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S0'>(,~.1 
Çınin protesto notası ı 

Hankov, 25 (A.A) - Çin hükümeti buradaki · 
Alman sefirine Mançukonun Almanya tarafın. ' 
dan tanınmasını protesto eden bir n9ta tevdl 
etmiştir. 

,.,__ FIATI ( 5 ) KURUŞ11JR Cümhuriyetin 11e Cümhıınyet esttinln bekçi.ri, sabahları çıkar aiycui gazetedir YENi ASIR Matbaumda buılmlfltr 

Balkan Antantı konseyi 
ilk toplantı bugün olacak 

Büyük Şefimiz müttefik devlet reislerini dün 
~kşam Riyaseticümhur sarayı~a kabul buyurdu -

Şehre 
Akşam verilen 

karşı 
ziyafette söylenen nutuklar Paktın Sulh idealine 
sadakatini bir daha tebarüz ettirdi 

Büyük Şef 
ffı esap vermek mecbu-

ri yetinde olanlar 

l'enkitten öncı~ hare· 
ketlerinin hesabını 

verınelidirJt:'r 

Ankara, 25 (Husuai) - Büyük Şef , 
Atatürk bugün Riyaseticümhur sarayın· ı 

da Yunan Başvekili B. Metakaas, Yugos· 
lav başvekili B. Stoyadinovir,, Rumen 
baric:ye müotef&l'l B. Commeni lmbul 
buyurm"'1ardır. Y.nbul esnasl."\da Ela§· 
ve!cil B. Celal Bayar ve Hariciye Vekili 
B. Tevfik Rü2tü Aras t:ı lıazır bulunm:ıı· 
tt:r. 

Ankara, 25 (Hususi) - Yunan Bat· ' 
vekili B. Mdaksu ile Yugo,lavya Bat· 

. l\irn --o--- vtlwi B. Stoyaclinoviç ve Romanya Ha
dıyc . Yager bay Memduhun bele· riciye Mii>lefMJ B. Commen ve refakat· 

ı,1. . .. d b' .. k ' 'ıılııı rı uzerın e .r Muna aşa ilerinde mu:o.h!:ı~· h~yetlerini toşkil eden 
~•ıı asına fırsat vermiş olması cid- zevat sabzb Anka"3 garın<'.a fJMbk le· 
~•t Ço~ faydalı oldu, temas olunan zahüratla kartılandıbr. Gar Türk ve 
~o ~~ zavallı lzmirin vaktiyle ne 

1 
müttefik devletlerin bayraklariyle •Ü•· 

~~I~ l.aubalilikle idare edildiği ha- 1 ıe:::mişti. 

Ankaraya avdet ettiler 
Ankara, 25 (Hususi) - Dün ak

§8m lstanbuldan hareket eden Bü
yük Şef bugün Ankarada coşgun 
bir sevinç tezahüratı içinde karıılan· 
dı. 

i Büyük Şefi istasyonda istikbal j eden Başvekil, kendileri ile beraber 

Çankayaya kadar gittiler. 
Ankara, 25 (Hususi) - Bükreı 

elçimiz bay Hamdullah Suphi Tan• 
növer, Belgrad elçimiz bay Haydar 
ve Atina elçimiz bay Ruıen ~ref 
Ankaraya gelmişlerdir. 

;j .ROMEN PLEBiSiTi 

4 mılyon reyden ancak 
.5 bini anayasa aleyhinde 

~eınd: de .~~~dana çıka'.d.ı .. Bay Başvekil B. Ccl81 Bayar, Hariciye Ve-
1~ l'a 

1
h Kulturpark eserını bır de· kili B. Tevfik Rüıtü Aras, vekiller, Ha· 

llıı11,_"}t'naz bir iş olarak ~r~~yn at- riciye Vekaleti e~iru, Y~, Yuııos
~lı~iyJ u muazzam eser butun can- lav, Rumen elçiler. ve daha bır çok ze· 
'ıılı!ıt e ortaya konulunca bu defa _ SONU DöRDONCO SAHiFEDE -
llıitiıı C~em münekkit bu eserin lz
~.\llc ıınar planını altüst eylediğini 

Büyük Şefin misafirlerimizi kabul buyurdukları Riyaseticümhur •arayı ' ---·· ""' ..... -b,;"ti 
·· --• r··-:·" ~~;tutulursa reye iştirak. nis .. 

'l>~ck cür'etini ııösterd; f,.,.:.:
t~ı nı var mıaır ı ve o nasıı v~· 

J •• .-.rıır..,,-· ......... .. _ ...... -~ .. 
liflı:ulınuştur} Suali kafamı~da ~s
~ tnlar çizince bu mevzu uzerı~· 
~.Q ele tetkiklerimizi geni~letmek lu· 
l~llıunu duyduk ve gördük ki bu
lt~enkit edici mevkide bulunmak 
dQh •ına düşen doktor bay Mem
~I tehre hesap vermek mevkiinde 
lııi Qtıan mesul bir şahıstır. Neden 

Bayraklıda modern bir şarap . 
yaptırmağa karar verdı 

I llıcauldür} Bakınız : 
'<.~İrin imar planı denilen ve plan 
lıı; gı olmaktan bile uzak bulunan 

l"-cr ~ıl yapılmıştır} 

fabrikası 

), ~ltıİrin kurtuluşunu müteakip 
lı~l\llın Yerlerinin imarı mevzuuba
); olunca her şeyden evvel bir plan _.._ 
~~trıl~ası düşünülmüştür. iş, R~· 
~ anıe namında bir Fransız mı· 
)ıt tıııa Verilmiş ve mukavelesine 
~ °'t naınında bir zatın da mütala· 

•ııın i · ") · t ko lıtl nzımam ettırı mesı pr • 
~ııştur. 

lııiid\l iki mütahassı3 lzmi.~de ~ir 
~ det çalıştıktan sonra bugun plan 
di:. '<erilen eseri vücuda getirmişler· 

L ı:ı\l l' k b )" 0 0 

•ir k P anın tetkik ve a u u ıçın 
l0ltı~llıisyon teşkil olunmuş, ve bu 
lo~ ısyonda, hem de ücretli ola· 
bi;;' bay Memduh ta yer almıştır, 
~~,Yukarıda cediğimiz gibi plan 
lij ~l bile olm:ı.!,tan uzaktır. Çüı:· 
~ · ~ taksimatı yapılmamıştır. Bı· 
~ttıfaları tesbit edilmemiştir. s~ 
ı~tof.illeri yoktur, lağı.m sist~~ı, 
!ı<i I tıpleri tayin edılmemıştır. 
l }' c b' d b'J k .. ~"r h ır esere plan iye ı me ıJın I 
~il alde planın ne demek oldugı.:· ı 

ı:ı"ıılaınamak lazımdır. 

görülmüştür. . 
Modern bir müessese halınde .fa· 

1. t gösterecek olan bu fabrıka a ıye .. d" 
T epedağı mevk~nde . be~. yuz o· 
nümlük bir arazıde bır numune ba· 
ğı ile takviye edilecektir. Burada şa
- SONU DöRDONCO S~IFEDE -:: 

ar fırtınası 

- hakkında elde edilen u~um~ netkıce- .. d 92 ve istinkaf nisbctı de yuz• 
l"irmi denizaltı !erin yekunu aşağıda gosterılme te- ~:zıekiz ~lmuştur. Halbuki bundan 

ısmarlamışız dir : o 810 evvelki muhtelif intih.apla:da reyd 
Plebisite iştirak edenler 4.29 · betı er 

lstanbul, 25 (Hususi)T-ki~aris~e Y ni Anayasa lehinde 4.283.398 iştirak etmiyenlerin mı ' re! v • 
çıkan T emp• gazetesi ür yen'.~ e l h. d 5. 413 meği mecburi kılan kanuna ragmen. 

deru
'z teslihatından bahsederken hu- Yeni Anayasa a ey ~n e · .. d otuz derecesini buluyordu. 

K A asa lehinde verılen rey nıs· yuz e 25 (Ö R) Reami ol-
kümetimizin A.lmany.ada~i . rup beti ~~üzde 99.87, aleyhindeki nis· Bükreş, Co SAHlFEDE • 
tezgahlarına yenıden yırmı denızaltı · Y" d O 13 . SONU :5 ON 
_ SONU BEŞiNCi SAHiFEDE - bet : uz e . • ---------

MiLLi MÜDAFAAMIZ iÇiN 

l . ., . · l 'kleşmis bir ifadesi olan Türk vatansever ıgının çe ı _:.:r..· ..:.;:...---:--:-~---:-
ordumuzun teslih ve techizi işini ehem~i yetle belirten 

üyük Şef 
Bu kaynaktan hız alan Vekiller 

\Heyeti, Mareşal.ımızın da iştiraki 
·ile yeni Milli Müd~~~- progra-

Atatürk'tür 
• 

l,Ql Qı::iin gördüğümüz şu kambur\ 
lııu '<arlar bu nohanlıkl::ırdan doğ· 

~tQr 

! Ncr.~k D. H 'l\c:I -ue aldı ki Rene anıe tar~-1 
~tıı ~ Yapıldığı iddia edilen ~u pi~- er 
lıı~ tında mesul müteahhıt mı-

yerde tekrar başladı 

mını tespit etmiştir. 
;_Ank--a-ra·,•2•4.;..(A•.•A•)••~B~ü""'.':yü;ş:'fin Kamutayı .a~ış ~~ 
kunda Türk birliğinin Tür.k ~dr~ ~e .k~Z~ye:f'~uzun 
vatanseverliğinin çelikleşmt!j hır :n:;sı k harp sanayii· 
teslihat ve teçhi.zat. programın.~:-::: alU:::atedbirlere devam 
nlıı daha ziyade ınkişaf ve tevsu. ç. rdu ihtiyacını ayrı
edilmek ve endüstrileşme mesaıınızde 0 ve motörlerimizin 
ca göz önünde tutarak bun~n :ar• harzılamak hava 
memleketimizde yapılması . ım. .. arın:U.de tutarak bu me· 
kuvvetlerinin aldığı ehemmıyeti goz. onolduğu vüksek direk· nıı . c· ·ı . 

, 
1ltı7.ası bile yoktur. ,ızı en • b ld Jzmit 

soNu oçoNco sAHIFEDE - İzmir . Jstanbul telefonu ozu u. 
-..,__ffAKK? OCAKOCLU K d lunu karlar kapadı. Kara.de-:<:-- an re yo 

saiyi pJanlaştırmak hususunda vermış . 
tifler hatırlardadır. t ·-ettig"ı hUkümet 

b k C l"l B arın Kamu aya ~· 
Baş a an e a ay eden ve Kamutayın alkış· 

programında bu meseleye temas dı . 
lı ,,,, • • 

! ""1'"··9····3·· .. ·s····· .......... ; nizde fırtına ve tıpı var. h"k" .. 
: : • Dün 1 den Balkanlarda şiddetle u um su· 
! : lstanbul, 25 (Husuedsı) k- h t. .. Bir ~ok küçük dağ köyleri ile 
: h : k 'ddet peyda en ar r ı ruyor. " 

Jarla tasvıp ettiği fıkralar da şunlar d. edecegız· · . En 
T h- t lihat programımıza evam eç ızat ve es h .. ihti acımız olanları da 

son sistem harp vasıtalarından enu: ıf rogram memle· 
temin için ayrı bir program ~aprcafz. ue!.ıeket dahilind~ 
ket dahilinde yapılması .kabedıl o a~ arı ı::.a deniz ve hava l 'lÜf h / " ~ ~a!~ü~ünden lzmirle t~lefo~ ~u- kardan gidip gelme .'.rokan~ kalma~ : Çe azır ıgı : h . kes'ıldi Ankara ıle guçluk· mıştır Şehirlerle munakalat sekte " A. • averesı · .. . ! •I .nkara, 24 (A.A) - Haber: Je görüşmek kabil o1~~· Soğuk, dun· ye uğramıştır. . 

: lcdııııınıza göre bütün vekalet·: den beri çok şiddetlıdır. Sokaklarda Sinop, 24 (A.A) - Karadenızde 
i .. ~ 938 bütçesi mesaisine de· ~ buzdan kayarak düşenl~r çK.ktd'.. kar tipisiyle başlıyan hrtına her an 
i lcr ettnektedirler. Yeni bütçe·: \Kar, fasılasız devam edıyor. ar an 'ddetini arttırmaktadır. Karadeni~ 
i ~ır~ubat nihayetine kadar ha-: lzmit - Ka1'dere yolu kap~m~fy~- ~ıapuru müşkülatla bocalıyarak Jı. 
....... ~ınış bulunacaktır. : lstanbul, 25 (Hususi) . marumıza 81ğınmı~tır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••:• dan bildiriliyor : Kar fırbnası yenı· 

· al ettirmek esasını ihtıva ece ve ' · la akt 
ım . . . b k b'l b"lün ihtiyaçlarına şamıl o c ır. 
kuvvetlerımızın u a ı u rihind ene! Kunnay başka· 

Vekiller Heyeti 22/2/938 ta ~ g to ]anarak salahiyet· · . 
nı Mareşal Fevzi Çalonağın huzuru 1 e dpahllindek1 hazırlıY. . k:\fu.·. 

1 b direk\if ve esas ar dı't\•' tar makam arın u . . '· ·,fi: 
ve tekliflerini tetkik etınışlerdir. 1 liğ' altında Maliye ve ' 

.. "'·"" k CeJ•J Bayarm re s ı . Dun de .,....ua an. ~ . mürekkep hususi encümen . . . 
MiJll Müdafaa Vekilllkler~hlr ınilll ınUdafaa pf<>ıı;tamı tes bit edilmiştir. 
taplailarak beı sene ye 



SAYFA' :2 

' IEfftR. IŞLERt ı -
• 

Halkevi köşesı 
Halk Görüyor \ $EHiB HABERt:ERi 

yarım asır ihmal edilen 
Eşref Pş. semti 

Belediyenin varlığını ancak 5-6 yıldan 
beri hissetmeğe başlamıştır 

tzmlr belediyesinin icraatı hakkında 

JOn gl.lnlerde bazt haksız neşriyat he
'PlmW al!kadar eden bir mevzu teşkil 

et.mı, bulunuyor. 
Hakikatin yenilmek bllmiyen canlı 

ve kuvvetli sahnesi önUnde §Urasını ka
bul etmek mecburiyetindeyiz ki bugUn

. gU lmılr belediyesi, aeleflerinin şu veya 
bu sebeple beceremedikleri işleri tat
bik sahasına koyarak - muarızl.annın 
unnı ve iddialan hllilında - şehrin he
men her köşesinde ürbanizm mefhumu
na yaraşan eserler vilcuda getirmiştir. 

Bu eserlerin başında hiç şüphe yok 
ki KUltürpark gelir. Aziz milletimizin 
medeniyet savaşındaki azim ve iradesi
nin bir tecellisi olarak günden güne 
gUzclleşen KUltürpark ölmez eserler 
arasında yer alacaktır. 

Yalnız bu eser bile derin bir bo~luk 
ifade eden mazideki belediycciliğimizle 
bugllnkü muvaffak belediyeciliğimiz 

arasında gilzel bir mukayeseye vesile 
. olacak kadar da canlı bir kıymet taşı
maktadır. 
Şayanı dikkattir ki mfubet icranll 

tenkit edeblldJlfnl zanneden doktor B. 
Memduh Say bUtUn çalışmaların Kül
türpark ve yangın sahalarına hasredil
diğini, yukarı mahallitın tamamen ih
mal edildiğini lddJa ediyor. 

Bu yazıları okurken oturduğum Eş
refpaşa muhitinin ve yukarı mah~lla~~ 
<laha yakın blr mazideki hallerini du
ıUnUyorum. 

E.şrefpaşa ve yukarı mahallAt tam ya
rım asırdan beri belediye mefhumunun 
glrmedJği bir semUmlzdir. 

Bil! tereddüt iddia edebilirim ki yu
karı mahallAt davufyle en sıcak ve i?n .. .. ..... 

Vezir ve Osman 
ağa suları 

V czir ve Osmanağa sularının tnkviyc
ai, tesisata ilaveler yapılması halclcında 
belediyenin devam eden çall§lnalan ne-

ticdenmiı ve raporu hazırlanmıştır. P~ 
Yakında tesisatın ge1l4lctilmeaine bqla-

nacalc ve Vezir ve Oarnanağa ıuları bir 
ay kadar k.eailecektir. Suyun daha fazla 
gelmesi için bazı menbalar örtülecek, ha
vuzda da tadilat yapılacaktır. 

BUGONKO MATINALARDAN tTIBAREN 

meclisi azaları 

Nişan • • 
merası mı 

Tüccardan Menemenli Bay Hıfzırun 
kızı Bayan Nezihe ile Ankara tüccarla
nndan Ege Birliği ıahibi Bay Abdurrah
man Çiftçinin nişan merasimi dün Jzmir
palu ealonlannda. pek parlak bir tekil
de icra lı:ılanrruıtır. Meraaimde iki tara
fın akrabaları hazır bulunmu_şlardır. 

Genç nişanlılan tebrik eder, meaut yu
va kurmalannı dileriz. 

Kitap gibi konuşmak 
,,r Bilmem tesadüf ettiniz mi? Bir çokları biraz ideal düfÜP~ 17it 

TAYYAREDE 
KIZIL 

HATIRASI EBEDiYEN SiLINMlYECEK 

tKI MUHTEŞEM FiLiM GöROLECEKTtR. 

kada,larma: «Kitap gibi kooUfuyoraunuz!» derler. Genıf d~· 
nazarilik ifade etmek isteyen bu ıözlerin isabetli olup oinı.~ 
larmı hayat ile kitap arasındaki farkta arayalım: Kitap, 1 ·oifl 
dütünce ve duygulannın bir aynası, yıllar aüren tecrübelef'I 

1
-· 

yarattığı kanaatlerin ifadesidir. Kitapta i'ördüğümüz hayat,.,,,.. 
ratıcı muhayyelesi bulunan, en doğruya ve en iyiye varın~ İıer 
yen insan kafasınm aüslediği hayattır. Bu ıüı, hakikati ~e lı•f• 
tirmek için kullanılmıttır. Binaenaleyh, kitap diye hayat~. bİ,:, 
metten mücerret, nazari bir fCY hatıra gelmemelidir. Çünkü eııif 
bir çok htlDllelerimizin direktifini okuduğumuz kitapların ~ıcı· 
manalar tafıyan ve yükıek enerjiler afılayan satırlanna !'° ,~ 
yuz. Bugünün imkanlarından üıtün fikir söyleyenlere: td'ıtaP 
bi konuı:suyoraunuzh> demek manasızdır. ..,.~ 

Belki İçinizde, yukarıdaki sözleri söyleyen adamların; ~ 
mulıayyelenin yarattığı eserleri kasdettiklerini dütün:=.,..,ı•" 
vardır. Şunu kabul etmeliyiz ki bu gibi eserler bile ilk to ,..,,. 
rını hayattan almıflardır. Binaenaleyh bu eserlerde yalnr~ 
hayyele ve idealin değil, hayatın da önemli payı vard~r.. ııırıP 

iZDiVAÇ 
Geçen sene ZIRHS/Z $DVALYE diye relclim edilen ıenenin en güzel filmiK MARLENE DIETRICİI ve ROBERT DONAT 
BU Fili .. . . _ gibi iki dahi aanatkirın büyük temsilleri .• 

· Mı Rua Çarlıgının ınlııllamrnı • llıtilalJen mukaJJem çarların ula/Mı oe ilıtiramını. Kanlı ilıtilôl ıahnelerini muıaooer 
aon derecede heyecanlı büyük a,k ve ihtira• filmi .• 

-AYRICA-
BEY AZ PERDENiN iKi SEViMLi KOMICI DUZTABAN BASTIBACAK TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

PATE PATAŞON SiRKTE 
ÇOK COLONÇLO • ÇOK EöLENCELI BOYOK KOMEDi 

ilaveten: PARAMOUNT JOURNAL 
Seandar: Ha,an KIZIL iZDiVAÇ 2.30 - 5.50 - 9.10 da .• PAT PATAŞON SiRKTE 4.25 - 1.45 de.. CUMARTESi, 

PAZAR •aat 1 de PATAŞON ile ba,tar. 

Y aratıc1 insan kafası, bugünün dütünce çerçeyelerı~ı de le' 
ideal kitaplar yaratabilirler. Bu kitaplar, nazarilikten zı1" 
kamül ifade etmezler mi? 't ~e 

insan ruhunun enginliği, dütüncesinin kudreti; heı: ~alıf:ıet 
her durumda bulunduğu ,eraitin üstüne çıkmak iıtenııtl•~· etilli 
bu ezeli tahassür olmuaydı, gözler kamathran meden;r ;w
muazzam eserlerini görmeğe imkan ve ihtimal bulunaaJaJ! 1 

hesiz.. " y;ııe 
Hayab olduğu gibi görüp anlatmanın tatsızlığı mal~=- ..,.. 

J."Jaliimdur ki bu tabazhğı gideren fey, insan zekiıı ve ı 
reca.nıdır. std' 

Biz, hayatta muvaffak ol.mut }'Ükıek kabiliyetlerin yar,: ~ 
kitapları okuyup örnek yaparak, tıpkı onlar gibi konu.
lıtmalıyız. 

--



Şehre SON HABER 
• . . - .. 

. Fransız Parlamentosunda 
Hesap vermek mecbu

riyetinde .. olanlar Lord HalifakS'ın 
""· '\. 

ilk · ·sözü Sağların gürültüleri 
arasında Sosyalistler aldılar 

. :. 

Tenkitten önce hare
ketlerinin hesabını 

verınelidirlt:r 

-BAŞTARAA 1 tNCt SAH1FEDE
haritaya Rene Danje ve Prost ta
rafından yapılrnı§hr kaydiyle Rey
mond Danje namında biri imza koy
muştur. Tesellüm edilen bu planın 
üzerinde Türkten gayrilerin $elaf
fuzlanna uyan Türkçe yazılar var
dır. Resmi bir vesika olarak bu ese
ri kabul edenler acaba o zaman bu
nun teferrüatını hiç mi düşünmemiş
lerdir? Gösterdikleri bu kayıtsızlık
la memlekete yaptıkları k,QtüJüklerin 
derecesini· bugün olsun dü ünebili
yorlar mı? 

Hariciye nazıf lığı bu haf, 
ta resmen belli olacak 

p . 
'in •rıı, 25 (ö.R) - Mebusan mecli- cephesinin oimdiki vaziyete sebep oldu- ber ;,unu müşahede ediyorum ki buıla-

de harici müzakere B. Margnine"in bir ğu haklondald tenkitlerin hem haksız, rı üçüncü rayha lmr:ı şöyle prilar kabul 

ll~tltuyle açılml§tır. B. Margaine beynel- hem de tehlikeli olduğunu mü,ahede et- ediyorlar ki Vaymar Almanya11na bun-
~el vuiyetın" bır" •-bloaunu ra"zmi•, J•nl- l mi•tir. Ve aagv cenaha dönerdt ilave et- b 1 ... • .,, ... " Iarı temin ctıneği aıılıi ka u etmemifler-
)tJıın Habeıistandaki mevkiinden, ta- ~tir: Bu hücumlar i1a nihaye devam di. 
~ol mcaeJ-:ne ,_aı•ı t•vrından, Ftan- eclemez. 7-inı. aksi takdirde Almanya sul- B 

1 
v h . . ül" •• 1 ...... ._ " .. u söz er 5ag cena ta yıne gur tu e-

:.- Alman münasebetlerinden bahset- hu tehdit eden tehlileden Fransanm me- re sebep olmuşsa da bu uzun devam et· 
-.,r B sul olduğunu iddia edebilecektir. 11

• ütün sıralardan -alk••lanan bu · ı· t ubunun mu··me--"· .,. Ekseriyet partilerinin bravolariyle kar- mcmı7 ve soııyn ıs gr aaııı 
""tulttan sonra sosyalist Grumbach kür- Fransa - Sovyet Rusya paktının hu1Us 
ıiJ ıılanan bu sözler sağ cenah ııralarıhda 
f Ye çıkrnıatır. B. Grumbach sosyalilt ıı- gürültüye sebep olmu•tur. B. Crumbach Üe tatbikini talep etmio ve tekrar Alman-
'lını . kli .. 

1 ın r etmcmelı::1e beraber hariçte de,,·am ederek de~tir ki: ya meselesine gelerek bu memleketi iyi 
ı: tefsir edilebilecek hiç bir eöz ıöy- - Ben bu mecliste kimseyi harp is- tanıdığını ileri sürmüştür. Müw'kere de
~iıtcmecliğini kaydetmi§ ve halk temekle itham edemem. Bununla bera- vam etmektedir. 

LORDLAR KAMARASINDA 

Londra. 25 (Ö.R) - Fransız mebusan 
meclisinde harici siyaset müzakeresi ya
pılırken Londra da B. F...denin halefinin 
tayini meselesiyle kaygılanmaktadır.Bu 
tayinin bu hafta içinde resmi olacağı ve 
Lord Hnlifaksın hariciye nezaretine ta
yin edildiğinin bildirileceği haber nlın
mnktadır. Bu ~rtlar dahilinde Foray
nofis Lordlar kamarasında şefi Lord Ha
lifaks ve müsteşarlarından Lord Ply
mouth tarafından temsil edilecek ve 

cevap vermesi A\•an1 kamarası muhal 
fet saflarında hoşnutsuzluk uyana 
ve başvekilin verdiği izahat asabiye 
kar~ılanml§tır. 

Muhalefet Foraynofis şefinin a\• 

ikamarnsı azası olmaması keyfiyetinde 

istifade edecektir. Lord Hnlifaksın 
yini knran bildirilince Avam Knmaıı 
sında bu mesele üzerinde hararetli d 
ellolar beklenmektedir. Zira amele p 

tisi hariciye .nazımıın daima. Ava 

kamarnsı azası olmasına tnraftarJır. H 
riciye nazırına tc\•cih edilecek suallcı 

Avam Kamnrasına memur hariciye m" 
teşarının cevap vermesi daima glirülti 

''Ne Italyadan, ne devletlerin hiç 
korkumuz y~ktur,, 

Planın fenalığını anlamak için fen 
adamı olmağa dahi lüzum yoktur •. 
iki yüz metre dahilinde kırkar met
relik birbirine müvazi iki bulvar bil
mem amma her halde Nevyork seh
rinin kalabalığını bile fazlasiylt- br
şılıyabilir. İzmir belediyesi böyle 
adım başında açılacak, birbirine mü
vazi geniş bulvarları idare edecek 
m<'Ji kudretten mahrumdur. 

Avanı kamarasında ise müsteşar Bux
terin şahsında tek bir mümessil ola
caktır. Diğer tnraftan başvekil B. Çam
berlaynin hariciye nazınna ait mesele
ler için Avam kamarası huzurundn şah
sen mesul olacağını bildirmesi beklen
mektedir. Hariciye nanrma tevcih edi
len bir suale dün akşam da B. Buxtcrin 

lerle karşılanacak, bu da harici mü 
kerelerin en nazik bir safhasında vaz. 
yeti pek te kolaylaştınnıracaktır. 

ispanya gönüllüleri 
birisinden 

r , l.on . 
•ı 1i d:a, 25 (A.A) - Lordlar kamnra-
lı üıı '.f.denin istifası meselesini milza-

~ ebni§tir. Amel_e partisi mensupln

~ an Lord Adisson ile muhafazakar

ı-ı~ an Lord Sesi! Edeni takdir ettikle
·~t g'• l b oy iyerek muhalif partılere knrşı 

;;
1 

deliller serdetmi§ler, Mussolini i!

)~ll nref esinde bulunduğu şu sırada 
Ya ile ınü k · · · · gjp 

1 
za ereye gınşmcnm muna-

Lord Sesil demiştir ki : 
Korkudan mülhem olan bu siyasetin 

ufak bir muvaffakıyet kazanahileceğini 
7.annelmiyorum. 

Hükümet namına cevap veren Lord 
Halifaks ezcümle şöyle demiştir : 

Italyadan ve dünyadaki devletlerin 

hiç birinden zerre kadar korkum yok

Rene Danje İzmir belediyesini ne 
şimdi ve ne de elli sene sonra idare 
edebilecek bir yol boliuğu İçerisine 
düşürmü tür. 

Ada taksimatını, bilmiyoruz ne 
gibi bir zihniyetin tesiri altında, ek~ 
scriya müselles yapmak suretiyle 
inşaat imkanlannı zorlaştırmıştır. 

Ekseriya beş yolu bir noktada bir
le§tirmiştir. Halbuki bu çok mah
zurludur. O '<adar ki yapı ve yollar 
knnunum uz r1örtten fazla yolun bir 

tur. Hnrpten de korkmıyonım. Ynni bu noktada birleşmesini meneylernek-
mcmleketin ne kadar melin oldugunu tedir. Bu ve buna benzer noksanlar 
iyice bildiğim için bir hezimetten kork- nihayetsi-rdir. Teferrüata girmiye

B. Grandi 
bugün 

lngiliz 
tekrar 

Başvekili 

görüşecek 
ile 

Londra, 25 (Ö.R) - Alman hükümc-ı Plymouth\ı ziynret ederek ayni mcs 
tinin Ispanyol meselesi hakkında Itnl- leler hakkında ltalyanlarınkine benze 

bir kabul cevabı vermiştir. 

Londra. 25 (Ö.R) - istifa eden har 

ciye nazırı B. Eden tarnfından bu aksa 

Evingtonda söylenecek olan nutul..-ta1 

sonra B. F..denin istirahat için Akdeni 
de bir seyahate çıkacağı doğru sanılml' fj ~ llladığını bu milzakcrelcr için kfı

flhtıue ~lı~ yapılmanu§ olduğunu ve ta-
<ılllıı l rını bir çok kerreler ifa etmemiş madığımı söylemek istiyorum. Fakat 
ileri .talyaya emniyet caiz olmadığını aklı selim sahibi her adnm gibi harpten 

ceğim. Be, mühendis olmadığım 
için çizmeden yukarı çıkmağa <1

"l 

çalışanlardan değilim. Yalnız İzmir 

yan hükümetiyle ayni vaziyeti takip 
etitği teyit edilmektedir. Italyn sefiri 
kont Grandi Itnlyanın lspanyadan gö
nüllülerin geri alınması ve iki tnrafa 
muhariplik hukukunun tanınması hak
kında knbul ettiği ngiliz teklifleri üze
rinde yarın bny Chamberlain ile gö
riişeccktir. 

Alman maslfthntgüzarı dn dün Lord 
yor. B. Edenin Jngilterenin şimalinde i 
tirahnt edecektir. 

Urnıu lerdir. Iı1ch Italyanın Londrcı sefiri Grandi nefret ediyorum. 

...._____-~--------~--------------------------------------------------~ planı hakkında Türk ve ecnebi mü· Amerika maresalı Persinu ölüms 3. 
tahassıslann noktai nazarlarını kay- uhıumı narpta ~metThan orous\ı'b 

.... T ~ • ) ) '\,1 1 '- 1 • • • "~,aug"ou, "'"' \V.I'} - f d b"ld" "ld· -· 
'" ~ '711 u .. I 1 ·-- - - - &a~iiiYc '"v~k~letıilın" muta~assı~ı ba kumandanlık eden maretal Per,in gin etra ın ~~ .. J •• ırı ıgı-

Eu1unan profesör Yansen iz ..... ır pl..8- ne f öre Mareşal dünden beri çok 2ayıflamışhr. ölum~nun yaı:,ı.n Alman Hariri:v,:ı. 
londraya vedaa 
ti~~dra, 25 (ö.R) - Berlinden bil~i
b &ine göre hariciye nazırı von Rıb
~ntrop me~guliyeti imkan verir ver-
eı J\l d f" ı·v• d ~ manyanın Lon ra se ır ıgın en 

,~hnası ınUnasebeUylc Ingiliz devlet 
Ur <lnılarına veda için Londrnya gidecek
~ · Bu ınUnascbetle Almruı hariciye na
~rııun lnglliz htikilmet erkanı ile iki 
ti etnlekeu altlkadar eden meseleler üze
di tide leınasa girmesi de imkansız değil
ll r. Bununla beraber Lord Halifaksın 

erlJ. • • 1 
8o nı tıyareti sırasında başlamış o up 
lil ~adan inkıtaa uğnynn mtizakerelere 
\t p 0?nasi yoluyle devam edilecektir ... 
~ llıbbentropun Londra görüşmeleri
ıltttn~~na bir mukaddeme olması müm
!\a~ ur. Bununla beraber Alınan kny· 
lıa~ından ınntbuata bu hususUı hiç bir 
h r \1~rllmemekte, zira gazetelerin 
:ııı l>acakları tefsirlerin Ingiliz • Alman 
•U~erelerini bulandırabilcceği ileri 
n ltnektedir. 
~ etiinden haber verildiğine göre Al-

'l'o~:ıın. Yeni Londra, Roma. ve .. "e 
........._, sefırleriyle Mançuko nczdine gon-

ROMEN 

• d4 Jd ı· • • nı için verdiği tahriri raporunda plan old~ğu tahmin ediliyor. Hasla arhk ~ı~a. ~lamaz old~f1ndd: v~~ 
gı ıyor are mec ısı .reıs mevzuunun münakalat, sıhhat ve dereceye kadar kuvvetini muhafaza ıçın ıgne vasıdtaaıy e gı 

ı bediiyat bakımından ihtiyaçlara ce .. - • k d" M l "ht" ar halinde bulunmakta ır. 

}'on Ribbentrop 

Ve aza arı d 1 k l rılme te ır. areşa ı Vız . d b"ld"r"ldig-ine göre Maretal vap vermek ve iktısa i oma . u- Paris, 25 (ö.R) _ a,ıngton an .ı ı ı 
-o--- z~munu hatırlattıktan sonra dıyor \ Perting bu sabah koma haline girmi,tır. 

Ankara 25 (Hususi) - Denizbak ida- kı : \ .
1 

d t \d - unu bundan d 
re meclisi' reisliğine bankacılık, denizci- _ «Rene Dr.njc tarafından ya- çalışmakta, fakat muvaffak olabı e- a mevcu do utb ' d apıl 
ı·ık ve ı"klısat işlerinde tecrübe ve bilgi pılmıı olan planın bu ihtiyiıclardan ceg-inden şüphe etmektedir. Bundan layı da ora a etı a odakslının y ·ıeı 

- 1 d·-· "d "d 1 t aftar olma ı arını 1 
sahibi bay Ziya Tan.erin ve idare meclisi hatta birine bile tekabül eye ~gı ı -ı dolayıdır ki planın yem en yaptın - ~.a~.ına l ar H 1b k" dikli pland 
azalıklarınn da bay Cemal Şahingiray dia edilemez. Bu plan iktısadı ol-\ması bile mevzuubahistir. Yapılacak surm:or ar. a u ı tas k ·va 
ve Deniz subaylığından mütekait bay mamaktan maadtl o k~da_r fenadır yeni planın eskilerin hataları yi.izi.in- beledı~~ sa~~:~sdt7r ~~na ~n~vc 
Sedadın tayinleri milli iradeye iktiran hi bu huıtUsta her hangı hır masraf den belediyemize neye ve ~aça mal da. ~elds. ıt eR Danı· enin planınd 
etmiştir. 

-------
Mısırda 

-<>--

Secim 
' 
cıkan 

yüzünden 
vak al ar 

' ---o-
Kahire 25 (ö.R) - Köylerde intiha-

· · f 1•k'-! l lıdır ·1 "d ·· - Bay degı ır. ene-ihtıyarı ısra te.e. K• 0 unma • . olacağını l erı e gorecegız. . k b. otelle posta ve T elgr 
1~ hih" d de bır • • d l k" l k ıse anca ır Mezl:ur pwnm tas ın~~n. Memduhun şid ete ten ıt ey <"me - "d · binası gösterilmiştir. 

fayda temini mümkün degıldır:» te bulunduğu Kültürpark ~e'\~z~- ı a~~~let mahallesi iddiası mutla 
Bundan başka g::çenlerde bır v~- unda müsaadeleri ile kendılerının h ll . d ,·· cut bulmus olacak 

sile ile şehrimize gelmiş olan Maarı.~ deg-il ihtısas sahibi olanların sözle- Saya ebrm eM'\ u duh bir Çok m . 
h · ··d·· ·· sanayıı ' d h k 11 b" ha onra ay em vekaleti fen eyetı mu uru rini dinlemeği a a a ı ıca ır - l huzurunda söylediği so 

f. f .. l . d B unno Tavt nevver er Ol 
ne ıse pro esor erın en r , reket sayıyoruz. l · d bugün inkfır ediyorlar. 
t . 1. . . f l b 1 erı e y 
zmır p anı ıçı~ : .. a \ Şehircilik müta ıassısı u unan bilir. Bu kendilerine ait bir istir. 

- «Bu bır çocuk oyuhn~· 'mimar bay Arif Argun geçenlerde münakaşalarda çok dürüs olmı 
benziyor. Düşünülerek yapı 1! ır \ lzmire gelmiş, bu fırsattan istifade ~ız d doktor bay Mt"md 
· d ~ "ld" D · t" ·· · d d ıcap e er' ış egı ır.» emış ır. d h"l ederek şehir planımız uzerın e e K .. lf" rkm basmahane ile Alsa 

dereceği mümessilin tayinleri de bay 
Ribbenlropun Londra sey:-hntinden son

ra yapılncnktır. 

bnt mün~sebetiylc kanlı vak'alar eksik 
olmıyor. Albutig köyündeki hMiseler-
de beş ölü vardır. 

A ba b M mduhun da a ı u urpa l k 
ca ay e l d" · · bazı tetkikler yapmıştır. ak arasındaki iktısadi yo u h 8 

bulund~ğ~ k~misyon \e : aıyea7:~~ Sayın Türk mütahassısı kamu~tl7: ~mı ve bu suretle emtea nakliye 
on y~dı hın }~asını s~ ~gb l tmiş- rini gazetemize şöyle nakley~emıştı: atlerinin arttığını söyliyorlar. . 
sure.tıyle bu p anı nası a u e _ «İzmir imar planı vaktıyle Re- Unutuyorlar ki" devlet dem.ıry 

Reyhaniyede lerdır~ . b •• ne Danje ve Prost taraflanndan ya- lan idaresi iki istasyonu tevhıt W Alınan hariciye nazırı 

PLEBiSiTi 
lşin diğer feci b~r tarafı_da ~gun pılmış bu imar planının hiç bir es- arını almış bulunmaktadır. Bu 

-o- plan bozuluyor dıye ha~ır~n arın, ,t tik ~ahiyeti ve kıymeti yol:tur .• ~IA •eten iki istasyon demiryolu3 

"İttihadı Vatani,, ciler iyi veya kdötü, d~:ne şan~e;;.0 ~:: ~unu hükümet erkanımız da !a!'hd~r ~~r~irine bağlıdır. iki istasyon a 
. l ya onun a ına ıger . ır al 1 d eylemektedirler .• lzmir, kendı ı ti- sında araba ile esya nnkliynh a 

4 k b . kulüb actı ar d"-• )A 1 •• t t ış oma an ır.. o • o •ı d ır ' ı~ı p anı a tus ~ m f .. d .. l"'~ü ve arzularını teıbit eden, yenı yapılmaz. Alsancaktan çarşıya ı 
ını yon rey en anca . İstanbul, 25 (Hususi~ - ~ntaky~- ~nmdash ~e1edıyVehl~le~H~;e~fn- ::~ircilik talimatnamel~~~.e ~!gun cek en kısa yol ise Şükri.i Kaya 

5 dan bildiriliyor: Rcyhanıycde kıraladııc- asın .a ası. ı ır. • d me danda- olarak nihai b ir plan etudu vucuda varıdır. 

b• • l h• d lan bir evde clttihadı vatani> men~upla- ce tasd_ı~ ~ılen plan ~arlı y dağlar getirmek mechuriyeti~dedir. Kül- Bu mesafe kısalığın.dan dolay 
ını anayasa a ey JD e rı bir toplantıyı müteakip burada hır ku- dır. !kısının arasında M d h t""rpark ile ıehriniz bır can daman ki vaktiyle emtea naklıyatında l 

lüp açmışlardır. Kulübün açılışında lı- kadar fark vardır. Bay. ı em R un ku anmıştır.» senesinde bir arabaya ( 11 O) -~u 
~ llAşlARAFI 1-INCI SAHiFEDE- ner alayı tertip edilmiştir. Yeni ~na kenderun, Antakya ve Kırıkhandan ge· da ~ah~l o.~d~ğu ~~mı~Y?;de :n~ a~örülüyor ki Türk ve ecne~i ~?.- nakliye ücreti veril!rk~~ b~g~n 

<\ınakla b be .. k kl dan yasanın kazandığı ezici ekserıyet len hükümet memurları ile mandaterle- Danıenm kotu esen ıçerısı . l ) pk tahassıslar plan plan diye ilen suru- rife yetmiş kuruşa rndırılmıştır. J 
~Ctilcn hab:rf r ı~ı ;ynM aK al münasebetiyle halk kralın sarayı rin amaline hizmet edenler sureti mah- tığı iki iyi noktayı da ellDıy .e y~ len eserin kötüli.iğünde mi.ittefiktir- hire çuvalları yedi kuruşa t~şınır 
·,~rot 22 ınr etre gLoored . . "d r k o··nu""nde toplanarak hükümdarı uzun susada getirilmişlerdir. Söz alanlar ara- etmişlerdir. Mesela Rene .. an~e kp a- ler beş kuruşa nakledilmektedır. ı J 
tıD"}· ar ta n rnyn gı ere lk d B" · · k d la ıkıncı or- ·· d f l" . k'k AlsancaK; 

r t:ıl ı~ hük·· d 1 ,. . uzadıya alkıslamış ve kral ha ona aındn Mehmet Kaçar da vardır. nm a ırıncı or on l"k Binaenaleyh hu i~ üzerin e aa ı- En basit hır tel ı . 
Ctin· um ar arına resmı zıya- ~ R d b" 1 t" ·ı; altmış metre ı ~ • k b 1 .. ·· ~ ha Basmahan 

ı ~aPacakt çıkarak te11.ekkür etmiştir. oman- - = - onu ır eş ırmı:ı, . . . B yet sarfeyliyen ve resmı a u unu gelecek bir ara nın , b 1 
B··k ır. :ı be d b" dd ·· da getırmıştı. unu td·· ı · Ş .. krü Kaya u 

,. \l reş, 25 ( ö R) - RADOR yanın her tarafında buna nzer B l . tan a ır ca e vucu .. . yapan eller şehre karşı mesu ur er. dolaşmaktan ıse u . - . 
~a~aı bildiriyor : D'" k am le· nümayişler yapılmış ve sevinç eseri U ga flS .r. bila_harc teşekk~l ~de1:1 ~omysy~n o~ Şehre hesap vrmek mevkiinde bulu- rından doğru çnrı:ıya ınmeg; t~ 
h-ııı~ neticeleri .. : ~nı· a .. !l ·ı~ez olarak tepelerde ve dağlarda ateşler --o-- sekız metreye ın?ı~mıştır. anı es nan insanların nasıl olup ta bugün ~eceğini meyda~a _koymaga 
-:V•tah ogrenı ır og enı J l k • h r 1 · k etmıştır ·ı · . B 1 d basıt bır mevzuu 

t sokaklarında büyük bir fe- yakılmı§tır. Tevkif e i en es ı nRıy e ıpDa • b .~ Kültürpark sehir işlerini tenkit içi~ ~endı erınk- dır.k ll ~ k~: ylemekten aciz 
ene anıe ugun k d lAhiyet gördüklerını anlama me ve ta ır e k 

~EAP!l t«*' A'Z'ZM* 1 w•<•&ZT..5 JD!!2'J nazırlar ·uapılan sahayı ana planında par ~ddsa a .. k""l b" . t'r Bu münek- lunanlarla münakaşaya kal ·ıs 
ıza. ARCA J •• • • B d lat cı en muş u ır ış ı . . ınlRiN HAVASI. .. L ALENiN HAVASI AYL Sofya, 25 (A.A) _ Çiftçi par.ti: olarak gosterrnıştır. u~u ar an k" l h de kendi ağızları ile ken- cıdden zordur. 

ŞEYH A H M E DI DINLEYECEKTIR k" ı d ıkı ""'İne hav Memduhun dahıl bulundu- d~lt e:,. 7m f ve v·ıcdan mefhumla- lzmire hn)at verenKültürt sine mensup es 1 nazır ar an J J l · be ·· ı erını ınsa 
~iiRKÇE ·şE YH AHMET kişi ile Sosyalist partisine mensup ğu komisyondur. On ar nı~ ~. ~ı- bav] tutmadıklarını açıkça söy- için : d 
I , b k 1 d Va zetmeksizin bazı caddelerı kuçu t- rına g ı "k . l"kl r"ın1· o .. rtmek - «Kültürparka muarız ım 

eski bir nazır sa ı nazır ar an - 1 k . 1 l"yorlar Becerı sızı e . d' bay l\ 
VE ziliefin evinde içtima ettikleri bir ıı- müşler, arsa arın ta sımatınm nası .1. h k"k ti gazete sütunlarında haliı da öyleyım» ıyen lı .. 

rada tevkif edilmişler ise de sonra- yapılabileceğini dü§Ünmeden orta~.a ıbaçınk ": ı.~ e:~ler vermekten çekin- duhu kendi sakat ve yan dg?r 

1' U Ç A N K O V B O Y l L-d ulu orta taksimatlı, bir garabet nu- .§ a ıstı am riyle başbaşa bırakmak en ogrı 
cian ıcrbest bırak.ı mı§uu ır. . k 1 d r mıyorlar. k · 

VRJ<.rı:o FOK.S JOURNAL • RENKLi MIKI VE SAJRE Nazırlar yakında yapılacak olan muneeı oymuı ar ıl . lav .. Mesela Belediye sarayının cı'\a- hare ettır. Ki OCAKOGLl He. E E E in tihabata nazaran siyasi içtimalan Belediyemiz bu'? an tas . ~ı uze- . . n- HAK 
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Yeni A • 
ınası 

HüküPtet mahallesinin arka tarafın
daki tepe üzerinde yapılacaktır 

Kamutay sarayında dört toplantı salonu olacaktır. Birinci salonda 
aza için 600, dinleyiciler için 1000 yer vardır 

• aka A tantı onseyı 

ilk Toplantı Bugün Olacak 
- BAŞTARAFI 1-INCt SAHtFEDE -J oğlu, merkez komutanı, kordiplomatik devlet mümessiline iadei ziyarette bulUO" 

lvat ve Kor-Diplomatik istikbal merasİ·,ve Yunan, Yugoslav ve Rumen sefaret- mutlardır. 
minde hazır bulunuyorlardı. leri erkanı tarafından istikbal edilmifler· Misafirlerimiz öğle yemeğini kendi ft' 

Bir askeri müfreze ael&m resmini yap· dir. faretbanelerinde yeınİflerdir. , 
ll\lflır. Muhterem misafirler trenden İner İn· lstanbul, 25 (A.A) - AnkaraY• ,a• 

Samimi bir musafabadan sonra hat· mez ba,vekil ve dlf bakanıma kendile- mek üzere Haydarpapya geçerlerkell 
vekı1ler ıardan Ankarapalaaa gittiler. rine bot g~ldinis demitler ve dört dev-

1 
Yunan bqvekili Elaelim MetaksAJ, 'f~ 

İstasyon caddesini dolduran halk, mİ· let mümeasilleri refakat ve maiyetlerin- goslav ba,vekili Ekselans Stoyadin°fif 
safir!erimizi hararetle •llcqlaDUflardır. de bulanan zevatı mütekabilen birbirle- ile Romanya dıı bakanlığı müstef&I" f)• 

Gardan ilk hareket eden otomobilde rine takdim etm.İflerdir. selam Kommen vapurda gazetecaeri 1"' 
Bqvekil B. Celal Bayar ve Yunan Bq- Bundan ıonra muzika dört müttefık bul ederek ayrı ayn beyanatta bul' 
vekili B. Metaksas, ikinci otomobilde devletin milli marılannı çalmq ve mİsa· mutlardır. 
Hariciye Vekili B. Tevfik Rüıtü Arasla fı.rler kendilerine ihtiram remıini ifa et- Yunan bqvekili Ekselin.s Met~ 
YU&oılnv 8&1vekili B. Stoyadinoviç, mekte bulunan Mkeri kıt'aJ'I teftit eyle- Balkan Antantı konseyi reisi ,ı19tiff' 
Üçüncü otomobilde B. Menemencioğlu mİ§lerdir. fUnlan söylemİftİr: 

ile Rumen Hariciye Müsteıarı B. Com- ~al.kan Antanb devletlerinin bayrak- - VHepimiz sıla bir ~urette ~~~ 
men vardı. lanyle süslerunif bulunan İstasyonda ge- lundqumuz dost ve müttefik TiirlOf""'"" 

Yeni Kamutay binasının cepheden umumi görünÜ§Ü Protokol programı mucibince ziyaret· çm bu merasimi müteakip Yunan hat· toplandığnnızdan dolayı çok~ 
d la k b .,., · · d d 1 ı b h ler yapalmııtır. Balkan Antanh ilk top- vekili Meta.bu ba§vekil '"-'~' Ba-• ile Balkan antanb konseyi her zamaJl ol Yeni Kamutay binası için yapılan mil- pe üzerin e yapı ca tır. Arsanın u- 1 vçüncu ve ör üncü sa on arın e e- 'l,,,Cllll ı- lı" 

ısabakaya on dört mimar iprak etrniş, I lunduğu yerden eski ve yeni Ankarayı ri 200 kişiliktir. Bunlarda loca yoktur. lantumı yarm öğleden evvel yapacak- Yugoslavya bqvekili Stoyadinoviç dlf iu cibi bu sefer de U..aıın BaJbO idi' 
enternasyonal şöhreti hiü.z Uç mimar- heyeti umumiyes.i ile seyredebilirsiniz .. t Riyaset, Başvekalet, reis vekilleri, en- hr. itleri bakanı Dr. Tevfik R'" tU Aras iJ tantını doiuran halJca müstenit suib ~ 
Cfan müteşekkil komisyonca talimatna- Pek tabiidir ki saray da eski ve yeni cümenler için bürolar ve salonlardan Alqam hariciye köfkünde B. Tevfik Romanya d,. ;•ler' baka-•'! ·· t e aline ka.rıı besledikleri ayni sad 

R'' r· Ara f d _!_-~· l • . ..,, '"" ı uugı mus etan 1----'..L-d 
meye göre seçilen üç projeden, profesör Ankaradan iyice görülebilecektir. Sa- bahse llizum yoktur. ~f. u b' ~ ~-:8 °' anild"IIll8BIÇokır ~ ıe- Kommen de dtJ qleri bakanlı.fı cenel topM~~ yır. • d-L!ı• ~ 
Dokto Fahri D kt Uh di tahsis 1 . 350 b" t 1 re ıne ır zıyıuet ver ı. samımı nu• ı-'-eten" N M • il il b' e~, unanutanm anut 'l/"7N r , o or ve m en s Iraya o unan araz .. ı ın me re, Asıl binadan başka bir de ~ervl~ kı- . t:Kr uman enemencıo u e ır· . • 

bb d k b ki lA d t • • tukJar teata olundu. Balkan Antanta dev- lik bili b" • tı baklanda da ıunlan söylemifüt~1 

KleınnU Holçmayster tarafından tan-,mura aı ır; anca musa ı ar, P .. n a sımları mevcuttur. Kalorifer daıresı. l ti . d-'-' b v)Jık b .. . te otomo ere merek ikametlerıne y . d • .. 
.. ili h'"k"' t ahali · ı e en arasın aıu ag te aruz etü- b • d • 1 ah • • - unanistan a tam bır s dm edilmiJ olanı CUmhuriyet hüküme-ı gor en ve arsanın u ume m esı- vanlilasyon i.~tasyonu elektrik santralı il . uaULı aıre er t su edilmq bulunan ~ 

tin b ğ nilm'~ nın tam arkasına tesadüf eden kısunla-} h ' 1 ' r dı. Sulh idealine k&111 sadakati ve te· Aokarapalas oteline ritmi 1 d" mevcuttur. Halk hükümete karı• 
cc e e 'il .. r. . . ~matbaa, ha_ çıvan ve hademe koğuş arı sanüdü bir kere daha teyit olundu. • 'er ır. bir itimat bealemektedir. 
c - Abide mahiyeti taşıyan binaların f rında Kamut~y sarayıyle h_ernber ve, polis yatakhaneleri, muhafız kışlnsı, ev- Beler d 25 (H ") P (" istasyondan otele gıden Yunan, Yu- YU&oslavya ba,vekili h ·ci1- ti 

projelerini enternasyonal müsabakalar - fakat bu mUsabakaya dahıl olmayıp l·ak mahzeni su hatlncsi gibi.. • a ' uausı - 0 ıtilca ga- goslav, Rumen ve Türk milli renkleriy- .. . ~· arı ~ 
sonradan inşa edilecek olan - Basbakan-j ' zetesı Ankarada toplanan Balkan Pakb ı ·· t · bul l " • d zırı Ekselans Stoyadinovıç de d 

açarak hazırlatmak, büyük ihtısasları bir 1 • • • ~ - Saray ve müştemilatı çok büyük 

1 

Konseyinde ttalya • YUl'oslavya ani--- :_:~~nalant1J 1~ yo uzenn e ve ki: .JI 
araya getirerek en mtitekamil projeyi 'lık ve Dış bakanlık bınalar.~ ıçın de yer müdür ? • • • ...,. .t'U1Aa111p ı ote ı onunde toplanm11 olan R • • • . • .. • 5$F 
ekle "tmek bakımından huzur ve ı"tmı·- 1 ayıracaklardı. Onlar da boy le hareket I · ması ile Akderuz m~leunin, nasyonalist halle muhterem -!--~ı . . .. t - ewmız pyet 171 ıoyledı. ·~ 

"' B h t b" f"ki d' ·ı bil · t il nu-nr en samunı eza• diki • t • 1 • • -'- ed • (}I'~ . " etmişlerdir. ı - u usus a ır ı r e mı e mesı ı' spanya e münasebet tesisi İ§İnin, orta bürlerle eliml·-··1 __ ..ı erme amamıy e 11tıra& enııs-
nan verici hır usuldur. · · kk ı ·· .. ·· r k A h"d" . . . 1 

au&Af.IUUD'. file" ı · b • d ~•.!..:) • dit .. . . . . _Saray neleri ihtiva edecektir ? ıçın şu ra anı arı goz onune ge ırme I vrupa a ıselenrun, Milletler Cemiyeti Ankara, 25 (A.A) _ BaJ.ka ır en erum e ılAU" erun • . ıl' 
Biz, cBuyilk ~et. Mecl~ sarayı> _ Bunu anlatmak imkansız gibidir .. kafidir : Hükümet mahallesinde ve meselesinin görüşüleceğini yazıyor. b k • • !•--'- 1 •• takin anlan· Romanya hariciye nezareti nıiitl .Jıı 

in.c;asında bu usulu ıntıhap ettık > ! b d d ı 1 b" ı d J J b ı . onıeymm m~ere enıu P ebnek Eks-'"-- K d -1-- .. _.,. . Zira inşaat programı hemen hemen yüz unun ışın a y::ıpı mış o an ına ar an stan u, 25 (Hususa) - Yunan bq- .. el ek bul y C!IAIU om.men e ,.......,.. ao1• 
Uç projeden birinin beğenilmiş oldu- sahifelik bir kitaptır Yalnız size bazı 1 Iç bakanlık, Temyiz mahkemesi, Milli vekili B. Metaksas beyanatında Konsey uzere I' ym te tLunan .~o~v, .Ru- tir: - .~ 

v ··;ıı... n1n b ka : · · .. 1 • men ve ıman ma uat mıuneuillen bu S aba. . . • . ~~ 
gunu ob.c ce, mUsa a nın ne su- 1 kısımları hakkında kısa malumat vcre-ı Mudafaa, Genel Kurmay harp okulu, 1 Balkan Antantını doğuran hakka müste- sabah h • • 1 • - ey timiz çok ıJ'I geçti. ~ 
rette başlayıp ne şekilde nihayet bul- yim : Bayındırlık bakanlığı, ikt.ısat vekaleti nit sulh idealine karıı sadakatle toplan• T!'-'- ıe lrekı.mdızelvarmıtarafar ve ~yonda bir kere daha sevdiğim memleke ~ 

ld ğ d b . T b" al h . 1 . b" . 1 mak . ""' meş &f an t mdan selimlan- 1 • • B d ~ tı Jıll"'" muş o u unu, uzun zaman an en ı ı- Sarayda dört toplantı salonu vardır, bu m arının acım erı 367 ın metr~ mı- tadır, dedL mı lardır. l'e ?11ftim· u e.ra Balkan antan. flt" 
nalı bir mahremiyet havası içinde çal~- salonlardan birincisinde aza için 600,1 kabıdır. Birinci mükafatı kazanan proje Ankara, 25 (A.A) _Balkan Anlan- '.._'--~ seyı gı"bi çok hayırlı bir veıile ile .,e .j. 

- ''- ldukl b"ldiır.ı ... ı.. ··ı h ?97 b" t 'kAb d • • IUUUU'a, 25 (A.A) - Bu sabah ıeh· man t il t '-- T .. ki e"" F mlll'i.ta o arını ı ıs ........... mu e assıs dinleyiciler için bin kişilik yer vardır.. - ın me re mı a 1 ır. tı daımı konseyinin altıncı toplantısına · · 1 • . yayı ems en eıuar ur~7 

1 la k1 
. . nmıze 1ıe mlJ olan Yunan bqvekilı EJc. • d d ı · d • ı 

mimar arın vermiş o ca arı raporun Uç kısımdan mürekkep bir şeref locası - Neticeden memnun ınusunuz ? •§tırak etmek üzere memleketimize gelen 1" M takaas il y 1 fon en ° ayı zıya eay e d ıı' 
neleri ihtiva e~kte bulunduğunu bil-! sefirler için yüz kişilik, büyük memurla;! - Yapılan 4;ten ve alınan neticeden Yunan bafvekili Ekselans Metaksu, Yu- ~=~ eStoyadin:vi uı:: ~:::ıve;ı ~~ ~~~. t~p~anb~~ arefesİJı:,,,, 
dinnesi ricasiyle mUracaııt ettiğimiz in- J için yüz ~ilik, gazeteciler için yüz ki- hepimiz memnun olmalıyız. Çünkü goslavya bqvekili Ekselans Stoyadino- bakanlağı müsteta ~ 1• K ya 

11 ıeym ıyı gıttıguu saze soyJeineJJ• 
şaat komfsYonu reisi bay Fikret Sılay 1 şilik localar bulunmaktadır. Salonun memleketimizde ilk defa olarak, enter- viç ve Romanya dıt i)eri müstqan Ek- Ankarapalasta bir n mü~~~ • ~en nunum. • . • . '-. 
gazetecilerin suallerine §U cevabı ver-f ışık tertibatı istenildiği zaman fotoğraf nasyonal bir san'at müsabakası, ano- selins Kommen rüküplarına tahsis edi- sonra B. M. Meclisine 'd::;~ura~: Romanyad~ı dabilı vuıye~ 
ıni...<rtir : J alınacak surette hesap edilmiştir. !kin-: nimlik !5artlarına tamamiyle riayet etli- len hususi trenle bugü:ı saat 10.30 da b&Jvekilet maka.nundagı b vekil C lal ~ulmuttur. Halı hazırda ~enıl~. ~ 

- Kamutay sarayı Yenişehirde hü-
1 
ci sa:1on üç yüz fi.za, 300 dinleyici jçin· 

1 
lerek, mm'affakıyetlc neticelendirilmiş- Ankaraya varmı,lardır. Bayan ve m"t '-"'-- . llJ -'·-~-- er tarafında nonnal teraıt tee

51
ül 

,. , M" fk u eaınoen rıyaset mAIUUilUl- bulunmaktadır ,J 
... Umet mahallesinin arka tarafındaki te- dir. Localar diğer "Salondaki gibidir. tir. . . utte ı devletler ba,vckilleri ile ha- da B. M. Meclili reisi Abdülhalik Ren- . • .. • ~ 6'" 

1111 ~ı r o K rıcıye nezareti müneıan İstasyonda ba,- dayı ziyaret etm.İflerdir d J~tb, 25 ( t:-·A.> - Muttefik.tte ıl 

ha"" dı'se ". K~. Cedeleç, Ankara vali ve beı:: fık M~t~_rem m ... ~ıtl.~rırnl!J~!lr~ıre, ~~ ~!~etle ve coJkun teıah'"tla ~ 
'-3 I -- -- val.ril r.ı;,ı Rıwar ill'! dı!l isleri bakan D • . : • . • ev et aıvekillen bu gece tzııı.h·-.JI 

dıye rew Nevzat Tandoğanla Ank ~~tu Arası zıyaret etrnİflerdir. . . • . • ; '.J 

lı• • mevki Kuınandaıu G 1 K ara Mutealuben B. M Meclis· •• Ab Misafirler 11tasyonda, vali,~,-ı'~ 
ng,'/te lf f d . enera emal Gök- dülhalilı: R . ı reısı - Mürsel • aı Fahri , re • a ya arasın aki go••TU .. S- Jk • d k f "k • çe, eınnıyet direktörü d . 1 . bak enda ile baıvekil Celıil B . . , anur ve halle 

l 
• • k , l O tor a l l lığı ge."'lcl sekreteri N~: ı;.,erı ~- yar ve dq i§leri bakanı Tevfik a·· :~ aa~bal edildiler. ~ 

me ere ıştzra etmek istiyor hemşire mahkemeye •n•m•nc•· Am Ankarapaf.,. ııid•...ı, üç müH~ •onr:·~~: ı::~~ı.ı'."~ 
veriliyor Dostlarımızın 

Göniil uzak sevince 
Adın yada gelince 

Aşkın yndigarı 

Derdim var adı ince 

Gül ~çar, sünbül açar 
Sevdiğim benden knç..ır 

Bana daim küsü! ü 
Aleme neşe saçar 

Gülüm güJıi neylerim 
Güle hizmet eylerim 

Öz gülümi.i verseler 
Ba§ka gülü neylerim 

BtR ATA SöZO 

Keçide can kaygusu 
Kasapta et kaygusu 

, 

--0---

, 
A...._.~~'"" 

Sapkanı:z; çok ·· l d 
K k 

guze , nere en aldın.z? 
a avan z.adelerden .. 

- Bu çapkacının adresi nerede? 
- Şapkacı değil.. Lokanta... · 

MEVLANADAN BlR PARÇA ı - -

1 
O Melek huyluyu biraz andırır. Ha: 

c Ayın güzelliği b. .. .. yır., Hayır .. Nereden nereeye? .. Ay kim 
ıraz onun yuzune oluyor? Canım ona kurban !sun O 

benzer. o .. na 
beıuiYen varsa ancak L- .ı ,_.di 

ACUW:i.l r. > 

Aramızda 

Kapular ardında 
Görmedin beni 
Çok mu ağlattılar 
Sevdalım seni 
Urganlar getirin 
Bağlayın beni 
Estir kır atım estir 
Yare gidelim 

BlR B!LMECE 

Ben giderim o gider 
üstüme gölge eder 

Cevabı: Yarın. .• 
DUnkil bilmecemiz: KAgıt, kalem. 

Evvelki ıünlcil bilmecemiz: t.ıqan. 

~azeteleri yazıyor 

hiç bir ihtilaf yoktur 



[ BÜYÜK VE TARiHi !_ACERA TEFRiKAMIZ 1 B Ey A z s A R A y D A 

Kadın korsanlar -
ROOSEVEL T}in hangi ziyafetleri 

. 
---------------------------------------~ hangi ziyafetleri ORBAY A 

resmı hususidir Yazan: N. 83 

Facia .• Biz anbarda iken olmuştu --------------------------
Gemiler yakılmış, tayfalar 

Beyaz Saraya davetli misiniz, ellerinizi cebinize koymaktan ________________________________ .;. ________ ___ 

geçirilmiş, iki 
zencire vurulmuştu 

kılıcndan 
yakalanarak 

sakınınız. Polis hafiyeleri derhal üstünüzü arayacaklardır 

geıninin kapdanı da --------""'~--~~---------------------------
Resmi ziyafette T eksas hakimlerinin başlarına 
------------------~-----------------------~~---------------------------------

bir 
Fa..:ı 
--: biz görmeden iflenmifli. 

ı..ı ~ talolmlf, ta:rfalan kılınç-
1~'-'- Klüleri" • den" tıl-

olacak - doğruca yanımıza geldi ve eğmesiyle mukabele etti. 
güler yüzle tercümanıma bir §eyler ip merdivenden sandala indik. 
söyliyerek gitti. Sandalcılar gürcklere sanldılar. 

gelenler. Amerika kanunu esasisinin orijinal bir maddesi 
~,. ~:";-at·· u mı a 
~İki Reminin kaptanı da yaka
tı'it zencire vurulmuttu. On1an 
tıt ~İn bir ucunda, boylu boyu-
8~ tızatılmlf vaziyette gördüm. 
Ş·· ne olacaktı? 
~ iiıılıeaiz ailelerinden para iatene
~ı"" Para mukabilinde aaLverile
lc!i. • l.ay-Şo-Sanın keyfi yerinde 

8-na haber gönderdi. 
~e:; l~tediği gibi gemide dolafsın, 
~ediği gibi reıim alam .• 

ti: İ. Ben, sevinçten gayri ihtiya-

Tercümanım bu sözleri bana §ÖY· Sahile doğru yol ıılmağa başladık. .. .. • 
le tercüme etti: Başımdaki «kolonyal» tapkayı gö- Beyaz sarayda buyük hır auvare var. 

- Lay-Şo-San aizin emrinize be, ren Çinliler daha uzııktan yumruk- Pınl pınl ıtıklar •lhnda b~ kat dab:> par
müsellih korsan vemtİf. Bunlar ka- lo.nnı sıkmağa başlıı.dılar. !ayan son model otomobiller tarihi oara1 
rada yapılacak her hangi dütmanca Diimende bulunan muhıı.f.::!Mınl- önünde ıreçit resmi yapıyorlar. Silindirli, 
bir harekete mani olııcakla.nnı§. O dan biri onlara gırtlalrtıı:.1 .;e1en ve; fraklı ~~~~ar :'."""'da ağır ~ manto
kadar fazla korkmağa mahal yok- s•tma B5rmemiş bir aesle bir §eyler lama hururunut ba,anlar ıreçıyorlar. Bu 
mUf. Maamafih sahilden İçerilere h~ kırdı. 'sustular. !senenin en zengin ve ince ipeklileri dal-
doğru pek uzanmamak akıllı bir ha- ~ ercüm:ı.mm billihara bana anlat- ıralı plilerile narin vücutları örtüyor ... 

reket olurmuş. b. BUNLAR GOZIDELERDIR 
Kadın kon:ı.n, ıilah ve fişenldik- Dümendeki Çinli, sahilc!eki Çin-

lerini bırakmış, arkasına kısa kollu lilere benim büyük şef Lay-.,.o-San- Ba ck~rn beyaz sarayın eıiğinden 
bir gömlek geymiş, ayağına beyaz ın misafiri olduğumu, bıma gösteri- ıre:.,, Ladiler ve centlem""1er birletik 
ve yine bol paçalı bir pantalon geçir- lece'< riııyeti l:~ndisine göst-:ırilm~ 1 J'mrikanın güzideleridir. Sabah penhe 

i>i Hona Lay-Şo-San!.. miş, elinde bir kırbaç - bilmem bu gibi kabul edeceğini, benim dü,man 1>- davetiye almışlardı: 
)'e bağınnlJım.. kırbacı niçin almlf - kıç taraftaki olarak değil, bilakis dost olarak bu-1 ı:Cü:nhur reisi •.••••••••.. ıizi divet et-

~~İre vurulmut iki lc11tanı, «makam» ında gözlerinde manalı bir raya geldiğimi, bizzat kendisi."lin ge- melde mübabidir.• 
~ güvertede savaş kanla- tebessümle bana bakıyorc!u. misinde seyahat etmemin bunun en j Cumhur reisi bıı kabil davetleri sık 
Ilı 1etııizleme amelyelerini, geminin Onu başımla ve ben de gülerek büyük bir detili olduğunu ıövlemİ§.. ıık tekrar eder. Her Amerik:ıl11111t baya-
~-~telif yerlerini ve bu meyanda selamladım. Selimıma hafif bir bat -BITMEDI-. . \tında beklediji ve duydufu en büyük 
~ korsanla kadın hizmetçileri- - - · · · · ~ · ıeref bir k.,....e beyaz araya davet edil-

~ lllııbtelif pozlannİ aldım ve bir B • b ı · b 1 'V mektir. Bay Rooaevelt, Amerikanın ıröz-
d"::._e daha allahın gazetecilere yar- 1 r a 1 na a 1 gı terde canlandırdığı servet ihtİfamına gö-

~ .. ettiğine inandım.. ~si:':';ra~=~:.~:rn~eis~~denverild"aenha ı....A.ıı:ıerikalı gazeteci Liliuı hundan -· 
~"'°l daha bir kaç gün deniz üstün- azdır. Mükellefiyetleri İse çolc daha faz-

lı. fakat Monakodan geçmif seya- s f • k ı • d ladır. Beyaz sarayın bütün masraflan, 
ıı-1 Riinlerinitaavirettiktensonrani- an ransıs o ımaııın a lıinnetcilerin iateleri, kabul ve ~İyafet 
ı. ~et korsanların mqhur yatağı o- m.:uraflan ona aiddir. Y alnm resmi ziya• 
.'.:. ~.iu körfezine geldiğini ve bu- fetlcr devlet bütcesinden ödenir. 

-

Bayan Rooıevelt Beyaz aarayda misafirlerini kabul ederken 
..._.vaziyeti §Öyle anlahyor• Bir gü.n münakalatı sekte ye uğratmıştır. ZiYAFETLERiN HANcısı 
~ !'fihayet uzun zamandanberi RESMiDiR canlı muhaverelere daldığını görecekler- j baklan meselesiyle alakadardır. T 
L~·- istediğim korsan yatağı işte Halk "Vinni,, adını verdikleri balinayı dir. oynar, Ata biner. Çok oeyalıat elmİftİr. 
~!llnda idi. Heyecanda idim. Sa- S • k Hangi zi,afele resmi denilebilir? Şurada, Amerika finanı &lemine men· Gii&el sanatlar ve edebiyat meyli ,oktur. 
ji'llle l.irikmif bir kalababk. • v~ı. e yıre . . o~m.uşt~r . Bu nazJı: meselede büküm vermek oa· ıup yüksek bir tabaiyet sofra arbdqı Sağ lcomıunuz Eveline Sandenlıakimin 
l Unlar kadın korsanın gemısını da- Sanfransisko (Şubat) - Sanfransıs· degıldı. Kapıten Lanenın raporunda: tabiyeti bir tek memlll'a bırakdnuttır. Florence E. Allen'le kadınların mesaisi !biricik kmdll'. Bütün si1ui meseleler 

~'"-~n görü~~a tanım••lar, istik- ko limanı tuhaf bir vak' ayla kar•ılaşmıo. \ cKudurmuş canavar bir gemiye saldırır· Ba R • üzerinde hararetli bir mübahasaya lu· üzerinde ciiretli, eğlenceli ve nükteleri 
·- -. • • y ooaevelt Ztyafet venneyi dütün-

e kOflllutlardı. tır. Herkes bu hadis:den bah•cdiyor. Bir . sa b<c oaman çöpü gibi devirebilir.• diljü a:aman da•etİyeleri 24 saat önce btfnıtıflur. O kadar dalgındll' ki nerede fıkirfer serdeder. Fakat sözlerinin n 
Cemi, sahile oldukça yakın bir kaç gün evvel 20 metre uzunluğunda ı Diyordu. bu mem••• ·• d · z· f t• • • bulunduğunu, etrafında kimler olduğunu fikirlerinin zıddile kartıl•tmalrtaa hiç ) ..... a gon erar. ıya e ın resmı mı, • • • • • • • • 

etde demir attı. kookoca b'ir balina balığı O"'an Pasifi-, Bu rapor üzerine Winnie, Alkapon ıri- oba h • . ld··"-·-- le • unulmllf& benztyor. Bu çiftin kartumda ho,t&nmaz. Artutilc bilııiten çok ilericlır. 
B 1 d 1• ed ld L' Y uıuu mı o --- o arar veror. b • b" -'-LL" ·ı -'- ç· --'eni • . • ..__ -• b" •- 1 I . ~' f~toırı:af makin~ının. filim- ğin büyük limanmd3 cAvanpou da ye'. 

1 
bi bir. num~ra ı üşman i an ,' .:· •· Cumhur reisi, hepsi kendi partisine en usuu .'."" 

0 

ıyette t.......... 0edı ec.,.. ın .poraa ennın afuu 1&7uan .. •O• 

'ttrıı yenilem••, apor elbısemı arka- almı•tır Balina h~m limanın methalım 
1 
man ıdaresı kanca ve zıpkın vırtuozla· d" • mevzular uzennde lcontqan hır batl<a lelcsıyon meraklısıdır .• 

-. , n;ıenaup on a~~ llZllSını avet ebnifle ELLERiNiZi SAKiNiN 
llıa !feçİrmİ§, çıkmağa hazırlarunl§- kısmen kapamıı. hem el kendi boyun· İr'.n'. derhal. seferber ederek balma~ın i~- zıyafet hUIUIİdır. Bu meyanda rakip çif~ var .•. N~l_Y'orlru~ bü~ gündelik-
%. dan daha küçük gemiler, kayıklar ve va- lafıyle netıcelenecek olan hakıkı bır partilerden bir tele t"" .. d" t d lennden bırmın dırektoru, Dolcton 

La • • . 1 . . . .. . oana oru ave e e- F1 R Sab" . y ek b" • ille • kalkan ha y-Şo-San,dan I.ır haber geldı: purlann limandan girış ve çıkı,larını teh• corrıda tertıp. ettı. Bu mucadelenın ya• k I • f derh • . . orance ene ın ile IQn anatomik em ıtince ayaıra yan 

i 1 fi 1 d C 1 ... ce ooaz•yaet alreamıbırmahıyet k ifl ... d .. .. .. Ş d ç· R ltf C mh · • A erika ka 
'- - Dikkat etsin •• Gemide konan- dit altına alı111,tır. - pı ma ta'."ı ı fme a '"n ı. az~te enn lro· alır. Masraf devlete düşer. Siyasi olmı- q erlenluz':"".'. e .rurd Ufuyo~. u_ra a m ooseve • .ır: u L~"~ .. il mlrt old • 
'Gl'a vi.kta ben hakimim ama.. Ka- TEHLiKE iŞARETi VER.LiNCE 1 porrerlerı ve otogra arı saat.erce ça ış· an 1 d . • • • • porse en uzenn e ef11Z bll' eksper nunuesaımnın muna<u.. cut me e U• 
-d kil 1 B ı· k 1 "ld" ··ı · .. Y top ant ar ıçın de aynı hal vakidır. dd-"il E ı· S d k d" · k • ik" · kata -•----'- .. d' tlil •a. il ere o kadar aöz geçiremem. Ka iten Lui L Lan:: tehlike işaretini ta ar. a ınanın zıp ln a o uru mest guç A • •• • • • •• •• a eu en ev me an ers, en w a- gu ı met '!i' ....... um u.zere a•e e-
l'~Llik P 1 • 1 1 h'I b 1 h . YRI troste mensup yırmı dırelrtorun d bilğil". b" fr --'- d il 1 ti • d k d" • • -'-' el . • 

"il e vardır Makinesı"nı· L-L--!_ . b .. 
1

.. ı· an "'nl·ı· y• 'nelen oy o aca[!t an aşı ınc;ı S3. ı atarya an a.. ar ı D' IO a ar.a af e tat ı ta ı rın en en ısını tmup etm eruu reca 
• uenr.ucı-ı verıncc u un ım - · .n - 1 diveti cumb • • • b• k • · d 1 ile a'-- ... fena etmez t M h 11 . 1 

I . rekct' g'tirilerek bir meçhul denizaltı ur reısınm ır l\pnS1n en kanutabiliyor. Hanııi tesadüf birbirlen- 1 eder. Merdivenlerde kahkahalar yiikse-
IDl- • namı1 ır. a a ı gaze e e~.n sansasyô- ibaret ti R .. bir __ _ L· 

Bu nazik so""zlerin altında• 1 1. h b 1 · 1 1 'gemi i gibi balina öldürüldü. uy ır. esmı manıyet tqıya· nm fikirlerinden hoşlanan, me.lelderi lir. Artık lconufltl8lar umumil"flllİftİr. 
.. ne manşet ı a er eny e leyecan ve me- . . . .. maz. Bô · • d bqka · ·· • .. 1 .. .. . • • 

- Sakın ha fotograf mankineni rakları artan on binlerce kişi kayıklar. ! Ve koca Sanfransı•ko lım•nını hır gun esse trtn en tırketlere, mu· ba;!ta b&}ka ınsanlan böyle yanyana / Herkes but~ e~~et kaidelennden kur-
fıeraberinde götürme ihtan aaklı i . 

1 
k" .. k 1 1 h"d . · altüst eden bu hadise şehrin tarihinde selere mensup zevat beyaz saraya getiriyor. . Şünbe yok Bunu tanzim tutarak tabu halini alır. Öyle ki burada 

d
• , - motor er, uçu vapur ar a a ıse yerı ı ..... ..._, ___ ,_ b • 1 bul nl b da 
ı. Bunu anladım E• .. an bu kor••- f k t · 1 d. 13·· ·· k ı · •unutulmıyacak bir hatıra kaydetmiş ol- ,,.....~.., ... rsa undan ıüphe edilemez.

1

edn de Roosveltten bqkası değildir. 1 un• rut eyaz saray değil de alel· 
• -- -· etra ına a ın e mtş er ır . uyu ımanın Ş . • 

Yat.:::.._ın umum·ı m·-.--·ını ve •• _ G ld G 
1 

-Alı ı · a _ k mında du. 1906 felaketinden sonra Sanfransi•· u halde Cay Roo..,.,~ıt'in davetlilerine Beyaz saraydaki resmi ve hususi ziyafet- ade bır plısın evinde olduldan unne-
lı • -ıım -~·- - c o en a e• ın un n ıs L d" . . . idil" y 1 L" •• bu h • ılde biriken halkın yaptıkları sevinç bu meraklılar kütlesinin saatlerce kal· konun r.eçirdiği en neşeli hadise.. penue avetıyelennı göndenneden Önce lcri~. en ç~ici. ':"'"' da be1;1ri budtr. • ''." a ~ız uutım0 • U1U111ete, etiket· 
ltıagkaralıklarını gemi güvertesinde d•kları görülmüştür. ı lal kın şakacı ru· • • lıalcemla:: ~ap:ın numura bqvunnasa tecru~e edil'."lfbr'. Rooseveltm m~da- 1 sizlığe .ragmen reısıcumlıuntn etrafutd.a 
(~~) ımın objektifi ile teabit et- hu ile derhal cWinni• adını LAktığı hali· . Almanya ya yırmı de- pek tabndir. h~l.e51, en dikkatlı bayanlann talı.dırle- 1 clik~atlı bulunan bet tabsın on~~ !'lı 
ltıl§tını. Mecburen makinemi bırak- na oldukça tehlıkeli ve azgm bir vaziyet·· • ZIY AFETIE CöROŞMELER rın• ve hayranlıklarını uyandırmaktan saruye aynlmadıklan, asker dwplinll 
tıın ld • d b k" 'k ki ' ı t nızaltı ısmarlamışız bati kalmamııtır. tavırlarını lerkmedilderi, etrafı ııözetle-• te o ugun an u uçu na ıye vası a- i 

Ye
Biazdaki halle gemid.en İnecek d.i- lan tehlike mıntaka•ına yaklaımamışlar- 1- BAŞ. . TA .. RAF. 1 1-1.N_ .cı. SAHiFEDE - Amerika cumlıurreisinin ziyafetinde DJ. VETLILERE MASA ARKA- mekten fanğ olmadıldan ıröriilür. Bilbu· 
'--dın k beki lard B ı b '-ul L__ ı d d. sa cumhur reisine en yakın olanların ..., orsanı ıyor ı. ır d". Vinninin yanlarından ve heybete gemısı sıparış ettıgını yazıyor. azır u un.an yauancı ar, ünyanın ığer DAŞLARI DA BiLDiRiLiR 

d
&tlndal denize indirildi. Oç sandalc.ı sallad•ğı kafasmdan güneşin ziyası vur· 

1

1 Bu habe .. r. başka. hı.'ç bir kaynak- memleketforinde verilen resmi ziyafet- hile ellerinden gözlerini a1ırmazlar. 
anı. '-- pec1 - kad E 1 d ı d L-f ed" DiKKAT ELLERtNIZt NE CEP· liJı &§KA te en tırnaga ar 11- dukça cidden orijinal renkler intişar edi· ı tan teeyyut etmem ıştır. vve ce e er e mumı aza ilen sükuta mukabil Kabul resmi gÜnü her davetliye da-

lı !.et Çinli sandalda yer aldı. yordu. Almanyaya sekiz bin tonluk bir bW':.ıda herkesin bir arkıodqlar mab'fe- vetiyeainde fU küçük habet' de verilir: LERINlZE NE DE ARKANIZA 
. lay-Şo-Sanın iki kadın hizmetçi- KAPITEN LANENIN RAPORU ı kruvazör sipariş ettiğimiz söylenmiş tinde bulunuyonnuı ıribi yanındaki ile c- Soltaraf lcomıunuz Hikim Flo- SAKIN KOYMAYINIZ 
~~den biri- fevkalade bir itibar eseri Vaziyet taka telakki edilecek halde fakat tekzip edilmişti. neıeli neıeli ıröriittiiğünü, bıuan beye- rence E. Ailendir. Bilbaua kadınlann 

~iiii;;t;;;;;;;;;;m:iiiia~;;;:c;:;:?;c.;;:L~i:;;Z:Z~;;;Vii;29i;zjr;Q;,z;;,i;:";--:::"F.::;~s;;;::t:'i.:d.:::-::::7""'- ---- - - _ . _ _ Bu ihtar beyhııde değildır. Zira elle-
·- Z777Zl"7"LXZ7~.fd!Z?Jl'Z2YXZY"-"77.zz.l._ Evet .. Siz yakaladınız ama.. Ku'Dianı:ı~ Mo~tlö;i ~;;.u uzun nız. dedi. Biz buraya sizi dinlemek ~ cebinizde ise, mevkiinizin ve tabsi-

p • ı · K d eyi etmediniz uzadıya ıüzdü, tetkik etti. için geldik. Arkadqımın yanında ve ,etinizin biç hükmü ,oktur. CumbU1Te-

a rl S 1 a in P.P.N2e7deaalın?~e bir hayret gösterdi: Uzun bir hastalıktan çıktığı ha- itimatla konutabilirainiz. Bu it görü- isinin bq ırartli1eni derhal ,anınıza ıı~ 
tindeki halsizlikten belli idi. Genç tülürken onun da bulunmaaı mu- lecelc, üstünüzü dikkatlica arayacaldar-

- Böyle sokakta konup.mam. olmasına rağmen sakalı vardı. hakkak li.zundır. dır. Geçen sene bir ziyafette çok ırülünç 
tzr~-SZ'/AI• Şefiniz beni kabul etsin .. Ona bu itin Elbiıeleri, çok zaiflemit olan vü- Anen kendini topladı. Söyliyece- bir sabne1e oebebi,et veren bu .., ....... 

-65-
, .. P.~·~7 bu mektu!.u okuyunca ae- İmİf gibi buluıtular. P.P.27: 

tnç ıçınde haykırdı : - itler yolunda değil mi 
laL";:'" Ha gayret •• itte tavpnın ku- dq, dedi. Malların piyasada 

"""il göründü. müşteri bulacak gibi •• 

arka
epey 

B· * Araen kekeliyerek cevap verdi: 

bütün iç yüzünü anlatırım. cudu üzerinde adeta anafora tutul- ği sözleri kafuında birlqtirmeğe ça- tık tedbiri Cumlıurreisi Mac Kinle, za• 
P.P. 27 tekrar aordu: mll§ yelken gibi sallanıyordu. lıtırken büyük bir gayret aarfettiği manmdan kalR\lftır. Mac Kinle, elinin 
- itin İç yüzü Zerçiano değil Montlari kendisini tanıttığı zaman i.§ikirdı. Söze başladı: paruunanı arasında çolc kurnazca salda· 

mi? Araenin feri kaçmlf h•ıta gözlerin- - Evveli., dedi. Size ııetinen fU- dığı bir tabancayt kullananlc cumbmTei· 
Arsen ınrardı. Fakat cevap ver- de bir sevinç lfığı çaktı. nu söyliyeyim ki ben Kont Zerçia- sini öldünniiftü. 

medi. Piyer Panten: - Buraya kadar geldiğiniz, zah- ncnun yanında çalıtırken, ıizin ttPa- 450 HAKiME VERiLEN ZIY AFET 
- Anlatıldı, dedi. Ağzından li.f met ettiğiniz için tqekkür ederim.. riııli kadınıt adını verdiğiniz kadın 

çıkmıyacak. Peki.ti. .• Bugün öğleden dedi. Çünkü benim Fransaya, Parise tarafından Kontun evinde geçecek Geçen yd B. Roosevell Amerika· 
Sen aonra saat 15 te Franaa-lıviçre ote- gelecek takatım yoktu. hadiseleri öğrenmek ve bilhuaa kü- nın 450 hakimine salonlannı açntıfb. 

a:in· ırlcaç gün sonra lsviçre merke- - Evet .• Öyle gibi •• 
~ ın °rta halli bir oteline Jak Viyo- - Ne tereddüt ediyorsun •• 
p,rı ve Prosper Kampany adında sonuna bak i.§in. line gel ve komisyoncu Viyozanla Kumandan Montlori tatlı bir ses- çük Luigiyi kollamak. ona gelecek Cümhurreisi memleketin her tarafından 

Kampany'i aor •• Anladın ya.. le: her hangi bir fenalığı önlemek vazi- ırelen hakimlerin birer birer ellerini ıık· 
tenhe.da - Anladım. - Oturunuz .• dedi. Görüyorum feıi de Üzerime verilmi9ti. Bu kadın mlJlt. Hikimlerin en önünde Teluu tem-

Piyer Panten kumandana Zerçia-1 ki hi.li hastasınız. bana bu it için çok dolgun !.ir para yiz mahkemesi azalan vardı. Bunlardan 
nonun oda hizmetçisi ile olan konut- Ar.en gözlerini kumandana dikti. veriyordu. Tabii bu vazifemden ilcisi ellerini ceplerine koymllflardı. Der. 

dedi. masını anlattı. Kafasındaki korkunç J...P.yali koğmak kont Zerçianonun haberi yoktu. iti- bal dört polis hafiyesi bunların etrafını 
Montlori sordu: iıter gibi bir hareket yaptı. raf ederim ki ilk önce ben bu i§i sırf ald•. Ostleri -.randı. Kendilerinden fÜP· 

- Acaba sözleri ciddi mi? - Ben, dedi. Katledilmiştim.. para hatırı için kabul ettim ve elim· he edildiğini anlıyan hakimler çok kötü 
- Zannederim .. Bana kalırıa bu Kumandan ve muavini hayretle den geldiği kadar da aldığım parayı bir vaziyete düJmÜ}lerdi. B. Roosevelt 

uşak çok şeyler biliyor. Ufağa bakıyorlardı. hak etmeğe çalıttım. Fakat bir az rıeıeli neıeli gülmeğe baıladı. Onlar da 
- Gelecek mi dersin? P .P. 27 kendini tutamadan sordu: zaman ıonra benim gizli himayeme :lkönce biraz içleıtmİJ olmalanna rai· 
- Muhakkak.. Suallerimin hiç - Kati mi edildiniz ? tevdi edilmiş olan çocuğun aıcak r.en bu neıeli kahkahaya qtirak ettiler. 

birisine cevap vermedi. Mutlaka si- Arsen, büyük bir heyecana kapıl- kanlılığı, asa~etini ve udece himaye- Moseb böyle kapandL 
zinle görüşmek istiyor. Zanneder- m14tı. ye değil, aynı zamanda aıcak bir sev- BINBIR V AZIFELI ADAM 
s-:ım eıki efendisinden ıı.lınacak bir Elleri ayakları titriyordu. Mont- giye de muhtaç ve müftak olduğunu 
hıncı var. lori onu teskin lüzumunu hissetti. gördüğüm zaman vazifeme daha bü-

ltı:ı-u: tebaasından iki ticaret ko- Sonra kulağına eğildi: 
l0~c~ıu nıiıafir olmutlardı. - Şöyle uzaklıqalım, 

ltıan~ ıki zatın ikinci büro tefi ku- konll§lllım •• 
Piy an Montlori ve sadık muavini Uzaklafhlar. Piyer Panten: 
&öyİr P~nten olduğunu karilerimize - Haydi bakalım söyle, 
fefi ~İ't:. lüzum yok. Piyer Panten D~arcığında olnnları boşalt. 
ltıeı ı.~ .. aber hviçreye gelir gel- Arsen hala mütereddit, sordu: 
oldu. ı lfı Arsenle temasa geçmek - Siz ikinci büro şefi misiniz? 

Ar . - Hayır .• Fakat hemen hemen 
rı11 bir&enın verdiği adrese yazarak o- tefin sağ eli gibiyim. 
tildi. randevu yeri ve saati gönde- - Söyliye~eklerim çok mühinı-

Bıııllfa dir. Yalnız şefin önünde söyliyebili-
değildi. K ~ ma_hal. tenha. bir yer rırn. 
l't İdi alabaftk bı~ ~'?'.endifer ga- Biliyorum .. Biliyorum •. Fl.lkat 

~'Dl& ınız. Pa- Amel"İl<a cümbur reisinin binbir va. 
ıük bir ciddiyetle aarıldım. - SONU YEDiNCi SAHiFEDE -



SAYFA: 6 YENi ASlıt ~ ŞUBAT CUMARTF.SI 9~ 
~-------------;.;-------.:---..---.--------,..-~--....::;;;;;;;;.;;;;;;;;;.,;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;~;:;;;--;;;;;;.. ..... 
~" .. 

lrakvelrana An karada feci bir Garp Hukukcularını eden cinayet • 
yıne meşgul 

Bir adam giden hatta 
çalışmalar 

\ ' 

•• 
Uç meçhullü bir dava dostu olan 

kadını 6 yerinden 
bıçaklıyarak öldürdü! AnkMa-Diyarbakırdanitibarenin- Bu çocugv un babası iki adamdan 

şnsına başlanmış bulunan demiryolları-

~~~n e~!;:::tirk~:m;::::~a~ü~::~~: hangı·sı·?. Annesı· hı·ç bı·rı· dı·yor 
Anknrrı, (Hususi) - Dün ·ueni ve fe- ı ne geçtim ·• k 

J bir inşaat faaliyeti vardır. Hatlann e-
<'i bir cinayet daha olmuş ve vücudunu - Bu saatle neye geldin Nesibe uyu- 1 ~if ve ctüd işleri dahi büyük bir hız i e Dünkü sayımızda, '4ioktor bay Abdi 
kiralıyarak geçinen bir kadın dostu ta- yor! dedim. 

ilerlemektedir. Işler( Irak, Iran hudut- Muhtar Bilglnerin mühim bir yaz.ısı in-
rafmdan kama ıle öldürülmüştür. ölen Bnna : ]arının birleştiği 165 inci kilometreye tişar etmişti. 
kadın Benddercsinde Şukri~ c ait yedi - Sen ne karışıyorsun, Nesibe dus- ulaşmıştır. Hatların birleştiği noktnyn 1 Adliye anallerine intikal etmiş olan 
numaralı evde oturan Niğdeli Mıhriban tum değil mi? Istediğim 7.aman gelirim, 1 

d d
. k 

1 
k b . . kadar iki posta ile devam edilen iş er 

1 
bu mahiyettt' çok mühim bir davaya te-

<liğcr adı ile Nesıbedir. 27 yaşındadır \ c e ı ve o umdan tutara enı ~an ta- b d . "b .. .. ·· b" f ı a··f ·k D ın· · ah ı 
f 

. . k 
1 

. ura an ıtı aren uçuncu ır en 1eye-
1 

sa u ettı . ava t:ır ının ve ş ıs arın 
<lostu Kastrunonulu Mehmet tarafmdnn rn a ıttı. Ve npıyı omuz ayarak Nesı- . .1 k 1 d' ·ı · t" p · · 1 · · b d h" h · 1· k . d . . k 1 tı posl.<}sı ı e uvvet en ırı mış ır. os- ı ısım ennın ura a ıç e emmıye ı yo -
kama ile oldüriilmüştür. Hadiseyi ba- benın o asına gırdı. Arkasından ba a 1 d "k" . ş· 1 1 h d d t A 1 ı · k' lm d kt 

k ldı . . . 
1 

ta ar an ı ısı ıınn e ran u u unn, ur. sı mese cnın va ı o ası, o o-
şından itibaren yazıyoruz : n m ve yıne ışıme devama baş adım d·~ . d b I k h d d d • 1 ,_ .. .. ld • (B .... k . • . . ıgerı e cenu a ra u u una ogru run or ..... ya surmuş o ugu uyu §Up-

Katil Mehmet hayli zamandan beri Bu esnada Nesıbe ıçerıde Mehmede : "tl . l d kl a· 1 h '} .. · ..\ k b k"" 0 ·· 
lıcsı'benı'n dostudur. Her zaman bu e\'C N . ld" ? B . . t . etu erme < evam e ece er ır. e. uz.erın e ur an mev ııne uşen 

- e~ e ge ın. en sem ıs emıyo- y 1 b" h . ·· ı h d · ı d · ı b'I • · · . npı an ır ta mıne gorc tan u u- ınsan arın aıma mevcut o a ı eccgını 
gelmekte ve Nesıbe'nin ~anında kalmak- rum. Dıyordu. 1 .1 ,, .. 1.. d "h k k ' .. t - kl!.t"d' < u ı e ~ an go u arasın a mı ver a:ı:ı - gos ermege cuı ır. 
fadır. Ilk sıralarda birbirlerine karşı de- Bundan sonra sns kesildi. Ben yattı- · 1 1 · . . . . larının çakılması 939 senesı son arına Hadıse şudur : 
rin bağlılıkları bulunan Nesibe ve Meh- l~r zannettim ~ı.-ş dakika sonra Nes~b:- doğru bitirilmiş olacaktır. ( ...... ) şehrinde iki kişi ayni zaman 
met, son zamanlarda çckişmeğe başla- nın odnsındakı su kovasını almak ıçın d ahk b k b' k . • •. 1 n m emeyc aş vurara ır ~ocu 
mışlardır. Mehmet bilhassa son günler- odaya gırdım Mehmet yerde hah uz.e- ·· . d b b 1 k h kl 1 

P l 
• J uzerın e a a ı a arının anmması-

de kendini bilmiyecek kadar sarhoş oln- rinde uzanmış bir .. h.~1de yatıyor, Nesi- 0 lS memar arz 1 nı istemişlerdir. 
:rak Nesibenin evine gelmekte ve Nesi- be de karyolada yuz.u koyun yatıyordu. "' hk b . lt d 

• • • • . r l m.a eme u gnrıp ve u ra mo ern 
benin işlerine engel olmaktadır. Nesibe Her taraf kan ıçınde ıdı. Korktum ve d h 11. • • ilk.. 1 1. d 

B k • f J l cıvanın a ı ıçın once ana ı!>ın an 
arkadaşlarının ve ev sahibi Şükrünün dışarı çıkarak, koşa koşa polise haber aş a ış erue ca ıştı. .. h -.J'l . . 1 k d d" 

d
. 1 , şup e ~ı mesı caız o mıyan a mı ın· 

kendisine knrşı olan muamelelerini de- ver ım.> 1 l ki r }emiştir. 
;"ric:tirmekte ve Mehmedin odnsına gelip POLiS ME11tURU NASIL Tl amıyaca Q / n"' n Ve bu duruşma, mahkemenin hayre-
gitme ini önlemek için uğraşmaktadır.. ANLATIYOR ? .-.o--- tini bir kat daha arttırmıştır. Zira, an-
Nesibenin dostuna yüz yermemesi ve k d b bal k h k 

1 
Bazı vilayet emniyet direktör ve amir- ne, t:ndi çocuğu üzerin e a ı a -

•Seyrek gel, sarhoş gelme'.l) diye nasi- Vak'anın oldug"u saatte Bendderesi ı kı "st' e ·k· mu'"dde'ıden h'ç b"r·ısı·nı·n 
k l lerinin komiser ve polis memur arının 1 ıy n ı ı ı ı 

hatleri Mehmetli çileden çıkarma ta ve noktasında nöbet,.i bulunan polis me- 1 • b b lm d kl " kendi vezifelerine munzam olarak İnşa- çocugunun a ası o a 1 arını, yav-
Mehmet buna içerliyerek eve gelip git- muru 376 Mustafa Kızılırmak, hfıdised 1 b b b. b .. 1. d ld ~ 

d So 1 ~ at, tamirat ve kar tanzifatı işlerine mute-
1 

rusunun a ası ır a:O"'a a am o ugu-
rnesini de arttırmakta ır. n zaman- şöyle nnlatmnktadır : med ııfetiyle veyahut sair şekillerde ken- nu söylemiştir. yorum hem de bu ikinci vazifeyi de ka· 
Jarda Koyunpnzarındabkuyumculuk ya- c - Noktada nöbetçi bulunuyordum. di vazifelerini ıektedar edecek · işlerde ı Davanın meçhulleri böylece iki iken bule amadeyim. lhaneWz bir aileye can 
pan Mehmedin işleri ozulmuştur. Bu Şu""kr"u"nu··n vedı" numaralı umumi evin- ·· ] · t• M"d.J ·ı d ( } 

J ,_ il d lcl ı l B · f uç eşmış ır. u ueı er en . . . , 
bozuluş Nesib. enin _ke.ndisi>.·.le .. olan ala- de hiı.metçi bulunan Naz.ife kadın koşa xu an ı arı an aşı mıştır. u vazıye ı 
k da B b 1 göz önüne alan jr bakanlık valiliklere 1 - Bu kadın sizin zevceniz :mi ? 
asına tesır etmıştir. utun un ar ko~a yanıma geldi. Rengi sapsarı idi y , 

Mehmet ile Nesibcnin her gün çekişme- ti~yordu. Ne var dememe kalmadan : ' bir tamim göndermiştir. Bakanlık bu ta- Sualine : 
J n·ne ve bu yuz·· de k., , 0 J .. g·tmele- miminde devlet memurlarının uhdesine il - Hayır .. Cevabını vermiştir. 
e n .. ra;c " • - Aman polis efendi yetiş. Nesibeyi 

rine sebep olmaktadır. mevdu memuriyet vazifelerinden 'başka, _ikinci da.'!_acımn da. hakimin ayni su-
vurdular, gel kurtar dedi, baştan mer- - b ı 

kanunda tasrih edilmiyen i•lerle uğra-- alıne verdıgı cevap yıne u o ffiU§tur. Uç gün evvel Mehmet ) ine kafasını 
tütsiliyerek Ncsibenin odasına gelmiş ve 
kavga etmelerine rağmen geceyi Nesi
be ile beraber geçirmi~tir. Evvelki ak-

k<>ze haber verdim. Sonra vak'a yerine y v- ı 
mıvacnkları gibi bilhassa vazifesi nazik 1 Fakat kadın, davacılarla olan çok 

koştum. Nesibe karyolasında kanlar içe- "' ı 
· · d d B" k 1 • d ve ag" ır olan polis mensuplarının bu gi- yakın münasebetlerini inkar etmiş de-
rısın e yatıyor u. ır ço yer enn en 

bi munzam İ!'lerle ug~ra•malarınn memu-' ğildir. bıçaklanmıştı, son nefesini veriyordu, · .. 
Mehmet karyolanın ayak ucundaki halı riyet ve vazife durumları da müaait de-

1 
Birinci davacı, vaıiyetini meşru gös

üzerinde upuzun yatmakta idi Hızlı ğildir. Bir taraftan vilfıyet polis kadrola-, termek için iddiasını şöyle anlatmıştır: 
hızlı nefes alıyordu. Kolundan tuttum. rının darlığından bnhs ile takviyesi iste- - Çocuğun ana~ı ile münasebetim 

sıkıntısı girermi~. Şimdi çocuğumun 

sevgisi bu sıkıntı lle mücadele edecek 
zevki bana veriyor. 

Garibi ~u ki bu ultra modem ailenin 
ihanetleri çoktur. Kadın, dostlarının sa
yısı üz.erinde durmağa bile }Uzum gör-
memiştir. 

Kadının vaziy~ti ne olursa o~un, a.sıl 
mühim me!!ele çocuğun hukuki olan va
%iyetidir. 

Ortada bir çocuk vardft'. 

..................................... 

Bu çocuk kimdendir? ol 
Kadın, ne senden, ne ondan, di.i. f 
Ayni sahifelerde, bir kan ~.hlil:,_, 

pılıp ta vaziyetin ne olduğunu oğrt 
Ae imkAn bulamadık. ,..,.; 

Yine ayni sahifelerde kadının lı _..,,J 
babalık hakkını verdiği üçüncil ~ 
bu iddiayı na~ıl ka1'§ı1adığı da JJl 

değildir. · f. 
Bu Uç meçhullü dava garp bull~d' 

]arını, ·doktorlarını çok meşgul '.,ı; 
halde bir türlü sarih şüpheleri dJ 
cak bir neticeye varamamışt~ 

~am Mehmet yine gelmiş, Nesi be işi o1-
d uğundan bahisle Mehınedi göndermek 
jstemiş, Mehmet ise, buna içerliyerek 
Nesibe ile yine kavga etmiştir. Kavga 
uuımış ve mildahnle üzerine Mehmet 
ben yann sabah sana gösteririm diyerek 
çıkıp gitmiştir. Dün sabah Mehmet 8-9 
J"addelcrinde eve gelmiş, kapıyı tekme 
lle itip nçmış ve Ne~ibenin oda kapısmı 
da omuz.lıyarnk içeri girmiştir. Vak'anın 
bundnn lionrasını bu evde hizmetçilik 
yapan Nazife §Öyle nnlııtıyor : 

- Nasılsın Mehmet, ne oldu dedim, ni1mekte olduğuna göre inzibat ve em- eskidir. 
Mehmet : niyetin temini makaediyle gece ve gün-1 Evlenmeğe lüzum görmeyişim izdivaç 

- Aman bana biraz su verin diyebil- düz çalışmaları ilc.tiı:a eden polis menıup- veya aile hayatı aleyhinde bulunduğum
di. Bu esnada merkezden de gelmişler- lımnın kendi vazifelerinden ba§ka i,lerdc ~ dan değildir. Zamanla insan zevcesin-

Kale dibi cinayeti 
di. Bir otomobil tuttuk. Mehmetli kol1a- çalıştırılmamalarını istemiştir. den bıkabilir. Birbirinden bıkan karı 

rından tutup otomobile koyarak ha .. ta-, koca ihanetin zevkini tatmağa 'kalkar-
neye yolladık.> böğründe irili ufaklı altı bıçak yarası lar. Bu ahlak d~ı teşebbUslerinde 

Vak'anın i.~itilmesi üz.erine Mehmedin görülmüştür. lllehmedin ise bir yarası muvaffak oltırlarsa mukaddes tanıdığı
hastancye nnklini müteakip tabibi ııdli görülmüştür. Ve tahmin edildiğine göre 1 mız aileye fuhuş girer. Muvaffak ola-

Ankara Ağırcezasında katilin ilk ifadeıi ;I• 
adli tabibin sözleri arasında mübayenet mi~ 

1 • Ankarada Kaledibi cinayetinin mu-
c - Sabahın 8 - 9 u idi. Evdekiler doktor bay Behçet ve mi.iddeiwnumt Mehmet tehevvür ile Nesibeye saldırır- maz.larsa can sıkınbsından birbirlerini 

1 

bakemesine ağır cezada devam edildi. 
gece 12 ye 1'adar uyanık bulundukların
dnn uyuyorlardı. Her sabah olduğu gi
bi bu sabah ta erken kalkmış temizlik 
yapıyordum. Kapı birden bire sarsıldı, 
gürültü ile açıldı. Boş bulundum ve yü
reğim hopladı. Sabahın bu saatinde ge
len Nesibe1'n dostu Mehmet idi. ÖnU-

muavinlerinden bay Sami Alaçalı vak'a ken ayağı takılmış ve elindeki k.nma bu yerler. Ben böyle düşündüğüm için be-
mahalline gelmişler ve keşif yapmışlar- suretle kendisini yaralamıştır. Nümu- kar kalmağı tercih ettim. Fakat günUn 
dır Cürüm aleti olan iki ağızlı kama ile ne hastanesi Mehmedin üade veremiye- birinde karşılaştığım bu kadınla müna
kılı!ı, katilin şapkası, kanlı bir kravat cek vaziyette ağır yaralı olduğunu söyle- sebetlerimizden bir çocuk dünyaya gel· 
ve dolu bir şişe Karadeniz rakısı karyo- mektcdir. Saat on ikiye doğru Nesi.be- miştir. ' 
lanın ayak ucunda bulunmuştur. Yapı- nin cesedi morga kaldırılmıştır. Tahki- Evlilik hakkındaki fikirlerim ne olur-
lan muayenede Nesibenin göğsünde ve kata devam olunmaktadır. sa olsun babalık duygu1arun çocuğumu 

Reiıı, adli tabip doktor Behçet Kamaya 
Kezibanın el ile boğulmuş olduğuna da
ir bir takım deliller gördiiğünil söyle
miş olması dolayı.siyle bazı auaUer so-
rulacağmı ııöyliyerek dedi lti: 

- Suçlu Ali; Kezibanı , el ile öldUre-

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

meyince elektrik kordonu kullanarak 
unutmama, inkar etmeme sebep teşkil öldürdü~ii söylemektedir. Ne dersi

•••••• .. •••• ... ••••••••••••• ... ••••••••• ... ••••• ..... • .... ••••• edemez. Bir vicdan borcu beni hareke- · ? 

Ali, bu suali cenpsız bıraktı. l f' 
Reis, Aliye müdafaasını hazır' 

hazırlamadığını 80rdu. 
Ali dedi ki: 

11
; 

- Kimaeyi bulup yazdıramadıfl'l• ~ 
nız bir ~tida yazdım. Onu ukdiı'l 
yorum. ~ 

Ali istidasında ı.aman zaman ıınlt b 
ranları geçirdiğini yazıyordu. 

Reis sordu: J 
- Yani deli olduğunu mu ,soyJeıil T A K S J te ve mesuliyetleriml kabule sevketmiş- ruıAdli tabib: 

tir. Çocuğun üzerindeki hakkımın tanın- ~Muhakkak olan şudur: Katil, mak- istiyorsun? 

B A S M A N E b · · · ü - Hayır, deli degı' "lim. hastayııtl· 
KONAK-Taksi 

ınasını unun ıçın ıs yorum. tul ile mücadele etmi§tir. Katilin elin-
1kinci müddei iddiasında ayni dere- dekl tırmıklar bunu gösteriyor. Kezi- Reis Ay~eyc sordu: 
h t]. ld ğ · · b" da ith - Müdafaanı hazırladın mı? _;Jwem:oııı:iliö~-...;;----.._ .... ;;;.;.;.._ ....... ;;;;;;;ıı,;;;;;-....;;;;;;;;;..,;,;;;;;;;iiirz..;· ce arare ı o u u ıçın ıraı. am banın boynundaki bereler, canını kur-TELEFON 

3. 4. 5. 6. TELEFON 

3. 3. 5. 3. 
mevkiine geçmiştir : tarmak için milcadele ettiğinJ, çırpındı- - Hayır, daha haz.ırlayamadJP1· ~ 

- z.evceden bıkıla1:>ileceği iddiasını ğını gösterir. Suçluların müdafaalarını hazırJBl11,# 
anlamam. Çocuğu üı.erinde hak iddiası· Katil Ali, bir kişinin tek başına bir ları için kendilerine son bir ınüh~ 
na kalkan adam zevcelik hakkını da ta- adamı boğamıyacağını söyliyerek dedi rilmiş ve hastalık iddia eden katil uııı1' 
nınıası lazımdır. Belki aşk geçer fakat ki: muayenesinin tıbbı adlice değU, ıı >"! LÜKS - UCUZ-SERİ GECE dostluk ölmez. Mektepten mezara ka· - Ben tek ba~ıma Kezib:ını nasıl bo- ne hastanesi mütahassıslarınca wıı' 

• Otomobillerimiz gece ve gündüz emrinize haz11dır .. GÜNDÜZ - EMR1N1ZE - dar süren arkadaşlık olduğu gibi kadın- ğabilirim? nesi karar altına alınmıştır . 
••• .................................. •• ••• ........ ............... Ja erkeğin dostluğu dn ebedi olabilir.. Reis: Son müdafaa günü bir Mart saJı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ 

• Ben hem çocuk Uzerlnde hak iddia edi- - Pekala ... Kiminle benıbcr boğdun? nüdür. ,A 
,rz:cIL/.ZL7..77..T/LZ7.JO::Z:imZll!!Jll!Z7.ZW Z e - rildi. Halbuki ben Gazne Şah~;-gii:2ğel~ği~ alim ad~la- müzaker;-'ip.ucu elde ede~edi~ Bunun üzerine• nin ne haysiyeti olur! Haydı bı>fl~ 

mek üzer~. Har~.cm ~.ehri~~e~ ~~re· ettim. Şu reyde bulundu: bütü.n :Vüzera ~·e vü~el~m~. toplıya- boynunu urun!.. . ~ 
ket edecegım gun guzellıgımı ışıte- - Siz pederine doğrudan doğru- rak ıshşare ettı. Netıceı muzakerat- Bu emir üzerine Hüseynı ce (J. 
rek hana gıyaben alaka e~en K~n.di- ya bir elçi gönderiniz, vukuu hali ~ c~hrist~m> d~. bulunan. mc~~ur teslim ~t~~le~~ Saray. ön~.nd~ki .~. 
harŞ~hı Ge~n~Şa~ına ben~. kendısıne kendisine bildirerek kerimesini talep hır munec~ı~e mura~at e~ılmeııın~ dana goturduler, dız çoktu~~ıJ 9': 
alacagını bıldırmış 1 Bu yuzden ara- ediniz. l~in alt tarafını bana bırakı· karar verıldı. Bu muneccım remıl Cellad satırını kaldırıp ta Hu~1 tJ 
lan bozuldu, harbe tutu:tular ve ne· nız. , atarak biricik sultanın benim sara- boynunu uracağı anda Hiiseyıfl dlf 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman. 
ticede Kandihar p.hı galip geldi. Mu- Ben onun nasihatına tevfiki ha- yımda bulunduğunu keşf etti. denbire kayboldu, buna ceUıJ 

içinde CT.LZZZLZC/..7ZJ., harebcde Gazne Şahı telef olmuştu. reket ederek lalam Hüseyin beyi i- Harzem şahı heman Kandıhar pa- şah ta, ahali de şaştılar. ;J. 
Kandihar Şahı bunun üzerine pederi kinci defa olarak bir takım kıymet- dişahma namei mahsus ile bir tatar Hüseynin ortadan kaybolJJl~ı el. 
~e elçi gönde~erek keyfiyeti ?ildir- tar hediyelerle Harzem Şahına gön- eevketti, Biricik sultanın çalındığını ev'"·elce. tul.tanın .~~lınm~.sı a~~·' 
dı ve bana talıp oldu. Pedenm de derdim, sevgilimi sarayımın en gü- ve üzerime müştereken bir ordu sev- rardan ılerı geldıgıne hukrn • tiıı' 
İster istemez muvafakat gösterdi. zel dairesine götürdüm. Gece gün- ketmek lazımgeldiğini bildirdi. Kan- Padişah derhal Hüseynin Jllaı>'e;Jt 
l Ialbuki ben Kandihar Şahından fev· düz dört gözle Hüseyin beyin avde- dihar padip.hı bu haber üzerine pür de giden adamlann boyunlar~ ~1'11' 
kalade nefret ediyordum. Ne yapa- tini beklemeğe başladım. hiddet kesildi, benden intikam almak masını emretti. Fakat kimseY1 .,t_ 

Yazan : METiN ORBAY 

6 
Gan1sız Şah· ve biricik Sultan · 

Biricik Sultan nagihani nası) bir 
belaya uğradığım bilememiş olduğu 
için hidayette sersem gibi idi. Niha
yet kendini toplıyarak vaziyeti anla
yınca telaşı zail oldu, şöyle mukabele 

, etti: 
- ilk defa yanıma sokulmak i

çin kullandığınız hileden dolayı size 
gücenmeğe hakkım varsa da bu de
faki cesaretinize bir diyeceğim yok
tur, zira beni hiç sevmediğim, iste
mediğim, bütün ruhumla nefret et
tiğim bir padişah oğluna nikah edil
mek üzere iken beni böyle bir bela
dan kurtardınız. Binaenaleyh size te
tckkür ederim. 

Ben bu söze hayret ettim. 
- Acaip ! Siz Gazne Şahının ha

remi olmadınız mı? 
- Hayır 1 Sizin elçiniz cevabı red 

alarak Harzemden çıktıktan sonra 
pek çok hadiseler zuhur etti. Anla
şıldığına göre sizin bunlardan henüz 
malumatınız yoktur. Anlatayım: 

Gazne ile Kandihar şahlan ittifak 
ederek pederimin üzerine asker sev
ketmişlerdi. Ordumuza galebe etti
ler. Orduları Harzem ~ehrini muha
sara etmek üzere ilerlemeğe başladı. 
O zaman pederim alelacele bir elçi 
gönderdi ve cariyeniz Gazne Şahına 
nikah edilmek üzere sulha karar ve-

cağım, ne edeceğim diye düşünüp Filozof bu işten dolayı fevkalade maksadi]e ordusunu Harzem aske- madılar. Onlar ortadan kaybolrt' 
ağlarken beni ansızın bir adam kav- minnettar etti beni. Kendisine veza- riyle birleştirerek harekete hazırlan· lardı. ,s.r'* 
radığını hissettim, ne olduğunu an- ret te versem kabul etmiyeceğini dı. işte bu esnada Hüseyin beY v'-
1 ıyıncaya kadar kendimi burada bul- biliyordum. Binaennleyh sarayda Bu müşterek ordunun hareketin- yıma vasıl olarak vukuatı habe~J81! 
dum. kalmasını, kendi evinde imiş gibi 

1 
den bir gün evvel lalam Hüseyin di. Ve Kandihar ile Harzem r, &jO~ 

Biricik Sultanın henüz izdivaç et- hareket etmesini ve bizimle beraber Harzem şehrine vasıl olmuş ve pa- nın müşteereken üzerimize yor 1''* 
mediğini·apladığım vakıt tarif olun- teklifsizce bulunmasını teklif ettim. dişahın huzuruna çıkmıştı. Padişah ]erini, niyetleri memleketi.k35B~f1~ 
maz bir memnuniyet hissettim. Ken· Bu teklifimin ettiği hizmet ve eyili- Hüııeyine lakırdı bile söyletmedi: vurmak olduğunu söyledı. teO': 
disini cebren getirdiğimden dolayı ğe mukabil olduğunu hissederek ka- - Senin hain padip.hin tarafın- üzerine ben hemen muharebe ,Oi~ 
tekrar özür diledim ve Ejderhan T ac bul etti, hem de gösterdiğim iltifatın dan ne için geldiğini biliyorum. Kı- rikatına başlanmasına karar ve 
ve tahtım kendisine teklif ettim. Dil- binde birine teşekkürden aciz oldu- zımı çaldırarak sarayında hepsetti. Alim adam dedi ki: . . Je 
her Nigah teklifi kabul etti, maama- ğunu söyledi. Fakat bundan son derece piıman ola -Padişahım, bendeniz sızıll1'' 
fik nikah ve izdivacımızı pederinin Geldim Harzem Şahına: Kızı bir- cak.tır. Ben onun memleketini yakıp raber oldukdan sonra zerre bO ·· 
rizasını tahsil etmeğe talik eyledi. denbire ortadan kaybolunca son de- harap edeyim, küllerini savurayım korkmayınız. Değil bunlar, 

Harzem Şahının bu hueusta riza- recede meyus ve hiddete gelerek her ı da görıünl böyle eıhırbazblr.la kızı· Hindistan, Çin, Moğol ordtlsrJ 
aım lstihaal için ne yapmak llzım- tarafta taharriyat icra ettirdiii halde ! mı caldıran bir akak padiph aefiri- -BIT-MED _. 
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Yenilen Favsta öğle neşriyatı: 

•••--------------• 13.30 • 13.50 muhtelü plak neşriyatı, 
Yazan: Mlşel Zevako 13,50 -14,15 Plak: Türk musikisi ve halk 

-•••••••••••m1:111••••'lll••I şarkıları, 14,15 - 14,30 Dahili ve harici 
-79-

llanıi soğuk bir şekilde cevap vereli: hitap etti: 
la. - .. ~a~am, şüpheleriniz sizi yanlış yo- - Mösyö Lö Marki Morover 

haberler, 15,30 dan itibaren milzik: Öğ-
retmen mektebinden naklen Cümhur 
başkanlığı filarmonik orkestra heyetinin 
konseri şef Pratorius. 

OZOM 
196 Ü. Kurumu 
145 Inhisarlar :tdarc!i 

95 K. Taner 
80 M. j. Taranto 
52 Vitel 
38 P. Pacl 
23 Alyoti biraderler 
23 Akseki bankası gotururyor. Mektuptan çıkardığınız - Ben marki falan değilim! 

ın .. ft_ 22 Paterson 
-._.,.. Yanlıştır. Gizin bana karşı kasti - öyle ise mösyö Lö Baron.. 

668 
Yekun Akşam neşriyatı: 

olduğu manasını hu satırlardan çıkar- - Ben baron da değilim. 

12.75 14.50 
8. 13. 

13.25 14. 
12.50 17. 
13.25 13.25 
13.50 13.5() 
14. 14. 
15.50 16. 
12.75 12.75 

-

-· SAHiFE 7. 

Y d• "" do / e ı sene ır uyum yan a am 

Atinada tıbbi müşahe: 
de altına alındı 

O doktorlara "Beni uyutamıyor sun~z •. Bari 
öldürün de ıztıraptan kurtulayım ,, diyor 

; 
tııak i-'-L. d 18,30 - 18,35 Plak 'ne§riyatı, 18,15 - 19, 230281 

••uı.wısızdır. Böyle bir kast olduğu- Papas, akşam yemeğini Morever en 230949 Atina, (Hususi) - Yunan etibba ce·ı tün Yunanlı mealckda•lar bu j .. le uğTa ... nu ,__b 10 Çocuklara karagöz: (Küçilk Ali), 19, -s 'S ,,. 

bu ~~ eylesek bile yeminden sonra yimeği iyice aklına yerleştirdiği için gör- 10 - 19,35 Türk musikisi ve halk şarkı- 25/2/938 tarihli üzüm fiatleri miyeti, çolc şayanı dikkat bir hadise kar- maktadır. 
b ~den vazgeçtiği nnlaşılır. Aklı düğü soğuk muameleye alındırmadı... k ) 7 12 25 ıısında bulunuyor. Hadi.eniu mahiyeti Şimdiye kadar elde edilen netice biı 
aşında bir ınsa' nm Incll üzerı'ne uemin· Hat•ı1. pi;;kinlig·i daha ileri götüreerek ları (Hikmet Riza ve ar adaşları • 19, No. · 

" ı..u ~ S · t N 8 12 75 ıudur: chiç> le izah edilmektedir. den sonra ihaneti kabl! değildir. Böyle davete lüzum görmeden Moreverin yanı 35 • l9,50 aat ayarı ve arapça neşnya ' 0 • • 
a~·- , 19,50 _ 20,15 Türk musikisi ve halk şar- No. ! 13.25 Otuz be~ yqlannda Evatratios Dai- 931 senesindenberi uyuyamıyan adam 
-mıarın başlarına taş yağar. na oturuverdi. Sanki iltifat görmüş gibi 10 14 50 copulos adında bir i.,.i 931 yılından be- gazetecilere §ik&yctinde: 
y,_ kıları (Nezihe ve arkadaşları) 20,15 - 20, No. . n 4~terin içinden kör! diye mınldandı. söylenmeğe koyuldu. • . k ,_,_. 11 16 50 ri uyuyamadığını, uykusuzluk hastalığın- - Rica ederim, etıôba cemiyeti bir Sonr d ksel A .1 d v b k y 30 Hukuki konuşma. Huku illllllll yay- No. . 

a a sesini yU tü: - 51 za e, eger sayın aş anım or- .. · ı·ı l!.t.. ZAHtnr, do.n çok muztarip olduğunu iddia etmİ§· İ§ beceremedi. Anla§llıyor ki bu hutalı-
oğl ı d kik d · · efakatiniz" , ma kurumu uyelerınden Ce a Agcuı,ay- ıu;, 

- um demek bana inanmıyorsun. govan şu a a a sızın r şe-1 . . ".375 · B ı Fi · d d v t v b'I · ı N ı b · iJ!t-
f
. zh lduğ h b a1s ni hakları tapuya tescılinden sonraki 72 çuval buğday a tır. u zat as en onna a ogmuş ur. gı ı mıyor ar. e o ur, ana son ıy ~· 

- Zannedersem, bana olan sevgini% re ıne ma ar 0 umu a er a ne ı .. k da 4.375 lşi icabı yedi seneden beri gece iılerinde leri §U olıun, beni ıstırapsız bir illçla öl· Biıi Yanlı• yollara sevkecliyor. Benim kadar sevinir. hukuki neticeler. 20,30 - 21 Tu: musl- 8 Çav r 
l):ıı_, • "'" b k h if k ka kisi ve halk şarkıları (Salahaddin ve ar- 13 çuval Nohut 6.50 çalıımaktl'I, gündüzleri iıe hiç uyuyama· dürsünler. Ben de kurtulayım. lıterleree 
ı..l!.\4l5. e karşı bir sevgi beslemekliğlın im- morover u sırnaşı er e arşı · Ş· ı · . . 7 25 - 1-tad B d · d f t tt' ık dil · · 1 · · '.J tın' 
"'4ll1Sl1dır. Ancak onun sevgisine inanır tarını çatmış idise de Yorgovan ismi kadaşları) 2:.- 21,15 Aıanskhaberlerı, 21, 6 K. Darı . ;~in, ı:vin~e~i a;::~::eı:~ :i::~a ~~: ğ~:e d::n~irv~ı; v:i~~n v:~:n~ a!~: 
&ibi görUnUyorum. Lig tE!§killtı ona kar- onun çehresini <leğiştirmeğe kMi gelmiş- 15 

-
21

•
55 Stud~;;;~;~.estrası. ~~~ ~· ~pala t 46!:

75 yatmı§, odaya hariçten ziya girmesini tıraptan kurtarsınlar. 
~ bUyijk bir sadakat besliyor bunun için ti. Adamın maksadını öğrenmek için he- ~~i::!:atı· · 312 b~ya Pam:u 34 45. menetmiştir. Bu suretle gündüıleri uyu- Şimdi etibba cemiyetini alakadar edeo. 
~\n/etll bir ordu ile ve kral olarak Pa- man sordu: · 36 ton Pamuk çekhleği 2.60 yacaiını ümit etrnipe de buna muvaffak sual budur: 

llrinceye kadar ona boyun eğmek! - Reis Yorgovanm seni bana tavsiye olamadıgvını biiyu .. k bir teessürle aörmü-. - Istırap çeken, devası bulunamıyaı1 ın ı. 12,30 Plakla türk musikisi, 12,50 Ha· -------------- .. -s "' 
ec11uriyetindevim. intikamımı sonraya eylediğini mi söylemek istiyorsun? ikis B d tu··r. nevi anla•ılamıyan bir hastalıkla malAI b ,__ , '{ vadis, 13.05 plakla Türk mus' · l, 13.30 y ~ 
ıra'UIUlııyun. Bu siynset yolunu siz ba- - Hayır ... Böyle değilse de buna ya- eyaz SQTQY Q B. Daikopulos, aece i•inin hayatını bulunan bu hastaya ıııhraptan kurtarm-" na öir uzı kd t Muhtelif plak neşriyatı. • .w ~ 
O etmediniz mi? l d d . . 1 kın bir şey ... Aman sus u an ça - Akşam neşriyatı: BAŞTARAFI S tNCl SAHiFEDE mahvettiğini gömüce iıinden istifa etmİ§ için öldürmeli mi, yoksa ııtırabını umt< 

,_ nun şimdilik yem n en önmesı un-, lıyorum. zif-: araımda bir tan.,ai de L-u saray- fakat büyük bir hayretle artık geceleri malı mı) 1tal1Sızdır. Papas masanın üstünde duran barda- ..... uc:y 
18,30 Plakla dans musikisi, 19 Mando- daki milli mabedin bekçiliğidir. bile uyuyamadığını görmü§tür. --------------~ - Ya bunun aksini ispat edersem? .. ğı şarapla doldurdu ve gözlerini süze- B 1• . ._ d ,_ d' · · · 

Y 1 lin ve K.itara: Zekeriya Tavman, 19,30 Bay Rooaevelt'in misafirlerini davet u e ım vazıyet 111.ar§ısm a ~en ısı ıc;m liıl Ytmlinden evvel oldu~ gibi bu- rek: d k t .. 1 t 
11111...;. 1 Konferans: üniversite profesörlerinden etti~ ikinci katta Amerika kanunu es&• son çare o tor ara muracşat o muıı ur. -.ı de seni öldürmek istediğine dair ve- • - Sizin ve Liğin selametine! müstebit • 5 • o k ı k d' · ı b h h t 
i.\ı.. • 1 Akif Şakir (Iklim tedavisinden maksat ıiainin orijinal metni ile Amerikanın iı- 0 tor ar en ı ıne sap u ranı aı a· 
•rqıar gösterirsem ne yaparsın! 1 hüklimdnrm ölümiine! diye mırıldandı. 

1 
w • d' · d · ·r k tm' ı 

1 
nedir? Bu tedavinin faydaları ve 'tat- tiklal be annamesi saklıdır. Bu iki vesi- ıgı mevcu ıyetın e ıttı a e ış er ve 

- O zaman başına gelecek felaketi Morover titredi. Pap:ısa doğru eğile- kanın t,.;h'ır edildiğı" dolap renlı:l'ı ve hu- asabını kuvvetlendirici bazı ilaçlar ver-e. qrı.;::--un! Yıldırım gibi kafasına iner rek y.avaşca sordu: biki), 19,55 Borsa haberleri, 20 Sadi Hoş- '"% 

~ k d 1 t af ndan türk mu - b" mi k tur Roo••velt miıılerdir. Bu da para etmeyince uyutu-hA-alarım. Bunun için de gözünU tac::- - Bunun için mi,Belovaya geldin? ses ve ar a aş arı ar 1 • !Usı ır ca a onınmUf • ..... 1 
~-k :.- kıl 20 30 H r b • 1 d tlil · · b yr--t.::..-1 cu ilaçlarla kendisini tatmine kallcı~mış-t.n esirgemi, v~ zabitle~.· den bir "kaçına • Panas parasız .ziyafete konmak eme- sikisi ve halk şar an, ' ava a- u eser ere ave ennm a -.u.Ll6u• • 

.., t' .. 20 33 x R' t afı d lb k • · h' b" fır ka lardır. (Gizin başını bana gatirini.z) cmriru.· ver-. liyle (!Özlerini kırıştırdı, Morover bunu poru, ı . umer ıza ar n an arapça ce etme ıçın ıç ır sab çumaı. · 
Jl\A,_U "-"•· t "i' ~ ld s 1 söylev, 20,45 Semahat Öz.denses ve arka- Burada mevcut olan altın kaplı defter- Şayanı hayrettir ki bu da b.eklenen ne-~ 'ğim .ıouidir. sualinin tasdiki manasıµ,a ~ ı. ır arı · · · · ı ı ld w ·ı· ı ı 

il..: · ' 3 1 t af ndan tu"rk musikis' 1 ve halk d• zı'yaretin' tan'hı· ve devam -u"ddet'ı tıceyı verememıştir. §Ç a ıgı 1 aç ara - vyle ise bMa Uç gÜn izin \;erl.niz. elde etmek için acele harekete geçmek oaş arı ar 1 .. ._ 
latA;J, · tr · · 'k ' ,_,_ · d c:arkıları {saat ayarı), 21,15 Klagk türk tesbit edilmiılir. Amerikanın istiklale derin bir uykuya dalıyor, fakat uyuya- J. KALOMENI 
"Ul~z delilleri geı.ireyim. lüzumuna kanidi. Çün ü seJUL gün en ~ d B d d · b' k h l' 

· ' 'k' · Ok Nurı· HaW R-at ke '-avu .. tux.w. minden berı' bu deftere :....... mıyor u. u sa e erın ır uy u a ı - O zaman sen de ne· olacağl.ıii g()..: beri ihanet yoluna sapan Morever Gitln musı ısı. uyan ' -:.- - K y & .. ·-· .. ._._ 
Gazi Bulvarı - Borsa sarayı 

karıısında : Telefon No. 3402 
IZMIR 

i'UraUnı.:. .. ölUmün'ü tacil etmek ve cebindeki bono- man, Kemençe Kemal Niyazi, Tanbur lanna koyan . dünyanın en maruf ıahsİ· idi. Dalgın ve mecalsiz kalıyor. Kafası, 
D .. ·u·· Turan Kanun Vecihe Ney "'ev etlen· ar•smda ı'mza sahı"bı" olmak bu"- muhayyilesi işliyordu. lliicın tesiri geçin-

- "1.u.e "'"ıl •o zaman~'çbk ihtiyatlı dav- yu tahsil eylemek emeli.le kalbi çarpı- urı 1 • "" - Y ~ 
~~ ..,,, cı T b Ref'k K yük b'ır ,,...reftir. Bunun . 1•..;.,dir ki her ce kendisine geldiği zaman bir saniye hi-tatunak lazımdır. Blişey yokmuş gibi yordu. . fik, Ut Seuat, an ur ı ' emençe r ,,-. 

itWh.L• 1 1 b 1 Fahire, Ut Cevdet Kozan, Nısfiye Sala~ resmi ziyafetin davetlileri bir kerre bu le uyumadığını farkediyor, daha da kuv-
Her cins el ve elektrikle 

müteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi
natlı olarak tamir edilir. 

--6\üUCanlıl~ı elde'tı bıra.kinamıık, zama-i Şarap bardağının doltnasiy, e oşa - d" .. d 
} dd. C d 21 50 Orkestra ·.,2 4:: mı'llı· mabedı' zı'yaret etmeg-e can atarlar. vettcn uşuyor u. rıtnı beklemek, · onun taraftarlarından ınası bir · oluyordu. Morover birbiri ar- ıa ın an an, • '".:o 1 " 

bt,., b1_,_, ydan 11 1 uh t b Ajnns haberleri, 23 Plakla sololar, oı~a Atina etibba cemiyeti, bu ~ay~nı hay-
:ır u-J.Sinin ktırttılmasına rne ver- kasına sıraladığı sua ere m a a ının A • l B d' • ret hastahğın meslek namına tet,kikini ele ı 

lllettıek t•zımd·". Bize bir ikinci Senbar- Belovaya gelmesinin sebep' lerini ögr· en- ve operet parçaları, 23,20 Son habc.de,ı:. mıra yr ln 11 
" ıılmıı. hastayı bir hastanede etibha cc-

tebn.i Y'npmak va-•.fesı• du"c:üyor. Yaşa- meğe l'"A}tc:ıyordu. Papas her şeyi anla- AVRUPA ISTASYONLARI: Kutup se.rerı" Devair için 
kaydedilir. 

daimi abonman 
... uı "' ır-.., Tı miyeti adına tedaviye ba§lamı~tır. Bü-

lllak istiyorsanız §U Uç Lorenli ölmeli- tacağını fakat karnının aç bulunduğunu 
dır. ~en icap eden tqübatı alacağltn.\ söyledi. Morover heman ayağa kalktı: HAF;"IF KONSERLER: New· Y ork 19 - Bodondan bildiri-
l'alnız emir vermek vaillesi siz\ıı' ola- Geliniz dedi. 6,·15 Pi<\ris kolonyal: Plak ,konserL ~~() liyor: Amiral Byrd, önümüzdeki 1939 
ctktu-. Allaha ısmarladık evlAdım. Söz.- Kapıya <loğru yürüdü. Papas onu ağır Berlin kı~a d~lgası;. Hafta sonu konseri, senesinde cenup kutubuna üçüncü sefe. 
le~ eyt. dilşUnilnilz. Hcr§eyi ölüm ko- aÇır takip eyledi. Yolda Morover ona di- (8.lS devamı:) 12.15 Berlin kısa dalga- rini teriİp etmek niyetindedir. Byrd ae
kan 'l\nanıia bırıikıntt. ' y6~u kı~ · · sı: Musikili JYe .mi:zahi ne§riyat. 13 Bcr- ferine küçük Amerikadan bqlıyacakhr. 

Bupla.rı s~yli,Yen Kl\t+?fh,ı ynva~ y~vaş . _ Doswy_ı;,se~ lnyık olch,\ğlm derece- lin kısa dalgası: Hafif musilP {14,15 de· Mqhur ki§if cenup kutbunun medıL-1 
kapıya doğru yUrilmüş ve gözden kayb- de ağırlıya bilmek için daha iyi bir lo- vamı) 13,15 Bük~ş: Plak konseri (14-, bölgelerine tayyare veya traktörle nü- t 
01~.... H · · d - k t l k .. ·· ,,. 25 devamı) 14,15 Pnris kolonyal: K.onscr fuz etmek ve bu yüzbinlerce millik ara· ~-v.u. eyecan ıçın e sogu er er .?ntaya ~~~ur~ce&ım.. . . .. 
döken lhnri' saaUn gece yarısıriı'wrdu- Yalnız beni bir koç_ adım gerıden ta- nakli. ıs Keza. 17,45 Berlin kLScı; dalgası: zinin hakiki vaziyetini teshil için uzun 
~u.tıu diiı'ter1Cen kendi kendine mıriİdiı.n- klp ·~t. 'ÇünkÜ 1k~mizi' bir a;ada .görıne~ Hnlk orkestrasL.18,30 Peşte: Radyo•.or- müddet cenup lcutubunda kalarak mete-
dt: ' - ' · · l~ricl iste~~n\.. Anlayorsun ya! · l!::estrası. 18,50 Beıılin kısa dalgası: .lfulk orolojik arqtırmalar ve ıobservasyonlar I 

- Gece yarıSı ... ::S\J. saatte öliiler me~ • ',.:,. Nası1 anlamam, ha
1
ydi Siz ileriley.i- kooseıi. 19,15 Varşova: Ispanyol dans-.- yapmak niyetindedir. Amiral Byrd ce· 

taraan çılCUlat .•• ~~lfa biraz ewet bu! niz'ben de arakadan gelirim'. ları ve şarkılar. l!>,45 Peşte: Çalgılı Çi,, nup kutubunun buzlu çöllerinde 1929 
hıda 1tonUŞaiı anmı mı! Yoba mezardan Ortalık iyide'n iyiye' kara~mıştı. Belo- gan orkestrası, (Reviy akşamı) 20.30 Ro-; Ye 1933 de •en büyiik tehlikelere göiüa 
Çtkın14 bir ölU mil idi? v~nın dar sokaklarını sis kaplamıştı. Ev- ma, Bari: Karışık musiki. 21.15 :Bilkrcş vennifti. 

o· bana ölmek veya <;ldlirmek 
1

latım l~rine dön~n şehiı:lil~r, Kralın sarayınıı r~dyo orkestrası (Şarkı!~) 21.30 Flo- C7..Y.x; ~77..77..t7Z7...ZZ7.7.T...T/.7.7.z:n 
diyordu. .. ' koşan si~~orlar gölge gibi gelip geçiyor-, rans, Napoli : Karnaval programı. 22. G il H ti 1 

Bu sırada uzaktan boğuk bli- ses işi- Inrdı. Papas şu gelip geçenlerin fener- Florans, Napoli: Hafif muşiki konseri.. oz 1 ımı 
dUdi. Sanki aı.ıarda birisini boğuyorlar· lerinden istifade ederek Mo~overi takip 22 Peşte!. Çigan orkestrası 23.05 Peşte: 
~l. Saçları dim dik oldu. c1rafı dinledi. eyleycbiliyordu. , . Çigan orkestrnsı. 

u boğuk sesi hlr daha işitmedi. Şato Morovcr hem yürüyor hem de keneli OPERA, OPERETLER: t r 

derın bir sessizlik içinde bulunuyordu. kendine söyleniyordu: 12 Roma kısa dalgası Opera musikis\; MiT AT QREL 
~ rnUtlılş bir korku içinde kalmıştı. _ Eğer şu ahmak herifte bazı evrak 15.15 Milfuıo, Torino: Mozartm, Figaro- Adres _ Beyler Numan zade 

u hırıltıyı kendisinin çıkardığı zannı- mevcut ise onlardan hemnn ihtiyar kra- nun düğünü operası. 21 Varşova: Jobann 
na 22 ' sokağı Ahenk matbaası yanın-'- dil§tu. Boğulan kendisi idi. Oturduğu liçeyi haberdar edeceğim. Ya Giz daha Strauss'un cVienervalzer• opereti. d N 

23 "'01tuğ b ld k 1 1 ld k Roma, Bari: Luisa Miller isimli opera a. umara: dı un üzerine düşerek ayı ı n - evvel davranıp Kra ı ö ürece .. veya- Muayene saatleri ı 10--12, 
· hud Kral onu ortadan kaldıracak ... Her piyesi. 15,30 _ 17. Telefon: 3434 
lildiselcrin cereyan cylediei pazar ge- iki suretle de hükümete karşı büyük bir ODA MU31K1Sl %1C.7.Zf&r/'L:r'./.Z7,ZT.'~ 
~ §ehrin diğer bir köşesinde büsbütUn 1 hizmette bulunmuş olacağım. Mutlaka 17.15 Roma kısa dalgası. Oda musiki- SAUHLt iCRA MEMURLU-
""tl§lta bir vaka geçiyordu. Saat <ıört bu- bir mevki sahibi olacağım. si konseri. öUNDAN : 
:~ sularında karanlık basmak üzere Morover pek te yüksek sınıftan olmı- RESITALLER: Kadri Ekeye 118 lira borçlu Ka-

en Jakubcn manastırının kapıcısı olan yan bir lokantanın önUnde durdu. Esa- 12.15 Roma kısa dalgası, Halk şarkı- rayahti köyünden Halil oğlu Hua-
~"Pas şehre gelmişti. Bu aoam Yorguvan sen kendisi burada yatıyordu. Papas ge- lan. 16.45 Berlin kısa dalgası : Japon nın köyün boya yeri mevkiinde ıar· 
lltafından DU§es Dö Mont Pan.:;iyenin lince ytizünü buruşturdu. Sen Matyo Toyamasu tarafından piyano konseri. kan kara Ali ve Himmet oğlu Hüse
~~ bir vazife ile gönderilmişti. Ken- lokantası ona daha iyi görünmüştü. Pa- 18.15 Varşova, Piyano konseri. 18.lS yin veresesi garben Halil oğlu Mev· 
<I ı d.in muh~belerinde tanınmış hay- pasın yüzündeki memnuniyetsizliği se- Berlin ;kısa dalgası : Piyano - şarkı 19. liit yenicesi timalen Kara Hüseyin 
tıı\lllaı-dan biri idi. Jak KleIDDını geç- zen Morover dedi ki: 30 Berlin ~ısa dalgası Ağız armoniği 23. oğlu Ali ve losmen Himmet oğlu 
ı eıtıek için otellerde glizel genç kız- - Sen buuranın görünüşüne aldanma! 30 Milfuıo, Torino, Şarkı resitali. Hüseyin tarlası ve cenuben Hüseyin 
g~~.e~Ien~ eğlene yedi günde Belvaya Sana ldyık olan ikramı yapacağım, hay- DANS :MUSIKISI: oğlu Süleyman yeri ile mahdut kay-
d e .... ,l!§ti. ikinci teşrinin sisli bir gecesin- di içeriye gir, katırını ahıra çek, şu salo- 10.30 Berlin kısa dalgası (Sabah dan- den tarla halen yedi dönümü bağ ve 
ile ıeh~e gidince kendisine göre 'bir otel nıın dibindeki üç numaralı b~nim odama sı) 18 Peşte (19.15 devamı) 22 Uyipzig ve on dönümü tarlanın bağ inamı
~ ~aga koyulmuştu. Sen Matyonun ida gel? • (Radyo balosu) 22.3() Peşte (Pıakla) 23 nut beher dönümüne 35 ve tarlanın 
Ço~llldeki bir otele girdi. Lokantada bir Papas Timote, Moroveri t~ip eyledi- Varşova 23.05 Bükreş ( Plakla ) 24.15 beher dönümüne on lira kıymet tak-
td. asıltadeler kafaları çekiyor, hizmet ğine pişman olmu~, içine garip bir sıkın- Mi!Ano, Torino. dir edilmiı olup bundan Hasanm 12 
le~n 'kızlara takılıyorlardı. Bu asılzade- tı düşmüştü. Parasız yemekden de vaz MUHTELIF: hissede sekiz hissesi 28/3/938 pa-
&av n arasıra üçüncü Hanriye küfürler geçemiyordu. Nihayet aldığı talimata 19.10 Roma kısa dalgası ve Bari Mu- zarteai saat on dörtte açık arttırma 
~it \lr~.u~Iarı da görülüyordu. Burasını uydu. Uç numaralı odaya gireli. Te'lc başı- sikili arapça neşriyat 20.3() Bari Türk- suretiyle Salihli icra dairesinde aah
tı.._ gurUltülü bulan, Kendisine yak*" na burada bir saat bekledi içindeki sı- çe musikili program. 21.15 Bari : Rum- lacaktır. Şartname 23/2/938 den 
~~Yan papas başka bir otel aramak kıntı bUsbütün arttı. Haydutluk zama- ca haberler, Elen musikisi. itibaren 912 dosyamızda her keain 

?nas 
1
• Lakin birdenbire altı kqilik bir nında bellediği küfürleri savurmağa ko- a.ı•r:ı•r:::ez::aawır:ıı1:nz••11:zn+•ııa&'!Ci!P.!'.l-.B .... ~,ı;.:am•'!• görmesi için açıktır. Gayri menkul 

trk arı.ın başında yalnız başına oturup yuldu. Hatta Moreverden de şüphe et- üzerinde bir alacak ve hak iddia 
~ul\:d~1a~nı bekliyen bir asılzade cö- meğe başlamıştı = Foto Kem a 1 edenler varsa yirmi gün içinde ev-

•lıştı. Kendi kendine söylendi: - Acaba ne Marki ve ne de Baron rakı müsbiteleriyle icra dairesine 
!:{~~~ ... Ne görüyorum? Bu zat büyük olan bu adam benimle alay etmek isti· Hükümet karşısında Mollazade müracaat etmeleri li.zımdır. Aksi 
~l lll~ en sadık dostu M?rover de- yen bir serseri olmasın? diye mırıldan- han birinci kat No. 1... takdirde haklan tapu siciliyle sabit 
Atont ı. Vallahi o ... Bundan Düşes Dö dı. Bu sırada parmağı dudaklarında sil- 1''evkalade naturel, ve normal poz- olmıyanlar pavlıqmıt.dan hariç tu-
t~ ... h·i"a:1siyenin nerede olduğunu öğ- kutu ihtar eden tavrı ile Morover oda- lar, Kart ve ağrandismanlar, gayet tulacaklardır. Gayri menkul mezk\ır 
İta 1 ırun. ya girdi. Yine işaretle papası arkasından· ehven fiatle öğrencilere yüzde 25 gün ve saatte muhammen kıymeti-

lı~ar:{anını civardaki bir falakaya bağ- yürümeğe d~vet eyledi. Otelin bir çok tenzilat vesikalık resimler hemen nin yüzde yetmiı bqini bulmadığı 
l'arı.1n Yılışkan bir vaziyetle Moroverin kapılarının açık bulunduğu bir koridor- verilir. takdirde en son arttıramn taahhüdü 
~o~ Yaklaştı. dan geçerek diğer bil' odaya girdiler. Bu- 1 - 10 S.7 (261) baki kalmak ıartiyle arttırma on bet 

~e da~~r. Jakubenler reisi Yorgovan rada Timotenin yüzü gülmeğc başladı. ~ZLnz7.z.zzn cm ua; 2i& gün daha temdit edilmit olup on be
«-aPllsı k teınas halinde bulunduğundan Gözleri parladı. Filhakika burada enfes elti. Gördüklerinden gözleri kamaşan tinci günü ayni aaatte en çok arttı-
~Pas olaylıkJa tanıml§tı. • • • (bir sofra hazırlanmışlL Morover bilyük Papas dedi ki: rana ihale edileceği ilin olunur. 

fevkalA.de n~ lçnde Morovere &ir teklifsizlikle kendiSln1 sofraya davet - 'BlTMEDt - (350) 

HoROS 
Markuma Dikkat 

KABIZLIK · 
HA21MSIZLIK 

MI.DE 

ŞUBESi 

MRRKKZI : BERLl.N 
Almangada 17~ Şube•' Mevcaıiar 

l:)eı maye ve ihtiyat akçeal 

165,000,000 Haybemark 
Türldyede Şnbeleri ~ lSTA~BUL ve lZMfH 

Mııur<la Şubeleri : li A Hl RE ve lSKENDXIU Y n 
Her törlil banka muaroelAtnı if1& ve kabul fldM - •• Nazilli Pamuk ıslah istasyonu mu ... 

dürlüğünden: 
Saf Akala pamuğu satışı 

Nazilli pamuk üretme çiftliğinin 937 senesi Saf Akala pamuk 
mahsulü apğıdaki tartlar dahilinde satılacaktır. 

1 - Müeaaesenin bu sene mahsulünden ıali.h kısmına ait 
932 kiloıu A markalı ve 1927 kilosu B markalı olmak üzere ce
man 14 peresede 2859 kilo saf Akala pamuğu kapalı zarf uıu
liyle satılacaktır. 

2 - Satıf 11 Mart 938 Cuma günü Nazilli mal müdürlüğünde 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Verilen fiat muvafık görül
düğü takdirde ihale sözü geçen günde saat 11 de olacaktır. Ka· 
nunun tarif ettiği ,ekilde hazırlanan teklif mektuplarının o gün 
nihayet saat 10 a kadar Komisyona verilmesi lazımdır. 

3 - lhaleyi müteakip müfteri bedelini tamamen mal sandı· 
ima yatıracak ve mal sandığı makbuzunun ibrazında mal mü~· 
teriye hemen o gün müeaaeıenin anbarında teslim edilecektil'. 
Mütteri malı üç gün zarfında müessese anbarından kaldırmağa 
mecburdur. Aksi takdirde kat'i teminat irat kaydedilecek ve ma
lın kaldırılmasından imtina olunduğu takdirde yapılacak ikinci 
satıtta vaki olacak zarar ve ziyanı müıteri tazmin edecektir. 
ihtilaf vukuunda merci Nazilli mahkemesidir. Mutat veçhile her 
pereıenin kanaviçe ve çenberi aaf pamuk yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 82 liradır. 
5 - llan dellaliye pul gibi resmi masraflar mütteriye aittir. 
6 - Malın nümunesini görmek isteyenler lstanbulda ve tz. 

mirde Ziraat müdürlüklerine, Nazillide müeaseae müdürlüğüne 
müracaat edebilir,ler. 

22 '2,L.<.4--2--6 553 (322) 
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ELEKTRIK

MOTORLE R1 

Sanayide Siemens Motör ve 
malzemesini kullanan rahat eder . 
M. TEVFiK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları deposu 
Pqtemalcılar 77 /79 

Telefon : 3332 

'-~-------ı 1 lZMlR BELEDtYEStNDEN : 
~ - Senelik kiruı 60 lira bedeli 
muhammenli Güzclyahda Tramvay 

caddeaindeki benzin aatıı. m~lli I 
bqkitiplikteki §&rlnamesı veçhıle 
11 /3/938 cuma günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edilecektir. 

lftirak için dört yüz elli kurU§lu!. 
muvakkat teminat makbuzu ile söy
lenen sün ve aaatte encümene geli
nır. 

23 - 26 - 4 - 8 577 (336) 
- Dokuz yüz yetmi§ iki lira kırk 

altı kuruş muhammen bedeli keşifli 
Yalı caddesinde 4 ve 5 .sny?lı ndalar 
arasınd:ıki 15 ve 15/ 1 sayılı depo
nun enkazı müteahhide ait olmak 
üzere yıkılması işi başkatiplil.teki 
§artnamesi veçhile 1 1 / 3 / 938 cuma 
günü saat on altıda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. 

lıtirak için yetmiş üç liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile söylenen 
yün ve saatte encümene gelinir. 
23 - 26 - 4-8 578 (335) 

F ınn, Hamam ve emsali bacalı 
binaları bacalannm, bu binaların 
bulunduğu noktadan azami elli met
re muhiti dairesindeki en yüksek 
binanın en yüksek noktasından iki 
metre daha yüksek yaptırılması icin 
talimatnameye madde ilave r.dilmi! 
tir. tlin tarihinden mu!eberdir. 

616 (354) 
54 5 2 &d mWWW?Jıı:!d"1~-fl -•fiil!. 

Paris fakültesin en ıp oma ı 

oı, tablplerl 
Memleket lınstn11rsı dtş tabıbı 

Muzaffer _Eroğul 
VE 

Kemal Ç ~tinda~ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T e!efon : 3921 

Q~~Al(JA~ o . , ,~ 

~ 35WATT ~ 

OSRAM 
D 7'o voV. 

ot."'ALv"7 
""O 3 5WATT ~").. 

Ampul üzerindeki marka, 
ziya kudretini ve istihlak· 
edilen vat mıktannı garanti 
eder. Her vata· mukabil da
ha ziyadar bir ışıkl veren 
Osram [I ampullerini ~ alır
sanız daha ucuz bir ışık 

elde edersiniz. 

8" ._. __ 1119i:O::._.S gA._:.M~------------· 

oa 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak, temin_ eder~ 
05 WWWC!ZQfW &LE&& 2 

ö KSORE.11.lLERE VE 
GöCUS NEZLELERiNE KATRAN HAKKI EKREM 

.,LJiittS 4 -ISFRIM 

Daim on 

No. 9260 No. 9360 
DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli ve 

üç yüz metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Ayarl:dır. 
Bu fener ucuz olması itibariyle çok satılmakta ve takdir ~dil

mekedir. Geceyi adeta gündüz yapan bu fenerlerden çok istifa
deler yap:lmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir mahluku diri diri tı,ttmak mümkündür. 

1 Z Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lımirde Halkapınardadır. 
Verll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba,, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hemevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucatına fa,ktir. 

1't~lefon o. 221 l ve 3097 
'I'.~I .-ı·at adresi : Bayrak Jzmir 

Denizli defterdarlığından: 
Denizlide lktısat Un Fabrikası tarafından lzınirde Kartal tica· 

rethaneai sahibi !amail Hakkı Ulukartal namına gönderilen 50 
çuval irmik için verilen 7 /2/938 tarih ve 3791/48 Nu. lı nakil ve 
ifraz tezkeresinin kaybolduğu Denizli İstasyon tefliğinden bil
dirilmit tir. 

İkinci nüsha verileceğinden mezkur nakil ve ifraz tezkeresi as-
lının hükmü olmadığı ilin olunur. 612 (356) 

~ - -

EYLUL 
Baharat Deposu 

Sctyın müfterilerinden gördüğü çok değerli ilgı üzerine çetir 
lerini arttırmıf ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi t~•.: 
mıt HASA~ ECZA DEPOSU müstahzeratından;. ~ocuk ve ıb~ 
yarlarımız ıçin öZLO UNLAR, teker haataları ıçın GLöTE 
unu, ekmeği ve sairesi .. Methur LiMON ÇiÇEKLERi ve nıubt~ 
lif kokulu kolonyalar ile esans, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ..,e 
çefitli tuvalet efyası, ÇiL iL.AÇLARINI lstanbul 'iati üzerine ••· 
tıfa koymuftur. . 

Zengin çefitli dit fırçaları, dit macunları, garantili dövülınÜfı 
paketlenmit baharat, yeni mahsul ıhlamur, salep .. 

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

'"iT]'7 .• ~------------.-.-.....-1Wllf6~ 

Bayanın hakkı T&r 

RADYOLIN 
Ditleri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve u;:. 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dit macun; 

Sabah öğle ve ak,am her yemekten ıonra günde 3 Je a 
Ji,lerinizi I ırçalayınız. 

L 

lzmir ve civarı Telefon Türk aıı0' 
nim şirketinden: . .,. 

Esas mukavelenamemi~in 22 nci ve Ticaret Kanununun J611~i ci maddeleri hükümlerine göre, fİrkt:timiz hissedarlar h~ii 
umumiyesinin 31 Mart 1938 tarihine raıtlıyan pertenıbe ıııJI• 
saat onda lzmirde Doktor Hulusi Caddesinde Kardiçah ti•_.-.· 
da 65 numaralı dairede alelade surette içtimaını yapnıak 91e cJ• 
ğıdaki ruznameyi müzakere ile karar v.ermek >Üzere toplan• 
alakadarlara ilin olunur. 

Çünkü %iyasi gözdeki hassayı kama.tırır, tavsiye ederiz. 
lzmir vilayeti defterdarlığından: 1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması 9/e , ••• 
Harsa Mehmet Zeki varislerinin veraRt veraisinden olan borç- diki, . .,, • ..,. 

Müzakere ruznamesi: 

il Daimi encümeninden: 
Kültürparktaki vilayet pavyonu terasının tecridi 944 lira 13 

kurut açın tutariyle 15 wün müddetle açık eksiltmeye konuldu
iundan isteklilerin 2490 sayılı yua hükümelerine ıöre hazırla
yacaldan temin•tlariyle birlikte 14 Mart 938 Pazartesi .. • -

larının temini tahsili için tahsili emval kanununa göre haczedil- 2 - 1937 yılına ait bilanço ve karu zarar hesapl~ırl~ ete~ 
mit olan Haıan Hoca mahallesinde Kuzu oilu çartısında 43 ~ 45 terin ve tmettuabn tevzii hakkında idare meclisi teklıfııun 
ve yol bedesteninde ki.in 50 sayılı ıayri menkuller üzerindeki ve tasdiki ve idare meclisinin ibrası. 
hi11eleri tarihi ilandan itibaren 21 Pil müddetle müzayedeye 3 - Bir mürakip seçilmesi ve ücretinin tayini. . . )le)'.aİ 
çıkarılmıtbr. 4 - Hükümetle imza edilen satıf mukavelenames_a:!l~ 

Almak ve a&t11.-urtJarmLiiimmıııWL.UlleJreııLler1.1Lı.AiettermU'.llk--1.-..unllUllDU1:e.v.t-.aır.zı.___ IJara Jl.eoı• 
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TURll 
TURAN rabrikalarr mamulAtıdır. Aynı zamanda 1 uran 
tıatalet aabunlarını, traş aabunu ve kremi ile gllzellik krcm
leriai kuUanınıı. Her yerde ıatılmaktadar. Yalnız toptan sa
latlar için lr.mlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'f Akyazılı ye J. C. Hemaiye mliracaat ediniz. 

Poata KuL 224 Telefon 34CSS 

Saç Eksiri 
'-Saçların dökülmesine ve kepeklenmesioe mani olur. Komojen 
a-ı:laruı köklerini kuvvr:tlendirir ve besler. Komojen saçların 
l\o •••dır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
1l'lı 1110ien Kanzuk ıaç eksiri maruf eczane!er!e ıtriyat mağazala-

' da bulunur. 
ş ................ ~._ .................... D. 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

AtM** 

OSMAN!YE 
Sirkecide 

Q ___....LA iM> 

'1tr:'i.Jki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelciıi BAY 
llt,~ k TFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareaiyle bütün Ea 
Ot~n . endisini sevdirmittir. 

'-ı-1,.. erınde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
Q· • 

~ 1husuıiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
uda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

=-----.-.m~;m~~~~·~ 

Fiatı her keseye elvenill. 
B'1rük radyoların evsaf' 

· ve kudretini• · 
Lüks chterltlJ 

bir racl,o ~ . ' 

1 . .SPARTON 
~· .. ua~ll:EIC: ' 138 MODELi . 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler 
SÖKE: Süleyman Zeman AK.HiSAR Hilmi Faiz 

,,. .. : - . . 

H~r işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cioı k&mDr perakende ıuretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde sahlmaktadır. 

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

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

D EUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m. b.H. Vapur acentası 

BlRINCl KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL. 2443 ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
LUerman Llnes Ltd. BREMEN 

LONDRA HATI'I 1 DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A G. 

ra, Hull ve Anversten geUp yllk çıkara· ERNST L-M RUSS vapuru 17 tubat. 
cak ve aynl zaman& Londra ve Hull ta bekleniyor. Rotterdarn için yilk ala-
lçln yilk alacaktır. caktır. 

Cl'l'Y OF OXFORD vapuru mart ip- ADANA vapuru 18 şubatta beklenl-
tidasm& Londra, Hull ve Anversten yor. Hamburg ve Bremen için ylik ala· 
geUp yUk çıkaracak ve ayni zamanda caktır. 
Londra ve Hull için yilk alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT-Hamburt 

LlVERPOOL HATI'I GLtl'CKSBURG vapuru 8 martta 
MARDtNtAN vapuru 5 şubatta Li- beklenlyor. Rotterdam, Haınburg ve 

verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- Bremen için, yUk alacaktır. 
racak. SERViCE MARmME ROUMAIN 

MARDlNlAN vapuru 20 şubatta ge- ... BUC~T 
lip Liverpool ve Glasgov için yük ala- OITUZ vapuru 22 şubatta bekleniyor. 
cak. Köstcnce, Galat.z ve Galatz aktarması 

LESB1AN vapuru şubat ortasında Ll- Tuna limanl""'t lçln yUk alacaktır. 

verpool ve Svanscadan gelip yük çıka- DUROSTOR vapuru 18 martta bek· 
racak. itmiyor. Köstence, Galatz ve Galatz ak· 

DEUTSCH LEV ANTE - LlNtE tarması Tuna limanları için yUk alacak· 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg tır. 

Bremen ve Anversten gelip yUk çıka- JOHNSTON VARREN LlNES 
racak. LIVERPOOL 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- INCEMORE vapuru 27 şubatta bek· 
den acenta mesuliyet kabul etmez. Jeruyor. Burgas, Viyana, Köstence, Su· 
• *Wll&:t!"I linn, Galatz ve lbrail limanları için yUk 

Fratelli Sperco aıncaktır. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 

Vapur acentası osLo 
ROYAL NEERLANDES BAGHDAD motörU mart ortalarında 

KUMPANYASI bekleniyor. Dieppe ve Norveç için yUk 
alacaktır. 

ARMEMENT· DEPPE - ANVERS 
TRAJANUS vapuru 21 şubatta gelip 

Anvers (Doğru) Rollerdam ve Ham
burg Umanları için yük alacaktır. ESPAGNE vapuru mart ortalarında 
HERMES vapuru 3 martta gelip Burgas bekleniyor. Anvers için yUk alacaktır. 
Varna ve Köstencc için yUk alacaktır. AMERICAN EXPORT LINES 

MARS vapuru 7 martta beklenmekte The Export StE>!lmshlp Corporatıon 

FtNN vapuru 21 şubatta gelip Rot-

olup Rottcrdam, .Amsterdam ve Ham- EXHIBITOR vapuru 20 fubatta bek· 
burg limanları için yUk alacaktır. , lenlyor. Nevyork için }'U.k alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MAIUTlME 

terdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig, Da- DUNA vapuru 25 şubatta bekleniyor. 

-ce~·~~~~------~-~-·~~~~---~-------· ~mar~lim~~ ~~ ~~~ ~&&~~Bn~~~~y~w~ 
ınanları için yUk alacaktır. lçln yilk alacaktır. 

Yazın insan 
kolaylıkla 

kendini 
üşütür! 

daha 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike aJarr.etlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıatırapları da dindirir. 

icabında giinde 3 kaıe alınabilir 

Nazilli Pamuk ıslah istasyonu 
dürlüğünden: 
Saf akala pamuğu satışı: 

•• mu-

Nazilli pamuk üretme çiftliğinin mütedavil sermayeye ait 
1937 seneai saf Akala pamuk mahsulü atağıdaki tartlar dahilin· 
de satılacaktır. 

1 - Müe11eıenin bu sene mahsulünün mütedavil sermaye 
kısmına ait 15927 kilosu A markala ve 40092 kilosu B markalı 
olmak üzere ceman 294 preıede 56019 kilo saf Akala pamuğu 
kapah zarf uıulü ile ıablacaktır. 

2 - Satıt 11 Mart 938 Cuma günü belediyede toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. Verilen fiat muvafık görlüdüğü takdirde 
ihale sözü geçen gün ve saat 16 da olacaktır. Kanunun tarif etti
ii tekilde hazırlanan teklif mektuplarının o gün nihayet saat on 
bete kadar Komisyona verilmesi lazımdır. 

3 - ihaleyi müteakip mütteri bedelini tamamen müeueae 
vezneaine yazacak ve vezne makbuzunun ibrazında mal müfte
riye hemen o gÜn müe11esenin anbarında teslim edilecektir. Müt
teri malı üç gün zarfında müeaaeıe anbarından kaldırmaia mec· 
burdur. Aksi takdirde kat'i teminat irat kaydedilerek ve malı 
kaldırmaktan imtina ettiği takdirde yapılacak ikinci satıtta vaki 
olacak zarar ziyanı mütteri tazmin edecektir. ihtilaf vukuunda 
merci Nazilli mahkemesidir. Mutat veçhile her presenin kanaviçe 
ve çenberi pamuk yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 1596 liradır. 
S - ilin, delliliye, pul, mukavele aibi reami masraflar müt

teriye aittir. 
6 - Malın nümunesini görmek isteyenler lstanbulda ye lzmir

de Ziraat mildürlüklerine, Nazillide müeaseıe müdürlüğüne mü-
racaat edebilirler. : 

GOTLAND motörU 3 martta beklen- IlAndakl hareket tarihleriyle nav· 
mekte olup Rotterdam, Haınburg, Gdy- tunlardaki deflılkJlklerdeo acenta me-

. D t · D · k N ll sullyet kabul etmez. 
nı:ı , an zıg, anımar ve orveç -
mantarı Jçln yilk alacaktır. Daha fazla taCsilAt almak için Birin· 

GUNBORG vapuru 14 martta bek- .:l Kordonda V. F. Henry Van Der Zeı 
lerunekte olup Rotterdam, Hamburg, ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra· 
Gdynla, Dantzig, Danimark ! Baltık caat edilmesi rica olunur. 
limanları için yUk alacaktır. TELEFON No. 2007/2008 

SERVİCE MAR1T1ME ROUMAtN 
ALBA JULtA vapuru 1 martta gelip 

Malta, Cenova ve Marsilya limanları 

için yük ve yolcu kabul eder. 
ZEGLUGA POLSKA S. A. 

LECIUSTAN motörU 15 ınarlta bek
lenmekte olup Anvers, Gdynia ve Dant
zig Jimanlnrı için yük alacaktır. 

tlfuıdaki harckcL tarihleriyle navlun-

lardakl de~şlkliklerden acenta mesuli· 

yet kabul etmez. Daha fazla tafsiIAt için 

İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye bl· 

nası arkasında FRATELLt SPERCO 
VAPUR accntalığına müracaat edilme

si rica olunur. 

Telefon : 2663/4111/4221 
9'1,'W!llliiiiiiiiiiiiii;m;;;;;Wiiiiii----.:~iiiiUii----liiiilii--5::;:;;iliiiiiil;;;;ı;--.--------

~ ,-m Fenni gözliik ,için -

KEMAL KAMiL AK'l.,AŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı Ye çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ailenderik, dubl fuvane 
tatlarla altın, nikel, pili.tin, hu baıa ve sellüloid çerçevo
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, puıula, pertavıız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

. torlan için ıöz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

• 

Norveçyanıo baliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat · eczanesi 

.....:,t:.~ 

.. 
: . ............................................•..•.•................•.. : 
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fEftl ASIR 

A vustury~ Eğiliyor Ama Kırılmıvor 
Şansölyenin sözlerini sağ Fransız gazeteleri • • 

ıyı karşıladılar 

B. Şuşniğin meclisteki izahından Fransız meclisindeki müzakereler 

Bizim tek 'bir cephemiz var Italya ile anlaşma neticesi 
,, 

Bizim aramızda kızıllar, siyahlar, 
kurşuni ve yeşiller yoktur. ,, 

Mühim münakaşalara yol açacak -ve 
iki siyasi cereyan karşılaşacak 

Viyana, 25 (ö.R) - Avusturya fan· 
ıölyesi B. Şuınİg dün Bundesrat mecli
ı.inde beklenen nutkunu söylemif ve bu 
nutuk Avrupa ve Amerika radyo istas
yonlaruım ekserisi tarafından yayılmtf· 
tır. Sö:ze ba§lamazdan evvel dakikalarca 
alkışlanan ,ansölye demİf tİr ki: 

c- Tadilata uğrayan bükümetin mec· 
lis önüne çıkması için hUll'lanan bu cel
sede maluadunız münakata yapmak de· 
ğildir. VerİlmİJ kararlar vardır. Hükü
met vazifesinde devam ederek Avwtur· 
ya ntanmm hürriyet ve istiklilini temin 
etmek azmindedir. 

cA'f1lıturya milletinin biitün tabaka
ları bu istiklal ve hüniyet uğrunda mü
cadele kararını beslemektedir.» 

Şansölye Marie-Tberese Avusturya
ıına ait bUJ hatıraları naklettikten aon-

Paris, 25 ( ö.R) - Fransız mebuser.ı e}·.eriyeti bum~ hiç ıüphesi.z kab;,ıl eder. 
meclisinde bu aktam harici siyuet hak- j 
kında bathyacak müzakere için meclisin 
reisler komisyonu tarafından bazı karar

1Kl SlY AS' CEREYAN 
KARŞI KARŞIYA 

lar verilmiıtir. Buna göre gruplar namx- Paris, 25 (ö.R) - Mebusan mecli
na söz söyliyecek olanlar kürsüyü kı:if; sinde bu akpm baflıyacak büyük hari
dakika işgal edebileceklerdir. Şahsi ola- ci ıiyaset müzakeresinde iki temayül be
rak aö:z alanlann söz müddeti ise yirmi l~cektir ki b\Dllardan hiç biri hüküıne
dakikadır. BB. Flandin ve Paw Rey- tin temayülü değildir. Biri İtalya ile an
naud için yarım saat sö:z müdd«ti tayin laımak taraftan olan B. FJandinin tema
edilmiştir. Umumi münakaJ&da aö:z al- yülü, diğeri bunun aksi istikametini tem
mak üzere yazılan mebuslar otuzdan fa::- sil eden B. Paul Reynaud temayülü. Bu 
ladır. Müzakere bu rece yansır.da tatil mebuslarm her ikisi de merkez partile
edilecek ve yarın sabah teliraf bqhya- rindendir. cOeuvreıo gazetesi 'unlai; ya
rak yann rece, veya pazar sabahı '>ite- :zıyor: 

cektir. BB. Delbos ve Chautemps tara- cB. Paul Reynaud B. Flandinin arka· 
fmdan yapılacak beyanat müzakerenin 

1 
sından gİtmeğİ reddetmektedir. Emindir 

en sonunda beklenmektedir. 1-!ilkümetin ki Eden günün adamı kalmaktadır ve 
harici ıiyuet hakkında teesÜf. eden ana· I yarmın da adamı olacaktu. tngili:z umu· 
neye mutabık olarak ittifakla itimat re- mi efkinmn reaksiyonundan emindir. 

ra demiftir kit Avmttı1lJa şansölyesi Şuşnig izahat veriy01'.. ed • j 
• yi kazanacağı tahmin ilıyor: ,_ ...... ~~ 

cBizim bayatmmm hususi mahiyeti G • • d. k"" "'- b" d 1 ti:z Fakat c ••• nıg· İ•te bildınn" ek : .. te"'i•tir. Şansöl- Pan"s, 25 (ö.R) - Ayan m~lisinin ' ı;c•;ı;,ı17.-'::::.:'~""~ milletimi&İ teıkil eden Alman milli un- erçı §tm ı UÇUM. ar ev e • ~ .,. ... . . ...,. 1 
1918 te A vusturyıının hudutlarını tayin ye nutkunun satırları arMmda ıunu ima milli müdafaa komisyonu B. Caillaux' -

1 &arlan arumdaki ahenkten doğmakta
eden biz değiliz. Avusturya, Avusturya etmi;tir: Çok müsaadekar davrandık. nun riyaseti altında toplanarak milli mü-

dır. Partilerin mücadele halinde oldukta- ı 
memleketi d d w halk b • • kalmaktadır.:ı Fakat buraya kadar .• Daha öteye git- clafaa ve harbiye, hava ve bahri;re na-

~- fik" 
1 

• ~- ~ ~~anb" ~ep eu ıı; FRANSADAKt AKtSLER meyiz. Belki de biz :zayıfız, fakat ümit zırlarınm izahatını dinlemiş ve milli mü-

~otan 

PAN-CERMAN1ZME HOCl)r.1 
-r 

Paris, 25 (ö.R) - «Epoqueı ,~ 
1 

1 B~ .enn a ed ıkç ıllarır mana:ııahy)o - Paris, 25 ( ö.R) - ŞansölYe Şu~nig keuniyoruz. Zaten İngiltere ve Fransa· dafaanın temini için hükümete, orduya 
tur. wm aramız a ız ve sıy ar, af d .. 1 tuk F I 1 A _ _!,__ d · .~._1,,_1• • 1 y · · · bild" b" _ • k Fak b" I tar ın an soy enen nu ransız gaze- nın, ta ya ve mer1Kanm a ı.swuaıımı- ve kumandan ı~a emnıyetmı ıren ar 
kurtunı ve yqdJer yo tur. at ır e- 1 . • d d al'-'- d bn" • • k _,, • • b" ··--L el . ...:ı_ •- • k b 1 . • • d te enm son e:ece e UKa ar e ıftır. zı orurnrA ıçın ıze mu;uıuer etine .,..- narlU' sureti a u etml§tır. 
tik cephe, Avusturya cepbesı var ır.» J l v· h b" • b"ld" • . . z· b · .ki,,_' Ih · · k _.1· c ouma » ın ıyana mu a arı ı ırı- venınz. ıra u ıstı a.ı su ı~ın uvvcuı 

B. Şn!tnİg bundan sonra, harp sonra· 
""" yor: bir teminattır.» 

11 Avuaturya siyasetinin bir tarihçeıini cAvusturya milleti öldürülen Dolfusün 

(POPOLER) NE. DiYOR 

lesinde B. Kerillia Panaermaniune J~ 
hücumlarda bulunuyor. «Hitlerizr.tİI\,. 
nazariyeleri malômdı.•r. Bunların bir .,.,e
ziyeti varsa bu da hi-; 0lir ıeyi gizli .1"~ 

l paktı tutmamalandır. Alman mille~. 
bütün tasavvwlan daima bize kart İ, 
Şimdiki terr ne etek adam, tek ırıa::a. 
teranesidir. Bunun ilk faaliyeti 10 
yonluk Avu3turyaya kartı ola~: 

yapntlf, ıoıyal - demokrat rejimleri ta- · • hakk" 1 t t ··ı ş · • • • yermı ıy e u an f811So ye uşnıge 

rafından takıp edilm~ olan Aıuchluss . . _..1 bil" O · d"Y• l b 
(Al iltih k) 

~~! ki _..1 1 ıtımat ıcue ır. nun çız ıgı yo u u ta-
manyaya a nArllll ten t ıcue- ki tm-'~ d" A tury • tikl"l. • • • • p e cıue ar. vuı anın ıs a ı-

rek, bunun kendı kendme ıdarede kifa· • '- k • • damla ''------ '- d • • nı aonnna açın son JUUUDa aa ar 
yetsizlikten doimUf bır teşebbüs oldu- kür" 

cAvusturyanın Fransaya emniyet gös
te:aiği gerçektir. Bu emniyeti h31dı kıl· 
mamız mutlak elzemdir. Fransa ve tn
gilterenin merkezi Avrupada prestijleri
ni feda etmediklerini göstermek İcap 

eder.» 

Paris, 25 ( ö.R) - «Populaire» ga• 
zetesindc sosyalist partisi genel sekreteri 
B. Paul Faı:re yazıyor: Almanyada de· 
mokratik bir rejim varken bu memleket
le doğrudnn doğruya anla§mak lehinde 
olen sosyalistler Alma., sosyalistleriyle 

w •• 1 . • B A d verece • » 
gunu S.O'J enu§tir unu vuslurya a b" 1- • • '-- tıl O akit b" · • ·" • cPet:t Joumab muh:ıbiri de halk ta- «Epok:t gazetesi yazıyor: cDolfus ~e- ırçoa ıçtimafiU yap ar. v w 
kanlı bır kardeş mucadelesı takip etmİ§· • • w • ha" likl "th d nI ld So • rafından Kançelarm nutkunıı kartı yapı- nnı saglam ellerde bırakmqtır. Dolfusün ın e ı am e e er o u. ora va-
tır. w lan l:ab~lün Avusturyanm müstakil kal- rolü, sanki kendisi sağ İmİf gibi devam .ziyet deği§ti. Fransada sos~alist partisi 

~V\ISturyayı Almanyaya baıl~an mal< ve bunun için he: ıeyi {eda etmek etmektedir. Avusturyanın istiklal ve hür- iktidar mevkiine geçti. Blum Almanya• Eski başvekillerden Fla1ıdin 
baglardan bahsettikten ıonra ıansolye 1 • • •• d'w• . V il" d" • . . il. d Ş . • lru k ile doğrudan dogruw ya müzakereye ...iri. ı ik". • .. • • 1 azmım g<>stcr ıgım yazıyor. e ave e ı- nyet aznunı an e en uınıgın nut ço .. - .... - .. • . . , 

ısı arasmdakı kardeı mucadelesmm • E t A t aJ 1 h d tJ .. 1 b" oktur meui asla reddebnedi Hatta sulhu kur- Bu akıulamel B. Neville Chamberlaın a ulh t hlik d"" .. k ah" 
1 

yor. « ve, vus ury ı ar u u arını guze ve cesmane ar nut .» .. . 1 
1 u e e~e uımece m. ıyett~w~: müdafaa için dövü~meğe de hazırdırlar. cPetit Pari.sien» Kançelar ŞUfnig ta- tannak için icabında §eytanla bile pakt 

1 
karıı olacaktır. Bununla beraber B. Rey-

~-uğunl u ve nihdayet. b~lmaski" 1 ıcap ettigını Onlara bir hudut verilmiıtir. Bunu ko- rafından söylenen nutukta çok aii7'el, ce- imzasına hazır &>lduğunu bildirdi. Yalnıı: lnaud İngiliz baıvekilinin Fransaya kartı 
-tır atnuf ve emi§tır • .. - b. 1 • · • Tw• d d ·· h 

B
• ili • • • Alman• • rumak azmindedirler. İ§te Şu~nig bütün surane ve heyecanlı parçalar olduğunu ıu tart ile ki yapılacak anl&§malar kim- ıs erının samımı ıgın en e ıup e et-

•- a m etimizin mahiye- d"" k b h 1 .. 1 k ka d ik . - • •--- l B · ti. • d" d memektedir. B. Reynaud'nun aon müli-•• d • •. dik Al unyaya a111 unu sara ate soy eme 1 y ett ten sonra ilave edıyor: cAvus- aeye llUU"fl o masın.. u sıyase ıun ı e 
tini ~ roıt~r ~e man ~]~uğu- istemiftir.» turya boyun eğmek istemediğini göster· deiiştirmeğe hiç bir sebep yoktur. Eğer 

1 
bu.ası fU olacaktır: cKuvvetli olalım ve 

muzu daım3 ilan ettik. Bunwı ıçm l l cEcho de Pariu de tuman yazıyor: di. Şimdi bu asilane vaziyette devletJe- bütün memleketlerde bir referandum kuvvetli kalalun; 6 zaman herkes bi:zim-
T emmm 1936 anlqnt.asından sonra bile cAvustuya ğil.. f kat k--1 1 . h" 1 1 • _..1 yapmak :__ı_,,_ __ ol•• mill•tlerm" m······- ' ]e iş birliğine heves gösterecektir .• baki . .. . e ıyor, a ı.rumayor. nn ona za ır oma an ıcap ıı:uer.» 11D1UUU - .. _.._.,, 

~Dllf olan ban ımtefebhiimlen ----------------------- cB. Flandin ise İtalya ile anlaımak yo-

izale etmek lüzumunu hisaettilı:. Bu da M d d ı lunda teşrih ettiği siyaseti demokrat İt· 
Almanya ve Avusturya dahili meselele- a e e e t tuttu ar· tifaln partisine tasvip ettirmek merakın-
:;: .7.:.ı-r ;:a ~..ı...:1~:: rı ı yın e o p a ~:'!:· :.:~::.-::::: .:7ı:::.;~=~~: 
mdc hareketiyle Avusturya hükümetine cektir. Zira B. Flandin umumi mü:zake-
karıı gayri kanuni faaliyete geçmek ha-
reketi ayni mahiyette telakki edilmemek 
İcap ederdi. Mermiler şehrin merkez mahalle

re için, B. Reynaud ise yalnız emri yev
mi için söz almak üzere yazılıdırlar. Bu 
tartlar içinde hakikatte istizaha çekilen 
hükümet değil, B. Flıındin olacağından 

lerine kadar d ·· ştü, bir .. ok yar ah Var 1 

kabine rahat rahat bir itimat reyi ala
cakbr.» -

Avusturya ejderin ilk lokması olaCd.ı' 
tır. Bundan sonra Almanya R~s~• V 
Volga sahillerindeki Alman abalıyı, , 
histandan Dant7.ig n Silezyayı, Lit""', 

yadan Memeli, M!icaristandan ıimal e~ 
letlerini, Çekoslovakyadan sudetl ff 
!talyadan Tirolu, Belçikadan Opell ,;I 
MaJmediyi, Franaadan Alsaa ve Lo ~· 
isteyecektir. Bu plin Avrupa nıernJelı ol'' 
)erinden her biıinin birbiri ardınca Y~ 
tadan kaybolması, yahut parçaları O" 
neticesini verecektir. Acaba dah• J#• 
merhalede buna kartı mı koymah 1 ;ı,. 
sa kendi sıramızın gelmesini ıni • "'' 
meli 7 Ben birinci yolu ihtiyar ederiJI' , 
eminim ki ıimdiden hep beraber •.ııa!.:J 
dersek yine her §eyi kurtarmak ~ 
bulunabilir. ~{ 

« Homme Libre. razetesi diy~ 
Sulhun menfaati ile birleşen Fra eP• 
menfaati fİmdilik acele etmeıneld t*' 
Sosyalistler de bunu anlamqlardar~, 
temayül arasındayız. Biri barptan ~ 
mak için her tavizin yapılmasını, d.ırıt'• 
harbın önüne geçmek için harp yııP. tt' 
sını istiyor. Bunların ikisi arası bit ıeı 
liıkkiye imkan vardır ki dü~~e 41• 
maddeten ve manen te;kilatlıınrrıağt'.1,.. 
"mk- • ş· diki" h'u.·· t bu '' ı an venr. ım Uöume ,r , 
seti tntbik için oldukça salahiye~A 

uBiz memleketimizde tek bir teıek

kül tanınz ki bu da Vatanseverler te· 
tekkülüdür. Avusturya ana yasasının ka
bul ve tasdiki anlaımanın kat'i ve mut
lak prtı idi. Almanya Avusturyanm da
hili iılerine her müdahaleyi imkansız kı
lan tedbirleri almağa amade olduğunu 
bildirdi. Esasen böyle bir müdahale 
Avosturya hükümeti tarafından asla mü
samaha ile karıılanama.zdL İJte anlapna· 

lUütcma d'yen yablmakta olan Madridden gÖTünii.§ 

•~tı oı liıUf • 1 

. 1 
) 1 n iliz başvekili 

nın esasında bu beyanat vardır. 
«Biz bu anlll§mayı yapmaktan kork· 

madık. Zira Alman mukadderatını mu
vaffalayetlc idare eden Fuhrcr-şansöl
ycnin sözüne itimat gösterdik. Bu anlat
manın A vuıturyalılar için de iyi olaca
ğına kanaatimiz vardır.» 

Nasyoruıl-sosyalistler hakkında pnSÖI· 
ye ıunlan söylemi§tir: 

«- Bizce ne nasyonalizm, ne de sos-1 
yalizm meselesi yoktur. Bizim parolnmız 
vatanseverliktir. Bütün dünyoya karşı 

vatanmuzm hün-iyd ve istiktalini müda
fan etmek hususundaki sarsılmaz azmi. 
mizi ilan ve teyit eyleriz.» 

Kançelnr bundan sonra Avusturya da. 
hili meselelerinden bahsetmİ} ve İşsizlik-

le mücadele içb büyük nafoı işlerine gi. Barselon, 25 ( ö.R) - Milli müda- zeme nakletmelde olan nakil vasıtalarını ı yetçiler tarafından Madr!din ıimali gar-

ri~mek tosavvurunu bildirmiştir. faa nezaretinin Barselon radyosu tara- da mitralyöz ateşiyle :zayiata uğramııtır. ! bisinde Antivaka civarında giriJilen ha-
Harici münasebetlere gelince, Kançe- 1 fından yayılan resmi tebliği: Şark ordu- Madrid 25 (ö.R) _Nasyonalist ba-ıreket Üzerine &siler sabahın ilk saatlerin-

1ar Avusturyarun dostluklan arasında ilk 
1
su: Dünkü günün sonuna doğru dii}man t 1 d' .. M d "d" tekr b b ,_..1 den beri bu mıntakada bazı faaliyetler-\ arya arı un a n ı ar om anıı· 

sırayı Macaristnna vermi, ve İtalya ile CaJyano tepesini i~gal etmi}tir. Bugün b l 
1 

d A.lq d y de bulunmuılardır. Asi toplan cümhuri-
müna;ebetlerde de bir deği§iklik clma-1 faaliyet daha az olmU§tur. Topçu kuv- mana .

1 
a~ amıld~ukar ır. ama fogruılal tolp yetçilerin hatlannı dövmeğe ve mitral-

d w •• 1. k R ak • • ık k . al • • menru en o ça muntazam as ara ··z1 • w akl yd w b 
ıgını soy ıyere \-:>ma p tının hüküm vetlenmız T eruelden ç ara şun ısb- - yo er me:mı sagn arı yag ırmaga aı-

mevkünde kaldığım bildirıniıtir. B. Şuı- luımetinde ilerlemeğe çalı.fan düıman dii}meğe bqlamııtır. Bu~lar - '~.hri~. bil- laml§lardır. Cümhuriyetçilerin toplan 
nİg Avusturynnm dostlan arasında 1n-

1
kuvvetlerini dövmüılerdir. öğleden son- hassa merkez mahallelenne duşmuıler· ve otomab"k silahlan mukabelede bulun

giltere, Fransa, Amerika ve Jsviçreyi ra saat dörde doğru tayyare kuvvetleri- dir. Gran Via ve Telefonika civanna en muı ve bu düello sabah büyük bir tid· 
zibetmit ve kornıu memleketl: r r::.Ona-1 miz Teruel - Saragoı yolu üzerinde 1500 çok menniler ıukut etmi§tİr. Bir çok ya· det kesbetmittir. Bununla beraber mü
aebetlerinin iyi olduğunu söylemİ§tir. Ne-

1 kİ§İlİk bir tahaffüt keşfederek bunu ~k ralılarla bazı maddi zayiat k:ıydedilmif- hİrn bir hareket yapılmam?fbr. Antivaka 
tir.e olarak demiftir ki: cBiz bir bıriati-l ticldetle mitralyöz atefİ altma .Jnut ve tir. bu mmtakada aıilerin en ileri nokta.... 
~an de.Jetiyiz Te t.ir Alman dn]etiyiz. . •YDİ aaretle ayni yoldan lot'alarla maJ. Maclrid, 26 (ö.R). - Dün ciiaibmi- tetkil etmektedir. 

ltaıya göri~şmeleri hakkında önce 
den teahhüde giremem diyor 

Londra, 25 (ö.R) - Dün akşam Ro

madanr· ~LndrdayBa. gdelebn I~gilblerenkiin1 R8o- f ~ 
ma se ırı or ır ugiın aşve ir 
Nevillc Camberlain ile ve hariciye ne
zaretini idare eden Lord Halifaksla gö
rüşmüş ve Roma temaslan hakkında 

malOmat verdikten sonro yakındo başlı
yacak lngiliz - Italyan müzakereleri hak
kında hükümetin hazırladığı talimatı 

almağa bnşlamıştır. 

Şurasını kaydetmek icap eder ki baş
ı vekil sir Neville Camberlcin dün ak
' şnm Avam Knmnrasında lngiltere ve 
Italya anısındaki müzakerelerin vtis'a· 
tı hakkında önceden teahhüt altına gir· 
mek niyetinde olmadığını bildirmic;tir. 

Faris, 25 (ö.R) - Romadan haber 
verildiğine göre gelecek hafta ortasın

da Ingiltere ve Italya rı : .nda başlıya
cak olan mÜ7.akcrelerde hazır bulunmak 

B. Nevillc Charnberlaifl it ,.ıııl' 

üzere Italyamn Londr:ı sefiri kont Gran
di de Romaya gi,dcce~tir. Bundan son
ra kont Grandiriin Londraya dönmiye
ceği zannediliyor. Zira. kont Gran~inln 
vazifesi ltalya ve lngiltere arasındn bir 
mukarenet tesisinden ibaretti ve sefir 
bu vazifesinde muvaffak oldufundan 

• ··]tsel< b ,:."6 
bundan sonra Romada yu ye S" ı 
fe alacak ve belki tekrar kabine 

cektir. 


