dahil olmak üzere 220530 dur. lzmir §dıri nüfuwnun 151476 sı Is· hamam, 195 fmn, l l l garaj, 70 ahır Jmqtir. İzmir adliyesinde, bilhadl ~ 

Vaziyetin hülasası şudur: dir. Fikrimizce. yer yüzünde sulh 1108657 si kadın, 113873 ü erkektir. liı:ı dinindendi:. Yine lzrnirde 15366 . . • ' 1 mahkem~inde büyük y~ ~ 
İngiltere, iki büyük cereyan kar- ve sükunun yerleşmesi için ideoloji !Vilayetin bq loazasındm kadın nüfusu Musevi, 3031 Katolik, 464 Ortodoks, 

728 
depo ve nrdıye, 176 sur binalar ol- olan ticari davalar azalmlfll'· 

şısındadır. Bu cereyanlardan hangisi ha~plerini imkansız kılmak lazımdır. yüzde 8 - 20 arasmdtı bir fazlalık arzet-j 304 Protestan vardır. Dinsizlerin ıay111 mnk üzere 9149 parça iı yeri vardır. davalannda da azalma vard ... _.ti 
vaziyete hakim olacaktır?. B. Ede- İç rejimleri ne olursa olsun, diktatör- mektedir. Bu kazalarda erkeklerin faxls 19 dm. G..:t,.ri Mfu.lim.lcr yeka.nu 19199 Mektep binası, resmi ve umumi müease- MADENLER -~I 
nin taraftarı olan genç muhafaza. lükler ve d emokrasiler dost olabil- 1 oluıu, bekiır delikanldann diğer kazalara dur. Gayri MüsJim1er ve Müslimler ara- se ve sinema sayası 529 dur. Yalnız mek- fmür vilayeti içinde, tabiatİD ~ 
karlar ve onlarla işbirliğine amade melidirler. ait köylerden kız almalannı icap ettir· ı:md!l milliyetlerin sayısı 21 dir. tep Linau 69 dur. (tmı.ir ıebri itibar bileceği bütün maddeler ~ ~ 
olan Liberaller, hatta Travayyistler Sulh, yalnız bu şekilde kurulur, mcktedir. Buralarda kız kaçuma vak'ala- EVLENMELER edilmittir.) 1zm.ir •İliyetinde, dünyama• fllll' ~ 
mi~ büyük dostluklar ancak böyle payi- nrun fazlalığına da tahit olunmııktadır. Evlenmelerde artma müphede edil- Binalarm umumi yekUnu 39873 dür. telerinde bile mevcut en kı,_.dİ ~ 

Yoksa muhafozakur partis inin ha- dar olur. JlEKARl.AR - EVLiLER. DULLAR mektedir. Bir tenede tzmirde evlenen Bayraklı da 521 , Kar§l)'akada 4258 par- ~etsiz madenler vaı:d ... ~ r ~ 
kikaten muhafozak:ır olan unsurlan Tarihin en karanlık ve kanh sa- İzmir ıehrinde 35916 bekiir lcadU1, çiftlerin aayw 1931 dir. Evlenmeler fa- ça bina mevcuttur cıva, manganez, dcnur, aınplldf ~ 
mı~ hifelerini hatarltan mukaddes ittifak- 48928 bekar erkek olmak üzere 84894 kir halk ve amelelet" orasında daha fu- MOSTEHLIKLER h altın, altuda mahlUt civa, ....,_,;,/,,_ 

Bunu şimdiden kestirmek imkan- lara yirminci asırd ye r verilmemeli- bekar vardr.r. Evlilerin ııaym 68668 dir. ladar. Yüksek sosyeteye memup olanlar t • d 
10915 

d • ,_ • b luqun, ka.lemina, çinko, köolil'• ~~ 
ızd ı 'J ' d ı· ·k ba d' d 1 el d b. ed z:ınır e a et su ftr&eb a o- •-a-~- ve --Lalt madenlen' L....a "'1i s ır. ngı ız ış po ıtı asının şına ır. Aile itibar edil~ bu rakamın yansını arasın a ev enm er az ır ve ır ter • -.. .... WA - -

Lord Halifaksın davet edilmi§ olma- Roma ve Berlinle görüşmeler in· almak icap edeceği gayet tabiidir. düt devresi geçirmektedir. nesi, 13216 elektrik ıirketi abonesi, 663 dadw. -~d 
ıı, §İmdilik Roma ve Berlin ile uzlaş- sanlığa böyle hayırlı bir netice temin 1798 i erkek olmak üzere bmir teh- B~NALAR - MOFSSESELER bava ıuı abonesi mevcuttur. Su ve elek- iZMtR JJ()llllll";/ 
mağa azami değer verileceğini gös- edebilir mi~ rinde 15576 dul vardır. Bopnma icar an tzmirde kaç bina var biliyor musunuz? trik abonelerinde bir artma müphede lzmir boraaaında bir senede ~ ~ 
tennekte ise de bu siyasetin hiç ak- İşte gü11ün heyecanlı suali budur. alan erkeWcrin ıaym 550, bo,anan ka~ Tutulan istatistiğe göre tzmirde 29 bin edilmekte ise de hava gazı aboneleri rak yirmi milyon tiralak mUI .; ~ 
samadandevamı BerHn ve Romanın ŞEVKET BiLGiN 1 dıntann sayısı 1043 dür. Yeklın 1593· 274 ev, 274 apartımnn ve pansiyon, 56 azn.lmqtır. Telefon müki.leme aayuı. ae-ılar. 936 senesinde yapdaa ~ 

• nede 5.000.000 dur. 18,285,119 Türle lirası tu~ • • 4 ~· L"' •• 
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Genç kız kalbinin en hassas noktalarını bize açan 

BEKARET 
UL DAGOVERtN tBDA ETilöt EN YOKSEK ESER 

Güzelliğine, azametine ve zarafetine doyum olmayan bu muazzam 
C.:ramı iyi filim görmek i.atiyenlere bilhuaa tavsiye ederiz 

2.45 - 6 - · 9.15 DE PERtLER DlYARINDA 1 - 4.35- 7.50 DE 
' .. . -.. • . ., ·~"- •• ·\., .: : itti ••&BIM!i&!!P'fttımeır•6Z!l"MHf\rifC 

• 
- Zavallı Şiir 

Dil.,, elime geçen bir aanat ve edebiyat dergiıindeki bilİİ" J 
irleri dikkatle okudum. Doğrusunu söylemek lazım gelirtCt ~ 
hüsnüniyetime rağmen hiç bir fCY anlayamadım. Olur a.. ;.; 
duygularım nasulanmışlır, diye dergiyi yanımdaki arkada,a 
tım ve gösterdiğim şiirleri okumasını söyledim. • titf' 

Şiirleri ilgi ile okuyup bitiren arkadatım: e<Bu ne mene~ 
der gibi yüzüme baktı. Sordum: etNaııl?» Cevap verdi: ' 
ğin gibi! » • _MI 

Ciddi geçinen bir dergide bu biçim !İirlerin nasıl yer ~ 
diğine tafmamak elden gelmiyor. ~ 

Bizde, edebiyat sevgisinin gün geçtikçe niçin azaldığını.~ 
neden yadırg:mdığmı tebarüz ettirmek için arkad8'ıma fO 
ya anlattım: 9'if 

B. Ercüment Elrremin bulunduğu bir toplantıya gelen·~ 
~debiyat meraklısı, yeni yazdığı •iirini okuyacağını aöyl ~ 
:ıonra: etBu tiirimde biraz vezin yok gibidir.» demif. H~ ,t 
nanlar cı:olabilir •• belki ıerbeat yazmıştır.» düşünceıile alcld'lf-' 
memitler. Şiirini heyecalı heyecanlı okumağa batlayan g~di'I' 
rini yarılayınca hu sefer: «fİİrimde biraz da kafiye yok •""':"'..; ı' 
ıöz:lerini söylemek mecburiyetini duymuf. Yazının bitıııd'':" 
hırsızlıkla bekleyen B. Ercüment Ekrem, meraklı gence, ......... 
'.löylemİf: «tiirinizde biraz da mana yok gibidir!» I ~ 
Yukardakı fıkraya eklenecek iki ı;Öz vardır: ZA V AL~p 

, . . FUATED 
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Prof. H. R. Tankut'un konferansı 

Alevilik bir vicdan duygusudur 

Aleviler, ister Seyhanda ister Hatay
da gövde ve tarih bakımından Türktür 

Atatürk 
Halkevlerimize 
teşekkür ediyor 

lstanbul, 22 (A.A) - Riya<:eticiinıhur 

umumi :katipliğinden : 
Şalkevlerirun yıldönümü münasebe. 

tiyle halen mevcut olan ve ~eni nçılan 
Halkcvlerinden Atatürkc \'atand~lann 
samimi \'e yUlu;ek hislerini ve kültür 
çal~rnalannthlki suurlu azmini bilcliren 
1clgrnflar gelmektedir. 

Bundan çok duygulanan Atatürk te
şekkürlerinin \'t' başarı dileklerinin ile, 
t ilmesine Anadolu Ajaruını memur et 0 

rniştir. 

- Ad.uıa, 22 (AA) - Parti binaııın•" etti. Bu um delerden milliyet )ayiaite ve lann her bakımdan T ürl:. oldukların; İ -

r lneıtıJcketin münevver gcnçliKi ile ta- ;halkçtlık bugiinkü ~onuşrna mevzuumu- bat eylemiştir . Tekirdağlı 
~Ve etnogtafs•a mcV%Uu üzerinde :ı.tn- znn e3Clsıdır. Büyük hi r dikkat w : emek mahsulü • 
ııtı bir lr.onllfına yapmı olan Mara~ say~ Profc!ör konfcnınamın bu kısmında olduğu ilk bakı:ıa görülen bu eıüa bü- /kinci maçında da 
;"

1 Profesör Hasan R~it Tankut 'bugün Etnik ve .osyal ' 'C politik cimia~arı bir yük ülimlerin !ikirlcrir-e <. .. ki v~ yeni J gaf İp 
ı t Adana Kıı. Enstitüsü konferans sa- ilim tarifi olnra~ i:ıah ettikten "'onra de-jmenbaların en kuvvetlilerinc İstinat edi· 1 , 

onu d · miştir ki· _ıd· . b--'- . - ~AŞTARAFI 51NCl SAHlFEDE-
\j• n a Önemli bir konferans ' 'r rmi,- · yordu Dinleyicilerin son haa ını W&n ! -r k" d ~ 1 ld k · · ı · b' 

r. - Türkiye hudutları içindeki m illi ' .. d h . .. .. .. ..ı e ır ag r, o u ·ça sınır ı ır 
alaka , .e heyecam ıçın e atıp ı1.ı 1.unu ) d k B l k 

1( birlik l ııyisi t e ile gerçek benliiine la~ 
1
• . b" . d" 1 lalde mey ana çı tı. u garın en-

Oi.I onferanaın mevzuu Eti Türkleri iJi. vuşmuş bulunuyor. Cümhuriyctten beri şu hu asa ıle ıtn ı ~ . . . . ı Clisinc Türkiye şampiyonu süsünü 
~.Jj dttli •laka uyandıran bu konferansa vicdani meselelerin umumi ve günlük - Anla§ılıy or lu atevılık hı r vıcdan vermesi Hüseyin pehlivanı asabileş
't ' lcurnandan, belediye reui, 3l orta hayatta bir esa~ ıcıkil edemediğini, hat- duygusu olarak çok c-tkidir. Ve aleviler tirrniş ti . Jlk tutuşma işte böyle b ir 
~ ~Utıncktcp müdür ve muallimleri, her t& lı: onu~ma mevzuları olmaktan bile ister Seyhanda ister Halayda ol suı~ hem , hava içinde ba~ladı . 
>ic;"'liy~~e vatandaılardan kesif bir dinle- uzakla:,tıiını ,ülıcrnn n iftiharla ıörüyo- gövde yapm hem tarih hem inanç bakı- Ve Tekirdağlı, Bul garı vakıa 1 O 

kuılcsi i,tirak etti. ruz. ) fal kımızın göıterdiği bu tekamül mından agilc.iı.r olarak Türktürler. Kcıtıa- dakikada yenemedi amma on b irin-
hu~ofc~ör Tankut Kemalist Türki}~nin Türk ırkının ve. ciUnia11nın iyiye ve doK- list Türkiyede etnik. "'c sosyolojik millet ci dakikada sırtını yere getirdi. 
tıl. rı dünyaca hayret ve hürmetle kar- ruya lcar,ı duyduğu meyil ve muhabbe- teaiıinin mefhumu Trü ktarih ve Türk dil ı ~alais. des Spors alkış t~fa.m için
tı.Q '14tı buıünkÜ varlığını izah ettikten tin yükııck dcrecc-.sini ölçmeğe kafidir. tuleriyle aydınlanmı ve hudutlanmı~ de ınledı. Bulgar, çok hılclı oyna-

'• dtnıiıtir ki: Böyle olunca yurdun bu cenup· bölge- bulunuyor. Vicdani inançlara geline.., on- mı<> tı. Halkın <Yuha» lan ile karşıla-
B 1 • 

~ .._ izi bu ustün '\"c "aydın varlığa eT- sinde Ye yurd d~nda Hatay böltıetıinde lar da yeni Türk rejiminin layisite5İ için- şan bu hileli oyununa rağmen mağ-
~ ıen enerjinin bir kaynağı ·vardı r. O ya~a) an Tüık alevilCTinin etnoloji ve et- de ışıKa n hakikate dayanan rcalite!ini lup oldu. T f'kirdağlı maçtan sonra 
r l'n•k ıudur: nografisini bir il i~ me~rzuıı olarak lel• lcııı:andı. Hurafeleri gömdüğümüz çukur- etrafını saran ve kendisini tebrik 

. ıır-~tvlet idaresi ~in konulan esasların lök edebiliriz: lara zıddıyetlerin li.şe,ini de doldurduk. eden vatandaş1arimı7a : 
ttbrı Grı aoıyal ve fizik bün) esine uygun 1 - Antropoloji, Şimdi Türkler için bir tek nizam vardır. - Görccehiniz.. Karşılaştığım 
~ ••ı .. Büyük Şefin Clehası bu kayna- 2 - Tarih, Birbirlerini ""'mek ve hepimizin vicda- bütün pehlivanların h~psini birer bi-t lteıfedcr etmez imdi Aluok ile ıem- 3 - Etnografya ve vicdani) al ba- nını dolduran -:bir ıck kiitle ıÖ7 vardır: rer yeneceğim. 

lıae ~ttiiiimi7'. parti urndeleri tebellür J.:ıml arından tetkik ve İrah dmiı ve on- ATATORK.. Dedi. 

Çin ordusu ilerliyor 
Japon ordusunun mukavemetini kı

rarak T sining şehrine girdiler 
20 Japon tankı 

t ~ankov 21 (A.A) - Çin tebliği: 
~)· uhllrehe, Veihenin b ir kaç mil §İ· 
1', ;~• ılddetle d evam ederken japon
~ •nahang istikametinde ilerleyorlar. 
\:n lcuvvcılcri T ainpu istibmetinde ta-
11() tuta. ıteçcıek §İddetli bir muharebeden 
ı/ra einıal mıntakaaına doğru miihim 
ır ileri . '- d . 1 d" Çİıı le eyıf Aay etm11 er ır. 

>'o I .ı.ıvvctleri Llngsiaten iizcrinc ilerile-
• tar, Bir . "f . T . . h . Cf\j çın mu re:ıe ı l!mıng §e rıne 
' ıınanırı "dd ı · . w 
• :. §1 et ı ~opçu ateşıne ragmen 
" "Jtıc w tldd i: :muvaffak olmu~tur. Japonlar 
' ctlı bi k .. . l S rıir r mu avcmet gosterıyor ar ..• c-

•ok kl l'o a arında kanlı çarpışmalar olu-r, 

ve 12 tayyaresini tahrip 

Çinde Japonların işgal mmtal:a •ı 

ettiler 

\ 
' . : 

:: 
l ! , 
; . 
• 1 : . 

! • : . 
·rtirı 

~p Pllnun cenup mıntakasında 200 mevzilerini bombardıman ederek düş-
l>cnorı askeri esir edilmi~tir. Japonlar 

Hankov 2 1 (A.A) - Çin hükümeti 

_. gPunun • b b" . d .. "it cenu u gar ısın e mutema-
?cb en. takviye kıtal arı alıyorlar. Muhn-

trıın "dd 
tirı eı eti her an artmııktadır. 12 
~esi Pincımg ccphesind(" Japon 

Macarlar 

mnna mühim zayint w:rdirhıiştir. Siaie- Berl indeki büyük elçisine bugün talimat 

nin şimalinde 20 Japon t ankı, Sangteh vererek Hitlerin nutkunu ' 'e Mançuko-

tnyynrc meydanında dn 1 2 japon tay- nun tnnınma5ın ı Alman hükümeti nez· 
yaresi tahrip olunmuştur. I dinde protestoya memur ~tmiştir. 

ANKARA HALKEVINDE 

~sher~ ~ukuk müsa- Dün bir ltalyan gravür 
l>r~,tı ılan edecekler 1 
~ t g, 22 (A.A) - Dün akşam Prağ- • • ı t 
gj }ıfOplcıttırılmış olan Telegraph gazete- 'ı sergısı açı mış ır ee 

<ıcarist 
~\' anın yarın askeri hukuk mu- , 

illırıı ·ı. 1 
<lır 1 

un edeceğini beyan etmekte- ·· • ·· ·· ı · eu 1 ANKARA, (A.A) - Bucün ıcrgı . ~ut~kları .~u~ealup lt~ya bu;~k e çı-

Tekirdağlı Avrupada şampiyon 
olmak ümidindedir. 
Tekirdağlının maçından so nra 

Fransız şampiyonu Deglan ile Savol
diyc güreştiler. Deglan galip geldi . 
Tekirdağlı bugünle rde Londraya ha · 
rckd edecektir. 

Kont Ciano 
/ngiltere sefiri ile 

görüştü 
·Roma, 22 (ö.R) - Jngiltere sefiri 

Kont Ciano tarafından kabul edilerek 
uzun uzad ıya, görii;ımfü;ttir. Y .. r n Lon
drayn hareket Pdl'cektir. 

Viyanada 
Nas yon al sosyalistler 
nümayiş yapıyorlar 
Viyana 21 (A.A) - Bu ~ab:ıh yüzlerce 

Nasyonal so yalist üniversite talebesi 
Almanya ile A ,·usturya arasında yapılan 
nnlaşımıyı kutlamak ıçm ş~hir sokak
larında tezahiiratta bulunmuşlardır. 

Bunlar alay halinde şehrin başlıca cad
dclcrinclen geçmişler ve poHteknik mek
tebine de gıtınek istemişlerdir. Mektebe 
giden yolun polis tarafından tutulmuş 
olduğunu gördüklerinden hiç bir hadise 
çıkarmnksızın geri dönmüşlerdir. 

Bütün \'ilayetlerde de hiç bir hadise 
çıkmak!ıızın miimasil tezahiirlerde bu
lunulmuştur. 

futbol Dünya 
şampiyonluğu 

Atina 21 (A.A) - Dünya Iutbol şam
piyonluk müsabakalarından tasfiye ma
çında Yunanistan Filistin takımını 2-1 
yenmiştir. 

Yunnn - l\Iacar karşılaşması 26 Martla 
Budapeşlede yapılacaktır. 

CZ7.7.Z7J./.77.T./.7.7..77..77,ZZ77JZ'72'n 

lzmirpalasdan ·ı~ dapeı::tl' 22 (A ) . l ' evinde bir İtalyan gravür ıerıisi açılmJJ• sının rıcası uzenne maanf veküı Saffet 
'""llCI' "' • .A - Jyı ma uınat • · ı ....... ıtta olan h f'l . . • f tır Tanınmış 54 1talyan san'atkannın Arıkan kordelaları kesmek guretıy e Mard i gira karmwalları münase-·qudaf mn a ı memleketın mı llı 1 • . · ıl ' 
~e aasının "ak b' d t k . seçilmi, eserlerinden tethir edilmekte o} .. aerımın aç ıtını yapmııtır. betiyle sal onlıırıınızdn 26 Şubat 

f'Q·ı ,, ın ır zaman a a vı- ı H b }··---' .... - lanl b" "k b' le 1 cceğin· b 1 d' B duğu bu serginin açıllf merasiminde uır u "'un .. ua 0 aruı uyu ır 9 38 Cumartesi gün ıi akşamı saba-•ttısel ı cyan etmekte ır. azı . . - il · ld ki b 'd 
latı er 'Macaristanın silahlanmak hak- maarif vekili Saffet Ankan ile dahiliye alika . e ıezmlf 0 u .arı u aerıı e ha ladar maskeli ve kostumlü bir 

nın r İ k'l" · 1 kr t • Şük ·· Ka deııerlı ltalyan aan'atk&rlannı İtalyan "lıtı L esmen ilan edilmesini iltizam ve 1 1 partı rene se e erı ru ya, • • • • . .. .. . balo vcrilecclctir. Zengin kotiy o~ 
ıı: C11;te d·~ !Adli kT şük· .. S ~ ı H · · feharlerile abıdelermı ve tabu gusellilJe-~ ıger bir takımları da böyle bir ye ve 1 1 ru araçog u, arıcıye . . • '\'e sürprizler ha1.1rlanmaktadı r. Ma-

. ırı hal'h k· ı t' 1 •--et · N Mene- rmı Yat•ttıkları 180 parça eser teıhır 1 . l tlıtit lt 1 aurda mevsimsiz olduğu ve a e 1 gene aear erı mnan . . saların C \ \'ı-lden tutulnıuı rıca o u-
ş·Cl cıasında hulun kt d mencioilu ile ıehrimizde bulunmakta edilmektedır. nur. 

h ıtndiye kad h.~1~. a ır. olan büyük ve orta elçiler ve refikaları Sersinin gez.ilmeainden sonra davet-1 ~ 1 . 1 o· •-t·· ...... . 
""qvatı ar ukumet hukuk mu- j . .. . . . . l~ zmırpa as areK or ugu 
ti:!,. . nın tecssü ·· U .1• k hariciye ve maarif vekileti ile elçilikler liler büfede ıu:ı: edilmıtlerdir. ol(;JOlr•rr~J97.7Z7'~~ 

·• ıınti sun resmen ı an etme ·- ı . . . . .. . . 
iturrıeurına eltniştir. Ve hiç bir şey hü- ilerı gelenlerı ve matbıiat mumessıllen R d b k/ d 'k h "d • 
~I' . bu baptaki noktaı nazarmı de- hazır bulunmuılardu. . omanya a e enme l a ıse 
dir ~ış 0 ldugun."\ delAI t t kt İtalya büyük elçiai bay Karlo Gallı ~ 

· •naa •ı e c meme e- d ! __ ,_ d ,.,., 4", 

~I Y~ni~afih hiıkumetin noktai naza- serginin tertibindeki malua l ~ e ~- Dmemir muhafızlar teşliilatı dag" ıldı 
ll'ıüdaf en tarif edebilme i i in milli rek açılması hususunda cumhunyet hu-
"~t ed;a k.ornisvonu bug·· . fç d kümetinden gördüjü müzaharete ve Bükref, 22 (A.A) - Demir muhafızlar reisi yüzbafı Cadreanu 

1 ıniştir. • un ıç ımaa a- yapı1makta olan merasime iftirak etmek taraftarlarına gönderdiği bir tamimin suretini gazetelere ver-

.Anı "h ıuretile gösterdikleri alakadan dolayı mittir. Sansör bu tamimin netrine müsaade etmittir. Çünkü yü.z-
,J ~rı anın yeni vekillere, kordiplomatiie ve difer dar ba,ı Cadreanu hiç beklenmediği bir sırada siyasi hayattan ç.e~ıl-

\r tıenız pr ğ vetlilerc teıekkür eylemittir. mek fikrinde olduğunu bildirmekte ve taraflarının kendmne 
lıSi ~§ıngton. 2? O ramt Maarif vekili Saffet Arık.an verdiii yapmıf olduklari sadakat yeminini çözmektedir. 
~ llın t<!tkik "' tA.A) - Mebusan mec- cevabta deierli ttalyan aan'atkiilarmm Hadiıe büyük bir heyecan uyandırmı,tır. Bu tamim üzerine 
lfı ı:ıı;ograrn1 4e7tınf:kte olduğu yeni de- eserlerini toplamakta olan böyle bir aer- demir muhafız tetekkiilü dağılmıt bulunuyor. Partinin merkezi 

Uııv hnrp g · · · 22 d k llto ırı gernj i . . emısıru Vf' e Pıin açıl1tma iftiralı:: etmektm dolayı apanmı,tır. 
hlt gram ta~be ıht~va etmekledır. Bu duyduiu memnunİJ•tİ ve cuJ1!!ıuriyet Bükre9, 22 (A.A) - Köylü partisi yeni ana7asa için perfem• 

ltıas.z.~ · n hır milyar d-Ol arlık hükümetinin .._.,,. L--· olan ,.aba be aünü yapılacak plebisite ittirak etmemelerini kendi taraftar-
ı~ap etli-.. kt --·•·ı _.!" 

_ _ ___ _ ,...;_....:;.;;=..:·~ '" ili!Jı:.w.;c..__~_.-11t.1c...-...-a.d.ıı-...ııd.ııııüıılil:..----.!.-.....:.... larına bi ldinni tir. 

• 
' ' 

S ... O .N . HABER 
j; •.f,-~ .. !... !;~.... . . 

lstanbulda görülmemiş 

Müthiş cinayet 
3 yaşında bir yavruyu 
kanını emerek öldüren 
bir canavar yakalandı ... 
latanbul, 22 (Husuıi} - Kasımpatada, fİmdiyc kadar misli 

görülmemif derecede feci ve tüyler ürpertici bir cinayet olmut
tur. Cinayet yalnız Kasımpafa ve civarında değil, bütün lıtan· 
bulda çok derin bir tesir birakmıfbr. Vahtet ve hunharlığın en 
korkunç ve hatıra gelmez bir ,eklini tafıyan bu cinayetin en feci 
tarafı bir çocuk, üç. yatında bir masum üzerinde yapılmıt olma
sıdır. Kazancı Salih, Kaaımpatada metresi Meryemle beraber ya
tamaktadır. Meryemin 3 yatında Cevat ve dört yatında Nejad 
adlı iki çocuğu vardır. Salih, her nedense bu çocuklara luzmıf, 
onların vücutlarını ortadan kaldırmağa karar Yermiftİr. Bu mak· 
satla küçük yavruların ikisine de afyon yutturmuftur. Sonra üç 
yatındaki Cevadı döverek öldürmüt ve kanını emmi,tir. Bundan 
ıonra ayni suretle Nejadı da öldürmek istemİfse de yetİfen za
bıta tarafından yakalanmıttır. Zavallı Nejad iıe yutturulan afyo
nun teıiri altında Te yarı ölü bir halde bulunmut ve bu ağır va· 
ziyetinde hastaneye kaldırılmıftır. 

Bir Çin generalı kayboldu 
Pekin, 22 (ö.R) - Şimali Lu-Yan eyaletinde harekette bu

lunan Japon kıt'aları Şansi vilayetinin cenubu tarkisinde mühim 
bir merkez olan Vay-Kingi itgal etmi,lerdir. Çinlilerin 1000 ka .. 
dar ölüsü vardır. Japonlar 20 aiper topu ve 20 mitralyöz ele ge· 
çirmitlerdir. Bu noktada mukavemeti idare etmekte olan Çin ge .. 
nerali Sun-Çey-Tangın izi bulunamamıştır. Halbuki ~ehrin i•gali 
sırasına kadar orada bulunuyordu. 

Balkan Antantı konse:Y i 
Rumen heyeti Belgraddan geçti, Yugos

lav he yeti ile beraber Selaniğe gitti. 
Üç heyet Ankaraya beraber geliyor 

Belgrad, 22 ( ö.R) - Ankarada toplanacak Balkan Antantı · 
Konseyinde bulunacak olan Rumen murahhas h eye ti dün akşam 
Bükreşten hareket etmiş ve bugün öğle vakti Be lgrada gelmit· 
tir. Rumen heyeti Belgradda Yugoslav murahhas heyeti ve ba~· 
vekil B. Stoyadinoviçle görÜfmÜftÜr. 

Heyet aktam, batvckil B. Stoyadinoviç ve Yugoslav murah4 

has heyeti ile birlikte ve trenle Selaniğe hareket etnıi,tir. iki mu
rahhas heyeti Selanikte Yunan ha.vekili B. Metaksas ile bulu. 
tacaklar ve hep beraber perşembe günü lstanbulda bulunmak 
üzere hareket edeceklerdir. Murahhas heyetleri ayni gün A nka· 
ra treni ile Ankaraya g iderek cuma günü Ankarada bulunacak• 
}ardır. Balkan Antantı Konseyi cuma ıünü ilk içtimaını yapacak
tır. Türkiyenin Belgrad elçisi B. Haydar ve Avala ajansı müdürü 
bugün lstanbula gitmitlerdir. Rumen murahhas heyetine harici4 

ye müste-tarı B. Petreako r iyaset etmektedir. 

B. Vansittar da istifa edecek mi? 
Londra, 22 ( ö.R) - BB. Eden ve Cranhornun istif alarmdan 

sonra hariciye nez areti d a imi müsteşarı Sir R obert Vansittarlın 
da istifa niyetinde olduğu söyle nmekte d ir. Bununla beraber r es
mi mahafil bu hususta malurr.abızlık b eyan e tmektedir. 

Yalnız Avusturya bayrağı asılacak 

Belgrad, 22 ( ö .R ) - Avusturya ba~vekili B. Şutnigin pazar 
günü aöyliyeceği siyasi nutuk münasebetiyle memlel<etin her ta· 
rafında yapılacak toplantı ve törenlerde yalnız Avusturya b ay
rağının asılmasına müsaade edilmit tir. 

Gizli anlaşma mı? 
lngiltere ltalya ya mühim mik

tarda bir kredi açacakmış 
Londra 22 ( A.A) - Daily Herald gazetesi yazıyor : 
lngiliz ~icaret nezareti ltalya ile gizli bir itilaf akdetmiştir. Bu 

itilafname mucibince ltalya lngiltereden mühim bir kredi ala· 
caktır. Bu kredi bir ikraz olmayıp ihracat kredileri garantisi de· 
partmanının yapacağı bir garantidir. Bu departman ltalyanlar 
tarafından lngiliz mallrının mübyaaıı neticesinde uğranılma11 
muhtemel zararlar için lngiliz ihracat tacirlerine tazminat vere• 
cektir. Bu garanti bef ila on milyon lngiliz lirasına famil ola~ 
caktır. 

Moskova Edenin istifasını büyük 
bir ehemmiyetle karşıladı 

Moskova, 22 ( A.A) - Edenin Çemberlayn ile ç_ıkan .bir iht!laf 
yüzünden istifa etmİf olması Moskova.da ?ey~clmılel s~yaıet a_le
minin mühim bir hadisesi olarak telakkı edılmektedır. Malum 
olduğu üzere Sovyct matbuatı mütecavizl~r~ t aviz le rde. bu~undu· 
ğundan dolayı Eden kesretle hücum etmı.lı. F akat 'ımdı Ede· 
nin çekilmesi üzerine Inıiliz kabinesinin h aric i siyasette yeni 
bir veçhe takip edeceği ve !ngilteren.in Alma n ve ltalyanlara teı· 
lim olmasına müncer olacagı kanaatı vardır. 

Habe,istanın Jtalya tarafından fethin in tanınması ve ispa~ya: 
daki gönüllülerin geri çekilmesi meselele ri Milletler Cemıyell 
haricinde devam ediyor. Sonra Avuıturyanın mukadderatı hak
kında da Milletler Cemiyetine müracaat hiç kimsenin aklından 
bile geçmiyor. Binaenaleyh Edenin )stifa11 l>u bakımdan pek rnii• 
himdir. 
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Tire Hal kevind.e .• 

ve Aydın Turgutlu 

Halkevlerinde yedinci 
yıldönümü kutlandı 

Turgutlu Halk ct'i,ıd • 

1 Bu ne ya 
Üğ unun öldürdüğü adamın ölüsüne 

babası kurşun sıktı 

Adana (Hususi) - Karaisahnm Te-
peçaylak köyünden Mustafa oğlu Gök 

1 Mehmet ile oğlu Veysel, aynı köyden 
! Mehmet oğlu Mahmuda eski bir kin yU-
1 zündeo diş bi1emekte ve intikam fırsa
tını gözetlemekte imişler. Geçenlerde 
Mahmut bir gece köyde bir düğilne da
vetli olarak gitmiştir. Onun düğümle ol-
duğunu haber alan Gök Mehmedin oğlu 
Veysel, intikam fırsatının geldiğini gör
müş ve gece düşmanının yolunu bekle
miştir. Mahmut, hiç bir şeyden habersiz 
ve geç vakıt düğün evinden çıkıp kendi 

evine gelirken karanlıkta pusu kurmU§ 
olan Veysel Broning tabancasını çeke
rek Mahmuda ateş etmiş ve Mahmudu 
yere yuvarlamı; görünce hemen evine 
koşmuş, babasına clnayetini müjdelemiş
tir. Oğlu kndar hunhar olan Gök Meh
met te Mahmudun yuvarlandığı yere 
koşmuş ve henüz can çekişmekte olan 
zavallının üzerine bir kaç el kurşun ela 
o sıkmıştır. 

Katil baba ve oğul yakalanarak bura
ya getirilmiştir. Mahkemeleri yakında 
başlıyacaktır. 

Vicdansız ve katil ana 
Doğurduğu çocuğu boğazından 

bıçkala keserek öldürmüş 
Adana (Hususi) - Karnisalıoın Knr

santı nahiyesinin Kökez köyünden Veli 
lı:ızı Ve Mehmet karısı Fatma adında 
biri iki sene evvel ölen kocasından kalan 
altı çocuğu ile ynşamakta iken geçen 
sı:.>ne yaylnya göç ederlerken tanımadı~ı 
bir cobanla cinSı münasebette bulunmuş 
ve ç~bnndan hamile kaldığı erkek çocu-

Avam 

ğunu yalnız ofarak evinde dünyaya ge

tirmiştir. Fakat Fatma bu çocuğu boğa-

zındnn kesmek suretiyle öldürmüştür. 

Katil Fatmanın duruşması Seyhan 

ağır ceza mahkemesinde yapılmak üzere 

Karaisalıdnn Adanaya getirilerek ceza 

evine konulmuştur. 

a ar.ası 

B. Edenin i stif ası üzerinde münakaşalar 

Şehir 

münevverleri 
isleri 
' 

etrafında f ikirleritıi 
koyuyorlar ortaya 

Belediyeci~i~. v.e lzm.ir bel~diyesi ~ 
Lyon şehrinin belediye reısligııı.e ın- mnhallı, kapalı yuznıe havuzu IC 

tihap edildibti :zaman Edouard Herriot: gibi. ıı-1' 

cBelediyc reisliği makamındaki gizli. fa- lk~ıs~d~ bele~i~ecilik: Her ta~-
zilet acaba nedir? Bu fazilet neden ıha- kın ıslihlak ettiğı maddelerde ib: ttııf'" 
rettir ki, en yüksek siyasi payelere eri!- önüne geçmek, şehrin esnaf « ~ 
miş olanlar bile bu vazifeye bağlanır~~r, ları~ı kazandırmak gibi . me~~ 
vazife üzerine kapanırlar ve uzun mud- Aynı zamanda cExporlation ın, 
det kalmak istiyerek bütün diğer şeref- (görünmlyen ihtiyacat) denilen tJll 
Je'Tc"Tcrcih -ederler. Bu fazilet, bu gizli temin ebnek, daha başka bir tablrlıt t1' 
şey: Yaratmak arı.usudur. demişti?>Be- teriyi ayağımıza kadar getirtip QPI.,; 
lcdiye inlihaplarındaki kUtle heyecanı- lımw salıruık, yine daha bajb bir 
nın - intihap eden ve intihap edilmek turizm cereyanını uyandırmaktıt· _. 
istiyenlerin heyecanı - nihai gayesi bu KüllUr bakımından belediyedlik tt 

tiyatro, kütüphane, gibi mi.i.esseseld fazilete erişmek, ibd~ etmektir.> 
cuda getirmekten ibarettir. ~ Belediyecilik mefhumu asırlardanbcri 

Bugünkli Iı.mlr belediyesinin v~ mevcuttur. Fakat bugünkü içtimai ı;e 
ne intikal etmek icap etse de ~ teknik medeniyetin bir neticesi olarak 
reisimiz Dr. Behçet Uz'un l ~ belediyecilik ilmi tekamül etmiş, hatta 
bir kuş bakışı ve bitaraf bir ~öz bir insanın zaviyei rüyetine sığamıyacak 
sek, mimari belediyecilik b • _..., 

kadar geniş bir mahiyet iktisap etmiştir. pr_ 
k eski servet ve kütle çokluğunu I 

Bir arada medeni bir şekilde ya~ama den Izmirin yangın yerlerine ~.W 
arzusunu duyan kimselerin başına geçe- ı l "nki f ğlık bakJJlllP"'" _ sip in i J şn mı, sa f 
rek ihtiyaç ve arzularını sezmek ve eser- seyyar esnafın eski ve yeni §ekil .,, ....... 
Ier meydana getirmek faziletini kendi- 1 eh mizrw· ı kart ,.... 
sine benimsemek ve o sandalyayı hak mni ini, ş rin te ıgm ' yu ~ 

hallelerin en büyük derdi olan ;,J 
etmek bir belediye reisinin en büyük di- zasyon işine başlanmış olmasını, ~ 
leğidir. bakımdan müflis belediyenin b~ı. • 

Belediyecilik deyince klasik olnrak, ld dil-'" o10" bütçesine nazaran e e ~ ~ • .1e1 
kısaca: Mjınari, sağlık, mall, iktisadi ve kınmanın ohemmiyetin1, Iktısadf IJP~ 
kültürel belediyecilik manzumes.i hatırı- diyecilik bakımından Fuarı, KilltfJt,. 
mı1,a gelir. Mimarisinden evvela şehir lediyeciliği bakımından KU1türpar1'1~ 
spiralinin vücuda getirilmesini, yani bir memek mümkün mUdilr? Nered9~ 
merkez ve o merkez.den ayrılan helezon- d kl ki bizim burada say ı arımız : ,..-
lara göre beldenin mimari inkişafı, bu nin bu son zamanlarda başladıit lf"'" 
meyanda günün ışık vaziyetleri, şark- anoak bir cüzUtıden ibarettir. _ _,ı. 

-BAST ARAfl 1 tNCt SAHiFEDE- suhatta kendini gösterdi. Bu tarihte garp istikameti, dağlık ve sahil araziye KörU körüne ve tesadüflere JtW'" 
vap1İm1:1 ve cebir istimaliyle siyasi ltalya sefiri gelerek lngiltere ve ltal- göre nmfiteatral inşaat ve saire gibi şey- maktan ictinap ederek daha neler~ 
lmrarw elde etme!: yoluna gic?il-: yn ru-ruıında l:o~~§malara ba§~anma- leri tcsbit şehirci mimarların harcıdır. bileceğini muntazam, güzel bir pr<>I'~ 
mistir. B. Eden beynelmilel mesele- s·nın Romada ıyı karsılanacagını ve 1 Topluca şehir mimarisinden bunları an- çerçevesi içine alan ve karşımızda 
Jerde başvekiUe diğer ihtilaflıirını halyanın bunlara başlanıhnasını a~- larız. açık duran Dr. Behçet U.za bu,uııe 
hat•rlattıktan ıonra su neticeye var-l z~ ettiğini bil~irdi. ':fabeş meselesı- Sağlığından, Tanzilat, kanalizasyon, dar başardığı işler için teşekkill' e_Jıl• 
mır.tır : «Herkesin hatrrında olan nı muayyen hır şekılde halletmek içecek su. dispanser, seyyar esnafın te- her şeyden evvel v:icdan oorcuın~--

1 so~ gün!erin hadiselerinin ı§ığl nl-
1 
mümkün olaca~ır.» . mizliği gibi maddeler hatıra gelir. Bir milletin, bir i anın kıymeti. 

I tında lngiltcrenin tazyiJ· karşısında . B. Chamber~~ın, B. Edenın ~ec: Mali belediyeciliğe gelince, yapılacak zisi ile ölçUlür. Mazide bapran. 

1 
te~limiyet gösterdi21. intibaı uy.:ındı- hse <chnlya muzak~reye ya §DUdi masraflara göre yaridat temini hüneri- halde de başarır. Bu hususta mU~ t,tl' 
rıhrsa Avrupadn fikir'erin yah53.C3.Jı bayl~"11?1asını, ya h_ıç b~!a:n~ama- dir. En medeni şehirlerin bile masrafları ve Atamız tarihin.en gi.i.ı.el misaliJıl 
ğını hiç zan."lelınem. Biiakis buna f ~.nı ısbyor.» yollu ıfade:nnı sıtemle - d hu kil ederler. Iunirli, kadirşinastır v• 

1 • • • • • •. ~ t lc:ırnıladı Böyle b. r ~y bir t ehdit her sene att~r ve 'bu 'a:dmamn a -

1 
hıır~1 bır azım ve karar s1yı:ı'"eL1 fa- l :ld h"alb k" lt l t f d dudu yoktur. Maharet öyle gelir kay- meyyizdir. Eyiyi kötüden tefrik_ e 14 
zımdır ki milletin istediği de bu· 0 

u
1
! b~: 

1
1 

b" u 
1 

.ka ya · 1~~~n hran naklan bulriıaktır Jd bundan mükellef ni ço~ eyi bilir ve bunda hiç Y~ .. 
d ns a ov c ır tazyı yap!unaınl§ • . 1 . 'b ,. , d- · · b .......... ıerde 

1 
ur.» K t ~ d' B Ed h u ş!kayet eüii~tneli, bir ihtiyacını tatmm mur eıe ıyesının u son~ 

Bayvc!ril cevabında İtalya tarafın- I on l ~ izdı, ·d ' en v~ __ _:_n m - s~ndn belediyesini de malen .müstefit şard~ı işleri görebilen, belediY 
d b leı d _ ,_ · ıııvere enm e evama wınır ver- . d ba ld .. ı~ ... nu 

::ın azı mese er ~ iU.Inan vazıyc- . ik B da B Ed le b . etmelidir. Bunları bugün amme hızmet- faziletinin ne en i ret o W&-
• 1 1 l l .. d ... mııt u sıra . en enım . . . . . k .km 
tın nmasmayı ı:o ay ar.ınn'l ıgını d .. .. f ki ld ... te leri namı altında toplıyabılirız. Vesaıtı ma ta gecı ez. _...,.i . ~ .. ,__ R aramız a goru§ ar arı o ugu - BüLENT uSTO~-kabul ı)e aoze başlamı§, faıu!.t oma b .. tt" B Ede • lif tti nakliye gelirleri, hal, stad, at koşusu ;::....-

1ıoksuZ talcbdeT hükümetinin itidal gösterdiği baıı eYY.C un e ~. vküe.. . .. .. n ıs izda e . ··--.&--(\~-- 1 T k Aydındtı geydirilcıı ~ l 1 misaller de zibedilmiıtir. İtalya ile tahıkumkald~n goeçhi~l emb e ~~ s an ut un 
Tire 22 Hususi) - Tire Halkevl ye- IgoUan teşe >.Ü ctmi.,.lir. k d · ki 1 a ıgımız v e u aauaıı r 

- müza ere meselesinde, emiştir , . • . . . • 
dinel yıldönümüni\ belediye ~!onunda Turgutlu 21 (Husu.sil - Buglin evi- t "lt ta fınd h "" .. · t go·· l ta1ya sefınnın zıyaretinı kabul et-

ngı ere ra an usnu nıye - . K Gr d" L--- h""küın" ti" tesit etmiş v Halkevi başkanı tarafın- miı.in açılış yıldönümü binlerce halkın .. 1 "k" l L t .. e f tim. onl an ı uanA u e 
ru mez.se ı ı mem eKe umumı - b" bt:=. d" • dan söylev verilm~cıtir. Orta okul tale- huzuriyle Parti önündeki meydanlıkta k" d b" . .. h iiJ. namına ır te ~ tev ı etti. 

heleri yurt bandosiyle Istiklal marşını kutlanmı§tır. Törene Istiklfil mal"Şl ile ardı °:'asınh a cakır nevbı !dup elham h " - B. Chamberlan bu tebliği okudu. - BAŞTARAFI BlR1NCt SAHtFEDE - yoktur. Bu mavalı okuyanlara_. iti 
b 1 ·ı b Ad"l El · · 1- j ye esı ~ ya ve u a su ız- B •· R h""kü" ti" t · ·· ledikl • • t-'- ~ royliyerek, gençliğin partiye karşı olan aş anmış, ı çe ay ı çının .r.ısa ve • ek . Fikrim t una gore oma u me spanya- din anlatb ı nım soy enrnı eau-ar ~ 

bağlılıklarını bildirmişlerdir. Bunu mü- veciz aç.ılış nutkun~ Halke\'i başkanı m et etmıy-:C. h r . ~e, me~cu. dan gönüllüle rin geri çekilmesi ve _ Senin anlıyacağm, ıu kaplan kah· sın. . • 
teakip Halkevi tarafından bir çay 2.İya- Dr. Seyfi Poyrazın (Halkevlerinin mak- ıartlar dahılinde, bu fasıl daıre~ı iki tarafa muhar iplik haklarının tas- ramanı delikanlı bize uzaktan akraba.. Bu baliaüddem bir Panterdir• 
feti verilmiştir. sat ve gayeleri) hakkında söylevi takip kıracak ~~r hav~ yaratmak e!z~ı. d iki meselelerinde lngiliz formülü- Nereden, dersen ona da anlatının. Bir panter dediğin de kaplan ...._. 

T K l k etmiş, gençler tarafından Halkevi için , Bunun. ıçm &: ılk fırsattan ıstifade I n ü kabul ediyor?u. .... . zaman bi2D:n Selçuk harabelerinde., bir suptur. Fakat Tigl'e • Tia-• 
ire lZl ay UTUmU manzum §lirler okunmuştur. j etmek ıcap edıyordu. Bu fırsat on B • . C~a~ber1am, b~ tebliğin bay bq bekçimiz vardL Hatırımda bldığma öz Türkçeıiyle Tekir cinsinden .ı. 

Tire 22 (Hususi) - Ekseriyet hasıl Halkevinin içtimai hayat üzerindeki Edenın utıfasından bır kaç saat ev- göre adı Mehmet Ali idi. ~enlerde v&- dir. Ha ıöylemiye unuttum. F 
olmadığından 19-2-938 tarihine talik edi- t~rlerine dair Avukat Hakkı Yenerin 1 himaye heyeti başta belediye başkanı vel ahndığmı bildirdi. fat etti. Tıger • Tıgre dedikleri kelDDe. --~ 
len Kızılay kurumunun yıllık toplantı- ve (Türkiyede temaşa) eserleri mevzuu 

1 
bay Nnfiz Karabudak ve vilayet encü- Avam kamarasındaki müzake- Kaplan avcııı Tutkun, onun oğludur. Tekirden gelir. Ve tekirin 

sında münhal bulunan dört yerin seçimi üzeri?'1en oı:a okul Türkçe öğre:meni ı meniw baş sekreteri b~y M~zhar ~güer reler bitmif değildir •. • Di?1.kü celse Bittabi. tanadık di;e alakadar oldu~: vah9isine kaplan adı verilınittir• 
yapılarnk idare heyeti Doktor Azmi Tü- Hayn Erdenın konferanslan ile törene, oldugu halde semcreJı faaliyetlenne de- muhalefet amele partısı reuı 8. Att- Acarlar köyai delikallllılaruMlan kırk kifı yiıleri ıayanı hayrettir. 
züo, Avukat '.B. Hikmet Şahin, muaIJim nihayet verilmiştir. ı vamla 52 elli iki yoksul talebeyi geycfü- Jee'nin beyanatiyle kapanmııtır. Bu- bu hafta ıürek avına çıkmqlar. Makaat· Bizim c:klikanlınaı Tarduj11 Wr 
Kemal Bozkurt, başmuallim Ali Nermin Gece Halkevi salonunda eğlentiler ya- ı mişlerdir. T~ebe velilı:1'i ok~un baş ö~- gün münakll§a ~.evam eder~k Ka- lan domuz avlamakmıı .. B~ Me~me~ dır. Bu kaplan amaznlan eldi 
Akdemir, muallim Sırrı Bozatak, mual- pılmıştır. retmen ve ögretmenlen heyetin bu faah- maranın verecegı reyle neticelene- Alinin oğlu Musa Tutkun, dinde çıftuı lardan pek botlıaıurlar Sen de 
lim Hasan Oral, Hasip Akgün ve Keşşaf Aydın 21 (Husum) - Gaıipaşa okulu yetini şükranla karşılam~lardıı.-. cektir. pusuda domu:ıı beklerken kaplanla kar- caksın belki de .. Ben bir z:;::. 

r::z:-~ .. z·zz-~-.-~-z.·z·u--~..,..llllzllll~llll:z:lllllrzzyz~-~--------- r,zx/.7.YY..z.z7.LZXC/.7JJ&e7'T::D:r.//_.lZZI' ıılaşmıı. Arslan gibi delikanlı domuzu rak edip te kaplan cimleri • ~ 

BIRW~O: ·~~~H~~~e~r~g~~U~n~"o ~m~~ ~~:~~~ 
B · ela b k Çeşme başı bu mudur? _..... cncıyem cam n a ıyor kurtunlar kaplana ağırca yaralamlf. Kap- Halbuki Afrikada 3.40 dan Y-- 1 
B k ..:.1 

• kı Jçl dolu su mudur? .. ___.. 
n -ı ı wemı ya yor lan acı sayhalar kopa.rmaja ve homur- lan rutlanmıı değildir. K~-

Güzcıler şarap çakıyor Yaktın beni a zalim danmıya bqlamq .. tik yaptığı iı te, tıp. metredir.» 
Bencı"yerıı1 Bnncı"yeın a .. ~ ... !ı Bencı"yem df7tZ7ZIUU.MJiililW E L !!JO'.zt>.2Ji1ZV>7Jr.Y.>2%>.ir.itw.~ZJ"'"///E/....O Son cevabın bu mudur?. .~ 

,._ ,J...... la i.naanlar ,ibi Musa Tutkunun çifteain- Efeye tepkkürlerimi bila--
Bir karı~ gerdanlı, sürmeli E~nciyem de olmut. Çifte yere diifünce kaplanla nlırlcen arkamdan beiınY~' .,_, 

Benciyenıin kürkü iki 
Biri Samur biri Tilki 
Bene.iyem anasının ilki 
Benciyeaı Eeaıc:yem aynalı Benciyem 
Benciyem Bencıyem aynalı Benciyem 

Benciyemin eııtarisi 

Derde derman ş~talisi 
Annesinin bir tanesi 
Benciyem Benciyem nynalı Bcnciyem 
Bir karış gerdanlı, sürmeli Bwciy;mı 

Benciyemin şalvarı şaldan 
Dilleri taUıdır baldan 
Benciyeın gcyinmiş aldan 
Benciyem Benciyem aynalı Benciycrn 
Bir karış gerdanlı, sürm li B 'nciyem 

BiR ATA SÖZÜ: 

Ayranım budur 
YarJSl .sudur 

içersen de budur 
lçmez.sen de buduı.-

Bu ad.ım n e yapıyor? 
Hapishane hayatı hakkında canh r ö porta j yapıyor. 

MEVLANADAN Bffi PARÇA: i'icizdir. Susamış olduğum halde önüm
<Askım kemale ermiş, sevgilim güzel- de aknn temiz ve berrak suyu içemi-

hkte yükselmiştir_ Gönlüm söylenecek yorum. Cihanda bundan daha garip bir 
bin bir söz.le dolu, dilim söylemekten hal ı:örülmUs müdür?> 

Çini tabakta Vişne Tutkun alt alta üst üste alivera yapD11f• - cYalta lıahYeni yeni_.. 
Gel gönül nşka düşme lar tene •. » , _ -d 
Bu aşkın !k>nu yoktur Mal canm. yoqasadır de.-lel'. Bu pek ADNAN ......... ~ 
Nafile dile düşme doğru bir ıözdür. Tutkun çiftesini kay-

Taş üstüne taş koydum 
B ir yastığa haf koydum 

Yflrim gelecek diye 
Sağ yanımı boş koydum 

Tavada su erittim 
C'...ölgede gül kuruttum 

Sana gönül vereli 
Evi barkı unuttum 

BiR BILMECE: 

Kıvrım kıvrım için.de 

Hcrşey onun içinde 

Cevabı: Yarın 

!>aıar ~ bilmecemiı.: GöLGE 

bedince iti pazu kuvvetine vemıİf. Ha
kikaten arslan RlDİ aavqmıya bqlamJt. 
Kollarmdan birkaç parça et kaplanın bo
iazmda kalmuına rağmen hayvanla uf
rqmıf. Civardaki köylüler de yetiıince 
kaplan nallan dikmekten hatim bir ça
re bulamamıı. • 

AlcLiun malumat beni biraz tatmin 
etmiı olmakla beraber, kafamı kurcalr
yan bir ıue.li ıordwn : 

- Efe, dedim. Siz bileceksin.iz. Sa· 

Profesör 
Tavla köre . -~ 

- BAŞTARAFI BtR!NCt S~-:,, 
görmüştür. Inşa edilecek )11~ 
eserlerine tahsis edileceği ~ 
kapLc;ının bu devirden kalıllll 
restore edilmesiyle meydana 

km bu para olmasın. lzmir ormanların- sini tavsiye etmiştir. .. JJ. l 
da kaplan mevcut olmadığı söyleniyor. Izmir hafriyatında bu~ 

B. Salaheddin Kantar bu sualime fe· ren restore ameliyelerine b ·deler 
na halde içler~-niıti: 1 Restore edilecek başlık~U~' 

- «Nereden çıkardınız bunu .• Sakın sütunlar mahallerine ~e~r ikıı>'1 
beni denemek için hu suali sormU§ ol- lar en kısa bir zaman ıçınde 
mıyasm.. Hoı esasen ben de komqma· Jecekt.ir. 

b l · deıı sından zevk alının ya.. Ha, senin anla- Afrodisyas hara e eru} e 
k ı .. .. .. deki yaz ııa 

yacafın bu kaplan değildir. Değildir ama ce eser er, onumuz ~ 
Qars ta deiildir. tzmir orrnanlannda para de I:r.mir müzesine nakled 

Z Pka v KaVrnY•• ...... ··-
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imal fecirleri nedir? BÜYÜK l'E TARiHİ f~ACERA 1E"Fi~if( Aiı.iıZ ~ .... . 
/ /., ... : 

a 
~- Of:e;AV - 61 - Y< zı n : 

c-==--..... -------------

Çıplak ayaklı bol pantalonlu 
beline da}' adı ve sağ elini 

topunu ateşleme e mrini verdi 
Bu korsan kadın, sol elini 
yukarı kaldırıp geminin 

~J 

Onüıniizdeki ay içinde birçok defalar 
tekerrür edeceği söylenilen 

bu hadiseyi nasıl iyzah edebiliriz? 
lkinci kô.nun 24/25 geceıi hemen 11 İcap eder. ":a~ten, feza daimi( Havanın tazyikı, yer yüzünde, 

bütün Avrupe.dan, bu arada : iskan- surette bu partiküllerle doludur. Fa- deniz ıeviyeıinde, barometrenin 
tiine.vya. lngiltcre, Fransa. Polonya, kat bun!ann abnosfere kadar gelme- civa ıütununu 760 milimetre İrtİ· 
lberi!< yarımadası ve hatta ltalyadan leri hali an~ günqin kadar fırlat- fada tutabilen kıymette bir tazyili 
:;eyredilen bd- «Şimal fecri» hidisesi ma k.u. vve.t.ının artması zamanların- olduğu halde, arzda:ı uzaklathk~ 

Amerikalı ...... ...teci Lilius, yazd•aı Şo-Sanın daracrk ka~ine.sin~ 35tür- br::ıi ~ckı1ll" aı;lı ve yo una devam ei- 0 ! ..... stu... . d k 1 8 lard 
1»~.. - ...... a mum un o ur. u zaman a ça, hatta d"'ha 80 bin metreye va• 

~diyor ki: düler. . . ft ' t~. . • . . ~ c<Şimnl fecri» hadisesi nedir ? cüneı üzerindeki faaliyetin en çok rılmadan, lıarometre ölçüsüne gÖ. 
- Deniz sakin, bava güzeldi.Ge- Herıf burada beş dakıka ka~aı· Sız c;c \'illC o.çel•, d~nızPer: ~3gr:'1 Şimal fecir'eri tabiatta vukua ge- artt~ı ~8§ka bir ifade ile, gÜnq le- re sıfıra iner, yani efektif fıavanın 

ıni yalpaaaz yoluna devam ediyordu. kaldı. 1 Y ·uza l:oyuidu~ ~ece he.daseslz len ziva 1ı- disele.rinin en cok alaka kefermın arzunıza en çok ıw-.ı gel- yüksek tabakalarındaki gaz mo-

d
Ben, elime bir kitap almlf, güverte- Çıktığı zi!mım t:urô!tın•n Ç'"ttlm·~ · !!e~~;· .. . l uyaııdıranlMindan ve en gÜzeUerin- diği zamanlardır. Güneş lekeleri gü- lekülleri varhklarmı hiııettirmi~ 
e ve portatif bir .-longa uzanmıt düsünceli ve üziinlülü vı-.zi.ye':\nclen ... eı:t r ~:e, ya~um.uzun uz'erme .te- a·f"-""', b:,-1• .ı;r , ç,,.ı:.1'tl"a ınevıı• ..... .Je ve b·ır- .. · d ._. b' .. _, __ f Al "-- ı 

r-- L ..ı ' r • • "" •ıı. -= :ı:- "" 1.-...&.:ı net uzerın er.:ı ır ~ aa VOUU1n- yecek vaziyettedirler. 
Yemk zamanına intizaren okumak-

1 

kadm korsan çefin oıu.bn ço'ıt aarr s!l.düf eden b~~:ı uıır auamn Slllıhm:: biri aramca çok çe.bu~t değişen renk- lardar ki giineıin iç maddesini mü-J Oh ld fckt'f h d • 
la vakıt geçiri!onlum. Bioı körfezi- bir ku~iuluş _:uac~.is~"!diğini an°:l- clemidedik: . ..w ı [~:rrJe görfi.ıürler. Giinet ve ay tutul- teme.diyen kabartan, dağıtan ve hş-t~SO 'IA ~O:~· a t ~va an, yanı 
ne daha hayla yolumuz varda. Ter- ' mak h ç te gu~ c.~~"!ıkt·. 1 Kuvveti bı:- o.y '~·ııt v~rdı. malan gibi, vukub.n önceden kesti- kutan muazzam indifalar yaparlar. ~ a? an me re en sonra ne 
cümanun y!lnınıa yaklqh. Ufukta Herif sanda' bi .. ere:: nzaMa.~t·. ı Loy-Ş.:ı-San, E:zra &cmı· en o.ld~ı ı ri!en hA d;:selerde:ı olmadıMan ci- ı,te bu indifalardan ibaret olan leke- var ır. . - • 
bir takım yelkenlilerin belirdiğini Loy-Şo-San iıe kabt'!'JC'linden çık- 't' C miktarı m~[lım olmıyruı ve her eıet!e beklenmedik zaınımtards v.ö- ler fazlasiyle kürremize karşı gel- B - 80 ıla 100 bın metre~Cll 
söyledi. Yerimden fırladım. Küpeş- mıt kıç eüverte üzer•nde ve eüı:Te"İ-: hr.'d~ c:-': '·un o'an p:ı:-anın mem-l rü~eleri daha kuvvetll b=r il i -ile cliMeri zamanlardır ki, kuvvetle fe- sonra ha va olarak va11flanabıle
teye yak~8§81'ak bakbm. . ni artık. e.damakıilı y k~n~~':1'~ f_=~: ~ı:nj~cl&: .= • ~·s:~k.."U ı~'3'1ı .. kac.hr 1 h:.!l"G.fanma!D.rını mucip olnıa!:tadu-. zaya f,rlatıhn elektrik partikülleri- cek moleküller, «jeokoronyomıt 

Filhakika uzakta, çok uzakta hır ra eemıden aytı"lll.e.d!ln &ınirlı SttlLrtı rstcdı~:?"' GLUt c~,enmege munaade I Ba fetlr hidi.sesi, l'err vüzünün, yal- nin mü!:ıim bir kuimı arzımıza kadar denilen, idrojen, neon, helyom gi· 
çok yelkenlerin güneşin parlak zi- dolaşıyo:rdu. • vermı.şti. . . • n·z şima\''brafmde. cfo;.;( renup la- vasıl olarak t.lmosfere nüfuz eder- bi gazlardan çok daha hafif ve 
)'ası altında ve toplu bir halde görün- Sandıo' ile f!iden herif bir saat son- 1

1 Sunlıırm brı- hl .. mı p:cmıo2n tan- f ..ı d ·· "l kted' ' r •- t k ler. her mikap kilometrelik hacme bir 
d .. w.. •• .. .ı.. t kr - ld' B f .. .. ..,.. -• ll . d' - '· r,da.mn h.>uundıı b:ı- 1 ra •nu• 3 goru me ır. ı · a.na e -

ugunu gor~~· • . ., ra e a. ·e :· ',' ı: : r yuzu gu.u- 0 " a.r an tr~· e_ı: · 1 1 &eriye~te t•mal y~.rsm l<ürresinde ve C) Güneşin Arzımıza kar§ı gelen molekül isabet edecek kadar, sey• 
Bu. y~lkenuler bmle.rdı. · . . yord.u. Ve e\ı do· u rdı. 1 hk cvır."1 ı?ıU:.ıtc". .• .. .. bu ynrım kürrenin de deha. ziv3d.e lekelerini vüs'atleri ve te~eccüh za- rek bir gazın molekülleridir. Bu 
lhtimil bal~ gemılerı ıdı. . , Yıne Loy-Şo-Sa~•n ı~am'-r3ı:an, "'ı .. EMtest ı~b.,._ı h~ .. s:e~ .. et~~· Bu~un ~imal tarnflan nda müşahade otun- mantara daima değİ§İr. Bu deği§me- gaz moleküllerinin de ancak 600 

• Faka~ blun~ugum korsan g~m•- ı kapandı. Bu ı~f r bır nz dahıı faz.3 g?n yo\ aldı~: A~~a~ uslu~e d~~a·~' maktadtr. Akdeniz mem!eket1erin- ler güneşin devri hareketi dolayısiy- bin metreye kadar mevcut olabi .. 
•ınde birden hır hareket ve faalıyet kaldı. ! vlne ufukta uç buvuk rtemı behrdı. d k sevrek .. .. ,.. N't k" b le bize göre bir azalap - çog"' alma saf- leceaı' kabul edı'lı'r. -.lam T h · · • G.. .ı b'· "k b" t ı- b ·· t en pe goru ur. ı e ım u "' ••b. Loy· c:-. c._ bir takım kt- ayfalann hemen ensmm cıl! 3UVerteae uyu lr e af aıgos et'- · l ·f · d __ ._ ıa.-ı halan · · ib" •• ·· ·· 1 Le'- · 

-s • ~·. • •• • • • • .. .. , 1 • son şıma ecra e anQIK ..ayanın geçırır gı ı gorunur er. n;e- $' l f • h"d' • 
aa ve sert emirler Vemtı§li. gozlerınm ıçı gulu yordu. Demeııt ruı- dı. . Torino ve Bonneo bölgelerinden lerin çoğalma halleri l 1 senede bir 

1 
•ma .. ec~ı fa aseıı: f I 

Gemi istikametini d~tirdi. Ya- la§mt!lardı. .Ru sefe: galiba ~avaş o~cıı.ktı. _ sevrolunabilmiştir. vaki olur. Yani lekeler kürremizden ... ştel gkun~kın ez.ak~~llıa~ı~ ır !'-~· 
nimızda bulunan ufak bir adanın a.r- Demek ça.c:>ı~m,,, kavga, dövütme Ne ol.ur. ne olmaz, ortaltg_ın. tel!:.· Mahiyeti k••anltk, vukuu ıeyrek b" d f k t k .. "ld"kt tıgı e e trı partı u erının arzı• 

im akt d f ..ı d k b .... ar e a en ço 0 ara go~ u en mızı çevreli•en atmosferin, - ·La· kasma .I-~- bumunu çevirdi. , o ıyac '· !ilin an ~sta aue e e:-e ı?emmm u .. .. .. .. t b't _ _..1_ l l t kr - I k , 7ua 
uuıs•u • b' 1_..if' •1 b. ı ve zamanı gunu gunune es ı ~ı ıene sonra e ar..azamı o ara d .. I d'"'' • • k 

B. in lk 1.1 . .. .. Terdimamm v satasiyle korsan- halini fot-!)gart- o Je:u ı ı e tes ıt et- . 1 b.. .. h~.ı· 1 .b. .. ··ıeb·ı· le 8 h I l rd ibe rı a ıoy e ıgımız Jeo oromyom 
ız, ya ız ye en ı erı gormu§- . . I . . . 1 memtıl o an urun m1ıse er f!'• ı, goru ı ır r. u a sene e en - . _ _1..: 

c!L H lbuki bu lk 1., ç· 1. lardan bmne ıor~um. mek ıs edan. . 1 f . hAd• . de 'lk l · lmakta lan "--Led 1 1 dan ıbaret kısmına vasıl olaraa 
~UK. a ye enıer, mı . I d .d. M k" . l ık 1 • •••• ııma ecrı a ıseaa ı zamanar- rıyapı o mu~. eeresa- I 1 . I f . h-d' • 
bal.•- 1 k lar b' . t' • - l§ler eyı ve yo un a gı ıyor 1 a ınemı usu as ceA.teamm ~- d , t hl'k 1. t likki eda b'tt' G" 1 k 1 . . A la yayı ma arı ftma ecn a 11es1« 

111.çı aran orsan a ır ıpre ı ı- . . . . , . _ b' ı a esrar•• ve e ı e ı e - ı ır. uneş e e eranın azamı o -
ıni§. gal~a··: .. .. çme gızlıyere.~ tahmına ar ayar yap- mit ve İnsanları havli korkutmuş- ral: gözüktüğü son senelerden, 1905 nin birinci ve.~ıaı ~ebebini ~efk~( 

Netekim onlann arkasından iri, Çınli ıarıtaral; yuzum~ lı~ktı. Son- llmE fun baka d tur.Faknt bugün timal fecrinin renk- ten itibaren 11 sene aralıkla yapıla- e~er •. ~una gore, ''~~l fecrı Pia• 
ıiyah bir gemi belirdi. Geminin sarı ra sert sert : ;~ s :' ~· li bir gök kuAağı gibi, tabii bir ziya cak bir hesap bize, içinde bulundu- dııeıım hazırlayan fızık esaı fart'" · 
r--•-ı· b" .. k lk 1 • • .. A • - Don .. Son .. Son... . r~ır.tseler yo~· u. hAd' . d L-Ak b' l ad w gum~ uz 1938 sena• 0ıru'n de y: ... e gu" - lardan biri, rok seyrek bir gaz cım ı uyu ye en ennı ruzgar t•- D' k . . K . lk BITMEDI e asesın en ~ a ır §eY o m ıgı ... .... ~ 
tirmitti. ıyere gıtb. ara gemı ye. en- - - artık he:-kesçe anlaşılrnıtltr. nes lekelerinin u.ami olarak görüne- muhiti; diğeri de bu fevkalade 

Bizim tarafımıza doğru geliyordu. Şimal fecirleri hakkında bugün ,..-:i senelerden biri olduğunu an- seyrek moleküllü gaz muhitine ya. 
Cephane vesilih odasının kapı11 a- ı t b ı D •• . daha zivade bilinmesi istenilen ci- ltıtır. yılan menfi bamuleli elektrik par• 

çılmıı ve bütün tayfa silahlan- S a 0 Ü U fi yan} n het bu hadisenin neden ve ne suret- 2) Arzın atmosferi : tikülleridir. Kısa bir tarif ile ti· 
ınqb. Kara gemi artık epeyce yak- le vuku bulmakta olduğu meselesin- Atmosfer esas itibariyle ve büyük mal fecri dediğimiz hadise, menfi 
latml§, balıkçı yelkenlileri de dağıl- -o den ibarettir. Ben burada hadisenin taksimine nazaran iki tabakadır : hamuleli elektrik partiküllerinin 
mı,Iardı. Dünyan l n en güzel En b Ü y Ü k bin as 1 fizik mahiyeti hakkında ileri sürülen Biriaaıl veya efektif atmoıfer, diğe- jeokoromyom molekülleri arasİ· 

l.oy - Şo-San, sol elini beline da- şehri olacak :Moskovatl inşa edilmekle oltı.n sov- son fikirleri kısaca yazm~k istiyo- ri bunun üzerinde, fezay.a doğru git· na yayılmaları neticesinde husu .. 
Y&ml§, bol paçalı p ntalonunu ha- Tur kiye ve hılh ss 

1 
lstanbul ve 1,,_ yet saroyının yapıcıları, (i50 bin ton sık- 1 rum. _ . . . . . tikçe seyrelen ve tazyiki azalan gaz 

1 
Ie gelen tabii bir ıfık hadisesidir. 

1 "' b km f k 1-'- ı B h d sed tab t ki b •l moleküllerinin teşkil ettiği ikinci bir Çok hafif, yani molekülleri roli 
va anmaga '.": . tf, u a v~ ~tpuıK 1 ta ııbuld1 lis:ıyii mevzula rı hakkındtı üç l ctınd~k '. hu mua7.znın bin~~ın ~S:"' ~e- u a ı . ~ ·~ :" . ı a:>' ~ca hava tabakuular. . ..... yrek gazı ha-ı' kapalı bı'r muh~ ı't 
ayaklarının ıınırli hareketlerı ıle kıç 1 1 v· k l\" .ı k" (b nıcll erıııı koyma aınclıyesım l>ıtırını,?· unsurunun ıtlırak hasseıı vardır A) A l f kt f f ..... " 
ta ftak kam d b h k l 11 1 un,... l.lll .... • ve meae a ir ap ir cam tü' . . l 

ma ;:a c vazan uı o ·ınn;~u ·ıç u ııı - . .. . l G" ıı veya e e ı aa.-os - l b k b · 
ra ı «ma » ın a ır ey e kaleler Zagreptc ç ıkan c:No•:osli• gaı.e- l erclıı·. Halen, bu teı ıı e er uzerıııe >e- - --r" • B ._ .. k 'bar . • P 

gibi duruyordu. Birden !lğ elini ha- . . . d bnlrıneden 64 muazzam kazığı d ıkınek- 2 - Arzın atmosferı.. B~. r.ı~~ uç . attan lı k etbr : ak İçinde elektrik partikülleri intitar 
tesmde n şredılmıil ve tarafımız an ter- . G" f k ld ırınc111, yanı en at at, topr .. 

1
. - b' • I 

vaya kaldırdı. d 1 k b"' l 1 . . d d 1.1 l.! ıneşguldi.irl e r. Bu kazıklardan her bı- uneı ezaya neşretme te o U· .. "nd 't'bar 
8 

·ıA lO b" t ettırı ırae, veya umumı ta ırıy e 
K . . •. .. ceme e ı ere u len erımız ~ erceı ı - .., 1 ktrik ··ırun · l f yuzu en ı ı en, ı a ın me - l k 'k d • l .. I 

orsan tayfa bu ışaretı gördu. . ·rı· M U M) d. d. . k 1 .. ı i 400 metre mikabı hacminde olacak ve I gu e e partu eny e atmos er k d l . • d b'•t·• t e e trı etarJı yaptırı ırsa, guze 
B. . .. • . mı.~ ı ı. . . or uncu ına a t!Stıu ı d ke d' · · k'l d l reye a ar o an ıçın e u un me e-

ır dakika geçmeden muthıt bar N, t t . . 11121930 • ~ .11. bin tondan ağtt' sikleü hfiız bulunacak- e, n ISIUI le§ ı e en gaz mo e- ' ki' 'f b' • h l .... 1 .. . . c ovos a gaze esının , .. w.tr ı ı ı . 1 J-"ll · · f. ik fi · 1 · 1 f orolojik hadiselerin cereyan ettiği ren 1 ve ması ır zıya uıu e ge-
guru tu gemıyı sarstı. .. . tı r. Bu kazıkların iizerinedir kı bına- .u erınan ız vasa arıy e tıma ec- ' ıı·r Bugu"n ele'-trı'k fı'zı'gvı•nı'n ba•ı't 

1 d l kl d 1 la b ı · h l en çok çalkalanan tabakadır. Bun- · .. • 'K 
0 

Ba•taki topa atec. edilmi•ti. t.ıu.s ıasın a neş. re me e ı r. s n u un nın met."ll iskeletini tutacak muaı.zam rı i.disesinin husulüne amil o ur- b 1 l k l l ki k 
:ı:- :>' "Y d 1 h l 1 1 l d d dan sonra, en yüksek bulutlan, ı'yı· tec.ru e erıy _e . 0 .ay '.. a te raı Ben artık seviniyordum. Tama- ınıarın an Ja ıs 0 an ' '1 ına {a e e c- çelik levha! r konacaktır. ., lar. Bu iki faktörü ayrı ayrı tetkik d 1 b h-d lk K k 
b. de • h b .. cek · G " niliyor ki · • ah ed •· . havala günlerde gök yüzünü saçıl- e 1 en. u .a ıse 1 once ro 1 

men ar nız ar ı gore tim. o- . · Dtiııyanın en büyük bina;; ı olac,ık hu· ve lZ eıam · m .. ipek demetleri ..,..klinde ıüıliyen ampula demlen. am. pullerle yapıl· 
:ıünıle etrafta kur•unlardan kendimi cEsltı ~ark Iat<ınbu!u ortadan katk- hım.ın ve üzerinde Leninin yiız metre 1 - Güneş.. °% r- B b 1 1 l 
k ~ ı A f Sirüs bulutlarının en son bulunabil- mıflır. azı 1 gın er mese eye 

oruyabilecek bir sığınak aradım. maktad ır. Dunu hir ~a ı ·k masa 1 sanm!*· yüksekliğind , bir heykelini ihtiva ede- Günes; sürekli olarak ezaya. dikleri ikinci kat gelir. Bu tabakala- verdikl~ri ~hemmiyet do!ayasiylo 
• Fakat bütün ümitlerim ve sevin - yınız. Bu mutlak hi ı· haki kattir, Ist.a n- cek olan Sovyetler Sarayının i rti fa ı 415 1 bir taktm e!e~trik p~t-~k~.lle.~i n~- nn her ikisine birden «Troposfer» bu keyfıyeh daha bafka laboratu· 
cmı L--- -·•..-1• bulun tanzimine dair olan planlar biz- metreyi tutacaktır. Insaal İ"irı :100 bin reder. Bu, basıl ve kuçuk olçude bır t "b l • l d · b t t -· 

""'!4" \'&A~ • • " ad il' l l b' t ed b lı var ecru e erıy e e ıs a e mega 
Kara gemi, daha ilk top•- ilk ih- zat cüınhurre i.-;i Atatürk larafınd a ıı tu,,- lon metal gidecektir. Iı":aal için 1938 sar- intişar değil, .. belki muhayyilenin ı ver ır. an me r en aş ya- d" ·· ·· 1 b ffak ta ..., """ ak 80 ·ı- 100 b' k d u•unmuf er ve una muva 

tar at,..•inde yelkenlerini indirmeg-e vip e<lılıni~Lir.. .. fiyalı, 352 milyon rubledir. kavnvamıyacağı sür'at ve azametle r 1 a ın metreye a ar ı 1 d 
l..__ -x ı lan .. .. .. ka k h o muş ar ır. 
UCL§ladı. Makalede lıunhn sonr.ı Isl;1:ıbu un • bir «Elektrik partükülleri bombardı- o uçuncu t artı , avayı ter- T b' ttak' 'm l f • h"d' 

P l •'r P yonu ki ed la 1- . be k' a ıa ı t• a ecrı a ıae-Korsanlar, bellerinde t:· -nklikleri, imarı, lslanbulurı imar planmı:ı Prosl a a" a şam l mana» teklindedir. Güneşin fezaya p en gaz nn ma um nl5 Ue l • l ı-b t t "b 1 . • :L• 
"'!C k ı b' ahl- t 1 akt ·-~..1 b say e a ora uvar ecru e erına uır-

ellerinde tabancaları güvertede ıra- tarafından tan: im olunduğu lıak ım ~ - ... Evet azizim, bir gün Afri- ' ~ır~ttığı bu partiküllerden kü.rremiz ır ı: k u f ;;' . an zı~-..l e, tab u biriyle kartılaştararak, atmosfe-
landılar. izahat verildikten ve c: ... Boğazi çinin gü· ka çöllerinde seyahat eder-ken, ıs.takametinde yayılanlan vakit va- gaz m • esa ~ er.~ sıruıy e, a- rin en dıt tabakalarını bir Kroka 

Bizim gemi de bumunu, yelken- zelliği dikkat nazarında bulundurulun- bir ıürü yamyam bana hücum et· kıt ~tmosfere kad8:r vası_l olur ve o katar hal~nde uıt uste ııralandıkları borusuna veya Neon lambaaına, 
lerini indinnİ§, teslim olmağa hazır- ca Türkiycnin merke7. şehri olan ve la- tiler. sevıyede atmosfera tcşkıl eden gaz durgun ~ır kattır. Buna da cı:Stratos- güneşi de elektrik partikülleri nef• 
lanrnıı olan gemi istikametine çevir- maınen modern bir tarzda inşa cdilnıiş ~ O zaman sen ne yaptın? molekülleri arasına kantırlar. feu denar. reden bir cihaza benzetecek olur-
di. Onun üzerine doğru gidiyorduk bulunan Ankara gölgede kalacaktır... .. _ Nefesimi öyle bir kuvvetle 8) Günq fezaya sürekli bir ıu- _ itte yukarıda ~ülüatan anlattığı- ıak meseleyi daha açık bir suret-
Kara gemiden bir aandal ayrıldı. denildikten sonra imarın daha şimdiden kestim ki, yüzüm siyah bir renk rette elektrik partiküUeri saçmakta gunaz Troposfer. ıle Stratosf~r u!J te izah etmit oluruz. 

Bizim gemiye yana§la. Sandaldan başladığı, muazzam camiler etrafında aldı, onlar da beni kendilerinden olduğuna göre fezanın daimi bir ve yahut efektıf atmosfen tqkil Şimal fecirlerinin kuvvetleri ve 
ç~k:an adamı iki korsan doğruca Loy- eski binaların yık1ldığı yazılmaktadır. 1 zannederek çekilip gittiler. 1 halde bu partikülleri muhtevi olma- ederler. &ayıları seneden seneye değitebi .. ------ ~ ----~--------~--~-!'~-----------...... ~~~----~~--~ ,. ~ 72Z• ~E~.LL7~L/.nr.7./..YL/'L7.XLZZ' yudan çıktı. 1 fazla bu uğurda uğrqtılar. Bu arat- ki Piyer Panten de-bpla kendisi gibi lir. Maamafih bu değifmede de 

P 
e 1 e K d Şatonun büyük bahçesinde kimse-

1 

tırmalann yanında da bizzat ku- düşünüyordu. yine az çok bir intizam vardır. Na .. 

arı S 1 a in ler yoktu. mandan Montlori bulunuyordu. Evrö davuının doıyasıni getirtmit ııl ki, ~ünet le~elerini~ her il ıe-
Zerçiano bir kaç adını atb. Falcat Evrö mahkemeıinin kahra- idi. Gündelik ~ferini bitirdikten aon- nede hır azamı hadlerıne vardık .. 
Ayağı bir cisme takıldı. Sendeledi.· manı olan bu kadının ölümü de ken- ra bu dotyanın tetkikine koyuluyor. lan tesbit edildiği gibi, timal fe-
Eğildi ve Musayı gördü. t diai gibi esrarengizdi. Ve bir türlü Onun üzerinde saatlerce meıgul o- cirlerinin de güneş lekelerinin bu 
- lbrahim benden bir milyonu · bulunamadı. Hele Piyer Panten, bu luyor, kafa patlatıyordu. Dosya için- devriliği ile mutabık olarak, ay• 

- 63 - almak için onu burada haklamıf.. itin içindeki esrarı çözemediği için de bir nokta nazarı dikkatini çekmit- ni fasılalarla azalıp çoğaldıklari' 
I :--. Muhakkak .. Onlann tayyare- nu çıkardı. lbrahimin tuttuğu elek- Diye mınldandı. ideta çddıracak gibi oluyordu. ti. Bu nokta, P.P. 27 tarafındıın lı- anla,ılmı,tır. 
erı_bıraz eski ıiıtemdir. Sizin tayya- trik cep feneri ziyaaa albnda çeki Kaybedecek vakti yoktu. Pariıli kadının inatçı sükutu hep- viçreden Fransaya getirilen Pariali * 
~enız ise yenidir. Daha ıüratlidir. yazdı. imzaladı, uzattı. Faslının ölü mü, diri mi olduğuna sini taıırtmqtı. kadının Fransa hududunda reımen Bu vesile ile günef lekelerinin 

ilalte kaç kilometre yapıyor? lbrahim, çeki kaparcasına aldı, çö- bakmadı bile.. f Piyer Panten, ilk günlerin heye- tevkifi ııruında hudut karakol ku- tesirine bağla ve binnetice bunla-
- Oç yüz.. meldi. Biraz sonra Zerçianonun tayyare-

1 
canı geçtikten sonra daha makul dü- mandanının ifadesi idi. rın devriliği ile mutabık olarali 

r· - .o halde karannızı çabuk ve- Lambanın ı,ığı ile tetkike koyul- ıi sivil tayyare meydanından hava-
1 
tünıneğe başlamqtı. Çok defa: Bu ifade, Pariali kadın için ilk de- vukubulan daha bir takım fizik 

tt&cnız onları yan yolda geçeniniz. du. • lanml§lt. l - Eğer Iıviçreye gitsem orada f.a Kont Zerçiano tarafından telefon- hadiselerinin mevcudiyetini ha-
2: Zerçiano, lbrahimin sözlerini u- Artık zengin olmu,tu. Hava güzeldi. Rüzgir müsait ve bu kör düğümün ucunu bulabilir mi- la vaki ihbar hakkında idi. tırlatabiliriz. Bu cümleden olmak 
Un ttuı.dıya tahlile hacet görmedi. Fakat Zerçiano, herifin sevinç ih- görü, kabiliyeti mükemmeldi. ı yim diye kendi kendine soruyordu. Sözde planlan çalan Parisli kadın, üzere, arzın mıknatisiyetinin, gü. 

Gö 1 • tiyataazlığından istifade ederek sağ Haydut: Bu i§le kafasından mqgul olan bqka bir Zerçianoya müracaat ede- ne, tarafından neşredilen elelctrik 
nı ~ erınde feylani bir balat çak- eli ile ıol kolunun bağlarını da çöz- - Onlardan evvel vuıl olmalı- ve için için dütünen yalnız P.P 27 celc yerde yanlı•lıkla çok namuslu partiküllerinin arzımıza varma-
s··lf' udaldanm ibliıane bir tebea- :>' 1 b. ak d v• 'kl'kl um kıv müt ve birdenbire çömelmİ§ olan lb- yam ve olacağım .. Dedi. değildi. olan Kont Zerçianoya müracaat et- ıiy e, ır t ım egışı ı ere uğ-

runı aarmıfta. d ~ b d .., . 'ki k - Pekala k b 
1 

ded' rahimin üzerine çullanmı§h. lbrahim OORDONCO KISIM Kumandan Montlori de Pont-ıur- mişti. Ve Kont Zerçiano da bu vazi- ra ıgı v~ u. ~g~ş ı i lerin de şi· 
- T a u " 1

• tedbinizliğin ve tamaımn ce7.alını 1 Rİ.lle cinayetinin daha bitmemit ol- yeti derhal vatani bir vazife ifa eder mal f ecırlerı gıbı il senelik bir 
_ C§ekkür ederim. hayatı ile ödiyecekti. P.P. 27 duğuna kani bulunuyordu. gibi Fransa hududundaki karakol devriliğe tabi oldukları söylene-
- ~ .. ~r .çek vereyim kifi mi? Yalvardı, çırpındı, kurtulmağa ça- Pon-aur-Ride meselesi resmen ol- Montloriye içinden ve vicdanın- kumandanlığına telefonla bildinnİ§- bilir. 

lıiyer ~a~ı .. Gördüğünüz itlerin ma- baladı. duğu gibi herkes için de unutulmut ! dan gelen bir ses, Parisli kadının ti. Bundan başka Kont Zerçiano, 
Leni ~~~ btldiğim için ıahte bir çekle Nafile... ve kapanllll§tL (Kavarden Jülyet) ı •uçlu değil, bir melun entrikanın kendisine müracaat eden kadının q -

... atnuyacağınıza eminim. Zerçiano gırtlağıni sakmiı, bırak- ismini tqıyan Parisli kadının doı- 1 kurbanı olduğunu adets ısrarla söy- kilini de haber venniıti. Bu e§kali, 
ı .ın-:- efe! ~rnem cebimde •• Kolla- mıyordu. yaıı klise edilmitti. Cesedi Morgtan

1 
liyordu. Bu itibarla resmen değme P.P. 27 nin yakalıyarak Fransaya 

• ~~· e unza~yayım. Nihayet herif, elleri aruında can- kaybolan Pariali kadın baklanda pek, bile kendi hesabına bu İ§İ takip et- getirdiği Pariıli kadının qkilinin ay-
ı lerd tın, Zerçıanonun sağ kolunu ıiz kaldı. tabii uzun arqtarmalar yapıldı. ' meği ltafuına koymuttu. Bu dütün- nı idi .• Hudut kumandanının ifade-
ttin c: ;artardı. Zerçiano, ceketi- Onu bırakti. Yere düten çek yap- Milli emniyet dairesinin en zeki ceıini kimseye, ideta sadık muavini sini tafıyan bu kağıda bağlı ba§ka 

ın en çek defteri ile stilosu- rağını yırtb. Sarkan ip: ~larak ku- ve tecrübeli nıemurluı alb aydan ' P.P •• 27 de açmam11tL Bilmiyordu bir kiiıtta ıu sözler kayıtb idi: 

Mareşal Göring 
V orşovaya gidiyor 
Varşova, 22 (A.A) - Mareşal Göring 

reisi cilmhurun daveti üzerine bir av 
partisinde bulunmak üzere çarşamba 

i!Ünil burava l!eleoekür. 
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-126- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BJZANS SARAYININ IC YUZU 
.......................•.•.•.••............•.......•.......... : .................... . 

Meyhaneci eski ve kurnaz bir kurttu 
Sebastiyano, dedi. Arabacı bizdendir. Arabaya üç 
yerine 4 çuval koydum. Üst tarafı sana ait.. Hizmetimin 

mükafatını senden ve efendilerinden beklerim 
Meyhaneci, bu gibi itlerde pqkin 

adamdı. Fakat o daiına iktidar mev
künde olanlara yardım ederdi. Çün
kü hqı belaya uğrarsa mededi on
lardan bulurdu. Halbuki Kumbaroa 
bugün gözden dütmüt bir eski bq
vekildi. 

Bugün Bizansa hikim olan Vasil

mizi kimse bilmemeli.. Anlauın ya. 
- Elbette.. Yarın muhterem ve 

uil Angeliki cenapları ıadık U§ak
lannm ne olduğunu anlamak ıçm 
her tarafı aratacak. Buraya da gelip 
soracaklar ve ben hem kör hem ı:ağır 
olacağım .. 

rukta yere devirecekler ve çun.1 ko
yacaklardı. 

Sebaatiyano bundan ronra Kum
barosun uflliınm da hakkından gele
cef< ve dördünü çuvallayıp meyha
necinin (bizdendir) dediği arabacı 
ile T eosyanın konağına götürecek
ti. 

ar' 

YEDi YIL SONRA: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r·'•Ara Sıra _,,, 
mzZVJr7.7./1/-/L/./Z/.//./2L:LLL/J./1J 

Ne bileyim ben? Otomobiller havalarda 
Yazan: ECZACI KEMAL AKTAŞ 

Laf modasına dikkat ediyor musunuz? 
Son dört beş sene içinde bir (ne bile

yim ben) dir gidiyor. 
Laf sırasında tabir caizse medarı ke

lam gibi (ne bileyim ben) diyenler ço-

uçacak ve denizlerde 
yiizeceklerdir 

ğaldı. (Ne bileyim ben) den önce laf l Geçenlerde Amerikadaki hususi bir bütün çalışmalarını insanlığın hayı·in~ 
sırasında bir (efendim) dir giderdi. Şöy- plajda saatte 500 kilometreden fazla bir yarıyacak i~Jere tahsis edebilsinler. Ne 
le oldu, böyle oldu (efendi."D) ... Bu iş sürat elde ederek dünya otomobil re- yazık ki bugün gayretlerinin en büyük1 

şu şu idi. bu da bu ... Efendim ... Buradaki j korunu kırmış olan meşhu: otomobil ko- kısmını tahrip vası~alarını terakki ettir• 
(efendim) ne buyurursunuz, yanlış mı, 1 şucusu George Eyston Parısten geçerken meye sarfetmektedır1er. 
hatalı mı gibi tekit işareti idi. (Efen-) L'Intransigeant gazetesine şu beyanatta Bence ehemmiyetli olan tek bir şey 
dim) den önce (anlatabildim mi) vardı. buJunmuştur: vardır. Terakki ve her şeyden evvel 
(Anlatabil.dim mi)den önce de (değil mi) Evvela size şunu söylemek isterim ki terakki.öyle sanıyorum ki bugiin terak
vardı. Bu ~ şöyle olmuş, böyle olmuş ta Ameorikadaki plajı, başkalarının aynı kinin bize getirebileceği şeylerin yarısın• 
şu neticeye varılmış (Değil mi1) deni-ı yerde koşmalarına mani olmak üzere dan bile istifade edemiyoruz. Insanm ka· 
lirdi. (Değil mi?) den önceyi pek bula- satın aldığım hakkında çıkarılan riva- dir olduğu şeylerin hepsini değilse bile 
mıyorum. Fakat bir şey mutlaka ola-

1 
yetler yalandır. Bu plajı idare eden ko- büyük bir kısmını görecek kadar yaşı

cak. .. Bu medarı kelam Fransızlarda 1 misyon, havalar müsaade edince burada ya cağımı umuyorum. 
cN'est - ce pas?> Almanlarda Nicht war? l ilk tecr~.beyi benim yapmama müsaade Tehlikesizce çok süratli gitmek imka• 
şeklinde söylenir. Acaba başka dillerde I etmek __ ıu~nda bulu~uştu~. ~u s~fer nını elde etmek için bütün memleket. 
de böyJe ]af modası var mı? Bunu iyi de talnmın yaver o]acagını umıt edıyo-
bilmek idn o dilleri ana dili kadar bil-

1 
rum. 

di. 
Kimse Teoıyanm, Vasilin karde-

- Merak etme.. Bu körlük ve 
sağırlığın mükafabnı umduğundan 
fazla görecekain .. 

mek ger;k olduğuna kanüm .. M:ıdam ki l Çok defa, otomobil yarışı merakının 
Yapacağı İ§İn T eoayayı ne kadar ı 

tİ olduğunu bilmiyordu. Fakat Bi

. zaıuın ikinci imparatorunun ıık 11k 
• Hipodrumun sabık fabifeai ile mü
.· nuebette bulunduğu, onun konağını 

* Meyhaneci, Sebaatiyanoya mese-
leyi olduğu gibi anlattı ve ilive et
ti: 

dünyada bir yenilik modası vardır, laf I bana nereden ge miş old.uğunu. so_ranl. ar 
memnun edeceğini timdiden dütü- ı.3 Öyl k b b modası da olacaktır. Şu son cNe bileyim 1 o uu. e sanıyorum ı u ır ıstidat-
nüyor, içinden sevdiği ve bpkı gü- ben> söze ihmalkar tavır veriyor. Laf tır. Mekanige ait her şey beni daima ala
neıe ftıık yara.salar gi,!>i yanıp tu- sırasında misal mi istiyorsunuz. Onun 1 bdar etmiştir. Her insanın bir merakı 
tuıtuğu güzel kadının tek bir tebea- ile kafa yoracak iliyeyim manasına •Ne 1 vardır. Fransa otomobil kulübünün ter
sümüne nail olacağını tasarbyarak bileyjm ben> pek yerinde oluyor. Bunu: tip ettiği bir yarışı seyretmemiş o]saydım 

]erde otostradlar inşası i§inin team• 
müm etmesi lazımdır. Şimdiye kadar 
yapılan tecrübeler yolun eyi olması şar• 
tiyle, tehlikesizce saatte 160 kilometre 
yapabileceğini göstermiştir. Bugüne ka· 
dar yalnız yarışlarda göriilmüş olan bu 
.sürati, otostradlarda bugün herkes elde 
edebilmektedir. . 1 

' 

hemen her gün ziyarete geldiği de
dikodu halinde her tarafta tamildi. 
Biıiaenaleyh T eoıya da, tıpkı ille ih-

. tipm devirlerinde olduğu gibi kud-

- Ayvansaray yolnqunun ba
tına göndereceğim arabacı bizden
dir. Arabanın içine üç çuval yerine 
dört çuval koydum. ipler de- üç de-

ideta kabına sığamıyordu. genç talebe ağzına alıştırmaktan çok ı· belki hiç bir :ıaman yarışlara girmek fik-
Gidiyorlardı. korkmalıdır. ri bana gelmiyecekt.i. Bu koşuyu seyr-

SAATTE 500 KiLOMETRE 

. retli bir taJıaiyetti. ğil dört. Benim elimden gelen bu ka
dar. Oıt tarafı senin İJİn. lıtersen 
arkandan bir kaç kiJi yardımcı gön
dereyim. 

Sebaatiyano, uıaklar arasında en imtihanda (Ne bileyim ben) dedi mi I ~.ce. bu otomobiJlerden biri ilst~de 
güçlü kuvvetli olarak gördüğü So- sıfırı aldığı gündür. Talebenin tNe 'bi- ı bu~~n. hı~nnl~ uçmadıkça rah~t .etmıye
radonun koluna gİrmİ§, onünla ah- leyim ben> demesi cehaletini itiraf ma- cegımı hissettım. Hayatlarını ıstıhkar e-

Temmuzda rekorumu kırmak teşcb ... 
btisi.in:de bulunacağım. Bunun için te
şebbüslerimde kullandığım otomobihlt.1' 
istifade edeeeğim. Bununla beraber bil'r 
arabanın motöründe bazı tadilat yapıla• 
caktır. Bu tadilat, koşudaki milşahedC4 1 ]erimin neticesidir. Ve eğer hava vazi·ı 
yeti milsail olursa saatte 560 lı:ilometreyi 
geçebileceğimi umuyorum. 

Meyhaneci· İ§te bunları dütünü
yor, Kuıiıbarosun Ufaiını inemnun· 
etmekten ise T eoayanın UJ&ğını 

. .D'emıaan etmeli daha akıllı bir hare
ket sayıyordu. 

, •• itin batka bir noktası daha var
dı. 

Kumbaroaun t14ağ1, Angelilônin 
U§aklanndan ne istiyorlardı? Ve T e-

~anın u,aiı bu iki asilzadenin a
damlannı neden takip ediyordu. 

Bjr hn1dak döndüğiJ muhakkak
h. 

Bu fırıldağı bugün artık iktidar 
mevkiinde olmıyanlar çeviriyorlardı. 

Kimin aleyhine? 
Sebutiyanonun onların hareket

lerine lc:al'fı pösterdiği alakaya bakı

lacak olursa bu fırıldak muhakkak 
V asil veya T eosya aleyhine idi. 

Meyhaneci gibi eski ve ka§arlan
Dllf bir kurt nasıl olurdu da bunu 

, anlamazdı. Ve nasıl olurdu da V uil 
..-eya T eosya tarafını tercih etmez

Sebaatiyano vah~i bir ımtma ile 
meylıanec!!lln yÜ%Üne baktı. 
· - Onlan da çuvala koymak için 

mi.. dedi. Sebastiyanoyu daha anlı
yamadın mı? Sen arkamdan yardım
cı göndermeği düşüneceiine oradan 
bana bir tite ıaran doldur da koy
numa sokayım.. Kızı, maya f aydaaı 
olur. 

* 
Be§ uıak meyhaneden çıktılar. 
Soradon ve kapı yolda§lannm a

yakta duracak halleri yoktu. Sebasti
yano da ıarho§ . taklidi yapıyordu. 
Herif ne kadar içse vız gelirdi. Fa
kat sağa ıola yalpa vurmak auretiyle 
Kumbaroaun u•ağmın §Üphesini ü
zerine çekmemek istiyordu. 

Yapacağı İ§İ kafasına koymll§tu. 
Arabanın yanma gelince evvela 

Sora.don ile iki arkadB§>ını birer yum-

ba 1.::.. il 1 • k d' An 1~ nasına gelir, korkuludur. 1 der.ek her gün biraz daha hızlı gitmeğe 
PJ.18~ er etmlJ, en ııine geaa-

kinin konağında İ§ bulacağa -.aadı Mektep sıralarında oturanl
1 

ara buk ~~ t gayret eden o adamlara hayranlık du-
Jn<>dası pek gelmiyecck.. On ar t'ÇO ıyı yuyorum. 

üzerine onunla aarho§ ağzı konU§- l ı ·ıı d.. a·· b bilirim ben> diye bir mektep modası çı- . ng.ı .ereye. oner .. onmez, a.~ı. ot.omo-
mağa koyulnill§tu. Maksadı zamanı b 11 b k 1 ı b karsalar çok isabetli olur. Bundan .son-

1 
ı a rı a .arı~ e munase ete gırıştım ve 

gelince herifi bir yumrulda ve daha ra laf modası ne çıkacak diye düşünü- yarışlara gırmıye başladım. Sonra Fran
kolayca yere sermekti. yorum. Nisanın birinci günü söylenen l saya geldim ve Montlheryde her boydan 

Kumbaroıun Ufağı ise pek az ko- ya1anlan senenin her gününe teşmH et- 1 otomobil1erde muhtelif rekorları kırdım. 
llU§Uyordu. Sehaatiyano bir taraf- mek moda ölacak diye korkarım. O za~ 1 O zaman en meşhur Fransız markaları
tan arkadqı Hıristidinin ne olduğu- man martaval modası etrafı sararsa hal nın otomobillerinde yarışa girdim. O za
nu sormak, anlamak merakı içinde yamandır. Müliarekin modası da çobuk 

1 
mandanberi yarışlarla alakalanmaktan 

idi. F~kat buna dair tek bir kelime geçmez, ondan çok korkuyorum işte ..... 1 geri durmadım. 
ağzından çıkmadı. Her ne olursa ol- _ 0 __ _ •Bence, otomobil yarşıları, sadece şid-

sun üzerine en ufak bir §Üphe bile /ngiltere _ Jrlanda detli heyecanlar arıyan meraklıları tah-
çekmek istemiyordu. rik eden bir eğlence değildir. Rekorların 

Nihayet uzakta bir karartı gördü- müzakere/eri hakiki faydası, uğrunda hazan hayatımı-
ler. Londra, 22 (ö.R) - Ingiliz - Irlanda zı fedadan çekinmediğimiz şey, otoınobi-

Bu ... Ayvansaray yokuıu başında. müzakereleri bugün başhyacaktı. Kabi-: lin tekamtilüdür. Her 1eşebbüsün, hatta 
bekliyen arabanın karartısı idi. 1 nede baş gösteren siyasi buhran sebe- her küçük tecrübenin, otomobilJerin i-

Avusturya, Cümhuri< 
yetçi ispanya ile 
siyasi münaseba-

tını kesti 
Viyana, 22 (A.A) - Hükümet, Bar .. 

selon, Madrid ve Valansiyadaki konser 
Josluklarının kapatılmasını emretmiştir. 

Avusturya bundan böyle yalnız Franko 
Ispanyasiyle resmi münasebetlerde bu· 
Junacaktır. 

B, Bek Romaya 
gidecek 

Tam arabanın yanına gelmi~ler- biyle lngiliz delegasyonu teşekkül ede-
1 
malinde ehemmiyetli terekkilerc yol aç

di ki Kumbaroaun uıağı kuvvetle 
1 
mediginden müzakere tehir edilmişir. l tığına dikkatettim. Otomobil fabrikaları

ökaürdü. ı Irlanda hükümet reisi B. De Va1era icap run etüd bürolarındaki mühendisler me
Bu ökıürük .... Hücum işareti idi. ettiği kadar beklemeğe hazır olduğunu jı kanisyenlerin ve bizim müşahedelerimiz-

-BiTMEDi- 1 biJdirmiştir. den istifade ederler. Bu da bize her gün Varşova, 22 (AA) - Resmen bil· 
biraz daha süratli gitmek imkanını ve- dirildiğine göre hariciye naz.m B. Bek: 

di. rir. Şuna kaniim ki, eğer yarışlar olmasa italyan hükümetinin daveti üzerine mart 
halka terek.kinin üstünJüklerinden fay- bidayetlerinde Romayı ziyaret edecek· 
dalanmak imkfuıını veren o mekanik ha- tir. Kumbaroıunufaiına: 21 Ya.f:tnda y h d• M h• 

- Bq üatüne, dedi. istedikleri- '"( a u 1 enu ın 
nİzİ derhal hazırlanın. Keman yıldızı rikalarmı görmemize imkan olmazdJ. 

·ı 
Mısırda Yeşil göni ... - Araba bizi Ayvanaaraya İnen YÜRÜYEN, UÇAN VE YÜZEN 

yoku§un bqında beklesin. Orası OTOMOBiL 

tenhadır. Oraya kadar heriflerle be- Senede on beş m" ı·lyon alan v~ du·· n- Günün birinde karada, denizde ve ha-

/ekliler kapatıldı 
raber gideriz ve orada onlan bkıv- "' vada işliyen bir arabayı kullanacağımı 
rak bağlayıp arabaya atarız. Yalnız ümit ediyorum. 1945 te insanların sık 

Kahire, 22 (A.A) - Yeni intihabat 
tarihleri tesbit edilmiştir. Yukarı Misır· I 
da 31 martta ve aşağı Mısırda 2 nisanda 1 
yapılacaktır. senin bulafıkçm emin ve eli çabuk k k ' t k A d sık nakil vasıtası değiştirmek mecburi-

adam-~~n için hiç merak etmeyin. yanın en ço azanan sana arı ır ~::d~::::~:;;:1 ~:;:::;ı:~;~ Dahiliye nazırı yarı askeri bütün te
şekkülleri ve bu meyanda Yeşil göm~ 
leklileri kapatmıştır. Emin olmasına kalıbımı basarım.Eli orada bir tayyareye atlamak için acele 

çabukluğuna gelince •• Mal meydan- Milyonlarca dinleyici... Senede on mahcup bir delikanlı··-. Amerikalıları da verecektir. Ve bu turne genç san'at- etmeye hacet kalmıyacaktır. Bugün kul-
. da. •• Tek batına bütün meyhanenin beş milyon frank kazanç ... Zengin mu_f onun kuş gibi hafif ellerinin tuttuğu ke- kara on beş milyon temin edecektir... landığımız bütün nakil vasıtalarını bir Milli Hint kongresi 

altını üıtüne getirebilir. kaveleler.. Çiçek yağmuru... Şeref..... man yayını görmek.. Keman te11erinden 1 Amerikalılar HoJlyvoodun en büyük ve t~k makinede bir1eştirnıek kabil olacak- Hariguras, 22 (AA) - MiJli Hint 
- . .Ali .• Mua bıoaında arıkr• ko- ~\.. 1 dı tır. Bir müddet sonra da bu araba halkın kongreaı· sene)ı"k kongresı"nı" bı"tı"rmı" .. tı'r. ~ T r- Servet. .. Sarı saçlar ... Bir çocuk sima- çıkardığı harikulade sesleri dinlemek me~.ur y ı zınm değerini senede 14 ~ y 

' nU§llllladun. Sen onu yanma çağır, 1 d b b J mil nJ ··ı 1 Yah b istifade edebileceği kadar ucuzLyacaktır. Kabul edilen karar auretind. e bugünkü sı ... Mavi gözler ... Yumuşak, hafif ve için tiyatro ve gişe eri önün e ir ir e- · yo a o çer er. udi Menuhin u 
' beniın tarafımdan Jizımgelen tali- O zaman seyahat ne kadar zevkli bir şey ana yasa ihtilafı bir]eşik vilayetlere b;. 
· lin uzun parmaklı iki el .. ve 21 ya~.. ri ile dövüşüyorlar.. öl~üden bir milyon frank fazla değerde- 1 matı ver. Arabanın yanma ge • ce o acaktır. Belki de bir gün, bir insanın, lahara inhisar ettirilmektedir. Bununla 

ben ökaürürüm. Bu ökaürük haydi işte dünyanın en genç ,en meşhur ve Yahudi Menuhin 94 resital vermek dir. yere ayak basmadan dünyayı dolaştığını beraber ana yasanın feshi ve yerine Hir.t-
İ§e bqhyabm İfaretidir. Bilhusa itin beynelmilel en büyi.ik san'atkarı Yahu- üzere bir dünya turuna çıkm~k üzere- Mozart. .. Beetboven, Chubert .. Musi- göreceğiz. Niçin olmasın? Jiler aıaınnda yapılacak brr plebisit i1e 
sessiz aadaaız olmua lizım. Sonra di Menuhin ..... dir. kinin üstat ve şerefleri olan sizler .. Yıl- Bunun için uzun bir sulh devresine· tesbit olunacak diğer bir ana. yasanın 
da bizim bu alqam buraya geldiği- Ve buna rağmen o çok müte\'azi ve Bu resitallerin yirmi altısını Avrupa- c:lız değildiniz ve fakirdiniz.. ihtiyacımız vardır. Ta ki müliendisler konulması istenmektedir. · 1 . . 

rz.i'!1l'Z/ZZ7L7/X~zZ7Z.:;;~;t;~İİİiiii;iiililiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi!iİİİİİiiİİİİiiiiİİİii~~kk~ah°h:y:as:ı:yı~m~~~Çar:'ibh,u::k~ç~i~ç:eklkJ:;~rii;t~op::bJa~,~~~~K~aj:lkkİı~s=e~nii~g:o~·r:e~li:m~n:a~~:ııı~-~a~-~d~o~l~a:y~ı:y:ü:z:ü:m~d~e~;c~in~n~e:t~a~san:;;-:müşa- tekrar.başıına- geçirm~ğe uğr:-;::· 
seni götüreceğim. damsın? hade edeceklerine intizar eyliyorlar-; ğım sırada bir kadının yanıma gel· I HALK MASALLARI 

-Evveı --_Zaman. 
içinde ~ 

Yazan : METiN ORSA 'Y 

3 

Gamsız Şah ve biricik Sultan 

Bu teklif benim zaten canıma Dedi. Kalktım. Bu defa da cariye- dı. I mekte olduğunu gördüm. Alelacele ı 
minnetti. Hemen koştum, bir sepet ler başımı gördüler, tekrar kahkaha- - Bana niçin dikkatle baktığını- deriyi düzelttim.Gelen Sultanın kah-
aldırn , çiçek doldurdum. Kah.ya ka- lan kopardılar. Böylece bir müddet zı anladım. Merak etmeyiniz. Hamd- ~ya kadını idi. 
dının yanına döndüm. Beni aldı, ile- eğlendikten sonra Sultan bir Ut ge- olsun çıldırmadım. J - Ey Kel oğlan 1 Sen herkesten 
ride bir kaıneriyeye götürdü. · tirilmesini emretti ve : Diyerek macerayı tafsilatiyle nak- · ziyade talilisin.Sana bunu haber ver

Orada fevkalade bir taht üzerinde . - Dün pederimi eğlendirmişsin. Jettim. ':'e kendimi Sultana beğend~-l mek için demind:nberi varıyorum. 
Biricik sultan oturuyordu. Etrafın- Seni çok methetti. Bakalım, maha- !llek ıçın bahçede o kıyafette brr t Bu halde bulunduguna ragmen Sul
da biribirinden güzel yirmi otuz ka- retini bize de göster, dedi. Emre im- müddet daha kalmak istediğimi söy- J tan senden pek hoşlandı. Gazel oku
dar cariye ayakta duruyorlardı. Fa~ tisalen Udu aldım, gayet aşıkane ledim. Gerek Hüseyin bey, gerek mak için bu gece eeni kendi dairesine 
kat sultan hakikaten o kadar güzeldi ve hazin bir gazel okudum. Bütün bahçıvan beni bu fikirden vazgeçir-: götürmekliğimi emretti, Bu gece bu
ki yüzüne bakınca ağzım açık kal- cariyeler alkışladılar. Şu kadar ki mek istedilerse de mümkün olmadı. radan bir yere aynlma. 
dı. Olduğum vaziyette donmuş gibi Biricik alkışta cümlesine tefavvuk Hele bahçıvana yeniden bir takım\ Diye tenbih ederek gitti. Beni pek 
idim. etti. Daha bir kaç parça çalarak hep bahşişler vererek kandırdım. 1 ziyade müteessir bir halde bıraktı. 

Bu hayretim o kadar güzeJliğe yanık yanık gazeller okudum. Cari- Ertesi gün bir az istirahat etmek i Biraz kendimi toplayınca bahçıvana 
Ben bahçeye gireli iki gün olduğu Diyerek azarladı. Hemen ayağa karşı pek tabii bir şeydi. Maamafih yeler şimdi artık görülmiyordu. Mü- üzere sulan berrak havuzun kenan-

1 
gittim ve o gece ben dışarıda kalır-

halde «Biricik sultan» a henüz tesa- kalkarak ihtiram ile: o halim hepsinin kahkahalarla gül- temadiyen fısıldaşıyorlardı: «Ne gü- na gidip oturdum. Bir aralık tesa- sam merak etmemesini söyledim.Or
düf etmediğimden dolayı endişe edi- - Sultan hazretlerinin bahçede mesine sebebiyet verdi. Bütün ca- zel çalıyor, ne müessir okuyor 1 Ya-ı düfen suda yüzümü, kıyafetimi gör-

1 talık kararmak üzere iken kahya ka
yordum. Nihayet ertesi, yani üçün- olduğunu bilmiyordum. Fakat bilmiş riyeler benimle eğlenmeğe koyuldu- zık 1 Kel olmasa idi ne ala hanende dilin ve böyle bir heyette bulunma-' dınla kararlaşan yere giderek bekle
cü gün bahçede bir müddet çalıştık- olsaydım bile benim çehrem gibi bir lar. Benim de diğer delikanlılar gibi olurdu!» Hatta Biricik sultanın da ğa mecbur olduğumdan dolayı fev-

1

1 mcğe başladım. Epeyce vakıt geçtiği 
tan sonra istirahat için bir gül fida- çehre ile nasıl cesaret eder de karşı- aklımı kaçırdığıma zahip oldular. kameriyeden çıkarak saraya avdet kalade teessüf ettim: halde kimse görünmediğinden sah-
nınm dibine oturdum ve elime bir sına çıkabilirdim? Fakat doğrusu bulunduğum hal de ederken : - Aman yarabbi! Sevdiğim bir nm tükenmeğe başlamışken harem 
Ut alarak çalıp eğlenmeğe başladım. Kadın kahkaha ile güldü. cinnetten pek te uzak değildi. Ni- - Böyle bir adamın Kel olması padişah kızının karşısına çıkabilmek j ağası geldi ve kendisini takip etmek: 
Birdenbire karşıma yüzü örtülü bir - Ne demek~ Bir parça kel ol- hayet kahya kadın beni ikaz etti: yazık 1 için böyle müstekreh bir hale girişim liğimi emretti. Saraya vardık, benı 
kadın çıkh ve: makla kendini göstermeğe cesaret - Öyle mermer gibi ne duruyor- Dediğini işittim. Onlar gittikten ne kadar talisizliktir. Böyle menfur ı gizli bir kapıdan içeriye aldı, Biricik 

- Elindeki Udu bırakarak kalk etmiyor musun? Biraz sonra ıeni sun, haydi, git, sultanımıza çiçekleri sonra bahçıvanın yanına gittim. Be- bir şekil ile hiç onun hoşuna gidebi-
1 
Sultanın dairesine götürdü. . 

padişahın kızına takdim etmek için sultanın huzuruna götüreceğim. Kel takdim et! ni görmek için gelen lalam Hüseyin lir miyim? Ah! Kendimi tabii halim- 1 Biricik Sultan bir minder üzerır.c 
çiçek topla. Kendisi bahçededir. olduğunu kendisi de, cariyeler debi- Bu sözler üzerine biraz kendime beyi orada buldum. Hemen: «Sul- le gösterebilsem.. t uzanmıştı. Cariyeleri etrafında otur~ 
.Şimdiye kadar hazırlamış olma~ı i- liyorlar. Senden nefret etmezler. Bil- geldim. Tahtın önüne geçtim. Çiçek- tanı gördüm!> dedim: ikisinin de O teessürle başıma kel-§eklini ve-, muşlar, hikayeler naklederek ~n~ 

. dini Size mutlaka vazifenizi ihtar mı akis hoşlanırlar. Methini işitmişler, leri ayağı ucuna buaktım, kendim de renkleri değişti. j~üzüme dikkatle ren deriyi çıkararak suda saçlarımın eğlendiriyorlardı:- Benim girEDdiğlıJllı 
----------------'----~-~--------..--ıı-..___:J, _ _...._..,a_ı.____~~-.l-ı...:...l--ı<.--l...a.....ı:....LL.~~.l!u:..:.:.:-..ı...-..L.ı._· · .. ..u- · · . . -BITM - · 



Yenilen Favsta -------------- ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Yazan : Mlfel Zevako Saat 12.30-12.50 de Muhtelli plak neş-

-------------------·" riyatı, 12.50-13.15 te Plak: Tilrk musikisi 
-77- ve halk şarkıları, 13.15-13.30 da dahili 

ve harict haberler. lf O DU§es Dö Mont Pansiye denilen ediniz. 
et, Ulvallı Klemanın aklını ba§ından Jak Klem::ın derin bir hayret içinde Akşam neşriyatı: 

tlarak onu Fransa kralını öldürmeğe kalarak cevap verdi: 
le\'keyledl. F k t · d · Saat 18.30-19.00 da muhtelif plak neş-- a a , az.ız pe erım ... 

• 

Kral Zogonun evlenmesine 
Ş<ivalye sesini yükseltti : _ Fakatı makatı yo\t .. Bu zatın s;e riyatı, 19.00-19.30 da Tilrk musikisi ve 

- Dostum ben şiirden pek anlamam, eyi nasihatler verdiğinden eminim. halk şarkıları (Haluk Recai ve arkadaş- p A • ı k • t • k w 

•ınroa hunları çok güzel buluyorum. Pardayan da hay;.~t içinde kalmıştı. Iarı), 19.30-19.45 te saat ayarı ve arapça apa manı o ma ıs ıyor ve ço agır 
.:•pas klğıdı alarak göğsUne soktu.. o da söze karıştı: neşriyat, 19.45-20.15 te tütk musikisi ve 

6<>\'aly l1 ,___ d Kl hat halk şarkıları, (Netlhe ve arkadaşları) 1 k F k b 
au. De:a:ae:ı~in ara.w;ını kesmiyor- tavsiy~:ıti: erim, emana seya ~~:!~2!o~J.:~pl!:~::ı:~m~:'.~~;ı~:·: şart ar oşuyör 9 a at una rag"' men •• 
la

- Nasıl bakalım, son de!a size rast- - Eyi tavsiye! Fakat ne tarafa? 
dığun l... b ka B ı ı stüdyo salon orkestrası. L d d ık 0 ·ı T 1 h a.. zaman ~mızı Urllyen ra - e ovaya.... on ra a ç an < aı,. e egr.ıp > 
~Un~ler biraz datıldı mı? - Mükemmel bir seyahat. Belovanın ISTA'NBUL RADYOSU: gazetesinin yazdığına göre Müslüman 
- Nasıl dllşilnceler? havası gayet güzeldir. Öğle neşriyatı: olan Arnavutluk Kralı Zogonun bir Ka-
- MeselA şu.. - Ben de böyle söyliyorum. tolik olan Macar Kontes Jeraldina Ap-
- Yalovayı öldürmek hususunda - Ben de sizi dinlemesini emrediyo- Saat 12·30 da pltıkla türk musikisi, 12· Plj>ni ile evlenmesine Papa muhalefet et-

'7erdi1h- k ek k 1 h ı h ı 50 de havadis, 13.05 te plakla türk mu-t\ ı:;uıı arardan bahsetm istiyorsa- rum. Haydi ba a ım emen yo azır ı- mektedir. 
uz Utnnederim? ğı.na başlayınız. Size en eyi hayvanların sikisi, 13.30 da Muhtelif pHik neşriyatı, Genç Konteı J eraldinanın bir Müılü-
- ~vct.. hazırlanması emrini vereceğim. Sizi tak- Akşam neşriyatı': mania evlenebilmesi için iki tarafın da 

- Neden vazgeçeceğim? Valova ölü- dis ediyoNm. • . . ~üıtercken imzaladığı bir vesikanın Pa-
,tne ınahkQmdur ..• Valova ölecektir. Si- Burgovnn muhataplarını h~yret ~çind.e Saat 17.00 de inkılap dersı: 'Ünıversl- palık makamına verilmesi istenmekte• 
te kll'fı hesledjğlin bilyilk: aaygı dolay.ı- bırakarak dışarı çıktı. Kendi kendine teden, naklen Yusuf ~e~al Tenğirşenk, dir. Bu taahhüt nsilcnm üç maddelik ola· 
iliyle A-•.t • 18.30 plnk dans musıklsı, 19.00 da Rcr. kt Vcu.uemi tam yapaca.ğım sırada eli- b~ük gün yaklaşıyqr diyordu. . • ca arı 
bıl g rt +ı.. • ekt l dife ve arkadaşları tarafından tUrk rn\lSi- . l "ı·kt:.h · · K t t·k ı_·ı· e çek1im • .ı..akin •, mutlaka öle-l Paı:day:ı.n ise güllJl en katı ıyor ve .; · - nı ıı merasımı a o ı ıu ıse· 
tektir.· · • ' · · diyordu. ki: . kisi ve halk §arkilnrı, '19.SO da E;minönü sinde :rapılacaktır. 
• p&t'dayan titredi. Papasın tavrı, sesi- . -r.- Yemin ede.tim lti ömrUmd~ bu .,ka- Halke:-ri göstcrit 'kolu tarafından pir u;'iri'- 2 - Katolik olan gelin asla dinini 
llhı korkunç karan' kuvvetini gösteri· daz: sevimli bir papasa rastJamadı1'1.Böy- sil, '19.55 te' borsa hı:ıb~rleri, 2o.oo d; dCfğiştirmiyec:ektir. 
)'ordu Şö" ı b'' 1___ d" t.: · • 1 b" · ı·k ld y da d 1 Necmeddin lıızn \~ nrkadaşları taraf~- . . v t · va ye u lUU'an e0ıştiJ:emıye- e ır reıse ma ı Q ugun4ı n Q,a:p d l'" k •·,.!· . h 'k•· ·...11.;)' , ·~ 3 - Bu ızdıvaçtan dogacak olan ço· 
~ ~-'--'-- ıc. b .... ı .. - t B l .... b .k .:ı • an ur musıK:ısı ve nı şarı-o.ı ar, ~ . ki K l"k d" . .. . b. d. ~e ~ı. Uil1Cill1Se;a ~·lŞ ı. ununa sızı, ,.e r~ ~\l nm. . , , , , •.· '3Ö 

1
. h' , •ıo '1

3 
t . ö R" cu ı:ır nto ı ına uzerıne ter ıye e ı· 

.l'~er ı>a~ı bu kar~nı;ı.çlan vazı ge.. Jak Kirman.sarı ççhrJ?siy1e. başını sal- < a ava raporu, .: 
1
·.> ' ezo 4~er ııa leceklerdir. 

~ek için de 'b\lytUc pU- IJlecbur.iYat lıyoı:du. :Yarıın .saat. ~on~'\ Kleppn .s~- ~arafı~dan~ aı·apça ~o:~l ev, . <> •• te Ne-
"UJrnıy d z~- ı.... , " U .. Han . ·ı . elb. l . . di. '1111' tıı:ın ka- zihe ve arKadaşları tarafından tütk mu- ı Kontes Jeıaldina. Apponinin Papalık 
ı., or u. 1.uıı ,Aı-a., uç ncu ru. e v.arı ıse eı:ım gey. H ... an'1$ • .• . . • • makamına verdiği !zdivacıııa müsaade 

1~Ç bir allka~ y.qktu. . 11 •• pısı öniindc lıazıdanmış ohm l)ayvnnlara si'kısı ve halk şarkılnrı (saat ayım), Zl. . . . . . . . •Y• 

Ja'- ı:n :ı.... tl ·· ·· d 1 d 1 p d K1 B 1 115 te fasıl saz heyeti·· Okuyanlar~ Ibr.a• ıstıdo.sı sckız lcardınalın ı~tırak ettıgı ru· 
.11: Aıcman -?-'">VYe ~ sozune evam ata ı :ır. ar ayanın c~ e ovaya ·• • . k . • . 

~ttl · .. .. ~l~t b lk. h • b" ak d him Ali küçük Safiye Kahun Muam- h~l}ı bır ·omıtede alelusul tetkik olun· · . , . goturm~ !? e ·ı , µşusı. ır l11 Sf1 ı • ' · 
- Pardnyfm b~ yaptığınız tekili vardı. Fakat bunu klmse bilmiyordu. mer, Klarn~l Hamdi, Ut Cevdet.Kozan1 ;maktadır. Fakat bu istidanın. Kontesin 
Ç~ kralın~ölil1l)ilnpen me~faat .temin Ikisi Delova~olunu ,tutw,ktan soytra y~- Tanbur Sa~iihit~n, Kem~n Cevtie.t., ·2:· ·ş,ıcdiği şekilde .. Pap~nın ınUsaadcsinc ik
~etWY~eğt ~fl.!lll. ,k.~ar .Valo\;aııın rım saaltc arkalarınıfon ]tapıCJ Bel.ovay:ı 50. de orke~ra: -2.45 tc aJa"! hş,}?ı;rls,~, tiran ctmiyecegi ve bu şekilde bir izdi
~?Urulmeslnl geri bırakmak idi. N:c hareket eylemişli. Kııp\CJ papasın ,göğ-

1
23.00 te plakla solo1ar, opera YC op_ere~ Yi\.,Gm yapılmasına Vatikanm asla muva

:~UndiiğünUzU bilmiyorum. Jtaltitı Va- .sünde blr mektup n;ı,evcuttu. Reis Bur-JI p~r~~1arı, 23:26 ~e son haber!er ve ertesı fakat etmiyeceği şimdiden muhakkak sa· 
(10\>anın size faydası dokunduğu müd- guvan hesabına Bclovaya gidiyordı.ı. gunun programı. y.ılmaktadır. 
etçe benim hizmetime ihtiyacınız var- Mektubu Kontes Montpansiyeye vere- A VRuPA IS'l'ASY~NLARI: Kral Zogonun hundan evvelki evlen· 

sa arzunuza lcöril ;körüne itaat ederim. cekti. Aldığı talimatta daha evvel hare- SENFONI~ER:. . .me te§ebbüsleri dec.böyle din meselele.ri Kral Zogo ve nipnlısı 
taka\ arzularınız. yerine geldikten .ket etmiş olan iki 7.atı geçmemek~.Bun- 18.30 Roma ~ısa,dalgası, sen{~ll!lt"kon- ~üzündcn akim kalmıştı. zuya uygun hareket etmeği kabul eden ni ilan.etmesine ve Kral Zogonun da nt• 

'°~• Vazifem! yapmaklığıma itin ve- lar Belova yolunda ilerlerken kralın sa- 1 s~r! 2l L~YP2;İ~· Anton Brukn~rın .esc!rl~- Arnavutluk gibi hir din taassubu mem- genç Macar Kontesinin ve ailesinin ne şanlnnma ,merasimini rcsı;nen tebaasına 
~ Kralın anası, anamı öldilrmUştil. rayında neler cereyan ettiğine bir göz I rın~en s:nf o~ık k~nscr, (genel d~rcktor lek~tinde Arnavutların Müslüman veya vaziyet alacakları şimdiden kestirile· bildirmesine ' nazaran hu iıin VntiknnİQ 
.. ldisln oğlu da bugUn Katerinln oğlunu atalım, Katerin beş ~Uz bin frank muka-

1 

Veıscach ın ıdaresındc). Müslüman olnw! bir kraliçe görmek is- mez. Jeraldinanın her şeyi göze alarak arzu ve mümanaatına rağmen yapılaca-
~~• Urecclrtlr .. , Siz V.alovaya ihtiyacım bilinde satın nldığı. vesikay;ı, günlerce HAPIF ~ONSERL'ER: . tn<\ŞŞup arzulan karŞışında bu ar· Kral Zogo ile evlenmeğe '.karar verdiği- ğı ihti~ııli daha çok galiptir. 
-utladı, dediğiniz dakikada ben vazi- ne yapacağını düşi.imnüştü. Tereddüt j 6,4Ş Parıs kolonyal: Plak konser:ı !·10 
~inden hiç bir an ~az.geçmem .. ;Acaba içipde bir Jıafta goçt.i. Belovamo kurul- B~rlin kısa dalgası, ~~,rı~ık konser, '(8. 
~uııu söylemeğe mi geldiniz Şövalye? .. dı.ı.ğu tepenin ilzeri keSif bir sisinıkapla• J 15 ~cya.mı), ,10,30 Parıs. kolonyal, PJak, 

' 

- liayır daha henüz vakti gelmedi. dığı bir günde şehir mutla~ bir istirahat J2 Be~lın kıs~ dalpa._sı. Karış~ kons~~· 
l(ıı llu •u-ada manpstınn reisi Bur.guvan içinded!IL Knıldun geii· alınmak dstenen l3.t5 ~~roa f~ dı\h;a.sı. ~~faf mus~, 
ti elllaiun odUııua gelmiş kapıdan .iÇo- haklnr.ın projelerim ltızırJı~•aftk olan /3 ~crltn kışa dalgası:. Hafif tf usı~ı, 
d~ Jtonuşvl~n §eyleri dinlemeğe ba;;la~ mebuslar henüz toıılanmamıııtardı. Be-

1 
(14.) 5 fle".':unı) 13.l~ Bukreş, pİak kon-

Enfes ~~r . g~nç kadın 
llıtştı. ' ~ lova sokaklarında kim~ .göı:ilnmiyordu .. sçr!, q~.3q .~eyamı), 1~.15 Pfiriş. ,kolo~-

Jak Rleman bu .esnada şunlam ı;öyli- Şato sin~·ö.de:ıılc dolu idi-. Düşldcn clolu- 1 yal konser nakli, 15 ke?-,a, F·~5 Va~va 
"l'ordu: . . , • • . ı<lizgin galen bir postat' prolestanlar a- 1 salon orkesı:ası, 17 .45 Berlin kısa d~gası 

._ Belcl.iyeceifm. Zannedelrim ki· ba- leyhindc intikam beslam:ıkle birlik bu-1 halk konserı, (18.50 devamı) ~8. Bukr~ş 
!\a aöyltyeoeğinı.z · sözler o'ıluh öldürül- luruın krtıl ve .Giz. taraftarlaçını derin I radyo orkestrası, (şarkılı lngılıt musı-
Jt\estne alt olacaktır. · •, : .. ·· bir hny:ret içinde hırakınıştıl · ~al p~s-1 kisi) 20.20 Vaı-ş9va. Çocukllır~ şarkılı 

lleis kendi ke~dine diy9rdJ ki:· tacının getirdiği nrnktubu.emruyet vere-1 'koııser, 21.30 •Florans. Na~k Bando 

1 ·ı· ·ııA k. } ·. k . ''8 d .. ngt ız· a ım erıne . a~şı: en un-
yanın en iğrenç · kadıraıyım,, diyor 

• LONDRA 18 ŞUBAT 
- :Se d b~. 1 d:'·U ·· • 1 . on · bilmek i,.m herk~sin öni.inde 1 açmış ve 

1 
muzika. 22.45 Bükreş konser nakli. 23 . 

..ı . ll n e oy e ~ nu~o(um. .ou , 1 1 A • H-1'.!t .k .. k · Sa hAı.: be d .. ·v k d - · 
"1! ltaıtJı ınutlaka bli.lriı gizli cemlyete yüksek sesle 'okumuştu. Bu, mektubu Lı.typ7.ıg. am gece musı ısı onsen. - yın aaum, n unyanın en ıgrenç a mıyım. 
'llenau . . gönderen Hanri dö Btirbon Dö~clde top- OPF..RA, OPERETLER: Şimdjye kadar hiç bir Havva kızının ağzından çık-
L P olacak, kendWni 3'ak Klemana y 10 15 B l" k d 1 s ·1 t= mamı~ ?lan bu sözleri söyliyen kimdir ~ 
""U.\tıret -'L • d , :.;.__,_ · lanmış olan protestanlar namına aşagı- · er 1111 ısa n gası. eyı en OP. Esmetlerfn en narin, en .... üzel. en nefis tipi ... 
laı- vennll!.& için gön ermiş Oıal:ClA- daki ı·stekl"'ı.ı· ileri "'Ül'Üybrdu· r'a ~e operetlerden. 12.15 Roma kısa dı\1- N "k b. h K 1 l "'. d . ı·k1 . k a · ıı::1. .., · . . . . . ~ azı ır çe re... a p erın erın ı erme a ar so-

l>ltda 1 - Protestanların zaptedilmiş olan gası. Lmk opera musıkisı. 17·h Roma kulan bakışlar ... 
· - aı!'an tekrar söıe b':i1-dı. "Y; emlakinin iadesi kısa dalgası.: Opera parçalan, 20.30 Pe~ Baş döndüren gözler .. Turfanda bir meyva gibi te-
ı. ~ bir tddilte bulunacağım n.a- ' • J r, ·. • c 11 · R ... .ıı "'t b. v llU}İblil . ' 2 _ Protestanlar için vicdan hurriye- te, Mascagnı nın < ava erıa'ti U::.•ı- 'ru a~e .. ır agı~... . v • 

'b :rica ederlm. . . kah 1.. cana> operası. Butun bu lavhada ıgrençlık ne var ) 
- .ouyurunttt. tirun u u. . ı · , * * 
- Şiındi Bel .d. L."tf Kral tarafından okunan bu mektup OD.A. MUSIKISI:. · '' ' .; · Mrs Dorothy Tustell adını taşıyan genç kız duru:ı-

\ı.. ovaya gı ıyorum. u en . 1 d k hk h 1 1 k 14.45 Roma kısa dalgası. Oda musiki.- h"k" 1 ka h · · .. l · •l'aher llni · sona erınce sa on a a a a ar, \S ı -. ., · · · ı; • rnasını yapan a ım ere rşı ayret verıcı soz en 
- :a lge z. lar ve alaylı sözler yükseldi. ~foktubu si konseri, 21.20 Bükrcş: Oda musildsl, tekrar ediyor. 

e ovaya mı' kk ] 1 k triyÔsu ' (Bcetiıoven" op. 7.No. 2) E k ki ·· · d f k lAd b" t · hv ._ tv • . . . . getiren postacı büyük• bir soğu an ı ı - t •• - • r e er v uzerın e ev a a e ır esır yap gınız 
ltılıYor et, hayli zan:andanl>en ıçım ,Sl- la cevap bekliyordu. Umumiyetle talep- RESITALI:.ER: . " soylenı~or. J:?ogru mu ~A . .. . ... 
\'011._ ~ eğlenmek içm seyahate çıktım. l . b . . . . küsta. · hl k ile:. • ! ' k '9.45 Bcrljn .kısa aalgası: Solist kon.seri, - Söyledım sayın hakım, ben dunyanın en ıgrenç "4ll"Ua _., ___ ,_,_.__ • enn ırıncısı ı 1 ıneası ço ga- k d ·d· 
() Ycuıuz.u.A.1.all canım sıkılıyor. . .. . . k l d · (ke'nıan), 10.'.15 Berlin kısa dalgası. Hugo a ını ı ım. 111lıı f,.;n =-c kad 1 ğm . di rıp gorülliyordu, Postacı ra a sor u: Garibi şu ki bu sözleri üçüne\.\ defa olarak tekrar 
'·o r :su.ın ar q ı ızı nca e - Vollfun c:arkılarından, 18.15 Var~: d D h T ll k d" · d • d d ~ l'\ıın. :.' r"·- e en orot y unste en ısın en ve ostun an on 

._ 1>_. f, . j Sopr:uı şarkıları (piyano refakat.iyle), beş yirmi lira tlolandırmakla suçlu bulunan kocası 
~ov ı ,'B.O~R s_~.~ h ı ._ 't aya ıa. . 22 Varşov.a: C openin eserlerinden pi- a eyhindeki davada şahit olarak dinlenmiştir. 

~ Vet Belovay:ı ...• Diyeceksiniz ki yano resitali. 22.30 Uypzig. Virtüoz. Bahtsız koca, suçlu sandalyesinde oturmuş, bizzat 
~a . ~ka yere gitmiyorum da Belova- · OZOM keman musikisi. 23 Pe§te Rus ~arktlan kendi itirafına göre hayatı erkekleri elde etmekle lcarı-
l:ıı..~dıyorum ... Şimdi Fransanın en ka- Fiat 23.15 MllAno, Trlyoote, Tenor. tarafırldan sının müthiş imalarla dolu sözlerini Clinliyordu. 
~~it ve en eğlenceli yeti Belovadır Ç3 ut 7 . .ı Alacı ~ 75 13 50 konser. k Dorotlhdy ~id~~n şaşıhlakc;.ak tedip_ller~e~dir. 1934 te iki 

.. ..,. krnl .. k· k . , . ' 2 inhisar ida. -'· · · ocası o ugu ıçm ma um ı mıştır. 
l<a ı gorme te abıl... t 5 5 Alyoti bi. 12.5 O · 16. 25 DANS MUSIKISI: F alcat adliyenin istihbarında hatalı okluğunu gös-
._ llıdn bu sütleri 'dinliyen reis: · fi 0 M. J. Taranto 12.675 '15 18.15 Milano.' Torino. TriyesCe, · 21: termek için şunlari .öylemiştir : 

<fofrul'~~am! Bravo. Düşilndülderim 27 A. R. OzÜm'cü 12 . 12 Varşova (Hakiki kuba " bandos.u), 23: -,- Benim iki değil .dör;t kocam vardı. _Dördü de:. aa-
~..,k lln.İ§, bu adamı Klemanı cinayete 2 3 M. Hıfzı • l J.25 ı 3. 75 Varşova. 23.0!S: Florarl.15, Napolı. 24.10 ·daltatsızl!k~anma. a>:"ı. ~~rec~e mebz~lıyetler du~r 

l> et.nıelc: için göndermişler. 19 14 15 Peı;te. o~makta ıdıler. Hıç birısını asla sevmedım. Hayatta hıç 
arcı.Yan sözüne devam e'diyordu. Ş. Remzi MUHTELiF: kımseyi sevmedim. . . . Dv. o..;ty Tuastcll 

bı::-- Sonra de 1 t lisi da tb 1 
12 P. Ki ark 12· 75 12· 

75 l9.lO Bari ve Roma kısa dalgası. A- Mrs. Dorothy T unstell hır mektubunda lcendı ~htı- le beşinci bir koca peşinde koşmuştur . 
. ..,, i&ilzad v e mec ora P an~ 9 Pateraon 1 S · 15 yetini şöylece tasvir ediyordu : Kötü zevklerim çok Hakim sordu : 
1\
1 
~~eler, papaslar, mebuslar me~- 7 O. Arditi ' 12. 75 13.25 rapçe musikili neşriyat. 20.36 Bari:Tör'lc mütehavvildir. Hayatta en çok noşlandığım şey flirt - Hiç olmazsa şu beşinci koca namzedini sevmı· 
~ lf' ar dö Giz hepsi orada. bun- 679l çe haberler ve Türk musikisi. 21.15 Bitti yapmaktır. Erkekler, bilhassa yaşla erkekler bana tut- yor musunuz ~ 
tibi ~.trtıck kabil, DUşes dö Montpanslye 228807* Rutnca haberler ve Elen muslldsl. kundurlar. . _ _ - Zannetmiyorum .. Bana sevgiden sormayınız ..• 
~l~ ır Çok güıel ve asil madamlar BA 2212; 938 ÇEKlRDEKSIZ tlZOM Dorothy T unstell dördüncü kocasını da terkettikten Kalbim onun ne olduğunu bilmiyor. Ve ben bunun 

Ş·· •da... ORTA FtAn.ERt: I sonra yine başka bir isimle ve meşru evlenme •uretiy- için dünyanın en iğrenç kadınıyım .• 
l:ı ovaıye sö .. ·• b .. in "·-''-'-ah ----::-------aıtı J zunu ıtır ce ;ıı.cuU\, ayı Nu. Fiat 

"'~Y~· ak kleman sapsan kesildi. Şö- 7 12.25 Erken uyanmanın -----------!it 
,f~ltı~(!lindentutaraktitrekbirsesıe 8 12.15 • Sigara Tiryakı.lerine Müı·de 

...... s·· 1 9 1 J.2s caresı 
....._ ş~Y ediklerinizdcn emin misiniz? ı o 14.50 _ Eskide~ imkanı yok, ıabah- Fennin ıon icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün Nikotin, Pirdin 
~de ?u~esiz! Belov:ıda olmazlar aa 11 16.50 VE DERHAL ları erken kalkamazdım. Amonyak gibi zararlı maddeleri ıüzen 

kaı1 unurlar,manastırda mı?Haydi ZEYTINYACI .... - Çalar saatin mi yo]<tu? ? D k t p ı 
tı~? litn benimle beraber gelecek misi- 70000 kilo Muh. alıcı 30 HAKiKi \IALDA - Vardı amma, saatin zili de o o r e r 
Sıltqrrı.;:ırırna geldi. Siz buradan izinsiz ZAHiRE t M beni uyandıramıyordu.. Bunun 
~u ınız. cıns· ·ı Fi t •· • b. ld g tada gUJ·· m uzerıne ır papagan a ım. 

u..,arı. d umsiyen çehresiyle Bur- 41 vagon Buğday 5.625 6.25 ÖKSÜRÜK, GRİP, BOGAZ - Papaganı niçin aldın? ? 
~li: 

0 

aya girdi. Jak Kleınana hitap 651 çuval Arpa 3.9375 ·4.125 HASTALIKLARINOAN sizi - Anlatayım. Yatarken saati 

._ hiö ·· . 80 » Bakla 4 1 KORUR VE TEDAVİ papaganın yanına koyuyorum. Sa-
~~llıt\Un 3Ygoön~~n ziyaretinden sitl çok 100 » Susam 15.75 'EDER hahları zil çalınca papagan uyanı-
~d 1 nasihat) tuyorum. Bu asilzade size 80 » Nohut 7.375 7.50 yor ve hiddetinden öyle avaz avaz 

lrı.iı:, \'e 0~~:e~:~:~:~~~~n~l~~~ 309 kental Palamut 280 505 bağırıyor ki, insanın uyanmamaaı-
240 balye Pamuk 34.50 44. na imkan yokl . 

SIHHi A~IZUKLARI 

AVRUP ADAN GELMlŞTIR 
On adet ilicı beraber 1 5 O KURUŞTUR 

Toptan ve perakende satış yeri : lzmir Kemeralb karakol kartıamda 
. MAZHAR öNGOR 
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Dr. Operatör 
Faik lbrahim 

........................................................ ~ 
Fransız hutaneaiyle alakam kal

manllJtır. Haıtalarımı Kemeralh Bi
rinci Beyler sokağında Difçi Fehmi 
muayenehaneai alt katmda kabul 
ediyorum. 

Dün ya mobilyacılığının 

1 - 13 (197) 1938 
.... ııımı~ır.ıııı-~~CÇ! 

Foto Kemal Modellerini 

Hükümct kaı ~ısmda Mollazade 
han birinci kat No. 1 ... 

Fevkalade naturel, ve normal poz
lar, Kart ve ağrandismanlar, gayet 
ehven !iatle öğrencilere yüzde 25 
tenzilit vesikalık resinıler hem('n 
V('riJir. 

Haraççı kardeşler 

1 - 10 S.i (261 ) 5 Şubattan itibaren 
~ . '. 
•IEMENI 

Vitrinlerinde zevk sahiplerine teşhire başlamışlardır. 

ELEKTRiK 
MOTORLERI 

.. ................ SJI ................................ , 

- -~ ,. - .. . ... . ... . . '.,... .. ' . . 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Depo:r.itoıu 

Eıas Nu. Yeri Nu. il Nevi T.L. 
A.629/3 Karata~ Orhaniye ıokak 3 Ev 9.90 
» 701/2,B. » Dokuz Eylfıl ıı 124 ,. 7.50 

· ıı 701/l,A. " » » » 118 ,. 12.30 
» 975 Kasaphızır mahallesi Kuyumculaı· sokak 41 Dükkan 12.30 
» 1000 Oruç Reis Mah. Çirkin ıokak 11-21 Ev 5.40 
» 341 Servili hanında 55/4 Mağaza 6.75 
» 701/2,A. Karat14 Dokuz Eylül ıokak 100 Ev 9.90 Sanayide Siemens Motör ve 

malzemesini kullanan rahat ccİer » 229/l Osmaniye caddesi 43 Mağazanın bölünmü, kısmı 8.25 
» 229 2 » » 43 Mağaza 14.25 

M. TEVFiK 
BAYKENT 

B. 3/2 Saman iskelesi Hamalbatı Salih asa hanı 1,2,3 Odalar 15.-
C. 56/9 Saman iskelesi ikinci Kordon 51 Dükkan 67.50 
C. 189 Gazi Bulvarı 24 » 36.-
C.228/1 İkinci Süleymaniye M. Yüı:batı Ha•an ağa sokak 73 » 9.45 

METALLUM 
lambaları deposu 
Pe,temalcılar 77 /79 

Telefon : 3332 

C.258/10 Karataf Tramvay Caddesi 176 Aile evinde 10 Nu. oda 9.45 
C. 56/11 Birinci Kordon 4 Oda 39.15 
C. 39 Urla caddesi 1025 Ev 33.-
C. 186 Buca Halk caddesi 21 » 21.60 
C. 133 Manisa ltyaskebir mahallesi » 11.25 
C. 184 » Atik çarfı Karahisar Alibey sokak 9-11 » 13.50 
C. 136 » Şehitler mahallesi 52-57 » 13.50 
C. 156 » Deveciyan Mah. Basra sokak ,, 27.90 

" ,ı 
Paris akültesiadcn diplomalı 

oı, tablplerl 
Aftnılekrt lıastaııt<ı dış tnbıbı 

C. 138 » Velioğlu caddesi ,, 32.40 
C.177 /193 Kasaba Camiikebir Mah. Subafı sokak ,. ve dükkan 45.-
izahatı yukarıda yazılı gayri m !nkullerin 28/2/1938 Paı:arteai günü saat on birde kiraları art-

Muzaffer Eroğul tırmaya konulmuştur. istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemize yatırarak 
arttırmaya girmeleri. 17-23 492 (285) 

VE 

Kenıal Çetinda~ 
Hastalarını her giin ubah 

saat dokuzdan ba~!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

IZMIR BELEDiYEStNDEN : 
Oyun aletleri resmi hakkındaki 

3330 rumaralı ,.e 27 /1/938 ne§İr 

1 
tarihli kanun belediyenin ilin tahta-
sına asılm!§tır . 

1 

576 (337) 
- Senelik kirası 60 lira bedeli 

muhammenli Güzelyalıda Tramvay 
cadd.esindeki benzin sat·ş mahalli 

iZMiR BiRiNCi iCRA ME- batkitiplikteki şArtnamesi veçhile 
MURLU~UNDAN : 11/3/938 cuma ııünü saat 16 da 

Y 
· A . . b açık arttırma ile ihale edilecektir. 

enı sır gazetesının 9 şu at 938 . . . .. .. . 
t ih 9779 lı .. h d lstırak ıçın dort yuz eilı kuru,Iul: ar ve numara nus asın a - . . .. 
Ye ed. · hif · d ·· t · · ıo ! muvakkat temınat makbuzu ıle soy-y ıncı sa esın e mun eşır ııan 

1 
•• •• • 

aıağıda yazılı olduğu şekilde tashih le.nen gun ve sae.tte encumene gelı-
olunur. ı nır. 

Kartıyaka Donanmacı mahalle- 23 - 26 - 4 - 8 577 (336) 
a~de Selimiy~ sokağında eski 10 ye- ! - Dokuz yüz yetmis iki l!ra ~r~ 
nı 8 sayılı evın 1708 hissede yalnız altı kuruş muhamme!l bedelı ketıflı 
1405 hissesi satılacaktır. 1 Yalı caddesinde 4 ve 5 sayılı adalar 

572 (333) arasındaki 15 ve 15/1 sayılı depo-
nun enkazı müteahhide ait olmak 

KIRKAGAÇ ASLiYE HUKUK üzere yıkılması işi ba~katipliktcki 
MAHKEMESiNDEN: şartname3i veçhi le 11/3 I 933 cuma 

Kırkağacın Gelenbe nahiyeıinin günü saat on altıda açık arttırma ile 
Hark mahallesinden Mehmet kızı ihale edilecektir. 

F l t f d d 1 . h" iştirak için yetmiş üç liralık mu-a ma ara ın an ava ı aynı na ı- . 
d k. "k ·k t "h vakkat temınat makbuzu veya ban-ye e mu ım ı en ı ame ga ı meç- k . . .. 

h 1 b 1 M h t - 1 M t f 1 a temınat mektubu ıle soylenen u u unan e me og u us a a .. .. ı· · 
. gun ve saatte encumene ge ın~r. 

aleyhine ikame eylediği gaıpliğe 23 _ 26 _ 4 _ 8 578 (335) 
hüküm verilmesi ve evlenmenin fes-
hi davası zımnında tayin olunan ve 
gazete ile yapılan ilana rağmen 14/ NAZiLLi ASLiYE HUKUK 
1/938 ve 4/2/938 tarihli celselerde MAHKEMESiNDEN : 
hazır bulunmadı~ınız cihetle gıyap Nazillinin Azizabat köyünden 
karan İttihaz edilmit ve tahkik..t ta rençber Mehmet kızı Ay§"nin yeri 
hitam bulmut ve devamı muhake- meçhul bulunan kocası müddeialeyh 
me için 4 mart 1938 tarihine müsa- Elmalı kazaıının Haliden mahalle
dif cuma günü saat 9 a duruşma ta-· sinden Kara İbrahim oğullarından 
lik kılınmış olduğundan yevmi mez- Durmuş oğlu lbrahim aleyhine aç-

tığı botanma davasının gıyaben ya
kürda hazır bulunmanız ve bulun- pılan mahkemesi sonunda : 
duğunuz takdirde gıyap masrafı ve 

·ı· .. · · h" · ı Müddei Anenin müddeialeyh ko-
ı;azete ı an ucrctını amı en mahke- cası lbrahimden bo.-nmasına ve 
meye itiraz yapmak suretiyle gel- kabahatli olduğu anlaşılan müddei
meniz, aksi takdirde ırelmez ve iti- aleyhin bir sene- müddetle baıkasiy
razda l:iulunmazsanız bir daha mah· J le evlenmemesine 2/2/938 tarih ve 
kemeye kabul edfuniyeceğiniı: H. U. f 22/34 sayı ile karar verilmiş oldu
M.K. 4()5 İnci maddesine tevfikan ğundan tebliğ makamına kaim ol-
ilanen tebliğ olunur. mak Üzere keyfiyet ilan olunur. 

(316) 569 (331) 

lzmir Enternasyonal Fuar komitesi 
riyasetinden: 

lzmir Enternasyonal Fuarı gazinosu iki aene müddeti< icara 
verilecektir. ihale 14/3/9'38 P•zarteai ıünü •at 16.30 da bele-
diye daireıinde komitece yapılacaktır. 582 (334) 

:ütekaitlerle Dul ve yetimlerin 
nazarı dikkatine 

Askeri zat maaşları hükümet daire&indeki maliye veznesinden 
mülki zat maa,ları yeni maliye 'ubesi binasında açılan vezneden 
tediye olunacaktır. 

lzmir Defterdarlığından 
1 - Askeri ve mülki zat maa,ları erbabına bir kolaylık olmak 

üzere l Mart 938 den itibaren afağıdaki fıkralarda yazılı mahal
lerde tediyat yapılmasına karar verilmittir. 

A - Askeri mütekaitlerle askeri dul ve ye
timlere Hükümct dairesi içindeki Maliye vezne
sinden 

B - Mülki mütekaitlerle Mülki dul ve yetimlere 
Saman iskelesinde yeni maliye şubesinin bulun
duğu binada açılan vezneden tediyat yapılacaktir. 

Alakadar zat maaflıırı erbabının 1 Mart 938 Salı günü meıai 
saatinden itibaren ak,am saa~ 18 e kadar bu taksimata göre ken
dilerine mahsus gitelere müracaat ederek sıra numarası üzerin· 
den istihkaklarını almaları. 

2 - Aylıklarını Emlak ve Eytam Bankasından kırdıran aske
ri ve mülki mütekait dul ve yetimlerin maa' cüzdanlariyle bir
likte muamelesi yapılmak Üzere: 

25 Şubat 938 Cuma gününden itibaren Defter
darlık Muhasebesine müracaat etmeleri sayın 

alakadarlara arzolunur. 571 (332) 

DAIMOM 

No. 4611 
Kalem feneri ve dört köfe küçük cep feneri No. 1908 

DAIMON markalı bu fenerler yirminci asrın en çok beğenilmit 
ve en çok takdir edilmi,tir. Kalem feneri raptiyeli adeta bir ka
lem gibi cepte ta.mır ve kalem kadar küçüktür. Bayanların el 
çantalarında tatınır, dört kö,e ampullu fenerlerde küçük cep 
fenerlerinin en iyisidir, tavaiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI ı Izmirde ı Sulu han civarı No. 28/9 Hüı
nil Öz demiıli .• Istanbulda Tabtakalede Jale Dekalo !• Şeı. 

-· 

I' . 

A YNl F ABRIKANIN 
MIELE Bisikletleri 
MIELE Motoıikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
iZMIR vt. civar umum sahf de· 

posu: 
MIŞLEN LA.STtK 
ACENTESiNDE 

Gaz:i Bulvarı No. 17-21 
Telgraf: KAUKI. IZMIR 

8S9t :aop1:ıı 
m a::ı:m 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi ELE 
Krema makinalan geldi 

Bu makinalar dünyanın her yer~;:: 
de sütçülük aleminde büyük ~ .. 
ret kazanmış ve en verimli 111 

1 

ne olarak tanınmııtır. 
Son sistem yeni modelleriıniı 

gelmi,tir. 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN, 
Ditleri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve ;;:r• 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dit rnacuıl/a 

Sabah öğle ve akfam her yemekten sonra günde 3 Je 
di,lerinizi lırçalayınız. , 

iLAN 
lzmir inhisarlar tütün fabrikası 

müdürlüğünden: 1ıi· 
Fabrikamız ihtiyacı için muhtelif eb'atta bir miktar be[:~:,.ıf, 

rinci Zingal kereste, birer miktar muhtelif Bombe !;aşlı rf J'o 
t,kence, Ağaç Vidan, Zımpara Kağıdı, Tel Çivi, Muht~ 1~ ,,_ııfl 
re, Teli, Demir Destere, Çekiç, Kerpeten açık ekııi)trrıe 1 

alınacaktır. . j 
ihale; 14 Mart 938 pazartesi günü saat on dörttedır. c""'~ıt 
lateklilerin bu tarih.e kadar parasız ,artnamesini .ı\ls"0 ell I" 

fabrikada mütetekkil komisyondan almaları ve adı f~ 
;ye ıaatte müracaatleri ilan olunur. 

20-23-27-3 (312 ) 
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TURAN rabrikalan mamu!lbdır. Aynı umanda 'l uran 
tu•alet ıa~unlannı, traı sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
lerfnl kullanın11. Her yerde tablmaktadrr. Yalmz toptan sa• 
hılar için lımlrde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyazılı •e j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Fiato her keseye efverltll' 
1 

BGrük radroların evsaf 
' ve kudretinae · 
LGks s6steri•li 

bir radro 

ÜRAVD&REK S PARTO N 
ALiNiZ . ' ~8 MODELi ... 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) 

Norveçl•nnın haliı Morina balıkyağıdır. lki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi IÇILEBII.IR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı karfıamda Batcfurak - hmir 

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

--- Posta Kut. 224 Telefon 3465 
. . . -.:·~ . , .r .. .:·· • , , ;,,:: .. &'. 

j *"'' • 

MEYVA TUZU 

t~ ho, meyva tuzudur. lnkıbazı def eder. Mide, bag" ırsak, 
"rac· ıgerden mütevellit ıebataıılıldarı rnler. Hazmı kolaylaıtmr. 

ln~iliz Kanzuk eczanesi Beyo2lu - lstanbul 
~ . 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANi YE 
Sirkecide 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
meı fiatler dahilinde satılmaktadır. 

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

~~ıı~m 
En korkunç düşman ve 

mükemmei silah 

. ....,,. --· 

en 

Soğuk algınlığına karfı kend;nizi GRIPIN kafeleriyle koruyunuz. 

SOöUK ALGINLlöl: Bat, dit, GRIPIN: Otümekten mütevellit 
bel, kulak ağrılarına sebep olur. hastalıklara mani olur. 
GRIPIN bütün ağrıları dindirir. SOöUK ALGINLlölı Kırıklık, 
SOöUK ALGlf'iLlöl: Nezle, grip neşesizlik tevlit eder. 
ve bir çok tehlikeli hastalıklar do- GRIPtN: Kırakhiı geçirir. Neteni-
ğurur. zi iade eder. 

GRIPIN 
İcabında günde 3 kafe alınabilir. 

lıim ve markaya dikkat. Taklitlerinden ıalırnınız. 
-~~~ . . 
lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sag-lam Za.rlf 
*~LJkTi otelin müsteciri Türki:in en eski otelcisi BA v E u c u z· D u R 
ı.,·~~~ ~enri?;:iür~e:;i.:.,~~~~ tecrübeli idaresiyle bütün Eıı ~W:J.iJjjj_(""ScağAınızTeJlbŞiseler YiçioEbR mLamEuRlatıJte~z 

.. !~. er•nde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu- fUiifôfnl nmmrm 
qtr k Birinci Kordonda 186 numarada 
ı,.._~b 1~ususiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. ŞARK HALI T • A. Ş 

u a bütün Ege ve lzmirliler bu o~ellerde buluturlar. 
Wl'@lllM ~ ................ ~ .... 111111!111 .. ~~ ................. ~11. 

DEUTSCHE LEVA 
TE-LINIE 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

G. m. b. H. Vapur acentası 
BlRINCl KORDON REES HAMBURG 

BiNASI TEL. 2443 ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
Lllerman Lines Ltd. BREMEN 

LONDRA HA'ITI 1 DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 
POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- ERNST L-M RUSS vapuru 17 şubatı 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull ta bekleniyor. Rotterdam için yUk a 
için yük alacaktır. cakt.ır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- ADANA vapuru 16 şubatta beldeni 
tidasında Londra, Hull ve Anverstcn yor. Hamburg ve Bremen için yUk ala 
gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda caktır. 
Londra ve Hull için yUk alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT-Hambur 

LlVERPOOL HA'ITI GLUCKSBURG vapuru 8 mart 
MARDtNtAN vapuru 5 şubatta Li- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg va 

verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- Brcmen için yük alacaktır. 
racak. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

MARD.tNtAN vapuru 20 şubatta gc- BUCAREST 
lip Liverpool ve Glasgov için yük ala- OITUZ vapuru 22 şubatta bekleniyor. 
cak. Köstence, Galatz ve GaJatz aktannası 

LESB1AN vapuru şubat ortasında Ll- Tuna limanlan için yük alacaktır. 
vcrpool ve Svanscadan gelip yUk çıka- DUROSTOR vapuru 18 martta bek· · 
racak. leniyor. Köstence, Galntz ve Galatz ak· 

DEUTSCH LEV ANTE - LtNlE tarması Tuna Jimnnlnn için yük alacak· 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg tır. 

Bremen ve Anversten gelip yUk çıka- JOHNSTON V ARREN LINES 
racak. LIVERPOOL 

Tarih ve navlunlardald değişiklikler- INCEMORE vapuru 27 şubatta bek· 
den acenta mesuliyet kabul etmez. leniyor. Bu.rga.s, Viyana, Köstence, Su· 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

lina, Galatz ve Ibrail limanları için yUk 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 
OSLO 

BAGHDAD motöril mart ortalarında 
bekleniyor. Dieppe ve Norveç için yUk 
alacaktır. 

TRAJANUS vapuru 21 şubatta gelip 
Anvers (Doğru) Rottcrdam ve Ham- ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
burg limanlan için yUk alacaktır. F.SPAGNE vapuru mart ortalarında 
HERMES vapuru 3 martta gelip Burgas bekleniyor. Anvers için yük alacaktır. 
Vama ve Köstence için yük alacaktır. AMERICAN EXPORT LINES 

MARS vapuru 7 martta beklenmekte 'l1ıe Export Steamship CorporaUon 
olup Rotterdam, Amsterdam ve Ham- EXHIBITOR vapuru 20 fUbatta bek· 
burg limanları için yUk alacaktır. leniyor. Nevyork için yU.k alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN STE ROY ALE HONGROISE 

FlNN vapuru 21 şubatta gelip Rot- DANUBE MARITIME 
terdam, Hamburg, Gdynia, Danttlg, Da- DUNA vapuru 25 şubatta bekleniyor. 

Budapeşte, Bratislava, Viyana v~ L1nl nimarka limanları Baltık Norveç li-
manları için yük alacaktır. için yük alacaktır. 

GOTLAND molöril 3 martta beklen- Ilandaki hareket tarihleriyle nav· 
mektc olup Rotterdam, Ramburg, Gdy- lunlardakl değişikliklerden acenta me-
nia rı.antzı'g Da · k N 1. sullyct kabul etmeL : ;..ı , nımar ve orvcç ı-

manları için yük alacaktır. Daha fazla tafsllAt almak fçln Blrln-

GUNBORG vapuru 14 martta bck- ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zeı 
lcnmekte olup Rotterdam, Ramburg, ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra· 
Gdynia, Danttlg, Danimark ve Baltık caat edHmesi rica olunur. 
limanları için yük alacaktır. TELEFON No. 2007/2008 

SERVİCE MARtTtME ROUMAtN 

ALBA JULtA vapuru 7 martta gelip lardaki değişikliklerden acenta mesuU. 
Malta, Cenova ve Marsilya limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat içln 

ZEGLUGA POLSKA S. A. İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye hl· 

LECH1STAN ınotörü 15 martta bek- nası arkasında FRATELLt SPERCO 
lenınektc olup AnverB, Gdynia ve Dant- VAPUR acentalığına milracaat edilme
ı.ig limanları için yük alacaktır. 

Handaki hareket tarihleriyle navlun· 

Eczacı Kemal Ka
mil . Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralh caddesi 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
ılıakbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir mücs.sese olmuı, kokuculuk 
alemini şaşırtmı~ bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

si rica olunur. 

Telefon : 2663/4111/4221 

Kamili iıindeki ciddiyeti, kolon· 
yalarını İzmirlilere ıorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma· 
mamz için ıiteler üzerinde Kemal 
Kimil aduu r;örmeliainiz. 

EYLUL 
Baharat Deposu 

Sayın mütterilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine çefİt· 
lerini arttırmıt ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tanıl· 
mıt HASAN ECZA DEPOSU müstahzeratandan; çocuk ve ihti· 
yarlanmız için öZLO UNLAR, teker hastaları için GLöTEN 
unu, ekmeği ve saireai .• Mefhur LiMON ÇiÇEKLERi ve muhte
lif kokulu kolonyalar ile eıana, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çefitli tuvalet etyası, ÇiL ILAÇLARINI latanbul fiati üzerine aa· 
hfa koymuftur. 

Zengin çe(!İtli dit fırçaları, dit macunları, garantili dövülmüf, 
paketlenmit baharat, yeni mahsul ıhlamur, ıalep .• 

ARTI elbise boyaları ve daha pek çok çefitler. 
TELEFON ı 3882 
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SAY A: 10 23 ŞUBAT ÇARŞAMBA 1938 ,,. .~ 

Dö m yapıacak? 
istifasını Dünya matbuatı muhtelif şekillerde tefsir ediyor 

=-

Paris gazeteleri müteessir! Teruel tahliye ed.ldi 
"Çekoslovakyayı terkedemeyiz, Sov- Madrid önünde şiddetli bir harp var 
yet paktından ayrılamayız,, diyorlar Cümhuriyetçiler asileri püskürttüler 
D ünya gazeteleri bay . 

Roma, 22 ( ö. R} - ·~· 
F..denin istifasını muhte
lif şekilde tefsir edi
yorlar. Vaşingtonda tah
min edildiğine göre In
r,iliz kabinesinde çıkan 

buhran yalnız bay Ede
nin .ve müsteşarı Lord 
Cranbumun çekilmele
riyle tasfiye edilmiş ola
caktır. Bu hadise lngiJiz 
dı' siynsetinin tebeddü-. 
lüne bir işarettir. 

Faris gazetelıµ-i Jf ran-. 
!Klnın dostu olan B. Ede
n:n islliasını teessüfle 
karşılamakta devam edi- • 
yorlar. - . önündeki sahnesinden. intibalar 

Ita1yan gazetelefine Pari3 , 22 ( ö.R) - l!J)anyadan ge- mU§tur. T c:-ruelde tek nefer, tek top, trk diğine göre Madrid etrafında da ıiddetll 
gelince, r~alist. görU§lü len habc-rlere göre T eruel cepheıinc:le silah bırakılmamıştır. muharebeler olmaktadır. Topçu düello· 
B. Chambe;lain'in ida- muharebe en büyük bir şiddetle son saf- Roma, 22 (ö.R) - Sıılamankadan su faaılaaı:ıdır. Cümhuriyetçiler Koroıı• 
~esi altında Ingiliz bari- Rayiştagm açılışından bir intilfo... hasına girmiştir. Naıyonalistler ıimdi bildiriliyor: Teruel cepheainde şimalden ya yoluna birkaç yüz metre mesafede hli· 
c1 siyasetinin ôtoriter milletlerle muka- nın zaruri · olduğunu Kaydettikten son- Popolo Di Roma gazetesinde başlı}c ıehri tamamiyle muhasara etmio olduk- ve ıarktan gelen ltıt'alarrmız Teruele gir- cuma geçerek nasyonalistleri ilk aip~ı 
renet ··yolunda epey terakkiler temin 1 ra vaktiyle B. Blumun sekterliği yü- -olarak şu yazılar okunmaktadır : lannı ve T eruel içinde cümhuriyetçilerin mişler ve her noktada düımanm muka- hatlarını terke mecbur etmişlerdir. Mad· 
edebileceği kanaatindedirler. Bu da Av- zünden Fraruanın Iln~stan Hhakını Çemberlaynin realist siyaseti ile Ede- mukavemetini yakında tamamiyle kırmış vemetini silip süpürerek aüratle şehri iş- ridin cenubu ıarkisinde de hücuma Ge· 
rupn milvazenesinin. istikrarına hizmet tasdik etmemiş olmasına teessüf etmek- nin statik .ı;iyaseti çarpışm1ş ve Çem-: olacaklarını iddia ediyorlar. Hükümet- gal etmişlerdir. General Varel kolu şim- çen cümhuriyetçiler hatlarını tashihe ınu· 
edecektir. • . . . . . A tedir. berlrıyn muhnrebeyi ~z.·mmış~ır. 1 ç~l~r ise aşilerin ıehir hu~ud~na .geld~~le- di bütün şehre hakimdir. Muhtelif ma- vaffak olmuşlardır. 

Japon gazctelen ıstifa hadısesını ala- Paris gazeteleri umunıiyc.rtle Avrupada Gazeteler Lora HalıfakBın Edene ha-

1 

rını kabulle beraber muessır hır muda- hallelere devriyeler çıkarılmıştır. Temel Londra, 22 ( ö.R) - BanelonJan 
ka fle tefsir ediyorlar. ~Nişi Nişi> gaie- yeni bir vaziyet tehaddüs ettiğini kabul lef olacağını ümit etmektedirler. faada huhınıaak nasyonalistlere müthi, ' kurtarılmıştır. bildiriliyor: Milli müdafaa nezareti 937 
tesi bundan istifnde ederek Jngiliz..Ja- ederek bunun nnsıl bir istikamette in- MÜZAKERELERE MANI KALMA-, zayiat verdirdiklerini ve dün kaybettik- Al · 1 •kt k ··h· d"r senesi içinde cümhuriyetçilerin 293 ıt&İ 

ınan esır er mı arı ço mu ım ı . 
po milnasebetlerinde h~11 olan gergin- kişaf edeceğini tahmine çalışmaktadır- DI FAKAT.... . le~ bazı mevkileri geri bile aldıklarını Harekatı biz:rat başkumandan General tayyareyi düşürdüklerini ve buna muka• 
)iğin mesullyeüni bay Edene yilklemek- lar. Londra, 21 (A.A) - Hava~ AJans1 , haber vermektedirler. F k .d . . B .. 12 30 

bil 92 tayyare kaybettiklerini bildiriyor• 
, • . Ö I b ' ran o ı are etmıştır. ugun saat . • il 'n 

1e ve Chamberlain in ıdaresı altında In- Roma, 22 ( .R) - Vaşingtondan bil- muhabirinden : Paris, 22 (ö.R) - Bnrselondan ıl- d . 'b h"'k '" k w d Lizbondan gelen bir haberde as· en 
d ki nI t1 . • d h d" ·ı· D 'l N . B 1 1 h""k '" 1· . 1 ·1t h"k"" f . f an ılı aren u umet onagın a nasyo- M d d k b ,._. gilterenin Çln e me aa erını a a ırı ıyor : « aı y evs> gazetesı ay ta .rn u ume ının ngı ere u u- diriliyor: Milli miida aa nezarctı tara ın-

1
. b ~ d 

1 1 k d n ri e ar~ı umumi ir taarruza ge,, 
zak eh b ı , l kd . I d .. l d' d"l ı • bl'w .. na ıst r>yragı a ga anma ta ır. k G d ) k d 300 iyi koruyacak bir yol tutmasının ve u nm er ain in rea ist siyasetini ta ir- metı tara ın an on gun evve tev ı c ı - dım buuün neşredilen resmı te ıge go- me için ua a njara mınta aııın a 

Şa~kta daha realist btr siyoset takip et- Je karşılıynrak Avrupa sulhuna tam bir miş olan \•e İspanyadaki gönüllülerin' re c::ümhuriyet kuvvetleri Tenıel tehrini Teruelin İşgali haberi bütün nasyona· bin nsker tahşit ettikleri ve tecavüzü biz• 
mesinin beklenebileceğini kaydetmekte- hizmet olmak üzere Almanyaya eski geri çekilmesine ve İS?anyay:ı bir ko-

1 
tam olarak tnhliye etmişlerdir. Ricati hi- list lspanyilda büyük sevinç tezahüratına zat General Frankonun idııre edeceği 

dir. müstemlekelerinin iadesi işinin de halli misyon gönderilmesine müteallik bulu-
1 
ml)re için chirc:lc bımkılmış tllan 48 in- vesile olrr.uş ve bütün ~ehirlcr donan- bildiriliyordu. Son vaziyete göre asile• 

1 ci fırka dün akşam kumandanlıktan çe- mı .. tır. rin bütün tahşidntı Madrid cephesinde 
kilmek emrini almıştır. Zira şehir hemen Paris, 22 (ö.R) -Nasyomılistler Te- yapmayıp Teruel cephesinde yaptıklıırl 
hemen ıamamiyJc muhasara edilmiş bir , rueli 7.aptederken yaptıkları sokak mu- ve Teruelin cümhuriyetçiler tartıfınJıın 
v~iyette idi. Bu fırka hemen bir hücum 1 hıırebelerindc cümhuriyetçilere 2 000 kn- tahliyesi ile neticelenen muharebeyi Ge• 
kolu tertip ederek muhnı:ara hattını yar- dar zayiat verdirdiklerini iddia ediyorlar. neral Frankonun idare ettİRi anla§ılrrıış• 
nıağ:ı ve ş~hirden çıkmıı(:n muvnffal: ol-1 Cümhuriyetçi kaynaklardan bildiril- hı. 

liz sa a ın a oplantı 
arici vaziyetteki eğişiklik ransa-

. n iç işlerini ·kinci plina koydu 
1 P .r: • 22 ( ö.R) - Bu sr.bah Elize istifası, İngiliz - ltalynn müzakereleri ve den kaydedilmişlerdir. Bunlar arnsınd• 
· sarnyındn yapılacak nazırlar meclisi iç- Jspnnyol meseleııi bo.şlıca miizakere mev- hariciye komisyonu reisi B. Mistler, ~ 
tirnaı ci.inlerdcnberi haber verilmi~ti. Bu z.uu olmuş ve hariciye nazırı B. Delbos ki nazırlardan B. Pnul Reynaud. e 

' içtima milli İstihsali nrttırmnk ve milli k::bineye izahat verwjştir. Esasen B. Del- başvekillerden B. Flandin ve diğer bit' 
•müdafaa mıısrnflarım karşılnm .. k için ' bo:ı bu akşam ~ant 1 7 de hııriciye komis- çok mebuslar vardır. 
maliye naz.ın B. Marchandenu tarafından J yonu tarafından da dinlenecek ve umu- Mcbusan meclisi bu müzakerelerde~ 
ha7.ırlanacak projelere tahsis edilecekti. mi beynelmilel vaziyet hakkında malu- sonra bir müddet için faaliyetini tP.' 

B. Göring, Fransız elçisi bay Frasuva Ponse ile gi.irti§ii.yor .. 
Roma, 22 (Ö.R) - Bcrlinden bildiri- icap ettiğinl yazıyor. 

1 
. • •. 

Berlinde B. Hitler, sefirlerle göriişiiyor Fakat §U 1>on günlerde harici vaziyet o mat verecektir. Bu izahat gelecek cuma edecekti. Fakat lngilterede B. Eden111 Jı 
nan teklifleri kabul etmiş olduğu zannc- ı.nanr ehemmiyet kcsbetmiştir ki mali gÜnü mebuııan meclisinde yapılacak olan tifası ile ortaya çıkan vaziyet tevnız o• 
dilmekteclir. metıcleleri ikinci sıraya atmı§ ve bunla- harici siyaset müzakerelerine bir muknd- etmeden meclisin tatile girmesinin ~ıf• liyor : cBerliner Lokal Anzeigcr> bay cNevyork Times:ı> gazetesine göre B. 

Chambcrlain'in beyanatını tefsir eder- Edenin siyasetini reddetmekle Ingiltere 
ken lngiliz harici siyasetini şimdi iyi Avrupa sulhunu tehdit eden amilJere ni
yola girdiğini ve bay Edenin inatçı doğ- hayet vermiş olmaktadır. 
matist siyasetine karşı bay Chamberlai- Paris, 22 (Ö.R) - Gazeteler Fransa
nin zengin vnitli bir realist siyaset ika- nın dahili vaziyetini harici vaziyetle 
me ettiğini yazıyor. B. Edenin aksine alakalı olarak karş11ıyorlar. cPeuple:ı> 
olarnk B. Chnmberlain °iyi niy~tli · olan gazetesi bay Edenin :iStifasından bahse
her kesle anlnşmağa tarafta~ bulunmak- derken : ~Şikayet edecek değiliz, di
tadır. Bu siyaSf!t bütün dünyada tevec~ yor. Ancak bu değişiklikten ne ka7.an
ühle karşılanacaktır. dığımıı. veya kaybettiğimizi sorabiliriz. 

cDutsche Algemeine Zeitung> şöyle Ingiliz dostlarımızın büyük bir .. milli 
yazıyor : B. Edenin istifası Avnıpa ha- kalkınmaya ihtiyaçları olduğunu takdir 
vasına ferahlık vermektedir. Son hfıdi- etmeliyiz. Biz onlara misal o1alım ve 
&eler de ispat ediyor ki B. Edenin çe- selamet yolunu gösterelim. Sakin ve 
ldlmesi elzemdi. kuvvetli bir Fransa lngiltereye daima 

c:B. Lokal Anzciger:ı> gazetesine göre örnek olabilmiştir.> 

B. Eden anlaşılmaz bir siyaset takip ede- c:Oeuvre> şöyle diyor : Çekoslovakya
rek Avrupa devletleri arasında nifak yı terketmeği kabul edemeyiz. O bize 
tevlit ediyordu. Bu siyaset güçlükleri her vakit güvenebilir. Nasıl ki biz de 
yatıştıracnk yerde şiddetlendirmekte ona güveniyoruz. Ki?za Fransız-Sovyet 
idi. paktından da vazgeçemeyiz. Fransız 

c:Germımia:t nın fikrince bay Edenin emniyetinin muhafızı olan müşterek em
istifası şimdiye kadar Ingiliz siyasetinin niyet prensiplerine sadıkız ve sadık ka
feruı bir yolda olduğuna kafi bir dclil- lacağız. 

dir ve Ingiliz milleti tarafından da fena Roma, 21 (A.A) - B. Edenin istifa-
karşıfanmıyacaktır. sı haberi burada bir guna teessürü mu-

Roma, 22 (Ö.R) - Parislen bildirili- cip olmamıştır. Bilmukabele bay llitle
yor : Sağ cenah Fransı:t mahafilinde B. rin nutku btiyük bir memnuniyetle kar
Chamberlain'in Avam kıı.nıarnsında söy- şılanmıştır. 

)ediği nutuk Ingiltere - Fransa - Alman- Siyasi mahafil Führerin Ingilizlerle 
ya ve Italya nrasında dörtler paktının Italyanlann uzlaştırılması için hala ya
yenilenrnesi mahiyetinde 1el5.kki c<l~l- pılmakta olan teşebbüslere karşı mania 
mektedir. ikame etmeğc kalkışmııSın°ın pek gayri 
Kralcı «Action Frıınçaise> Avrupa sul- muhtemel olduğu mUtaHbsında bulun-

ı.... • • 1..!- "- l·- T•"1' _._" ,,....,.,ı"'on11""n-J malrtıuln• 

Şu halde İngiliz - İtalyan müzakera- nn mi.izakc-resi diğer bir celseye talik dime teşkil edecektir. vafık olmıyacağı fikrinde olanlar -vnr uli• 
tının açılmasına hiç bir m~ni yoktur. edil~tir. Bugünkü içtimada Avusturya Birçok gözde hatipler harici siyaset Bu mütalaa tasvip edilirse meclis tıı 

Maamafih parlamentoda gösterilecek meselesi, B. Hitlerin nutku, B. Edenin müzakeresinde söz almak Üzere timdi- nin tehir edilmesi muhtemeldir.__......... 
bir muhalefetin vaziyeti değiştircbilece- - rJıllP 
ği ve hatta başvekili yapılmış olan fiili Maliye nazırı böyle bir talE'p yapıldı- ]eri Hizımdır. sında müzakereler hükümet partile ıııiı> 
itilaf hakkında 

0

silkfıtu muhnfaz.a et- ğından haberi olmadığını, bu sebeple Bugünkü Avam kamarasının müzake- Çemberlayna ve muhalefet partiler tY 
meğe ikna edebileceği söylenmektedir. red meselesinin bahis mevzuu olamıya- releri S\rasında söylenen bazı sözler ba- de Edene müzaheretleriyle devaoı .1, 

l tl~SJ Londra, 22 (ö.R} - Avam Kamarrr cağını söy em~tir. na hiç aklımdan geçnıiyen ~eyler atfc.- miştir. Ancak muhafazakar P eJl" 
sında b~ akşam hilkümet Avusturya) Diğer bir amele mebusu sormuştuı·: der gibi gelmiştir. Diyorum ki : F.ğer muhafazakar Rysevance (Hariciye 1tii• 
mesele~ı hakkında sorulan suallere ce- ltalyaya bir istikraz. verilmesi meselesi Avrupanın dört büyük devleti müşkül- cümeni reisi) Çemberlayna şiddetle 
vap vermiştir. BaşvekH yakında Avus- tetkik edilmiş midir? ·Maliye nazın bu- lerini halledebilirlerse Avrupa sulhuna cum etmişlerdir. 
turya hakkında yeni ve. daha tamam na cBilmiyorum:t cevabını vermiştir.. doğru en mühim adım atılmış olacak- Hills beyanatında demiştir ki : dflll 
beyanatta bulunacak mevkide olacnğı- Nihayet üçüncü bir amele mebusu da bu tır. Bu ilk safhada anlaşma akdi mev- Cebimde hükümet partisi §zalarıııriC' 
nı ümit ettiğini, şimdilik evvelce söy- mesele üzerinde durarak İtalya için B. zuubahis olmadığını ve yapılacak şeyin gelen ve benden Edeni tutınaJJll ô>'l' 
lenenlere ilave edilecek bir şey olmadı- Mussolini tarafından 175 milyon sterlin- müzakerelere inhisar edeceğini bir ker- eden bir çok telgrailar vardır· oJıB' 
ğını bildirmiştir. Jik bir istikraz istendiğinin doğru olup re dahn kaydederim. Eğer ilerideki saf- zannediyorum ki Edenin istifnsı Jl~s'" 

Liberal mebuslardan birisi sormuştur: olmadığını sormuştur. Buna da maliye halnrda bir anlaşma yapılacak olursa bu Iazakar partisini ciddi bir tarzda · 
Alman hükümetinin Avusturyadaki son a·· I b' d h b . k anlaşmanın başkaları tarafından bize k rıtf 
faaliyeti. Lord Halifaksın Berlinı· z'ı,-'a ı nazırı c oy e ır şey en a enm yo - cebren kabul ettirilecek bir metni ihti- ca tır. t tal< 

.r - t · b" 1 kah l d b 1 t~,.i partisi de bir ademi itiına · · ~a1.et• reti esnasında İngiliz hükümetinin mü- tur> cevn ıy e mu e e e u unmuş- va etmesi varit değildir. Bu uzlaşma biz- ~" ınu..-" 
ur. vermiştir. Bugün veya yarın . or Jd : 

messiliyle bay Hitledr ar!sıBnda gö.rüşme ı Londra, 22 (A.A) _ Avam Kamara- ce kabul edilebilir olmalıdır. olunacak olan bu takrirde denıY ıırı· 
mevzuu olmuş mu ur . aşvekıl bu d ki . h t d Ç b 

1 
Çemberlayin Fransndan bahsederek . · ... e JlD 

l nf• . ti •

1 

sın a ıza a ı sırasın a em er ayn 1 d . . ki Avam kamarası eski harıcı .. A .ı·ı"cle sua c mc ı cevap vermış r. ezcüm e emıştir : w hlW " 
Maliye nazırı A,·usturyanın 1933 te İtalya ile yapılacak müzakereler esna- Biz Fransa.ra müşterek demokrasi nın istifaya mecbur kaldıgı • ıısct' 

d İt l T h "k"' tinin t . t h . i <OY' ,f Londra piyasasında yaptığı istikrazm sın a a ~an u ume emına ına hürriyet ve Parti hükümeti idealleriyle teesssüfle karşılar ve nrıc . ~ şi111v1 

faizlerini her sene muntazaman ödi'di- güvenilenıiyeceği wbeyyün ederse an- bağlı bulunuyoruz. Edenin bu mesele- sevk ve idaresinde majestcnı~ıJlllddİtı' 
ğini bildirmiştir. laş~a akdedi~~yec.ehrini bilhassa tasrih den dolayı çekilmesinin F.ransa ile olan müşavirlerine asla itimadı 0 

Amele mebuslarının sualleriyle Jtalya- etmış ve demıştir kı : sıkı dostluk milnasebetlerimizde bir in- beyan eyler. oı /'ı.'' 
ya kredi meselesine geçilmiştir. Mebus- Biz sulhu her ne bahasına olursn o1- hirafı tazammun etmesinden Fransızlar Londra 22 (A.A) - Dün a°k§tı tU bi 

d · H ha · b. nla kamarası korı'dorlarında kuvve cr1'" lardan biri İtalyan Iirmalannın Londra sun emıyoruz. er ngı ır a şma- aslu endişeye düşmesinler. Ben bizzat d 
mümessilleri tarafından İngiliz malları 1 yı yapmadan evvel İtalyanların bize ya- kendimi sadık bir Fransız dostu olarak polis müfrezesi 200 kadnr kn ı!l çcıı 

. . }3unlnf :o: 
ithali maksa:iiyle hükümetin teminatı pılması :zarurt bir çok esaslı tavizler biliyorum. &den ile benim aramdaki ih- genci kapı dışarı etınıştır. . uıııllYı;. 
altında kısa vadeli krediler nçılmnsı hak-, vardır. İspanya işinde İspanyol mesele- tilfıf Fransa hakkında da aramızda bir berlayn aleyhinde gürültüliı Jl rtııiııi' 
kında yapılan talebin reddedilip edilme-

1 
lcrlnin biz.zat İtpnnyol vatandaşlarının ihtilaf bulunduğunu ifade etmez. re teşebbüs etmişler ve çembe 

Inrdır. 
diğini sormmitur. • ecnebi müdahalesi olmabızın halletme- Londrn, 22 (A.A) - Avam kamara- 1cmiyoruz diye bağırmış 


