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Cö ··ı q ru en işler mevzuubahs olduğu 
bakan halk ilk önce kendi etrahna 
dır arl. Eğer hala yamrı yumru kal-

ım ar .. . d ba al '=vi . uzerm e çamura tar t 
}'o ne gıtmek mecburiyetinde kab-
l rsa e w b 'b' h . IJQ} :. ger u cennet gı ı şe rın 
•ev· guneşli baharı, yazı bir neşe ve 
~~ın~ ~~~ağı olf!lası lazımgelirken 
den gırın:ıını sivrisinek belası yüzün-

endışe ile karşılıyorsa, medeni 

- SONU lKtNCt SAHiFEDE -
:--_ ŞEVKET BiLGiN 
~"7.Z;iD~~~~~~~~~-

G
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mübadillere ~ 
istihkakları Hazi .. 
randa tevzi olunacak~ 
rn·~k~ra,. 5 (Hususi) Gayri . 
ı-h . d~llerın vaziyetlerinin ıs· 
tetk·ki'n Maliye vekaletindeki N 
1' e 1• er . devam etmektedir. 
ne~ıeerın mali yıl bitmezden 

dl·u'c:e neceği ve gayri müba· 
ere · fL'-da t ~s •lllUlklarının haziran· 

'tt e~lunacağı bildiriliyor. 
JZ2'Z7"P'Z'UuqrMwar,ıı; 

- ---~-----

Cümımrıyetin ve Cümhuriyet eseri • 1> k •. --- nın e rası, sabahları çıkar lfJlasf gazetedir 

Denize at!lmak 
sureti\~ b9ğul~rı 

"' Dün limanimızcl..ı, Mt..Vlll"'-•l<C" 
arasında bir buçuk aylık bir kız ço
cuğu cesedi görülerek denizden çı
kanlml§tır. Adliyeye yapılan ihbar 
üzerine derhal tahkikata bqlanmı§ 
ve Memleket hutanesinde otopıi 
yapılnnttir. Vaziyetten anlatıldığına 
göre bir buçuk aylık olsn bu kız 
çocuğu, denize atıldıktan sonra bo
ğulmut ve on gün kadar denizde 
kalmqtır. Dalgaların sevkiyle cese· 
din sabile geldiği anlqılmaktadır. 

-------
Almanya 

YENi AS!R ~atbaasmda basıhniftır -· --- --~ 

Londradaki Görüşmeler 

Türk -lngiliz 

t 

Gediz, Menderes 

Dün belediyede mühim 
bir toplantı yapıldı 

Ve müstemlekeler 
meselesi 
--==--

Londra, 5 (A.A) - lyi haber 
alan mahafiller Almanyaya müs
temleke me$eleainde yapılacak imli· 
yazlar hakkında lngiltere hükümeti· 
nin noktai nazannı bildirmesi için 
lngilterenin Berlin sefiri Sir Neville 

Can verdikleri ovaları 
bıraktılar altında su 

Cellat gölü de taştı. Sular tren yolunu 
kapladı. Bütün tedbirler alındı tehlike yok Belediye reisi planın tatbiki için lazım 

gelen parayı, projesini izah etti 

Dün Belediyede, belediye reisi 
doktor B. Behçet Uzun baıkanlığın
da, Belediye daire müdürleri ve fen 
heyetinin İ§tirakiyle mühim bir top-
lantı yapılmıtbr. 

Tatil olmasına rağmen dün öğle-
den sonra bqlıyan toplantı akıam 

geç vakite kadar devam etmiıtir · 
Reiı Dr. B. Behçet Uz, mecliste 

müzakere edilmekte olan bef sene
lik b:mir ,ehri imar planının kartıh· 
ğını bulmak üzere arkadaflariyle 
uzun uzadıya müzakerelerde bulun-
- SONU OCONCO SAHlFEDE -

Hendersona hariciye nezaretince Egenin muhtelif yerlerinde ıiddetli \bazı · yerlerde maddi hasann önüne g~ 
emir verildiğini beyan etmektedir- yağmurlardan aonra tujyanlar baıgö .. çilememittir. 
ler. terınİftİr. Ayduı ovası, Söke ovası. TD'e Gedaden gelen t&1km aular, bir ıeli. .. 

Bu mahafiller bu imtiyazların ova11, Bayındır cinnndaki bazı köylere le halinde Menemen ovasuıa yayılnllft 
Avrupa meselelerinin umumt ,ekil- alt arazi, Manisa ve Menemen ovalan\dağlarda eriyen karlann getirdiği ıula• 
de hallinden sonra yapılabileceğini au baakmmdan sarara uğraımılardır. Oç nn da iltibaluyle korkunç bir ıekil al· 
il&Te etmektedirler. vQ&,.tçe alman alla tedbirlere raimen - SONU OONCl SAHlFEDE -
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8. S. Şenocak 
Sevilmek aevmelıten 
aevme/ı aevilmekten 

diyor ki: 

cazip, fakat 
füsunludur ..• 

Se•mek ve aevilmek ... itte imanları 
f'IUl'lu, fUUl'IUZ cezbeden iki kuTYet ... 
Biri diierinin hemen tamamen akaidi
dir. Snileni 1even, aeveni aevilen dai
ma cezbetmekte me,ru)dür. Fakat se
rilen aeveni 1evmiyebiliyor. O zaman 
imanı ömrü oldukça ıüriikleyen 11b
rap batlar. Anlablamıyan tath bir 11-

brap ... Her aevilcn aeveni seveydi hah
tiyarhğın, saadetin tonu olmazdı ... 
Aranılan, i,tiyakla arzu edilen saadet 
budur. Bütün çahtmalar, didinmeler 
hep bu bir tek kelimenin tahakkuku 
içindir. 

Anketinize cevap vermek için bu su
retle bir bqlancıç yaphktan ıonra sevmek ve sevilmenin k11aca 
tarifini yapahm: 

Bene•: Seııınek kalbin ihtizazıdır. Sevilmek ise, ihtizazın di· 
ier hlr kalpte kendisi için husule gelmesidir. 

Snilmek ae•ııaelten daha cazip, fakat aeYmek sevilmekten da
ha,_._._._~ lnanı7a aevilaek iDMna yalnız tath bir gu
......_ ...... hlr ,ey temin etmez. Sevmeie gelince mütekabil 
olmasa da iaNnt niha7etaiz bir ti'riyet içinde yqatar. iman aaa· 
'.W Mn dm a.uı.. Bilihare eeYilmek te bu saadeti hudutsuz 
lalar ... Bir k'4iml ile leYIDek, rWaUD teneffüaiidür. 

s. ŞenocM 

.fi1tiASM 
, __ 

. ŞEHiR . t-tABERLERi, 
Köylerde muhtar seçimi 

Tarihe 
karşı 
mesuliyet 

- BAŞT ARAFI 1-tNCt SAHtFEDE -
bir ıehirde yaııyan insanların bel 

D h·ı· k A 1 e ·ı A acele batlı ihtiyaçlanndan hiç birini~ a ı ıye ve a etı vı ayete =~;=:u·t:ı.:~=. 
kaydı ile bir emir göndermiştir :~r0~ihO::~t.:.nı:: 

Filhakika lzmir belediyesi ~ 
Dahiliye vekiletinden mayete eden eaular ıunlmnhr : Baza yerlerde seçim mazbatalarl- kadar bütçesinin müsaadesi ~~ 

cAcele• kaydi. köylerde muhtar A - Kö1 kanununun deiİfen nın günü gününe tetkik edilmediii. de bir çalıtma tarzı ile ihmal ed~ 
ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında maddelerinin bir lmmuun bazı köy- yirmi dokuzuncu maddedeki ura- yecek muvaffakıyetler elde etnıifti'• 
bir emir gelmiftir. Bunda deniliyor ferde esas kanun üzerinde itlenme- hate rağmen nahiye müdürlerinin fakat bu çalışma tarzının daha~ 
ki d.•. .. ··ı.ı::::..::-..1- · · · mad- • he _a, _ _! ---- ilk ·· ·· · la verimli olamıyacagı· bir noktaJI : ıgı goruaıugua~• yırmıncı yenı ycucn ıu.ıruaı gunu 1fC 

- Mülkiye miifettiflerinden u- deyi deiiftiren 2329 sayılı kanunun batlatmadddarı ıörilmüt ve kanu- ~lmiı bulu_nuyoruz. ihtiyaçlar fi" 
nan raporlardan ve tevali eden tiki- birinci maddesinin, yirmi birinci ni ıereiine el atdnufbr. Yeni be- g.a~ı~ça çogalmıtbr ·. Şu halde .-:: 
yellerden köy muhtaır ,.J heyetleri maddeyi değİflİren 2491 sayılı ka- yellerin her yerde martın ilk günün- r~mızın çok daha gem~ hamlelere 
ıeçimlerinde kanun buyuru!;\annıı nunun üçüncü maddeıinin, otuzun- den itibaren ite batlamaları lizun- ttyacı ~ardır. . __ .-1.. 
aylan yolauzluklar yapıldığa ve bu cu maddeyi deiittiren 2329 sayılı d1r. 1 imkansız olan şeylere mı tef"" 
halin köylüler arumdslr: lı.,~ılık ve kanunun ikinci maddesinin yeniden ** büs edelim} _ 
ahengi de ihlal edecek durumlar ih- ve müıtacelen köylere gönderilmesi Ayni tamimin aonunıı tefti~ liyi- Evet .. imkansızlık sınırların•~ 
das ettiği görülmektedir. lizımdır. halannda görülen noksanlar da ili- çal~yarak imkin_h~dutları~ı genı 

Bu vaziyetin daha ziyade seçim B - Köylerden gelecek muhtar ve edilmiftir. Buna göre köylerde t~lam. ~f senelı.k ım~~ pla~ı ~ f" 
için mevzu hükümle2" etrafında köy- ve iza seçim mazbatalan üzerinde kadın, erkek bütün seçicilerin seçi- k~lde m.utal.ea edılmclıdır. Hıç b~:;; 

1 
lünün aydınlatılmuından ve seçime 24, yirmi beşinci maddeler gerekle- me ıelmeleri için tedbir almmuı, hır statık hır durumdan hareketli .. 
tekaddüm eden günlerde kanuni rinin mahalli jandarma komutanla- seçimin kö1 konaldumm elemek ~u~uma ~eçmek için muh.~aç olduid 

1 tedbirlerin alınmamasından ileri gel- rivle müddeiumumililderince 24 ve toplantılanna veya köy mahkeme- ıstıkartıetı bulmadıkça yukse~ 
eliği anlqdmlfbr. Teftit liyihalann- otu~ncu madde Rereiinin nlli"ua ferine ait aalonlannda, köy okulla- Bq s~nelik pla? §Chri~ize .. ~~ a: 
da, intihap etrafında ıörü!en fena- idaresince, askerlik kanununa gÖl'e nncla, köy meyclanlannda yapılma- k~~etı v~re~.e~tır: Şe~rın bu~~ 
lak ve kanunsuzlukların bu setim a.randıı.ıı durumlann da ubrlik ıu- 11 ve köyün manevi varhk ve ben- bılıyetlerı, butun ımkanlan hı--
de~ de tekerrürüne mahal ve- belerince günü gününe gÖlterilme- lijini Witün be,ecaniyle yqatacak toplanarak mütalea edildiği • 
rilmemek ~ bu İf etrafında köy ıi için bu dairelerle miiftereken ce- olan businün yüksek ifadesine bir hayali gibi görünen bet yıllık proi' 
heyetlerince dikkat edibeıi icap reken tedbirlerin aluunaaa liznncLr. tekilde hamrlablmep iltemniftir. nin hiç te hayal olmadığı ~ 
--------------------------------~------- caktır. Biz hükümetten yardana~ 

V T k 
1 

Odada meyi bilelim. Hayallerin hakibt 
erem a as mua gecikmiyecektir. n..cıı-ı 

Mücadele cemiyetinin . . Yarın aeçim var ŞEVKET 8 ~ 
l . L L • lılerı hakkında )'enı Tu:uet ve Suıayi odası medİIİ- G _J. •6 n -'e-6' sene ıR Rongreaı ._ 

1 
! . . .!!..l..I-&! !I __ • ...a.-u::.: eaız - ırıe aı ı., " · · · ROrar ar nan aeçan m~ umuu ıı;u ... ._., .,,,,. A..k... 5 ı --- tlea tMrP cnapbır .ı.,oruz. BanW ura,.a kon- "'enmle mücadele cemıyetinm için 1ann odada yeni seçim yapda- - BA.ŞT ARAFI 1-tNct SAJUFEDI 

urıts. Hepel ••ı 1 •ilec.ldir. senelik umumi kongresi 18 ,ubat llmsat vekiletince taba itleri I caktır lzmirin ticaret bayabnda mü-1 aup M...berli, Dop •• Kelik ..,-.. 

Esrar kaçakcısı 

Suçunu inki.r ediyor 
F-------=-- -"'A-~Maa _ ....,._• httlt:~ diıılt:IJJj 

cuma alqamı saat on y~ide Cemi- hakkmda yeniden ban lcararlar it- h. b·. ,_ tic. ---& od ..:....... ::.. ... .- ..ı.r kepl===W. ~ • eli bin mda la tihaz edihn. . Takas uameleleri ım lf mevzu o1an ~ ası ·- - __ ,. -..,- .... 
!~- Bapans~eki k u _..._ hy~~ - . daha •

1
.1r. b' kimide .. .. - seçimi, tüccarlar. yalandan alika- kÖprÜIÜ yabundaki fOM awmd.W _.. 

auuır. u ıen ODısıçUÇ anana- nın la ım lf ~ yurume- dara»:.:;,,: • • bar ti• ol ktı Se- .-::ı. köpriiaün üserindea • ...,. ...... ,.... -
1• •• -L-.. (ar .1--.::... ••• "} • • • - -'--- .___ ___ lar d-_._-f ,. ""-e• IÇID are 1 AICB--11'. \'- .,.-- ~ 
1 mun~a yap~· ogrenı - ıı ıçm, aunan IUlrU' enm mer 1- • iki' de lid" ikin · • il wi on L--- santim bdM' örtmiftir· ~ · · · kf çam rece ar. cı ıeçıc er , . ..., .,ır 
mqtır. yete gırece il'. oda lia. • • l • . kul rm keple!Nu üwiae enelki ,ece 

19 ,ubat cumartesi alqamı da iz- Taba muamelelerinin en mühim mec 1 ıçan yann rey enn1 • liyata miilaade eclilmemif, ,....- il' 
mirpalaa Nlonlarmda Veremle mü- kıımı, aidiyeti ve muamelenin .eli- lanacaldardır. • .. sabah yeniden nakliyata ................. 
adele cemiyetinin mutat l:.tLk ba- meti namına Cümburiyet Merkez Y arm sabah Ticaret odaaı ıuale-1 Zabda, bu imanda ...ım,.1111 tJlll' 
Joı:u verilecelctir. Bir balo komitesi Bankuma ~ir. Değitildik necek, birind, ikinci, üçüncü ve aizce ........ için but tecD.irler """'-. 
:.~i..r,'; ;J1iJ;.,,.;-~lruuı____ha; il • formalitelerdedir. Formali- dördüncü ıımflarda ka,-.tla olanl. tw • .::emen ovaama , .... •vf.:! 
,,. ıyal4 ~ --r"·""'"· -..&-..a.. - 07 .. --t-t - 1 '"- KUıeıen suuır anmaa 111·-.-

- _ • • esnr -1 nyor, refiliiuıla ait yutığ-.mın akan- PJ'UU .._ ~. den b~ çok muame:~.ler ço~ geç in- ma kadar kullanacaklard1r. jandarma kumandanlıiı ~ ~ 
pll Y .,.elin erinde yapılan. ar~a dan .. buldukları 1400 IİnYI uyarken ---O-:- ~ edilmekte, bu Y .. üzden ~ landan tüibi için alibdaıWa 
•.-nda tann ... mdan dört kilo apgıda mutbaJ:'"..a bu i§i yapıyorlar. Onbeş gunlük tüc~ ~ Ull'~a idiJer: •••1 

. • emirler sönde11niftir. 
laıdlır ..... , 6' bma, üç tabanca ve _Hangi iıi? .h Kaybedılen müddet ıçınd«- ~ 1.J lk k" • ESKi F()ÇAD~ 
ıtSO f1tenk buJunduiunu yazautbk. _ Tavan arasına esran •letti· l racatırnız para, kurlarının değİ§meıi ~ tücca-

1 fl Q eVl OŞeSl E.ki F d 1'ildiriliy • 
..._, IOIP ......,; tarafmdan renlıer bana aitmit gihi bu ~iyeli Titaret oduınm ham-ladığı bir n muztarip edi,ardu.Zamanmda ya-1 

iki ..:i~ b.,..... °"cedis. t-' 
~ edilmit, tehvamül ettirilen ihdas ediyorlar. rapora göre son on bet gün içinde palan tasarrufla tüccarlar, ardiye, tal 1 1 - Halkevimiz müıtahkem tamamen tafm1t ve Uçtepeler ~ 
-.k lçlı~ ~ ~ ~e- . s~ çok aöyledi. Fakat aöyle-, ~!imanından yapılan ihracat masrafı gibi iptidai, fakat mühim mevki bando tefi 8. Galibin idare-, Armut alam, Ceren köy OY..: •• -r-'1' 
~eline tevdi dilerek dün bu müham d~klerının .;~ülu:aı bundan baıka fOYledİr : .. .. • • baza masraflardan ~ Y~lf 1 ıinde bir Halkevi bandosu tetkil 1 burundan denizin müa....._ bcbıl ... 
-~ durupnuı yapalm!,br. bir te1 degwldi. ı 1725 ton uzum, 325 ton ıncır, ~· Bu ~I, mabn maliye-ı edecektir. Devamlı ve hevesli ça- tün ovayı .ul.ır iatili ~- Certil t/I' 

Hildm B. Ramannın butabjı Amme phitleri dinlendi. 318 ton hurda, 156 ton pamuk, 242 ti uzerinde de tesar yapacaktır. '·---'- L inde lan .. · ,_ yüne iki kamyonla iki kayık ~~ Clola • le, hu -"L! d alan •. lam 94 . .., 762 t . l bu . ı ..,..... neveı o muzıayenae-
JlllJ gan • av ~or- ye Ç:Jctr Ömer vu!t:ı'iyle, Vey- ton p;. ut, ton zeytinyagı, zmu, stan • 1 ve Meram v~ rin kayıtlar1n1 yaptırmak üzere Evi- rek imdadma yeta,ilmİftİr. 

mele adliye velEiletince aaW11yet selin evinden ve kendiamden aL:Iın- ton arm, 669 ton bakla, 70 ton no- Trabzonda yeniden taba heyetlerı • aekr liğin ba urmalan bil Eski F~ cİYanndakİ körl_.., lr" 
Yerim hlLimLdeo B. Nazif, ıuç- lan esrar üzer;.ıe yapılan arqtuma- hat, 136 ton kumdan, 381 ton ~Y- ~~: .. T-!m'. heyetlerine, ~lir. eter e ! v - ,.atlan tehaeye diifen bet çol.a.....,. 
la,. ...... • ı • da tavan araarod~;.k~~ dört, Yar, 167 ton kepek, 406. to~.kum- Turl:ofia müdurleri nyaaet ~~· 2 _ 1121938 pazartesi alqann ~· Yepılan lel'i yeni.........., ti!' 
. - S- ~....._ imada ne der11- torba esrarın ycr;.eıfualdıgana, ~-,dan, ~ ~ pun~ ~ 6.10 ve heyette Merkez barıkasa müdürü 

1 
saat yirmide müzik amatörleri tara-''~ ve :aabdaıun müı.aeıek ~ 

mz? ca ve kamaların da bulundugunu ton tulün ihraç edılmı§lır. Oda, ih- de bulunacalctır. Met"I:..,·· bankası, ta-
1 
fından bir k 'lecekt' le uısan •e hayvan zayiabmn öaill9-; 

Veyle), a,..P bldi, ye : aöy:emi§lerdir. 1 racatm normal prtlar albnda inkipf kaa heyetleri tan.hncian intaç edi- 1 E °i:" v:..., ll'daktilo çilmiftir. Tarlaya ablan 20 - 25 Wıa 
- Ben taıummt Lir aimaymı, ea- H.ikim : ı ettiğine raporunda i,aret etmekte- len muameleleri, günün para km-la j ~ L-r:_~ __ ;! ...::..... 

9121 
ralak tohumun bedrolduia, rna'•* 

nr içtim, yttım, aalbnlmı.. Fabl - Su phitlere ne dersin ? dir. n üzerinden ödiyecektir. Ancak bu 938 ~~ Ü saat S.30 da de jandarma lnanandlıai,le ~ ,.-
son zamanlarda bu.olann hepsinden - He,,.i de yalancı! Derim. --o-- muamelelere ait dölriinaanlarm za-1 • pn. pdan tetkiklerden ................ 
-.- aeçıim. u.....,._. Ba hayatta - Neden? Beynelmilel manmda Ye nobanaaz olarak tabii' Hallcevine ıelmeleri. • . CELUT CöLO~ 
...,.. aiJade cliipun bzandım... - Liflan birbirini tutmıyor da tetkik heyetlerine tevdü icap etmek- 4 - Dumlupmar okulundaki evı- Miilhit suların Cellida hücam 
5nen1er m&steana.. Sevmiyenler ondan. panayırlar tedir. miz fe~e kursunun her çarpmba üzerine ihtiyat kanal bozularek -'-"" 

t.nfmduı her türli tecariize uğra- Gelmiyen bazı .-Liderle, .r&tm-1 11 Martta Pragda açılacak bey- --o- saat sekizden dOkuza ~ devam 1 rade da onyı istili etmİflİr. SuW ti*' 
-... ölümle tehdit edildim Belki len müdafaa phitlerinin celplerine nelmilel Prag panayıriyle, mayı1111 Sari hastalıklar ettiiini ve bu kura bili iatiana bü- 1 haumı bile bp•••'fbr. Subap ...... 
tle alııliia lileceldim • karar Yerilerek durupna bafb bir 

1 
ilk sünü Pqtecle açalac.ak Beynelmi- Uuaaon.aun Kanim mahal- tün :rmddatlarm devam edebileceii han iatiıametindelö kö,.ler hala i9ll lı" 

DltilaılP w ~ bu if8ı p- sine talik edildi. l 1eı nümune sergiaine Türle tacirleri- lesinde otunn IS ..,::-~ hildirilir. • nüz büyük bir tehlike yoktw. !Lıılll 
... ,-. ,._: ' nin iftinlderi de pyam arzu aörül- ile -1: _ _..._ki,.:... kara h e 5 - 7 /2/938 pazartesi saat 17 Tnnia Meh .... ltlar ona da wsıı: 

Kurban Bayramı 1 müftiir. bmin:len bul firmalar Praı 7
--• ı...,..-= • um- de ... komitesi ve ::nüze sergi ko- sular albndacLr. Aycı.la .............. il' 

~,. cenp ._., iti uzabM. .. Kurt.n ~,.......... ~· panaJVID& iftirak edeceldentir. :-:::=. : .. ':: miteeinin toplanb11 vudlr. 
1
1otu uirUDlfbr. :# 

- Zaten it onp ıeliJm, .._ önimi~ CUMA linüne • ---+-- • rak iN hutane,e yatmlan Huma 
2 

FiZiK KOLTOR: 
: 

1 7 Jı ......... •lilwllır olma- ~)'KAlllU sayaı ... bil- f ıtlanlılı yerı oilu Dwir ... Ali lem Refia iyilef-
_.., #k• ~ wnnm. bmir Miftiaü ViliyetçeKarp,.bdaondönüm- mithnla. Bum baetacLı da lelreli 

- c .. •' •• .. ..... ...... ilik .. fidanhk ,en aabn ...................... vanll.Ça,..Jıllehçecle oturan 
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"Yen! .\nlayış" 
Avrupa ldiltirlnün aw. ... tıandan babıetmeie batlandı. Fi~ 

ka o ibtiyarlamıt bulunuyor. Fakat olimpiyad fikrinin ıalebd': 
kültürü. bütün dünyada yeniden ıençlqmeie dojru gittiiİ81 
s&ter;.. Çünkü olimpiyad yalanız baıit bir mU..baka tertibindet' 
ibaret dejil, ayni zamanda bir gençlik bayramıdır. 

Yeni terbiye kültürün bu ıençlefmeaine tesir etmek iatİJGI'. _. 
sençliiin IDymetli buauıiyet ye mezi1etlerini bayata b~ 
Ye onları bütinün menfaatiae kal'lfbrmÜ istiyoruz. Geçen asar 
larcla buna ... Yaffak olunamadı. lmaa tekimfitüncle dojru ol
mıyan bir fikir ve anla11t hikim oldu. Çocuiun cldiçiltiilmif» _.,. 
bü,ük olduju zannedildi. Nihayet ilim ıenç imanda, ha ...... 
bir çok yeliffenlerincle fena inkqaf eden kıymetli aaezi7eder .... 
hmcluPaa iabat etti. Gençliğe a1ıun bir terbiye vuıtuile bu kıt
metli meziyetlerin sonrAları da beali kalmua temin edilebilir. fP. 
bu yeni terbiyenin esaa ıayeaidir. Biz bayab, ıençlik ruhile yeor 
lemeliyiz. 

Ariıto, J'&fldarua it alikalannın mevcut olmasına JDUkabil 
~ele her ,eJden eTYel arkadatlak ve doıtluk blkim old~ 
na eöylüyorda. Arkadathk Ye cloetluk bailannı, kuvvetli -.e ..r 
lam bir pnçlilc içia tabii olan apor Ye kahnmaablr lüaleriai ~ 
nmil ettir•ek lbun.tır. Bu arbdqca Ye kahramanca ra1a iP"' 
tle o k..U milletine li,.k olacak ye keza diier milletlen de ar 
kad•tca -.. kMraman bir ıöde babcaktar. Ba tmetle seaçlik,.. 
hunun balamı Ye beal=coeei 1&Jeainde eski nesillerin anı.,....
ddJluı •ıım,i la.lledebiliriz. 
• •BHMET f'OWN 



Yataklı vagon 
şirketi .. 
--=--

SON HABER 

~ ~lmaıİya geniş nefes aldı - BAŞT ARAFI 1-iNCt SAHtFEDE -
raporla netİc8İni fuar komitesine 
bildimiiflerdir. 

BB. Kimil ve T Uf dün belediye 
reiai doktor Behçet Uzu ziyaret ede
rek tifahi izahat vermifler ve tch
rin turittik bakımdan çok ıayanı 
istifade ve istismar olduğunu, tari
hi harabelere alaka gösteren ecnebi 
tı.istlerin İzmire uğramalannın 
mumkün olduğunu, tzmirin gerek 
tabii ve gerek turistik bakımlardan 
turistlere bir çok şeyler verebilece
ğini beyan elmitlerdir. 

iSPANYA iÇ HARBi 

Cümhariyetçiler göğüs 
göğüse çarpışıyorlar Ordu, ekonomi ve dış siyasetle yahu

di aleyhtarlığına muteriz mi idi Roma, .s ( ö.R) - Salamankadan bildiriiiror: Cümhuriyet 
~uvvet~erı Santa Barba madenlerini yeniden ele geçirmek için üç 
tıddetlı taarruzda bulunmutlardır. Muharebe göğüs göğüse ve 
çok fiddetli olmuftur.Salamanka bu taarruzların püskürtüldü
ğünü iddia ediyor. 

Berlin, 5 (A.A) - Havas aJ·ansı 
ftı•·Lab" • un ıruıden : 

Berlin geni§ bir nefes almi§tır .. 
~ Yeni bir 30 haziran hadise
~ korkulmakta idi. Bununla 

. r yapılan değiıiklikler o za
~ı kadar derin fakat daha az 

d 
Yratçadır. Parti değişikliklerle or

\1 h . . . • atıcı aıyaset ve ekonomi üze· 
lirıde daha büyük bir nufus tesis et
=edir. Bu tebeddülatın hareket 
~ası dört senelik planın tahak-

dur. Bu plan bütün millete ve 
~leketin teıekküllerine gittikçe 
~atan fedakarlıklar tahmil et

edir. 
llıa•~rlin, 5 (A.A) - Havas ajansı 

unabirinden : 
llakiki bir muhtariyet elde etmi§ 

olan ordu gizliden gizliye veya açık
:, açığa muhalefet edenler için bir 
~ez haline gelebilirdi. tktısadi 

. . a pek cüretkarane yapılan ye· 
lliliklere itiraz eden ordu harici si· 

yaseti olduğu kadar yahudi aleyhtar
lığı ve mektep meseleleri hakkında 
takip edilen siyasetleri de tenkit ede
cek hale gelmişti. 

Bununla beraber ordunun islahı 
i!İ henüz halledilmemiştir. Ordu fil
hakika yalnız partiye sadık olan bir 
harbiye nr.zırı ile ıefler kabul ettir-
mek imkanı hasıl olamamı§hr. Bu
nunla beraber görünüşe göre Göring 
yakında Fon Blombergin yerine 
geçmeğe davet edilecektir. 

Harici siyasette de bir anlasma 
husule geleceği söylenmektedir. ·ye
ni §ekle göre Fon Noyratın riyase· 
tinde gizli bir kabine meclisi ihdas 
edilecek ve ordu meclise üç sınıfa 
mensup şefleri murahhas olarak 
gönderecektir. Bu meclisin Fon Rib
bentropun tC§ebbüslerine mani olup 
olamıyacağı şimdiden kestirilemez. 

Berlin, 5 (A.A) - Hav"as ajansı 
muhabirinden : 

Mersinde müthiş facia 

Bir tüccar bir bar kadım-
111 otomobil icinde vurdu 

Mersin (Hususi muhabirimizden) -
Şehrinıizde mülhit bir aşk faciası ol

ba~ı. genç bir tüccar sevdiği bar kadım· 
; ~~U§ ve bir kaza kurşunuyle de ken-

111 °1nıüştür. Facianın tafsilatını bildiri-
)oruın: • 

' 
başını çevirdiği zaman arkasında geçen 
faciadan haberdar olmU§, genç kadının 
kanlar içinde otomobilin minderinin üze
rine yığıldığını görmüstür. Bu ani hadise 
karşı::ında ne yapacabnı ş~ıran şoför 
otomobilini yavaşlatarak genç adamın 

~iz tüccarlarından bulunan Da- elinden sil· ht•u nlmak j terken bu cöna
~ lu ÖZ en kendisini muhiae ço!ı: 1 da T h te't. <.r r. ~ eb.r:ıt B. ts:ı da b:ı
~dirıniı çalııkan ve mütevazi bir genç· f ımdan yara.lanın lır. Bu çi"te facia kar-
t; 2K ' ~ '. • . • d" •• ilıi · , .... ı ___ • : : .. fi>r kanl'"r içinde yalan ikı cese ı son su· 

Çocuk babası ıdı. Genç tuccar, bun- I ""dd · ·ı··· ·· u""ne aetı"nnis .L rat e mu cmınnmı ıgın on ., ~ 

-ra hir müddet evvel şchrin1iz barların· lıl t •. tm" t" el..._ ,.e yara arı e_ıım e ış ır. 

birinde Dikmen adında genç T:ıir ka· Bu esnada ~aralıların ikisi de çok ağır 
""'1a tanıımıf, bu tanışma i1erlemiş, Dik- va:::iyette can çekişiyorlardı. isamn ya· 
~ adını taııyan genç ve güzel bar ka- rası da ağırdı, söz ııöyliycmiyecek halde 
"-ıı ile genç tüccarın münasebetleri epey idi. Sorulan suallere eliyle iıaret ederek 
~n devam etmifti. cevap verebiliyordu. B. f sa eliyle i~et 

iki gün vevel isa ile Dikmen yine bu- ederek bu kadının kendisi tarafından öl· 
..._Uflar bir otomobil turu yapmak is- dürüldüğünü itiraf etmiştir. 
~lerdi. Otomobille Silifke yolunda Yaralılar buradan derhal hastaneye 
lair- tnüddet dolattıktan sonra dönmüş- kaldırılmıılardır. Yapılan tedavilere ~ğ-
1-dir. Şoför her ıeyden habersiz oto· men lsa on dal.ika sonra ölmü~tür. Dık
'-ohiJini sürerken arabada bulunan genç menin baıında kalan kurşun henin çı-
ttlc ' v • . ekle genç kadın arasında müthiş bir karılamamıştır. Genç kadın da acır ya· 
..._ rnücadeleııi ba§lamı~ bulunuyordu. ralı ol:ı.ralt yatmaktadır. 
tfİhayet arabada patlayan bir tabanca Bu facia muhitimizde derin bir teessür 
::.. ıoförü yerinden·hoplatmqtır. Şoför uyandırmı tır. 

=== 
Alman hadiseleri 

lktısat nezareti be! bqlıca daire 
ve bir merkez dairesinden ibaret 
olacaktır. Dr. Şahtm yerine gelen 
yeni iktıznt nazırı Valter Funki ilk 
kanund:ıı vazifeye baılamı§tı. Re
ichsbank müdürlük komitesi &za
smdan B · ,ı .rı"l'"'t i 1~tısat müsteşar
hğına, iktrs~t nezaı·eti müsteşarı 
Prosse hususi vazifeler müsteşarlı
ğına, hava generalı Loel İptidai 
maddeler ve asıllarının yerini tutan 
mahsulat endüstrisi idaresine, gene
ral Fon Hnnneken demir kuyuları 
ve elektrik idaresine, devlet mütavi
ri Schimer iktısadi tüccar ve esnaf
lar letkilah dairesine, Dr. l..ange pa
ra ve kredi dairesine, binbaşı Fon 
Jagviz harici ticaret döviz ve ihra
cat dairesine tayin edilmişlerdir. 

Göring ve Funk yeni vazifelerini 
sekiz §UbaUa teslim alacaklardır. lk
tısat nezaretinde yapılan ıslahat ne
ticesinde Göring Alman ekonomi
sinin hakiki diktatörü olmuştur. 

Cumhurriyasetı için 

Bir yat 
Satın alını yor 

Belediye ve fuar komitesi reisi B. 
Dr. Behçet Uz, İzmirde turistik fa
aliyetin artmuı için fuar komitesi 
ve belediyece alınması gereken ted
birlerin bir program halinde göste
rilmesini ve kendisine verilmesini 
ric:ı etmi§tİr. 

ilk it olarak yataklı vagonlar ıir· 
ketinin temmuz ayında lzmirde bir 
§Ube açması kararla§mı§lır. Bu su
retle, yataklı vagonlar §irketinin 
dünyanın muhtelif merkezlerindeki 
ajanları vasıtasiyle İzmir fuarının ve 
§ehrin re!;lam iıierini üzerine al
ması da temin edilmiştir. Yataklı 
vagonlar sirkeli bu sene, dünyanın 
her yerinden 1zmire gelecek ekspo
zan ve turistlere tenzilatlı fuar bilet
leri verecek1 fuar hakkında da iza
hat verdiği gibi reklamını ve brO§Ür
lerini da~tacaktır. 

Belediye bu sahada yataklı vagon
lar §irketi.ne azami surette kolaylık 
gösterecektir. 

imar planı 
--=--

- BAŞT ARAFf 1-!NCt SAHiFEDE -
muş ve planm tuta, ı kadar bir para 
proiesi ha .. r' nmıstır. 

fstanbul, 5 (Husu .. i) - Cümhun-İyn- 1 Para p:" "esinin bazı ralckamları 

seti için Almanyada bt lun~n b:iy~k ve üzerinde bugün de çalısmalara de
yeni bir yı::.t sr.tın r:" nm"sı mevzu:.ı ha-: 'Vam edi!ecc :tir. Eğer ikmal edilirse 
lıi tir. Alm nyadıın 1: ' n l;:abc:l re gö- perşembe günü meclise sevkcdilerek 
re, bu husustaki müzakereler müsbet ne- 1 m~wkc:c cdilMe:;i i:;tcnc:c't~·r. 
tice vennHir. Hambu .. gda yatın üzerin- Paraya taalluk eden bu projenin 
de bazı tadilat yapılacaktır. Bu tadilat Anke.::ad:ı yüksek makamala arzı 
i~iyle Almoınyada bulunan deniz inıaiye Hn, Beled:ye birinci reis vekili avu
müh.endi~~crimiz me~'.!'11 olacaklardı:. 1 l;at bay f iinir Birse!in riyasetinde 

Bır ~ud.dett~nb:rı Alrnanya:la bul:- j beş kişil!.lt bir heyet Ankara.ya gide
nan denız ı len must an Sadullah Gu-l c l~ir. J\iyuet m"'"k m1, böyle bir 
ney, yala nit retiza.kerclcri ve Kield~ ya- lıe~•elin ~El>'feı-.•tfın ~ ktiku İçİri 
nılmol.ı .. _,_.,.. ··- _ .......... _ ... - ........ l>e1eaıyc, p oıenın a ~ 
içinde ıehrimize dönecektir. ba:z:ı yeni varidat memb:ılar1 hul-P er a muştur . 

Kahirede • 
Yugoslav takımı

na 1-3 yenildi 
nümayişler 

-o-
- BAŞTAR/ Fi 1-iNCi SAHtFEDE-

İ&tanbul, 5 (Telefonla) - Şeh- 1 tifasını memnuniyetle karıılayarak diyor 
rimize gelmiş olan Yugoslav futbol ki: 

Madrid, 5 (ö.R) - Milli mijdafaa hakanlığının resmi tebliği: 
Andaluzi cephesinde: Grenada mıntakasında düıman mevki. 

lerimize tiddetli taarruzlar yapmıt ise de hepsi akim kalmıstır • 
Mukabi_l taarruzlarımız bozguna uğrayan düşmanı karıtık ·bir 
halde rıcate mecbur Ptmiştir. Estramadure cephesinde: Ates te-
ati edilmi,tir. Asilerin bir taarruzu püskürtülmüştür. · 

B. M. M. Reisi B. Renda Istanbulda 
lstanbul, 5 (Telefonla) - B. M. Meclisi Reisi B. Abdülhalik 

Rcnda bugün tehrimize gelmiştir. B. Abdülhalik Dolmabahçe ~a· 
rayına giderek Atatürke tazimatlarını arzetmiatir 

Posta U. müdiirlüğünde tebeddül 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Posta, telgraf umum müdürü Bay 

Nazifin bir valiliğe nakledileceği ve inhilal edecek genel direk
törlüğe de Seyhan valisi B. Tevfik Hadinin getirileceği söylen
mektedir. 

Pam~k kongresinde münakaşalar 
lskenderıye, .4 (A.A) - Beynelmilel pamuk kongresinde pa· 

n:uklar.~n nemh ol~ası meselesi yüzünden çıkan bir ihtilaf üze· 
rıne muz~ker~l~r ~ır. çıkır.::.za girmiştir. Bu çıkmazın pamuk ih· 
rac~t tacırlerı ıle ıplı~hane sahiplerinin birbirleriyle boy ölçü~· 
~ege ~rnlkışn:ıalarını ıntaç etmesi ve bu yüzden Mısırın pamul< 
tıcaretınde hır atalet husule gelmesi ihtimal dahilindedir. 

Kongrenin bugünkü son içtimaında bir karar sureti kabul edil· 
n:ıiştir. Bu karar suretinde pamuk ziraati ile iştignl edenlerle Ame· 
rıkan pamuk nyıklayıcılarının nazarı dikkati bu sene mahsulü· 
nün fevkalade rutubetli olması ve ambalajların iyi yapılmamakta 
bulunması meselelerine celbedilmektedir. 

Bir emniyet 
sandığı 

ve polis yardım 
kuruluyor 

. Ankara, 5 (Hususi) - Emniyet işleri genel direklôrlüğü, teş· 
kılat kanunundaki maddeye istinaden emniyet ve polis yardım 
sandığı kurulJilası hı:.kkında Lir nizamname projesi hazırlamağa 
başlamı~hr. Genel direktörlük ni?ttmn~-- . · · ~·· • 
~arıutih para bulmaktan kurtarmak ve pohs meslegmden aY:ı· 
)anların meslekten ayrıldıkları tarihte birikmiş paralarından ıs
tifade edebilmelerini temin etmek ve en nihayet polis mensup· 
larını şimdiden tasarrufa alı,tırmak gayelerini istihdaf etme~te· 
dir. Proje her emniyet. direktörlüğünde mevcut bulunan ve şım
diki seı·mayesi 500 bin lira kadar olan ı;andı~ları kaldır~a~ta ve 
bu sandıkları emniyet ve polis yardım sandıgı çerçe~esı ı~ıne al· 
maktadır. Proje polisin mesken ihtiyaçlarını toplu hır şekılde te· 
min edecek ve bu guretle polis aileleri arasında bir t~sanüt ~ey
dana getiren hükümleriyle polis çocuklarım okutabılmek ıçın 
esaslı maddeleri ihtiva edecektir . 

• • 
seçımıne Romanye:1: takımı ilk macını bugün Pera spor Hamn.: r:aşa Nahas paıaya itimat be

takımiyle yap~ııtır. Maç hararetli }tın edenlerden biri idi. Sonradan aksi 
olmuş, Yugoslavlar hakim bir vazi- bir yol hıtmu~tur. Hatdkat önünde eğil- Alnıan akalli) etlPrde i~Lirak ede<·el( 
yette oynnmıştır. Bilhassa hüc~ mekten hiçbir kötüliik çıkmaz.» . 
hallan müdafaadan daha kuvvetlı Kahire, 5 (M.H) - Vafd gazetelerı Bükreş, 5 (A.A) - öğrenildiğine göre hükümet 2 Mar! seçi· 
idi. Maç, Yugoslavların 1 - 3 galibi- gerek başvekil Mehmet Mahmut paşa minde Alman akalliyet partisi ile birlikte hakre

1
k
1
.et ~de~e;tır. Bu 

yetiyle neticclenmistir. gerek saray nazırı Ali Mahir pap ile hususta yapılan anlasma mucibince Alman a a ıyet erın en par· 
kardeşi doktor Ahmet Mahir beye şid- lamentoda on be~ m'ebus bulunacak ve akalliyete kültür ve din 

Tayyare/erim lZ detlc hücum etmektedirler. Yapılan kar- sahalarında hususi imtiyazlar verilecektir. 
şılıklı hücumlarda is resmi daireler sa- A l · · b l ri 

Filistine sefer hasından uzaklaşaraı: nıağı şahsiyet sa· rap gene erının eyanname e 
ha!ına dü~mü;tür. Beyrut, 5 (A.A) ..:_Arap genelik te~kilatı her laraf!a .beyanna· 

Ve ltalyan matbuatında ki akisleri yapacaklar Vafdcılar yeni kabinenin erkanının her meler neşrederek lngilterenin Filistind:ki h~r~ketlerını ?rotesto 
Devlet hava yollan idaresi, mem- biri ve bilhassa Ali Mahir .paşaya :e etmekte ve lngiliz mallarına boykot edılmesını halktan ıstemek-

. Milano, 5 (A.A) _ Alman ha- elinde bulunuşu ordu ve parti ara- leket içinde yapılmalda olan sefer- l·ardc§i doktor Ahmet ~ahır beyle ug- tedir. -. 
~lerinden bahseden Popolo D'lta- sında daha cok sıkı bir irtibat temin leri diğer vilayetlere de teşmil işiy- r<-~ırkc'il b:r ta!cım hususıyetler ı:neydana ..:=:.:.:.-----------------------

diyor ki : edecektir. Hükümette yapılan de- le uwrll§ırken komşu memleketlere eliyorlar. Bunlar artısında vaktı)·le. par- A k Rusya 
- Hitler tarafından dün alınan ğişiklikler Almanyanın milli kuv- de s!ferler y~pılınası için tedbirler ı~mento ikinci reisi oldu~ halde ~lı ~a- fi af a 

~birler Alman siyasetinin bü!ün vetlerinin daha sıkı bir tarzda te- l ~ b :S\ t hır pafa ve Ahmet Mahır beye ıntısap h 
:aıarda tarsinini istihdaf etmekt~ merküzü ve kuvvedtlerinıi~ daha zi- aı;a::ıe;~~~:şo~ak üzere, ilkse- etmi~ olan bir mebus hakkında. ,i~detli Şampiyonluk Amerikadan arp 

• Hitler Göringi mareşal tayın yade fazlalaşması· eme dır. fer Filistine yapılacaktır. Bunun için yn:dar yazılıyor. Vııfdcılann ıddıasına 
~e~Ie imanlı bir adamın meziyet- Berlin, 5 (A.Ad) -H.Blütün tl- Suriye yüksek komiserliğine müra- göre bu zatın Avrupnda bulunan ka~~ı maçları malzemesi alıyor 
~ru mükafatlandırmış oluyor. Fon rnan gazeteleri ün ıt er tara ın- caat edilmiı: ve tayyarelerimizin Su- Mustafa El-Nahas paıaya me~tupla mu· Ş . 
"'LL h · · t" d 1 a emı"rnamelerle meıı.- :r d k k k b 1 n Ankara, 5 (Telefonla) ampı- Roma, 5 (ö.R) - Ru""'a Ame· t. ~uentropun arıcıye nezare ıne an neşro un n :r • topraklarından geçmesine mü- r:ıcaat e ere ocasının a meye a ı - f .,., 

~Yıni hiçte hayret edilecek bir ha- gul olmakta ve bu tedbirlere büyük rıyed . t . 
1
• masmı dilemi§tİ. Mustafa El-Nahas pa- yonluk maçlarına bugün Muha ız- rikadan bir çok harp malzemesi al· 

b h 
. kt d" V Ik" saa e ıs epmıs ır. . . . gu··cu·· ile Güneıı. takımı arasında de- . . . .1 

L deDildir. Hitlerin kendisi için ir e emmıyet verme e ır. o ı- Fı"lı"at"ın sefcrlerı" başladıktan son- şa bu arzuyu yer·ın·e getınne.ym.ce, me- :r t R len 950 mı. q "'' k vam olunmuc.tur. Binlerce seyirci mış ır. uayanın sıparış . . 
u.ıusi bir meclis tP'lkil etmek iste- seher Beobahter diyor i : S . L .. b lr a da tay- bus zat Vafd partısındcn çekılmı§ ve ha· -r bl · b l kt d B sıparıt 

.... "3' "11 k ra urıye u nan ve an huzt• unda yapılan bu marta her "ıki yon ru eyı uma a ır. u • 
~·1ıt olması da gösterir ki Almanya Ordu harici siyaset ve mı i e o- ' l . .' . • l . . · te"'ebbüs- lihazırda Muıtafa El-Nahas pa~ya bü- ~ 1 f 
Q\I d • h 1 d l t db" 1 t yare erımızın ış emesı ıçın :ıı taraf ikişer gol yaparak berabere lcr Sovyetler nam.ına Md~llot.o ~n 
L n .a. n. bo""yle harı"c·ı sı"rasetı" ne da- nomı sa a arın a a ınan e ır er e- l ... 1 kt" cum edenlere önayak olmuştur. f d tır • ._ re gırışı ece ır k 1 1 d kardeşi tara ın an ımza e 1 mış • 
~~hlr~~~~~~fi~~~&~~~~~_e _______ • _______ &~~.~~~~~~=a:m=~~M~ı~r·~--------~=~~-----~-~~--

teStti~. d" k" h!lin~fedvu~d·':1buElamnı"minakmiıealferhı"naremkuethi: Berliner Lokal Anzeiger de di- müsaad~les~yl~, «El-Mısrİı> gazetesinde lzmı·r Tı·caret ve Sanayı· odası intihap 
u.rnpa ıyor 1 : nın ı a esı ır. yor ki : neıre ı mıştır. 

,_ - Yabancı memleketlerde deve- teviyatına gelince milletin bütün Biz Almanlar asanın veya tabii Muhalif iki parti arasında de~~m • d t' etmekte olan ıayialar hilafına enerjilerini §imdiye kadar emsali her hangi bir hududun temin ettiği eden ıiddetli mücadeleler günden gune he Ye ti rİ Ya Set 10 e Il: . . . 
~-~ak Nasyonal sosyalist rejimi şe- görülmemiş bir tarzda teksif ve te- imtiyazlı coğrafi vaziyetten mah- ıiddetlenmektedir. Mustafa El-Naha~ pa· 938 yılı ikinci kanun iptidasında müdd.etı hı tam bulan iz.mır 
dı~ın etrafında temerküz etmekte- merküz ettirmektedir. rum bulunuyoruz. Bizim emniyeti- ,a, müddeiumumiliğe müracaa.t etml§ ~e T" S . Od meclı"s azaları intıhabı 7 Şubat 938 Pa-
ır ş· B z . .. 1 1 h d tert ıcaret ve anayı ası . . S · d 

1\ • ımdi vazifelerini terkeclenler orsen eıtung §OY e yazıyor : miz milli birliğe ve siyasi idareye başvekilliği zamanında a ey ın e ıp . .. .. 9 d 17 ye kadnr lzmır Tıcaret ve anayı o a· 
a.~ıl bugüne kadar şefe sadakatle Nasyonal Sosyalistliğin esaslı un- bag"lı bulunuyor. Bugün bu cihet edilen ıuikasdın Ali M_ah.ir .paş~ ve do~- zartesı gunu saat a~ d 
·~et '1 l h 1 fi . 1 t f d . ·ı yolda mı"l Ah Mah" b t ,_ 1 tertıp sı salonunda yapılacagın an, . .. .. .. d"" d.. .. fl 
d 

L ettı erse on arm a e erı sur arı ara ın an çızı en - her tu""rlu·· ı"ht"ımallerı" tam b"ır huzur tor met ır eym ış ıraı>ıy. e l d b" · · ·kı"ncı uçuncu or uncu sını ar· e D • • k "f Odada, fevka a e, ırıncı, ı 'd .. ' ·ı .. l 
'tel Undan böyle ayni tarzda hareket lelin bütün faal kuvvetlennı te sı ve emniyet ile kar§ılıyabilecek bir olunduğunu iddia ~~mişt_ir. ~~d·~.sın~~ .. o da kayıtlı bulunan tacirlerin yukarı a glostel rı. enhgun ~e slaat _er-

eceklerdir. etmiş bulunuyoruz. Bu suretle Al- derecede temin edilmi§tir. sırada dahiliye vekılı vazıfesını gord~~n d l .. kullanmak üzere odaya ge mc erı c emmıyet e rıcaL 
Gazete Del Popolo diyor ki: manya dünya devletleri arasında se- Berliner Tageblat !unu yazİyor : den kendisine verilen raporları tetkık ile e rey erını S. 3 4-5--6 361 (264) 
~ Baıkumandanlığın da Hitlerin ıini daha kuvvetle ifittirecektir. Almanyanın enerjisi ve hedefe bu neticeye vannıtlır. • . ,;J;;;:;J..ZLT.T7.ZZT.2BJT./'L7.7..ZZL7.7./JJJ.LL/ZY///.7// ~//////)'//./.. 

z. 7.•7ZHT//Z7Z7.7.•'Z•'77ZZ.• 'Y77.77.7.77"L7/"J'7.H77.·Z"'~. • ':.7T..zrJaf.•~• eriıtmek için bütün kuvvetlerin tam Hükümetçilerin «El-Belag». ga.zetesı ş:: A YRA M • • h l d ğ 
F l 

.:.1 ,. b dd LA" LE'nin B ıc, ın azır a ı ı 
1 llJJ Satıaynnın harıkafar Jızısınden bırı : bir ahenk içinde çalııacağmı bütün Mustafa El-Nahas papnm u ı ıasına 

Almanmilletinevekarı,ıklıklariçin- kartı ıiddetli bir lisan kullanmakta ve büyük PROGRAM/ bekleyiniz ... 
Ü ç s i L A H ş o R L A R (Tür kc, e) de bocabyan bütün dünyaya kuv- Mustafa El-Nabaaın mecnun add~dilme· ~ 

vetli bir azimle gÖlterİlmİf oldu. ıj l&mnceldijini iddia etmektedır. lililm•W-""7.Y.SZLU1/.L;fi&Z.ZZ7.ZLZ:YJ..7.ZD!Z 



dAYFA ı 4 

Garip bir yazı ered 
Virginio Gayda Montrö ı Polisin yardımcısı olan 

"gözcüler ve espiyon,, lar 
için neler yazıyor? 

······································: 
Romanyada ! 

Guya Rumen milli 
mahaf ili Montrö 
mukavelesi hüküm-

. . . 
• 

mukavelesi meydana 1reldi. 
Bugün Rumen milleti bu muka

velenin ağırlığını hissetmiye ba~ladı. 
Çünkü, bu mukavele hayati bir de-

niz bitaraflığını ihlal etmekte ve ' ' ı· ~ d ·ı b d lar 
Türkiy~nin tekrar si~lanma_s~nın po JS uşagı,, a ) verJ en Uyar ımcı 
neticesı olarak Karadenızde sahıli ol-

i{~:d..':!~:~::~. ~~~:t~ı"Skotland Y ard,, a çok faydalıdırlar 
mamaktndır. Boyle bır mukavele 

••••••• Fransada ..... .. . . 
i Bu espiyonlarapo· 
• 

lis itimat etmez fa· 
kat yine onların ih· 
barları üzerine ha· 
re kete geçer. 

lngilterede 
ise zabıta onlara 
inanır ve et:piyon· 
luk orada adeta 
hatırı sayılır bir i 
meslek olmuştur· J ····· _ . .: •••••••••••••••••••••••••••••••••• (ttl~ mlz, mahremiyetimize soktuğumUt 

lerinin tadilini is
tiyorlarmış •. Romanya için kendi deniz kuvvet

lerinin Sovyet Rusya kuvvetleri kar-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t 
Roma 3 (M.H.) -Virginio Gay- şısında müdafaasız kalmasını ve Ru- 1 

da Giomala D'ltalia'da yazdığı ma- men ticaretini ihlal edebilecek me.hi- ; 
kalede Montra mukavelesini mev- yette müşl:ülatın ezcümle Boğazlar 

1 
zuubahis ederek ıunlan yazıyor : tarikiyle yapılan Rumen trnnsit ti- 1 

J birler) yaktı, ele verdi. . iÜ

IJ Diye bu fımirler (!) cUrüml~·ıet• 
ı 2{ ettiler. Tahil cezalarını da gord0 

19 
Fakat, rezalet nyQka çıktı. J-Ialk 1>ıt 

gaı.etelcr cartık illfıllnh> dl}·e ~aı: roet 
bağırınağa başladılar. Nihayet •. hU:ı1, on beş bin polis birden terhıs e ~ 

rine J'P mecbur oldu. Ve bunların ye lıi1' 
hiUerinde eyi tanınmış vntandaşlatı 
mele aldı. ıi-

Bu temizleme ameliyatı birden ya~. 
dı. (Muhbirler) e, (ele verici) l re <l lcS4 
len imtiyaı.lar luğvedildl. GöğsUnil e11İ4 
baı1a kabarta dolaşan mabkfünlar ~ d• 
den hapse tıkıldı. Zabıta hizırıe~ 
kullanılmak için cezalarının bir let'ı 
affolunup hapfaten çıkarılan serseri il' 

baska şehirlere. sürüldil. Lond.racla bU 
hırdan birisi bırakılmadı. uııdı.J< 

«Dört beı sene oldu ki Bükreı ile caretin:n durdurulm:ısı gibi ahvalin 
Londra arasında iıarele değer garip başgöstermesini inte.ç ctmehtedir. 1 
müzakereler yapılmı§tı. lngiliz bah- Bu sebepten dolayı Rumen milii 

1 riye nezareti Romanyaya Köstence mehafili Montrö mul:avclesiniıı m-
1 

limanı yanında iki bahri üs inıası dilini ve onun haşin siste~inin 
teklifinde bulunmu tu. Bunların biri mümkün oldu:Tu kndcır hııfifletilr.ıe
hıı.rp gemileri için diğer petrol gemi- sini istiyorlar. Mc .... :a Polonya, I:o
leri içindi. inşaat sekiz milyar leylik manya •e Bul';Clristan nrasınd:ı!ci 
masrafı mucip olacaktı. Bu paranın b:.ğlan lruvvet:end!nne~ ve böylc::e 
bir kısmını lngiltere verecek ve ver- Romanyruıın t;erek Ba1tık ve gerek 
diği para sene, sene amorte edil~- Erıeye daha se:}r~t:~ açı!masını te
rek petrol üssü uzun müddet lngıl- min <"yliycn mnhrcc1cr vücud:ı ge
tere elinde kalacaktı. Böyle bir kom- tirm~'< iı;tiycrlar. ll5ylece Bo;;.azla
binezon lngiliz harp gemilerinin Ka- nn cçık olup o1m~sırun h"ç bir tc
radenizde kalmasını muhik göstere- siri kalmıym:nkt r. Bu mesele hen\;~ 
cekti. Bu mukavele aktedilemedi. resmi bir mahivette değildir. Fakat 
Henüz lta1ya tarafından tasdik edil- buRiinl.ü milli cereyanın içinde 
memiı olan Boğwar ve Karadeniz mündemiç bir fikirden bahsediyo

In~ıli.: 1> olisi ı;c lngilterc polis dairesi ( Skotlan d - ycırd) 

Yeniden birçok muhbirler bul ı.ıı· 
Fakat, bunlar namuslu kimseler arnS \fi' 
dan seçildi. Ellerine birer (hUvfyet 

rakası) verildi ve: 1' 

rejimini teshil eden uğursuz Montrö ruz. 

Bulgarista 
'7./ '/// /.777/ ':J'/J.Jr "'J777..7Y7YT./.7Z77.Z7""./ZZ7.77ZZY~Z7..Lr.L2ZZZZZJ 

N Zabıtanın da muhbire ihtiyacı vardır. 
Muhbirlerin en müskül ve en cetin i,lerde zabıtaya olan hiz

metlerini herkes bilir: Bu gizli birteY değildir. 
Fakat muhbir var, muhbircik var. 
Bazı memleketlerde en adi otel garsonları bile (polis muhbiri) • 

vazifesini r,örürler. N 
lngilterede polis muhbirliğini kendine sanat ittihaz edenler 

bununla geçinenler pek çoktur. Bir Fransız gazetecisinin bir rö-ot •t b. ·da e mev portajı size bunları tanıtıyor. 
orı er ır ı r - J~~~~;~:~~:ı-~~~~:~~~~zzz°i~:ı-~~~J~~~~n 

d • ı d • ı dn oturmuş. barın etrafında aşa1ı yuk •• - başçavuş daha dün nkş::ım bana Tngilte-cut eg"' l ' ıyor ar rı g·ı.in ;ı polis m muru Bil\ Chandl-..ri r d" bıc::ıkla ndnm öldi.irmek fıdt'tinin 
, tar:ıssut ediyordum. lnf!ilt re-:le hayat ç'>ktan knlktığını söylemişti. 

Sofya 4 (M.H.) - Sofya garni- yonal ideallerin yaşaması liizunge - kanunlarla mü mın"n-lir. Ve hiç bir kn- Bu cinayeti ynpıın kim? Zabıta muh-
zonuna bağlı zabitler, esiri müdafaa diğini ve bu uğurca ker-dis"ni her 1 mm b'r kime; nin hiırriyctini t .... hdit e "-ı birl rini öldürmek b:ışkn memleketlerde 
ve general Lukof §erefine Sofya zaman feda cdecd: vatand1ılar~ 1 ın di 11 ibi, hi b·r htikümnt memuru <iııi:nn r,örülen .. ylerdendir. Fakat bu-

du evinde bir..ıi~lafet venn" lerdir. lüzumu~:ı • , bre~lil-1 şu barın hibiru, bi,. polıs memurunun 1 rada, lngılterede vukuu yok gibidir. 
bir söylevle general Luko un ır ara" aemekte ı . ~ ~ e1tu:l.°Fakat yın}m~.:!j)lkw1Ni'lı'mı p~,.~ı;tS!l· •• -J:~ 
asker ve bilhassa bir nazır sıfatiyle S!ovonun bu ~ö.,,~er'e mfüekait ne- hiç bir kanun bir polis memurunun sır- 1 çıla ın ü erin:le. Bunlar birer birer ya
yaptığı büyük hizmetlerden bahset- nera\ Lukofo !:~~ .. ,.t.~·~i a.~ikardır.1 tındal.i üniformayı çıkarıp bir smokin kalandı ve hakin•in huzuruna çıkarıl
miftir. Bu söyleve bir saat süren bir PANCO DORF.t:T.J BiR YAZISI geym sine ve h r hangi bir kulübe, bir; dı. lfopsı de protesto ettiler ve o saat
nutukla mukabele eden general, yurt Bulgnr tarİhii.erin<ien ve cliplo-1 Iokant<!ya girip oturmaı;ına mani ola-, t:! başka yerdn bulunduklarını söylc
ldealleriyle politika idealleri aruın- matlarından Gospodin P:-nco Doref maz. diler. Ve Mullinganı bit- hovarda ola
da uzun bir mukayese yapmıt ve Slovo V. zetes~ne gönderdiği bir m:ı-j Bili Ch:ındbri 1:ırassut edı>rkcn nn-

1 
rak tnoıdıklaı-ını ilave ettiler. Ne maz

yurt ideallerinin her §eyin fevkinde kalede Bulgarıstan bu~ün!ru idare zarlanm cbns~dil n yerd" sıçrayıp du- nun1nı-, n'"' d,.. polisler muhbir kelime
tutulması lazım geldiğini ve ordu- §eklinc lcmas ctme!..1:edir. Muharr~- ran poJicı muhbiri Mullin'!nnn ilişti. sini at,ır.larına alıyorlnrdı. Vaı.ife uğ
nun İ§te bu ideallere sadık kaldığını re göre ecnebi devletlerden birinde Her iki i d"' bura müdavimlerin-::e runda ölen Mullingan zabıtaca sankl 
tebarüz ettirmiştir. Generalin sözle- B_ule~risbr.n idn _va~a~cı dille güzel 

1 
malum. Kokcin,. morfın ~ibi şeyler sa-

1 

mal~m değil~i .. ~ii~ tanı.~1~7orl~rdı. Za: 
ri derin alkıılarİa ve «ura» sesleriyle bır kıtao :nesredılını§tır. Fakat bu tanfo.r, on b ,gund nberı zabıtanın ta- bıta, kalın hır ortuye buruwnuş cesedı 
karıılanDUf ve Lukof bir çok genç kitapta Bulgaristan otoriter bir dev- 1 ra udu nltındn bulunduklarını bil"y-0r- hakim i aretle: 
zabit tarafından omuzda tqınmak Jet olarak gös~eriimistir. Halbuki, 1 hır, ihtiyatlı bulunuyorlardı. - Kar ınızdaki c"set, sabık banka 
suretiyle otomobiline götürülmüt- bu doğru delildir. Bulgarittanda i'k, 1 Zilin ~idd tli bir çınlaması dansı niha- memuru 36 yaslarında Mullingandır. 
tür. orta, yüksek bütün mektenlerde o- yete erdirdi. Mulling, duvardaki saate Night kulüp mtıdnvimlerinden .. 

Gazeteler, generalin, kralın «ira- kutulan kitaplard::ı demol:Tasiden l baktı: 11 i 20 geçiyordu. O gecelik vaı.l- Hi\kim "Oruyor: 
de» siyle bir derece terfi ettiği ve bahsetmekte; çocukfo.ra demokl'asi 

1 
fesi bitmişti. Paltosunu aldı, soknğn çık- - Artur ve nrkadaşlanm maznun 

. tekaüde sevkedildiği he.berini iki sn- t~lki~!er~ ya.pılmnkta ve profesörle- tı. .. 1 forze~erkc-n deliliniz nedir? 
tırla yazıyorlar. Slovo gazetesi İse tın hurrıyetınc dokunulmamnldo.-j Orkestra l'ir tango çalıyor, projektor J Polis mt'muru cevap veriyor: 
bunu da -henüz- yazmıt değildir. Bu dır. 1934 Mayısından beri ortaya çı-I kırmıı.ı zi,Fılar saçıyor ... Dans yeri ye- - Bu üç şahsııı bir hnfta tevkifini 
da, dün de kaydettiğimiz gibi, Slo- kan teceddüt bar ketleri eyi bir ne- nidcn doldu. talep ediyoruz. Bu müddet ı.arfında, 
vonun general Lukof'u ne kadar tut- ti~e vermemiştir. Ve h~ yüz~~n ~u-j Birdenbire Chandler bir çocuk tar~- ~.ulli~?nı ~i~~ oldilrdüklerini veya ol
tuğuna delalet etmektedir. gun ortada aronmı.l bır polıbk du-

1 
f ından telefona çagırıldı. Kabineye dog- durt_tu ıderını ıspat edecek delilleri bu-

Sofya 4 (M.H.) -Slovo gazetesi rum mevcut ise de bu da yakında ru koştuğunu gordı.im. lnca .. ıı.. Mahkemeye arzedeceğiz. Zabıta 
. general Lukofun Sofya ordu evinde açılacak parlamento ile bertaraf edi-j Chandlerin kabin ye girmesiyle çık- Mullinganın bunlar tarafından öldürül
§erefine verilen bir ziyafette söyle- lecektir. Bulgaristanda otoriter bir ması bir oldu. Ve b:ına işaret etti. Yn- dligtıne kanidır. 
diğini bildirdiğimiz nutkundan mül- idarenin teessüs etmediğine ve et-1 nına gidince sordum: Hakikaten bir hafta sonra, Artur ve 
hem olarak «nasyonal ideal» ve «po- miyeceğine delil teşkil eden hadise-ı - Ne o? .. Muhim bir şey mi var? arkadaşlannın bir numaralı polis muh-
litik ideal» mevzuları üzerinde mu- lerden biri de mevcut mesleki orga- - Evet, çok mühim... Gerar sokağı biri Mulliganı öldürdüklerine dair bir 
kavcseler yapmakta ve idealsiz bir nizasyonlara, intihaplara namzet sı- yaya kaldırımmda Mullingin cesedini çok ~ahit bulundu. Ve kendileri de cü
milletin Yatamasına imkan olmadığı- fatiyle iştirak etmek hakkının veril-' bulmuşlnr. Kalbine bir bıçak saplıyarak rüınlerinl itirafa mecbur oldular. 
nı, politik ideallerin fevkinde naa-

1 memiş olmasıdır. 1 öldürmüşler. Muhbirlerin Çoğu eskl mahkumlar-

_.21JC1Zx-.a:zzır..nor-...LAX7.LZ7_;cyJ7r;.;t;7l-77..z;r. ~ f'Y7.x:T.L777..Z./.X/.Y.77Jl!:T..7J.7...ZZ7..77.Z7.7J7.F/.77.Z7..7'..ZZY'4'Z7//,7,;~;,/Z7'~..Lz.Z72ZZXZ7.Z7.7Z7:Z7§ 
MA.NlLER ~ H . . ~ BiR TURKO 

Gok ytiı.ü mavi kaldı e r g u n ~ Şu adadan gelip geçtim 
Kuş uçtu, yavru kaldı Acı tatlı suyun içtim 
Anahtar Y r koynunda Ben yarimden ayrı düştlim. 
Gönlüm kılitli kaldı ~.../T/.ZZ7-7~r./.7J.:Z:ZZT.7ZT../.7J:Z7Z7..z7..z7.ZJ-':7"..7J.7JLV..Z-/.7.73 Aman ada ~irin ada 

dandır. 

Hapisten çıkınca işsiz ve aç kalan M ul
lignn gibi nçık gözler zabıta hizmetine 
girerler. Hem serbest yaşarlar, hem de 
eyi bir aylık alırlar. Mühim işlerde ken
dilerine az ve çok miikafat ta verilir. 
Fakat hnyaUar1 daima tehlikededir. 

1giliz zabıtası yakın vakıtlara kadar 
pek berbat bir halde idi. Azası en bii
yüj;iinden en küçilğüne kadar mütered
di, ahlaksız kimselerden mUrekkepti, ke-

- Uydurma haber vermek, şuna ta' 
buna iftira etmek, namuslu adanıla~ 
kip. tarassut ve rahatsız etmek ı.f 
Ufak bir hatanız görUldliğU takdirde 
nizdcn olursunuz.. ' 

Denildi. . -hcl 
Yeni polislerin sabıkalı ve şilJP~ti 

adnmlnrla münasebette hulunttlııtcıl 
(muhbirleri) kendileri intihap etttle 11' 
kati ,••ı mC'nolundu. (Muhbirler) pO 

~Espiyonlarının:t rapo .. a • . •• 1 •dıhncktcdir. Bunların arasında kııclıfJ 
ve erhek bir çok kopuklat· vardır. Hele kör olduklarım 

Gömleklerim dar, ensiz 
Dümenim dönmez smsiı: 

Koynuna yılan girsin 
Na~ı1 'at rsın b ru i1. 

Gônül senden usandım 
Askın nurine ynndım 
Ne cıkmaı. canım varmış 
Bu c ra, a dayandım 

Şu adanın çiçeklerl 
ötmez oldu bülbülleri 
Anlaşılmıyor dilleri 
Aman ada §irin ada 
Kal selamet şirin ada 

Şu adanın ha111mları 
Ş.:ılvar geyer adamlnrı 
Pı.>k yiğittir oğlanları 
Aman ada şirin ada 
Knl selamet şirın ada 

yaftalarla. ilan edenler cAçık gözlcndir. 

mikleı-inc kadar kangren olmuştu. Si- müdüriyeti tarafından intihap edili~ 
vili de, resmisi de böyle idi. Hırsızlarla ve kendileri yarı resmi polis sa}'ılı5 
münasebette bulunurlar. Birçok kir}j lnrdı. . ut 
işlere karışırlar, bunlardan pay alırlar-1 Ingiliz sivil polislerinin göze göri1~1 
dı. Hükümet her sene polislerin dörtte bir alametleri voktur. Yalnız l> 
birini değiştirir, fakat suiistimnlin önünil (kart) ları vardır. ~· 
almağa bir türlü muvaffak olamazdı. Muhbirlerin zabıtaya hizmeti pel~ lı i)• 
Polis, ekseriyetle canilerin elini saklıyan yüktür. Bunlardan birisi geçenlerde 11;ı1• 
bir eldiven gibi idi. him birşcy haber vermişti: Posta leli !Jll' 

Su destisi daima kırılma tehlikesine larını soyanların adreslerini, isimler Ilı 
maruı.dur, derler. Bu doğrudur. Londrn hnngi saatte ve nerede bulundukl<ırı 
halkını bizar eden bir hırsız ve dolandı- bildirıni§li. 

1 
ti 

rıcı çetesinin izini takip eden namuslu Bu serseriler, gözlerine kestirdık tıit 
polislerden bir kaçı bunların toplandık- posta kutusuna, ucunda ynpışktı11• 1ı t 
ları yeri bastılnr. Ne görseler beğenir- madde bulunan (bildiğimiı. ökse gibl ıJI" 
siniz? Içtimaa riyaset edenler, zabıta- şey), bir değenek sokuyorlar, rnclct 1'" 
nın en ileri gelen şeflerinden üçü değil lar1 çıkarı~ orlnr, içindeki paraları. ~ t;. 

Göziım yollarda kaldı 
Yüreğimi ateşe sald ı 

Yarim meydanda yok 
Bilmem ki kimler aldı 

Bm A'fA SöZV: 

~;;:..~ 

~~ ... ~~~i<...~ 
-Kilisedeki iane kutusunu nıumağa utanmadın mı? 
-Ozerinde «fakirlere mahsusıı yazısını gördüğüm için aldım, 8ftrmadım. __ ............................................................... .. 
MEVUNADAN BiR PARÇA 1 bir gönUl yüz can kıymetindedir. Ye-

Ayranım budur, yarısı sudur. 1 cBen o sevgilinin bendesiyim ki, akıl min ederim ki Aşıkların göı.ünden akan 
lQerseD de budur. ic:meuen de budur. onun mecnunudur. Ondan Dilrhun olan yaslara abıhayat ı:ıpta eder.~ 

BiR BlLMECE: 

Bu kale beden beden 
Yeşil vurdum kızıl çıktı. 
Ben de bilmem bu neden? 
Cevabı : Salıya .• 
DlinkU bilmecemiz: VAPUR 

mi? leri, posta havalelerini alıyorlardı. J't 
1 - Bizi, kendilerine cok itimat ettfü:.ri- - SONU 9 UNCU SAHtFEDE ,,,,... 
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Şirley Temple 

•••••••••••••••••••••••• 
Amerikanın en cok 

• K mlerdir? 
sevilen yı/d,zıdır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lngil~c:redc çıkan bir sinema ga- ri Kuner, Greysi Filds, Vibuyam Pa

zete:;i bütün tinemalara mektup vel, Corc Formbi, Jnnet Makdomıld, 
göndercre!: bir anket ynpml§tır. Bu Robert Taylor, Fret Aster, Cincer 
anket, çevrilen filimlerle, artistler- Rocers, Omuıcu olarak Lorel ve 
de:ı hangisinin daha çok sevildiğine Hardi .. 
dairdir. Ankete beş bin sinema ce- Klark Keybel İngilterede en çok se
vap vermİ§tir. Ankette şu artistler vilen bir artist olup, onun rol aldığı 
sırasiyle çok rey alml§lır : j fil imler, sinemacılara çok para ka-

Klark Keybel, Xarley T enyii, Ge- ı zandırmaktadır. Klark geçen yıl 

dördüncülüğü alıyordu. 
Amerikada ise, en çok sevilen ar

tistliği iki senedir küçük Şirley 
Templ muhafaza ediyor.Klark Ame· 
rikada ikincidir. Bu sene Amerikada 
yapılan birinci sınıf on artist listesi
ne Coe Braun, Con Kravford, Klo
det Kolber, Janet Makdonald gire· 
memiılerdir. 

Meşhur yıldız Virginia Bruce'ye bir 
saf delikanlı evlenmeği teklif etti 

l 1 Lo:; Ancelos treni her İstasyonda seyre bafladı. Bir aralık iki delikan-ı Sinemanın büyük yıldızı dii§Ün. 
j dolup boşanıyor. Kompartimanlara hdan biri gelerek kendisini tanıttı: dü ve cevap verdi : 
l giren lcüçüklü büyüklü insanlardan - Adım Roben, sizinle tanıfmak - Nuıl, beraberce ihtiyarlamak 

] hepsinin de birer maksadı olduğu istiyorum. mı? Fakat çok kötü konu,tunuz •• 
l muhakkak.. Fakat hiç kimse birbi- - Beni tanıyor musunuz, daha Ben ihtiyarlamağı hatırımdan geçir· 
1 rinin işine müdahaleyi hatırından evvel, bafka bir yerde rastladınız mi. mem. Daima genç kalacağım ve sev-

gecirmiyor. -Evet, galiba yine böyle bir yol- diğim erkeği çok seveceğim .. 
Bir istasyonda maruf yıldız Virgi- 1 culuk esnasında .. Yanınızda köylü- - Ben de öyle .. Sizi çok sevece· 

nia Brucc'de kompartimanlardan bi- ye benziyen bir adam vardı. Pek sı- ğim, ~k seviyorum .. Daha §İmdi-
rine girdi. 1çeride daha iki ki§i var. kı, fıkı konufuyordunuz • den seviyorum .. 
Maruf yıldız, kompartiman arkadq- - Fakat bu yanlıtbr. - Evlenirsek nasıl bir hayat v~ 
lannı t&bii bir surette selimlıyarak - Y anht değil, daha o ~~man adederıiniz? 

Yavru yıldız 
yerine oturdu. Tedarih ettiği bir sü- sizi sevmeğe ba§lamıftım. Kalbim- - Çok muazzam bir programim 
rü cı~=mua nrasından birini seçerek de bir §eyler hissetmİ§tim. Fakat bir vardır. Ayda 130 dolar kazanıyo
ol:umağa başlnd!. daha göremedim, qkımı itirafa va- rum. Evlenirsem daha fazla da ka-

Kompartimana giren ve karanlık kit bulamamıflım. zanacağım. 
bir renge kaçan mavi göilü, altın - Çok güzel.. Virginia Hollyvoodda trenden 
saçlı genç kadının kim olduğunu - Sizi seviyorum mis .• Hem de inince, kendisini karııhyanlar, bu 

Şİrley yalnız Amerika ıinemacıldı: ale- pati kazanan bir artist değildir. Ond:ı tir. 

...._.. ~iil, bütün dünya ıincmacı1ı<!tnın haVikaterı (talan) denilen Allah ve~i- , "'JA~i:aıni1Jlt.~i'·ı • .ıYiaı.T1.J,"r.t.lli~~ .. r)i-e::; 

._ .. vlmü, en ÇOK ıooreı .....-u~ > uuı- t~l~su· ~i r..ı : rmı . J•r .• • ~ :.,e bn- lannda r,örüyoruz. O, bu po:ılannda bi

'-Lr. Amerikada yapılan filim müsaba- kılı ,. ~· ley, lıiHi! kcn r- ·~}.D l~ bü- le manalı ~ehresİ ile sanatın bütün ince
~a Şirleye ait filimlerin birinci- fül=-~ü :ı:"mt.n •Önen n1dı-':ım. Cekı Ko-

1
,._1 • • ıl yae.atmağa mUktedir oldu-

merak bile etmediler. Yıldız bu ne- anlatamıyacağıın bir qlda. .. Za- ~fdil gence hakikati anlatmıtlardı .. 
tice:len üzülmüstü. Mecmuasını ka- ten qklar kelimelerle anlatılmaz ki. O ne kadar yanıldığını, kur yaptığı 
pıyarak ayağa kalktı, geçerken iç- Belki de teklif biraz tuhaf oldu. Fa- yıldızın Virginia Bruı olduiunu an
lerinden birinin ayağına dokundu lc,.t ""'ıilni~;nafatln\"ı\l:R>mın~ -Ka- gitti. Elini uzun uzun sıktı : 

- hatamı oagıfuunamzı yaıvara- rum, s ._ __ ·~ !Jhti- _ n-•-'erim, dedi. Yolunuz Hol-

nmÇok tatla konu,uyordu. Virginia 
dl§an çıl:tı. Pençereden dıpnsını 

clai beraber olmak, uc~"" • • ueaı rabe 
yarlamak istiyorum. Bunu yapabılır lyvooda düterae bir gün be re• 
misiniz, razi olur musunuz? yemek yeriz.» 

, ı · O · ·ı b2lin de ı.ııuennı n&$ ... 
'liji bunnu• bulunması bu iddi:ın~ bir ğan1 .. rn i.::~n·erni~cce.ıtır. ı lı3 • •• ·t nn:ktedir. 

........ • ,_ 1 , • ~t ·~varn edei:elı- • ğınıu go .. e 
deıiıidir. Şirley yalnrz küçü::d;tğü i!e $em· en par.;u" yı ı,; z- c ma · a ~ • _ { 

Birlilmyarıda kalıyordu 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neşriyatı 
Saat 12.30 - 12.50 Muhtelif pltık neş

riyatı, 12.50 - 13.15 plak Tilrk musikisi 
~e halk şarkıları, 13.15 - 13.30 Dahili 
~e harici haberler. 

Kedilerin Mak Müray'a 

oynadıkları oyun . . ·w· .. 1 

Akşam neşriyatı 
Saat 18.30 - 18.35 Plak neşriyatı, 18.35 

lt.oo Çocuklnra masnl : Nurettin Arlan 
19.oo _ 19.30 Türk musikisi ve halk şar
kıları. (Hikmet Riza ve arkadaşları.) 
19.ao - 19.45 saat nynrı ve Arapça neş
liyat. 19.45 - 20.15 Tiirk musikisi ve 
halk şarkıları. (M. Karındaş ve arkndnş
ları) 20.15 - 20.30 Edebi konuşma: Beh
Çet Kemal Çağlar. 20.30 - 21.00 Plakla 
'1ans musikisi. 21.00 - 21.15 Stüdyo sa

lon orkestrası. 

F il c 1 lar sevimli yıldw.-ı ilk filun çevırdıgs aun ı B.. ..,. b\r r- wbt k~zanr.n ( o e on· , O •. d nberi, 
Jytn. "' b' h' üzün 1 ayağında bulunuyordu. gun e 

fesaİon) filmi, ıı= luılsın, ır ıç y -1 Mak Müray yeni bir filim çevireceği za-

den y~~ kalryoühw:cı~· il . . Mak Mü- ınan mutlaka bu eaki çoraplan ayajma 
Bu fılmın en r::. ım re cnr.ı . · b ed bunları uğurlu aa-

rayla [" arnl L:>mb::m~ ya'lıyordu. geçınr, er n ense 

Bir gün Mal: Mi.:-..:ay stüdyoya r;etme- yarR. ·· ·· · terinden ikisini çorap-
•w • ki 1 hazırlan- eJısor, muavın ' 

di. Herkes ııeJdtgı, .• mc. ne ':: .. eme3İ tarın bulunmasına yardan için otomobil-
dıgıw halde Mak Mu!'llyı:ı corunm . • • .. d d"ı 

d Sahn •· le artistin evıne ıon er • 
ıtüdyoda hayret uyanclır ı. e vazn E b t w _ _ _ _ .ı, tarandı Ni-

ld 
__ ... _ v, af an 8fal1 arauu , · 

1• d .. t" Tele"ona aarı ı ve .. ~ • • .ı 
te :-.§8 Uf u. •• - b.rmı bul- bayet mqhur çoraplar bır kaıdpenm • 
leyi anladı. Mak Muray, ço.ap . d b 1 d M w er kediler oynarken 
madan gelemiyeceğini ıöylemiştı. tın • ~-ut.~ °:. 1 es 

. b"-~ . . B:.m· oraya go mmut er .. Bu çorapların bır aaayeaı var. 
tsT ANBUL RADYOSU 

Öğle neşriyatı : 
Saat 12.30 Plakla Türk musikisi. 12.50 

lfavadis 13.05 Keman konseri: Prof. Li
lto Amar tarafından piyanoda Bayan 

Sabo. 14.00 son. 
Akşam neşriyatı : 

}arı 18.15 devamı 9.20 Paris kolonyal 
:ıak. 10 Berlin kısa dalgası Eğlenceli 

!:ıbah konseri 10.30 Halk musikisi 10.~0 
Paris Kolonyal Plak konseri 13 Berlın 
kısa dalgası hafif konser 14.15 Devamı 

13.10 Bükreş Diniku orkestrası tarafın
dan hafif musiki 14.25 devamı 14.15 Pa
ris Kolonyal konser nakli (14.15 devamı 

15 keza lG Pt'şte kısa dalgası askert bnn

'Fırtına 
Hanri Bemttaymn ( Fatma) romanı 

ainemaya almımt 'H leçell hafta, ilk de
fa olarak ıöaterilmİftİr. 

Filmin batl1CA yıldalan Şarl Buvaye 
ve Mifel Morıandar. Bu iki artistin ayni 
filimde rol almalan ilk defa vaki ola-

Saat 15.00 Yugoslav - Galatasaray ma
çı. 'rnksim stadından naklen. 18.30 Pllik-
4 dans musikisi. 19.00 Bayan Nihal ve 
ltkadaşlan tarafmdrın Türk musikisi ve 
haık şarkıları. 19.30 konferans : Prof. 
Salih Murat (Radyo dersleri) 

do lG.45 Peşte askeri bando 17.15 Be~- yor. 
lin kısa dalgası Ha1k musikisi konsen, 

17.45 Berlin kısa dalgası eğlenceli mu YlRMl AY lÇINDE YEDi ÇOCUK 
DO O URMUŞ 

2tı.oo Müzeyyen ve arkadaşları tara
fından Türk musikic:i ve halk şarkıla
rı. 20.30 Hava raporu. 20.33 Ömer Riza 
tarafından Aropça söylev. 20.45 Bay 
).tUzaffrr ve • rkadaşları tarafından 
'I'ürk musikisi \"C halk şarkıları ( Saat 
ayarı) 21.15 Cem"'l Kamil ve arkadaşla
rı tarnfından Türk musikisi ve halk 
§atkıları. 21.50 Keman konseri : Viyo
lonist Orhan Borar tarafından, piyano
da ınadnm Valnntin Taskin. 22.20 Or
~estrn. 21.45 Ajans haberleri. 23 00 plak
la sololar, op ra ve: op •ret parçnlan. 
23.20 on h<ıb rler ve ertesi günün rog· 
tamı. 

Avrup i ta :ronlarından bu akşnm 
dinii_y c irrız c;;m program : 

SENFONILER 
9.15 Bnıın } ıs; dalgnsı : S.nfonik 

kon r (Yeni Alman ec::crleri) 
lIAFlF KONSERLER 
'1.ıo B rlin kı a cblıtnsı vnzar selUm-

siki, 18 Biikreş ~.skeri bando 18.15 Ber
lin kısa dalgası hafif musiki 8.50 devamı 
l8.40 Peşle Macar musikisi akşamı şar
kılı 20 Berlin kısa dalgası neşeli hafta 
sonu prognr:ru 22.10 Bükreş Radyo or
kestrası 22.45 clevnmı 22.35 Peşte Çigan 
musikisi 23.35 Prag Knrışık program. 

OPERALAR, OPERETLER 

21 Prag Knrakumun eserlerinden 
(S:ıhmda bir gece) isimli operet. piye
si. 21 .05 Viynna : Viyana operetlerı kon-

seri. 
ODA MUS1K1St 
15.15 Berlin kısa dalgası : Lutz kuar

teti. 23.15 Peşte : Caz triyosu. 

RESiTALLER 
16.15 Berlin kısa dalgası Gaspar Cas

sadonun solo konseri lG.45 operalardan 
havnlar, 17.30 Eski Viyana havaları, 17. 

45 Peşte piyano konseri, 18.10 Prag şar
kılardan mürekkep popuri 20.lO Prag 
snrkılı revü, 20.20 Pe~te PiYano rcfaka-
~ 

Afrikadn cenubi Rodeziyede yaşıyan 
Tonga zenci kabilesinden bir kadın yir
mi ny zarfında yedi çocuk doğurmuş
tur. Dünyada misli görülmemiş böyle 
gayri tabii bir tıp hadisesi bütün dok
torları al:ıkndar etmiştir. 

Bu zenci kadın birinci defa üç çocuk 
birden doğurmuş bu çocukların hepsi 

ölmüştür. 
Bir iki ay sonra yeniden gebe kalan 

kadın dokuz ay sonra da dört çocuk 
birden doğurmuştur. Bu çocuklardnn 
birisi ölmüşse de, ikisi kız birisi oğlan 
olan üç çocuk sağdır. 

tiyle vjyolonscl konseri 20.30 Viyana : 

keman resitali. 
DANS MUS1K1S1 

19.15 Bükreş plak 19.20 Viyana 2L20 

Bükreş plftk 21.80 Berlin kısa dalgw 
23.15 Peıte 23.85 Viyana, Gra.z. 

·-~-~ı ~~~~---
~ Ş i r ley T ampl~y 
Yalnız bu günün değıl ya

da yıldızıdır 
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Kızılayın yıllık balosu 

Kadın korsanlar 
N. ORBAY Yazan: 

-------------------
-52-

Renkli havuzun dört gülü birçok 
bayanların gönüllrinie aldı ..• _ .... 

Darağacına kendi çıktı Kulak misafiri olduğumuz bazı muhavereler 

tabuta bastı. Ölüm 
geçirdi. Döktüğü 

Biraz sonra içine konulacağı 
ipinin ilmiğini boğazına bizzat 
mazlum ve masum kanını canı 

Saat, gecenin ikisini gösteriyor ••• 
~Yeni Asa» telefonunda bir sea : 

- Alo, alo.. Burası, Kwlay ba
losunun ynpıldığı hükümet konağı 
salonlan •• Be.har yeşm·• • . . ~ ..... be-

l zenmi§, rengarenk çiçeklerle süslü 

Konanlar: ilk önce kaptanın sına yağıyordu. Ar badcın tabutu 
mu vini olan genç tayfanın cinsi indirdiler. Darağacının n boa, 
yeti hakkında ketum davrandılar. idam ipinin hizasına koydular. 
Fakat onun ortadan aır olarak Benitoya t butun üstüne çık 
kaybolması üzerine hakimin dik- dediler •. 
kati daha fazla üzerine çevrildi. hira.zaız bu emre itaat etti. 
Ve sıkı sorgular netice&İ gemide Boynuna ölüm ipinin ilmiğini 
bir kadın korsanın mevcudiyeti geçirdiler. 
belli oldu. Hem öyle bir kadm lspanyol dili ile: 
korsan ki, haydutlara bütün kanlı - Hepinize Allahaı:;marlec!ık. 
vurgun ve soygunlarda adamakıl- Dedi .. Ve ölüme yuvarlandı. 
Iı rehberlik ve şeflik etmişti. Ado.let yeı;"ni bulmuıtu.» 

* ·k 
Benito dö Soto son dakikaya Benitonun bütün nrkad fle.ı-t 

kadar inkara devam etti. ölüme (Defanıör Dö t>edro) korsan g\!
mahkUm edildiği halde bile haki- misinin bütün hayt.lutlru-ı da erte-
kati söylemedi.. si günü ve seri halinde asıldılar. 

Ancak, aıılacağı günün gecesi Yalnız konanların a;çI yamak-
zindanında kendisini ziyaret eden lığını yapan genç bir zenciyi mdı
ve günahlarını affetmesi için ce- keme affetmişti. 
nabı hakka yalvarınaıant söyliyen Bunun vurgun ve soygunlarda 
papasa her teJ'İ.. Hepsini itiraf et- dahli yoktu. Konanların eline na
ti. sılaa dütmüş, korku~undan onla· 

Ve bundan itibaren de artık küs- ra uşakhk etmitti. lfi gücü bula
tahhğını terketti.. lyi bir Hıristi- tık yıkamak ve patates, soğan 
yan!.. olarak ölüme hazırlandı. soymaktan. ibaret k~lmış, olan bu 

O zamana kadar ayakkab11anan genç zencı her ~evı mankemeye 

içinde gizlediği bir ustut'ay• çı- Otom obı· ı konforu 
kararak zindancı11na verdi: 

- Al bunu .. Dedi. Hatıram ol
sun •• Onu son dakikaya kadar sak
lıyordum. Kendimi öldürecektim. 

ve sivrisinek 
Fakat lilzum kalmadı. Arbk ölüm- T ı·ı .. 1 .. d . 1~ h b'lc 
d k k 

b h k a ı gun erınız c ınu a auısını ı 

k
en 1r.'!r mıyo1rum ve cena 1 a - yapmıya pek az fırsat bulduğunuz m n· 
ın a..-nna sı ınıyorum. l 1 d b 1 · · · ı ı -* zara art seyre e ı menız ıçm ga on ... r 
D-ı~ -*'J: c;:_,.,.,,,, .. ,, ;AAmı hak- dolusu benzin sarfederek uzun gezinti· 

• • • ıı.~~ .nubarc-•n - 'iri'esaWnffı' "lıT:r ~N1'1~{;~lp..b n 
tesmde şoyle yazıyor: 

ile ödüyordu bir salondayım .. Dıtnnda havanın 
1 serin, ynğt§h ve hatta soğuk olma

-'- ' ~ ı ı ·,.·1 1 ıana rağmen bu snfo..,d~ bir b:ıhar 
açlli.ÇO. anta~udi, :orte.n arın ' "' - ı A • • d 

f • ı 1 t 'uı it be.v:ıaı fı..;~ımdır. Srlonun orta:;ın R-
ra tarmı :o ;ıy .. a, ır.::ır on - 1 ı . ·~ h ..! ....... ' r 
hnrn edecek ddille. i g~stermişti. ".l ı:.ın 1 • t:YU%r;aan ~:' ı:erut 1 

•• su 
Mahkemcn"n onu '!akltında h~zmel~rı, ?l'l':>ld~~ t~ı. çıft. goren 

.. d" w • A • • r.. ..: üh" • ı,· "e f:!OZ ~r uzennde sıhırh bır tel!r bıra-!'foster ıgı nıı.c.ııl m tra ı ... - • . L-
1' b" d b "d" kıyo ... Hele renklı mıvuzu:ı tam or-
iı.Y.! l c u 1 ı. l . ·ı d"" t · · ı b. k 

T b. ,. " t' .. · ·• - • Ok- bıs•nn yel" e;tm e'l o,. gu , ır ç.o am ır ı; .... n _ #-;.. • • • • e 1 •· ··11 • • __ ,,: 
d · ı · · l ı · b v n r.rın go:ıu ennı ~.yor. 

ye.nus en.z • nı l :Lr:&.C9. :eksm'ı~ tçlerimı'!en biri fırrottım istifade 
ve o·ı dok ·-en '" ı "'Eirırı en nn ı ' 
l ı d -b. :-" l B "t de•e:t gülleden 't?'.tl renge kaçanı-
~o:--~ r:: arzn .. n ırı o a..91 enı o j • • nl · 
~· S ~ · ı · ,_ · · m l<on~ak ıstedı de, sevred::: erm 
~o o .. o ı ~ c arcnrnz r.ıeu e::knın .,.. . A • 'd w 

h t · · ı ·· b" · · ·· ı ·· ·· 1 he.mieien bu.,n m •u 0 1 v .. ege:r aya 1 ı ce ı o e::e, ır nın c urr.u, .. : L ., b 
·· • · · • 1 ·ı • bu cüı e'!' su,.etı m!lı us aa u Ga ... 
ote,..ı;m;n or t dan sır o c:ıcı ıte Y.a.-' ~ • • ' A ~ t.'rt"ln:" • 

· t .. · ~::ı u:m çrrupw.ıın ge~ı ı . oq. 
pam p Ct ..ı. ---o-- z.. k ve htı'lu~ hh· Am-?ri!mlı buıa · 

• 1 sa 1 g .. n Ü ... ,~~~in e cazin mev~ı 1 ".; • 

renklt havuz.. Sa~ln valimu ~ .. fın· 

ay - ~ h Cüıe;, h!lvuz:un etrr.fmda s?k sil 
lUl dai _ıyor. Kı:ule.y b ~kanı B. Dr. 

Fuat, reis Dr. Behç:l Um hararetle 
bir ~eyler mılahyor. Kızılay balosu 
bu haliyJe, birbirlerini sık ıııl: göre
miyenierin teli.ki yeri h lini andın
vo•. Salon!arda beynelmilel bir ko
ku var. Değişik lisanlarda lronU§Afl
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20 inci asrın bu en 
meşhur ko~sanının 
hayatını anlatmağa 

başlıyoruz 

Temizkalp 

lar, bilhau Amerikan bar snlonun- lrul!!.talar, b~ncuklar; traı sabunlan, 
da neşeli bir hava var byorl?ı.r. . sun'i çiçekler ve saire .. 

Burnevanm ve Sucanın t nınmıf Balon, düdük, çmgırak kazanan-
ecnebi aileleri, köşe köşe salcnlara lar hatlerind~n memnun .• Salcında 
neşe B§ılıyorln.r. Sslepçi oğlu Bay bir çocuk havasıd'r hakim oluyor ... 

ehmet ori"inal tetaffuzuyle bir Uykusuzluktan mehmurla§all göz-
Etendlls ne atfedilen su~u ı--_. · b" d ba ı B v Amerikalı b::.yana, büfenin yanında erue yem ır oyun ur, § ıyor. u 

reddedwyor 

Dün sulhceza rnahlıemesinde tuhaf 
bir dövme ve hakaret davasının chmıf· 
rmuı yapdmqtır. 

Hülıim mü tek iye sımlu: 

- Hakaret ve dövm dir. 

yu J!:Öıte:iyor • hayıra alamettir. 
«Derze p!ez fo yu > Hele, Şehir meclisinin kanun 
&yan bol bo! gülüyor e.mr".l , ga- mevzuat ve usul makinası bay Faik 

liba bu cümlenin if de etme•: istedi- En erin f işirgen düdükle yanakları-
ı!' u _.] d w• • nı doldurarak öttürmesi belediye re-ği m!lna, teıuıuuıa egqmesıne 

i:"· __ 1 "'rıl -- t- .... A .. " • • i oek meşgul ediyor. Dr. Uz B. 
o!acıup.. re yumıs~yuc • 

c:Benitonun idam edilirkenki 
~\-' ...... ._. Çok na.Cl•na b\y ha\- bulunamazlar. - tı:n cıaca? Öle tarafta, «Mr. (. C. E > nin ya- - Ostat, diyor. Mü aadc edilir-

nınd lskoç}•edan yeni g .. lt .. misa- se, bendeniz §ehir meclisi için de 
fir bir bayeı.n, tnze lskoç telP.ffuzuy- böyle güzel eğlenceler ihdasını dü
t:, hclisüddcm İngiliz ve f~'"nerika- şünüyorum. Münakaşaların önünü 

de idi. Fakat yüzünde korkudan H ·r hald~ hır sıvr· in~ğı h.r turlu oto- - Ben B:ıfoovada otunıyorwn. Ma-
eser yoktu. Günahlarının Allah mobil Ze\•kınlz · h: im" v r bil c k biı· hallcbi, n~ure filan yapı;ı u~çi."liyorum. 
tarafından affedileceğine emin ku\•vcttc bulun:iugunu şimdıye lmdar Bu suçlu bakkddır. Ken:füin&en alı~ ve
ve ıakin bir hali vardı. Şüphesiz düşünmenıişsinızdır. Tabialıyl • onlar sü- r'ı etmediğim için lm:nu tır. 
papasın telkinleri ile olacak. Suç- rı.i hnlınd üzcrinız aldıracak değıldır. - Alq verit zona mı olur? 
auz insanlar gibi ölümü kar,ıladı. Fakat taşıdıkları mıkropl rl.ı otomobil u·1;inı suçluya sordu. Soyadının Te· 
O, zindandan çıkarıldıktan sonra lilstık fiatlerinın yuks-.Jme~ıne ve her miikalp oldcğunu ıöyliyen bu edam ha· 
idam ıehpaıına kadar, askerlerle ınsanın mübayaJ kabıliyelını cızaltnı:ığa di .. cyi l:ıki.r etti ve: 
çevrili bir halde ve yayan götü- sebebiyet verirler.. - Temiz adcmlardan pis i ler çık-
rüldü. Arkasında da, bir arabaya Bu hiç olur mu? Ev2t, çuııkü lastik maz! Dedi. 
konulmuş tabutu geliyordu. Uıul- fıdanlıkları sıvri inek yctıştırmeğe el- Şahitlerin celbine ve duru~manuı be.ı-
<lü •• idam mahkumlarının tabut- verişli ideal rutubelli ve ıcak memlc· ka güne talllcine karar verildi. 

blan bile şaşırtn:or : almak için en hararetli dakikalarda 
- <{ive got it» bu düdükleri Suat Yurtkorunun, 
Eğlenme1p istiyenler K1Zılay ba§- avukat Halit T evfikin, B. Cemilin, 

laurna ince serzeniflerde bulunu- bay Muzafferin ağızların uzatırsam 
yorfru· : mesele kalmaz. 

- T op[u danslar ba.şlamıyncak B. Ene.r cevap veriyor : 
mı, Kadril re oldu. Galib lan;;İye - Baıhtınım, geç kaldınız. Böy-
de proğramda yok.. le bir eğlenceyi daha evvel, şu beı 

- Kaldırdık efendim.. senelik projenin görü~ülmesinden 
ları onlarla beraber götürülürdü. kellerde yctişlirınektedır. Malary mik

Benito, araaıra İçine konulaca- robunu yayan anofclns sivrisiııckleridir. 
ğı tahta tabuta titremeden bakı- lşlc.rinin tıkırında gitm"si içm lastik fı-

- Nedenmit acaba? önce ihdas et.reydik, daha iyi olur-
leroen öğreniyoruz. - Öyle karar verdi!er. Komite du. 

d danlıkları dircktorl rinin malarya ile yor u •• 
Elinde bir haç vardı. daima ınücad led bulumn ı icap et-

Mılletler arası Malarya komisyonu bilir. Öyle münaı'p gö:müşler.. - Bilakis, önümüzdeki celse için 
günde altı buğday kinin almakla kendi- - Doğrusu bu hato.lı bir karar de.ha münarıiptir. Çünkü bu celseye 
mizi koruyabileceğimizi bildirmektedir. o!du. Çok cazip oluyordu bu.. Hiç bet cenelik plamn rakkamlannın 
Kininin kıymeti o kadar ucuzdur ki onu ob;uu:sa piyangoya başlasalar.. mesnetlerini de vereceğim. Bu iti
tropıcal !astık fıdanlıkl rında çalışan t Bu ıözfor üzerine piyango salo- bari ef:Ffencemiz yerinde olacak. 

iıı Bay Murat Çınar, muhavereı' 
bu kısmında bay Nuri Esenin iında· 
dma yetİ§iyor : I 

- Senin bütçe dediğin, ilaveY ~ 
çıkar. Dt\1'8. geldiğin dakikada rn'!h· 
temel faslına bir rakkam ilave edınj 
ce tevazün hasıl olur, öyle değil 111 
•• 7 • 
ustat... ibl 

B. Esen memnun olmama§ g 
yüzünü bW'U§tunnakla beraber ce
vap veriyor : 

- Muhakkak, muhakkak üst'' 

dım. ·"· °'"''"' 1.ıu1.un "lll~ly1t: dev.anı t:t»" 

yor. Danı edenler arasında yep ~ 
ni çehreler var. fakat asık çehrel 
ile köşelerde penekliyenlere de tc; 
sadüf edilmiyor değil.. Bunların b1' 
listesini, nükteci bir dost hazırlayıPı 
eczacı bay F eridin «Kolonya» rek· 
18.mlan to.htasına ilsak etmif .. Fıd<J1 
bu tahta, reklim yerinin en üstüıt' 
de ~lduğu için, miyoplar pek te te' 
çemıyor. 

Saat epey gecikti. Etrafımda be~· 
den başka kimse yok. F ınattan ittı· 
fade ederek yaptığım küçük bir yaıt4 
hılığı tashih etmek istiyorum. 8ed 
kendimi baloda sanarak bu izaha~ 
vermi§tİm. Meğer burası « Y ~ 
Asır ,. idarehanesinden baıka btJ 
ycı- değilmiş .• 

Müstensihi 
ADNAN BILGE1 

Bu haçı birkaç adımda bir du- meklcdır. Büyi.ık otomobıl f brik, ları 
daklarına götürüyor, dualar mı- !astık ihliynçlnrının temininden emin 
nldanıyordu. olabılmeleri için vô.sı fidanlıklar yeliştir-

0, asılmadan evvel dünya ile diler. Meselii, Ford'un Br zilya1fo, I"i-
alakuını keamit gibiydi. Etrafına restons'un garp Alrikasınd (Liberia)-

memur ve am"'leye dağıtmakla kendimi- ! nunu tarty<ı:"lar. tk" kt d 1 l 
ı ı ya n oıt gü ÜftÜ er. T •• k d zi önemli bir ziyandan kurtarmış oluyo- Bilet e.lmamnk mümkün mü?.... Bir kö§Cde Buldanlı bay Mustafa, ur ı•ye e 

ruz. Seçkin ııatıctl r, hıymeltnr mateh~- Vilayet meclisinden bir zata dert 
bakınmıyordu bile.. da vasi malıkuneleri vardır. 

idam sehpuı, deniz kenannda Malaryaya karşı yapılan ınü::ad"'ltnin 
bir kayanın üıtünde kurulmuştu:· yerinde ve faydalı olduğunu ve kinin 
Çok piı bir hava vardı. mübayansı için sarfedilen mebaliğin en 
Yağmur, bardaktan bopnırca- eyi hi ei iştirfik olduğunu bu hakikat-

Muzmin malarya tedavisi için 5-7 gün nnı o kadar ocw ır sa'-yorlardı ld müc- • 
~· :"' yanıyor . B • V h d • / t zarfında cünd 15-18 buğday kinin al· teri çıkılmamaaına imkan yok.. Pi- An·1 lar f d" R . l r ı a U l mese es 

d 
- i8.ll1ıyor e en un. eıse ı 

mamız tavsiy• edilmektedir. Tedaviden yan~o a neler isabet etmiyor ne- çall§ma imkam venniyorlar. BaıJ<a- yoktur Ve o/amıyacOI' 
sonra birşey verilmez, yalnız nükslerdc fer •• Şi§irgen düdükler, çıngmıklar, · 

mm hayatını istihkar edercesine ça- Viyana 5 (M.H) - Wiene frei4 
hfıd devresindeki tedavi ynpılır. balonlar, yastıklar, tran. bı--1·ları, çi- l ._ l 11 k f · 

- ----l :ı- ~ tfıyorlar. MaF-aat zmir i eri on ur Presse gazetesi «Türkiyede ne bıt 
~-- a:s '' az ;ıı.ıııu~~CZZJ~zz.1!.I, Kapının e~iğinde hünnetle durdu- ıana l<IU'fl olan aşla her gün daha zi- içinde YA§Atmak, bu güzel tehrin yahudi meseleai ne de bir ekalliyet· 

P • ı · K d ~ lar. l yade artmakta idi. Seviyordu .. Sevi- s~yund~n ve havasından istifade et- (er meselesi yoktur ve hiç bir va"!' 

arı S 1 a in Pariıli l:adm, muıldana gibi re-' liyon:lu. Daha ne isterdi?. Hava eyi- hrmektll'. olmıyacaktırıt diyen baıvekil Celil 
simle konuşuyordu. f den eyiye karamıııta. Bir batka kötede avukat B. Ek- Bayann beyanatını ehemmired'.8 

. - Az kaldı yavrum.. diyordu.J Yüzbqı yolun yarısında, (Çöl rem, B. Nuri Esene anlabyor : kaydettikten sonra Türkiyenin ~ı· 
rzz;aw,;o-.;z-~I Yakında seni telaar bulacağım, ve bu ki alı) adı verilen eslc:i kabile reisi - Bunu da batardık mirim, di- ıadi vaziyeti hakkında muhabirİ"" 

sefer temelli benim yamında kala-1 Mağmwnun büyük villasının cive.- yor. Bu sene de bütçeyi çıkarddc. den aldığı fU haberi veriyor: 
cakaın. Senin hakiki annenin ben ol· 1 nnda bulunuyordu. - Hangi bütçeyi.? lktaaadi itler hakkında malu111•tl 

Parisli kadm, üç kardete mİn·' iğneyi kılıfı içine koyarak Aliye duğumu öğrenerekain. Seni ne kaJ Yolu buradan geçerdi. - ViJayet bütçe&ini.. olan mahfillerde söylendiğine göt' 
netle dolu bir nazar atfetti. Tenli. dar çok seviyorum bilsen yavnım. ! Aksi tes:ıdüf bu •• Birde~ bir çivi Ô Türk hükümeti aanayilqme ptaıı~· 

lbrahim, artık ölüm tehlikeainden Melunet sordu: Ve senin beni sevmeni istiyorum. 1 bisikletin lastiğini patb.l..... demişte muazzam güreş rmı tatbik edebilmek için harici~ 
kurtulduğunu aevinçle gÖl'mÜf, müs - Zerçianoyu bize ne zaman Kadının efütdeki resim, Anenin Filibin canı ııkıldı. Derlul ite Çocuk eıirgeme kurumu tara- istikraz aktetmeye mütemayild•'• 
terih olmuftu. tealim edec:duin? Montröde verdiği Luiginin izci kıya-

1 
kovuldu. f mdan: 12 Şubat 1938 Cumartesi Burada hakim olan kanaate göt' 

- Ozerimdc bulduğunuz rovel- - Y ann alqam.. fetindeki resmi idi. J _ Deliği yamad:. Kurban bayramının ikinci günü böyle bir istikraz için yalnlZ ı..oodtf 
verler, dedi. Yapacağım cinayet için - Saat l:açta? Ali, bu zavallı annenin 11tırabı 1 Tekrar yola koyulmak üzere idi ödemifte: para piyua11 mevzuubahıtir.• ~ 
değil, icabında kendimi müdafu i- - Saat kaçta deneniz. karı11ında kardqlerine döndü : 1 ki yanından büyük bir sür' etle bir yarım Dünya Süleyman FRANSA - TORKl1 ı;.. 
çindi. Cinayeti onlarla değil «Bu»- - Tam b.ranhkta •. Gece yansı. - Allah vere de, dedi. Şu melun otomobil geçti V\? kabile reisinin vil- Manisalı Rifat Aynı gazete Paristen aldığı blJ 

la pacaktım - Kabul.. Siz de daha evvel li- lbrııhim sözünü tuba ve yann al:-
1 lisının önünde durdu. lki kanatlı Manisalı Ali telgrafta Fransız matbuatının f.-.ıt" 

nunBö" ylea •• li _;_ . .L! den kü" zmıgelen tedbirleri alanız. Burada pm bize Zerçianot'U getirse.. ~ \Qı>ı derimi açıldı. Dramalı Hasan sa ile Türkiye araımcla muallikt' 
y IOJ' yerca iÇ Ceutn - b" • __ ... bu -L--- ··1c1••W•• dair VI ' v t obil ·ı·~- bah • bul el l D-'L- ·1 -r"ef' ük • bir lal f çdcanl Kılıf ll' aaumın GafCUU o ugune e o om vı lllilln çeaıne Bulgaryala Molla Mehmet unan mea c ere CJDOS ı e ı_.:t. 

t
ç ._:~.kmqm • ~ b" ... ı. _ _.. - etrafta pyialar bulunsun. Zerçiano KARŞlLAŞMA girdil:ten sonra kapı tekrar kapandı. (~ık köylü Ömer fik Rüttü Aru arasında Ceneyrc:ıır-
a auçu ve ucu ııvn ar ıgne Yanıt. k nd" • _ _..... •· •· tutt ... B L'.!'.J' lerd •--'- __ ,__! y·· b _L·ı· .. k la k l d h,J• 

..._ Kumandan Moleonun, binba- e . ııme ~,:=nı~ so_zu uguma u nauıae en llW"K M:IUZ sa?ıt' uz &fı, ?tomouı ın on ve • nr a gibi Türkiyemizin tamnmıt daha yapı n onutma ar an sonra • 
c;:. _ _._. daha L--L-l ve emayeli 1Jlcdıgune mansln. sonra... ışıkla:ının mz.amen yanmuı lazım- bir çok pehlivanlarının İftirakile ledilmiş nazariyle baktıklan, Tüfki' 

fi 'ı""&•.n•utn ve ~ annsp M af-L Ha d" ş· _.~ y::..1.-•• fili' Lam · 1" k ·· d"" ··1m·· •- - ·· · F __ .ı d tl\t" ..... le. sebep . bu ... ed" - uv UL. y 1.. ımw ar- ~ p Uf, gamızon 
1 

ge ll' en non uru U§ ounuı yuzun- güreş yapılacaktır. yenan ransanm yanıım ve os_.lı 
0 um. nne lfte ıgn il'. tık gidcbilinin. da İfİnİ bitinnq, bisikletle evine dö- den meraka dü§tÜ. Başa 70 TL. ğundan vazgeçemiyeccğini ve ~ 

Ali:. .. •w• lbralıim değneğini ve k(;peğini nüyordu. 1 Acaba bu, esrarengiz bir otomo- Bat alta 35 » o kadar mühim olmıyan Sancak i~k 
-. ~lZe ~ ~-hareket ~gı: alarak gitti. Garnizonla oturduğu ev araai e-

1 
bil mi idi? Büyiik orta 25 » tihabat iti için büyük bir diplonl•!' i 

nan bır delili oLnak uztte bu ıgneyı Oç lcardq pariali kadının bulun- pey uzaktı. O bu yolu hep bisikleti içinde kim vardı? Küçük orta 15 » nlaiyona kalkı§mak istemiyecei'" 
burada bırak. duğu salona döndükleri zaman, onu ile gidip geliyordu. Bu a1qam birazı Villaya neden gelmiıti? Ayak S » yazdıkları, Oevre gazetesiniıı :~ 

- Peki .. Falcat dikkatli olun •. 0- elinde tuttuğu bir çocuk reaminel geç bldığa için Pedala ıda ba:ıyor, 1 Bu merak ile bisikletini yol kena· Arzu eden pehlivanlar da itti- Fransa ile Türkiye arasından 
nun azıcık eti.'lize batması, halli I dalgın dalgın b --- bir vaziyette but-

1 
sevgili Lüsilinin yanında bir in evvel nrulaki duvara dayadı. ra.k edebilirler. dostluk paktı akti arifesinde bult.111' 

cleimeai derhal ölümü intaç en.. dular. Lulunmak için ace!e ediyordu. Ka."'1- - tUfi\.AEDI - 6 8 _ 9 (218) duiunu yazdtiı bildiriliyor. 
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omplocular dağılmıya başladılar 
Panayotis planını. hazırlamıştı. 
çıkardı. iki 

Evvela eski 
buradan uşak arasında onu 

HALK MASALLAR/ 

Evvel Zaman 
içinde 

Yazan: METiN ORBAY 

6 

SABIRLI AŞIK 
t. Silıirbaz bıı teklifleri derhal kabul et.
ı: 

\re; Ef~ndirn, işle .sizi teınin için ev
A '1.<ııl kendı heyetime gireyim de son

t• 
ar-t.u etllğinl.ı şeyleri söyHıeyıın. 

. Diyerek ırrnağında bulunan bir yJ.
~"Ku 
1, çıkJrdı ve derhal gayet çirkin ve 

1 

~«nç b' ır ilıtıyar oldu. 

.)' - Cşte, efendun. benin1 heyeti asli
"n budur, dedı. 

tc~~beı ı>adi 3hı hu hal karşmnda hny
;- · kalarak herifin bir 3n evvel hika

•nı ı 'ııl an atma;ını emrotli. O d ı şöyle 
attı.· 

** cEfondim, Şam tacırlcrindcn birinin 
oğluyum. ismime cMııkbil• derler. Pe
derim gafi'I hasis idı. Ticarette fevkala
de kazandığı halde paralarını birik
tirir ve sarfetmezdi. Bu suretle çok zen
gin idi. Nihayet vefat etti, bütün hazi
nelerini bana bıraktı. Pederimin haya
tında zaruret ve mahrumiyet içinde bu
lunduğumdan böyle cesim bir servet 
birdenbire elime geçince akıbeti düşün
düın. Ve bu servet bitip tükenmez zan
nettim. Hava ve hevese düştüm. Ömrü
mü sefahat içinde geçinneğe başladım. 

Billıassa cDilııüvw namınd" bir fa-

- 04 SAHiFE 7 

Fransa,Ingiltere, Sovyetler birliği arasın 
da mevcudiyeti gözüken zımni anlaşma· 
dır. Fllhakika BB. Delbos, Eden ve Llt
vinof'un nutukları, birbirleriyle tebdil 
edilebilecek mahiyette değildir. Arala· 
rında farklar varoır. Yalnız her üçU de 
Milletler cemiyetine itimat göstermekte, 
Milletler cemiyeti usullerini en eyi usul 
olarak teliikki eylemektedir. Her üçU 
de Milletler cemiyetini Y'4almak iste
mekte ve paktta tadilatın aleyhinde bu
lunınaktadır.> 

ING!LIZ VE FRANSIZ ARZULARI 
ARASINDAKI FARK 

Malen gazetesi diyor ki. 
dngilizler, ek.serisi dominyonların si· 

yasetinde de esas teşkil eden, Cenevn 
siyasetini idame ettirmekle beraber, Al· 
mantar ve Italyanlarla serbestçe ve mil· 
esı;ir bir tarzda görüşebilmek için heı 
şeye rağmen kafi bir hareket serbestisl 
istemektedir. Fransanın arzusu da bu· 
dur. Yalruz Fransa, daha sarih bir suret. 
te enternasyonal teahhütlerinin hiçbirin
den kaçınmak istememektedir. B. Del· 
bosun muvafakıyetle tetevvüç edeceğlııl 
sandığunız devamlı ve cesaretli siyase
tinin esası, teorik prensiplere sadık kal
mak suretiyle realist bir siyaset takip 
eylemektir.• 

şeyi yere bıraktı, içlerine birer altın rU
zük koydu, kitabını açarak okumağa 

başladı. Okudukça şişelerin birinden 
ateş, öbilrilnden de bir kara duman ç... 
loyordu. Bu duman göğe doğru dağılm
ca havada gök gilrilltilsilne benzer bk 
gürültü oldu ve biraz uzadı. Ses kesilin
ce ihtiyar yüzükleri şişelerin içinden çı
kardı. Birini Dilnüvazın parmağına ta
karak: 

- Dilnüvaz, senin arım ettiğin şey 

oldu. Işte bu yüzük senin pamıağında 
bulundukça her hangi genç ve güzel 
kadının şekil ve sı1retine girmek kendi 
elindedir. 

Dedi, sonra bana döndü. enim de par
mağuna öbür yüzüğü geçirdL 

- Mukbil, sen de hangi erkeğin is
tersen heyetine girebilirsin. 

Bu suretle emelimize nail olduğunluz· 
dan pek ziyade sevindik. Sihirbaz karı
ya bir çok teşekkürler ettik. Sonra mü
saade alarak tekrar Şama avdet etmek 
üzere hareket ettik. Maamafih yolda gi
derken bu yüzüklerin hassası sahih olup 
olmadığını anlamak istedik. Tecrübe et.
tik. Yüzükler parmaklarımızda iken her 
kimin şekline istiyor idiysek girebildi
ğimizi ve sadece bir temenni ile heyeti
mizin tamaıniyle değLjliğini görerek 
men1nuniyelimiz artık son dereceye var .. 
dı. 



SAJ·Ufl:. b 

esap dersi 
- B ba, lı ımı müşttteki asgarı bu

l mıyorum. 
- Ay, o c !1 .. mi kayıp? küçüklüğüm

de ben d nr :nış d nnuştur:ı. 

abı "S Z adam 
- Oç saat~ be:ı"m balık avlaYJ§ıllUl 

baht ğınıza <.re, bu i e meraklı olduğu
r.uz anl ılıyo . Neden siz de bclık tut
nlU) orsunuz? 
- Ben sinirli da.-nun, beklcmeğe sab

redemem ! 

- Mari .. &ki çal tığın yerde hanı
mmm elbiselerini giydiğin için Eenİ koğ
rnuşlar. Sakın burada da ayni teYi yap
mağa kalkııma ! 

- DütiJo makinesini neden pençc-
reden atıyorsun? ı 

- Patron «evlenememı dedi de on-
dan. .. 

·-

Stenogra.fim o kadar kuvvetli olmadığı için kel:cme bir pat
ronu daha ziyade tercih ederim. 

SAKAL VE MASKE 
Saka.Ilı Celal bir gün bir mediste bulunuyordu: 
Bu mecliste hnva tehlikesinden ve uaz mııskelerinden bahso

lunuyordu. 
Bir zabit sakallı Celale dedi l:i: 
- Bir tehlike vukuunda yüzünüze gaz mnskesi taltmamz için 

sakalınızı kestirmeniz lazım gelecek. 
Sakallı Celal buna asla razi olmıyacağım söyledi, zabit: 
- Fakat, dedi, o zaman ölüm tehlikesi ile karfılaşm;ınız. 
Sakallı Celal cevap verdi: .. 
- Zarar yok. Maske ile çirkin ölmektense sakalımla guzel 

ölmeği tercih ederim .. 

GERi ÇEVR LDI AMA ..• 
Musahip zade Celal bir gazeteye t iy tro münekki<ii olarak an

eaje edilmişti. 
Uk cünü ilk İll olnrak ona bir gece evvel temsil edilmiş bir p:

ye~in medhiyesini verdiler. 
Bur.u düzel'-iniz de gazeteye öyle koynhc.. . 

Dedi'er. Piye:; çok fena tem"il edilmişti. Tiy trodn pek nz ~·:a
se vru-dı. B:ına ra ~m~n y~z?len y<zı piyesin mükemmel tems im
den bnhsediyo:: ve oom.ında ~öyle bir cümle ile bitiyordu: 

- Kal balık o k:ldnr çoktu iti üç yüz ld~iyi tiya.trodnn geri çe-
virmeğe mecbur kaldık. . 

Musahip zade, bu yazının altın!?. tade::e ru cümleyi ile ve ettı: 
- Ve geri çevirdiğimize de pİfmnn oldu~ .. 
Tabii ertesi gün gazete ile alakası da keıııldı. 

ml!~~~:c::::ız:ı:~c::cıı:i.::z::a:r::;:::z:::ız:a:!::tiil::::maac:::cı:1CJ'.~::m:m::llt!r:moıı:~.::zı..,..~ 

i(aynana 
tki arlr~d:ı§ orasında: 

mera.:1! 
B lcdiye rei i, ayni zam3nda küçük 

ka dl nın ye ·ne b ~kalı idi. B-lediyc 
daires'nde bir ç" ::ı evlenme muamele i- 1 

ni y parken del:l, nlıyn re mi ı:uali sor
du: nı a 

• yeri e 
fakat 

• 
l üsabaka 

yal<ayı ee 
- Bı?.yan Ayşeyi zevce ofarak alıyor 

mu =nuz? 
Delikanlı cevap verdi: 
- Evet. 
Belediye rci i, bir ı:n i;b r.c.c.fo oldu

ğunu unutcralt eordu: 
-Pake~y~payunmı? 

- Kocanız yeni bir elbise mi yap-
tırdı. 

- Hayır. 

- Onu def i;miı r;oruyarum. 
- Değitıen elbise değil.. Bı benim 

yeni kocAm •.• 

' • k • 1 • • • r :srıııı· Pnris, 2 (P.S) - Acı netice veren puk kedın ıs ·arpın en ceçırıyo · lı 
• • d wil ahk 1 d "z] • • k g<'niş ker.al' komik b;r hikaye .• Hılıaye eg , m e-ı n, go erını yarı apayan . • 

1. • ·ı · •ban sa meye intikal etm·~ hakiki bir ,,.ak'a.. ıapka ''e e ına çantası ı e ıın 

Bay Piyer Robert, Paris belediyesinde !onuna girerek bir köşede yer alıy~r. . 
esnaf kontrolüdür. fa·lidir. Dört çocu-ı lll: önce onun ge!i,i c:lckati çckınl~0r. 
ğu ur. Ayda eline ceçen doksan, yüz Fakat kı?.dınların her biri sualleri bekp:k 
lira kadnr pera ile kalabalı'· t"ilc~ini :ıor 

1 
ken birbirlerini kontrole baılıyo~lar. Ro• 

• d' bil" ru: sonra da bütün nazarlar Pıyer gcçın ıre ıyor. nurı 

Bir gün gazetede bir ilan gorı.70". ;>f'Jtin üzerinde; d:ıba doğrusu 0 

ilan, içtimai muavenet de.iresinb bir §U· wa"lcn üzerinde toplanıyor. 
besinde bir kadın müdür muavini 1111· 44 numara kadın ayağı... Jııct 

nncağınn ve bunun için de bir mü•abaka itte ayaktan ba,hyan sıkı ve ' el•· 
açıldığına dnirdir. Piycr Robertin karl!lı kontrol, zav Ilı adamın foyasını rneY 
''iıkın mektep gönnilftür. Fakat müdür na çıkarmağa kafi geliyor. djkka• 
munvinliği imtihanını vereceh kabiliyeti imtihanı yapan zatın da nazan.. riJıl 
yok. Adamcağız: tini :-ekiyor. Yanına gidiyor. Gozle 

_ Kn.mnın yerine imtüıe,a beı gi- gözlerine dikerek soruyor: mı 
1 

- Siz bayan Robertainiz değil rerım. 

Diyor. Karısı ile mutabık kalıyorlar. Pek rua .• Lütfen beni takip ediniz ...... 
tik mümcaati kadın yapıyor. Sıhhi mu- Zavallı adam bu suretle foyt'.l !l 

aycne ve bir takım formalitelerden on- meydana çıktığını gorunce ağlaın"~ 
rn müsabaka günü gelmesini söylüyor- başlyıor. Teessüründen kendini Sen~ l 
lar. rine atmağa teıebbü ediyorsa da ~ .. 

Müsabaka günü.. oluyorlar. Tabii sahtekarlık auçu ile ~i· 
lmti:-ıan .alonu yirmiden l ula kadın kında zabıt tutularak mahkemeye ve 

ere• namzdlc doludur... yor. Bakalım mahkeme ne karar v . . '' Piyer Robert traş oluyor. Baıma bir cek .. Belki de zavallı hakkında, ev:n_• ~4 
proke takıyor. Yüzünü pudralıyor. Ar- çocuklannı geçindinnek kaygısı ıçı~ ~ 
kaun:ı kadın elbisesi giyiyor. Aya~ yaptığı bu hareket Hbabı rnuhaffefc:u 
kendi ölçüsüne göre aldığı yü!tsek ıo- addedilecek.. _ 

BOŞANMA REKABET! 

Amerikadaki küçük Reno kasabasın
daki mahkeme anlaşmıyruı çiftlere ga
yet kolaylıkla bosanma kararı vermek
le ıstihar etmiştir. Yalnız Amerikada de
ğil, Avrupnda bile, anlacnmıyan bnzı 

karı ko~alar kolny ayrılabilmek için bu 
mahkemeden knrnr almışlardır. Reno 
kasabası, boşananlardan alma:ı ücretler 
sayesinde zengin bir hale gelmi~ir. 

lUKADDES KUŞ 

Amerikada yaşıl an ve sayısı çok 
1 

• J 
uıl:ın HindJi bir kabilenin, kutsil et 17 

ettiği bir ku , Vaşington müzesi nnırıınl 
yüksek bir fiatle kabilenin elinden ahtı• 
mıştır. Bir kaç haftn önce bu knbil~ı~ 
reisi Vaşinglonn giderek rniize ınudı.ır 
lüğünc müracaatle kuşun iadesini is~~ 
mişt.ir. Çünkü, (Mukaddes kuş) eJlerı~. 
den alınnlıdtınb ri bu kabile efradı J\ 
Jnhlar tarafından bir ço:t musibetleri 

uğratılmışur. Hastalıklar, ölilmler •.. ;~: 
hileyi söndürmek üzeredir. Müze mu 
rü ku<:u kabile reisine iade etmiştir. . . ölen kann~n k:z car

--...ı:~"""'-

l dm mı yoldu? Ti:.irlü dedi kod-.ılrıra ~e-ı 
bep oldun. 

Diğer Amerika kasabaforı bu kasa
bayı kıskanmağa başlamışlar ve boşan
mayı kolay bir şekle .sokmağa başlamış
lardır. 1937 yılında Reno kasnbaının vn

.rirJatı ~üzde sı>kiz ı:zalmı tır. Boşanma 
n.:ıeaoe,rJimenKcı x-.ı.s<ıu.ıı.ırı < rı ~maa 

,.. ·ıen 
Sovgart yahut Salvartor namı verı .. 

- Dl:nyr.da b ka kadın çoktu am
ma, onlardan birisi ile evlenseydim, iki 

1 kaynanalı ol:ıcaktun. Halbuki timdi iki 
defa evlendiğim halde gene bir kayna-

1 nnm ,·ar! H 
~ •~tane a2nsörü önünde: 

alıp yüriimüştür. 

DÜNYANIN EN YOKSEK ŞELALESi 
BULUNDU 

uu mı_}-\'mm:ır, -ymn1z )•ııan yanut ;ı::e't 
tcnkele gördükleri zaman kendiJcTi1l8 

mtıhsus bir nevi ıslık çalmaktadır. ~il' 
nnlnrmı doyurmak için bal ararlar. j\tl 

nnrst kovanlnrının yanına yaklaşınca ~ 

Teessür H - Dördü."ıCÜ kat! Ciğer, böbrek has-
a z 1 r cevap tnlıklıırı ve romatizmalılarlıa apandisit-

Dünyanın şimdiye kndar bilin..?n en 
yüksek şclülesi Kalifomıyadu Yazmayt 
şelUlesi idi. 775 metre yükseklikten aşağı 
düşen sular üç atUıma yapıyordu. En 

görmemek için kuyruklarını ka1dırlP 
yerlere çarpnrlar. Ve kovanın içine ]<ıı• 
dar dalarlar. 

Bu türlü yeşilbaşların et ve yuırıı.ıl"' 
talnrı çok makbuldür. Zengin adam muhtqem meraaimıe 

defnediliyordu. En qağı iki yüz (elenk 

aönderilmiJ, otomobil dizisi uddeleri ı 
lutplamqtJ. Yaya gidenler arasında fakir 
kıyafetli bir adam cenazeyi takip ediyor 
ve hünlriir bünkür ağlıyo·du. 

Biriai mcrüla sordu: 

- Rahmetli yakın akrabanızdandr 
ıal.iba? 

-Hayır! 

- O halde ne diye ajlıyo:-sunuz? 
- Yakın akrabası olup ta miraama 

lıonamadığım için .•• 

-=--
Geri geldi 

Doktor - Hayret edİyonun, hayım, 
bana evvelki aiin verdiğiniz çek, bir tür
lü anlıyamadığım sebeplerden dola}'I 
tekrar reriye geldi. .. 

Hasta - Garip teY J Hem de prip bir 
tesadüf eseri olarak, tedavi ettiğinizi söy
lediğiniz baatalıiun da bana geriye celdi. 

- Gözüne neden kara gözlük takdın. 
Hiç bu manzara böyle seyredilir mi? 

- Ben İ§İmi bilirim. Bu gün karım 
arkada oturuyordn ondan ..• 

-=--
Melek 

- Anne, meleklerin knnatlan 
değil mi? 

var, 

- Resimlerde hep öyledir. 
- Melek1er uçar §U baJde? 
- Evet. 

- Babam dün akfBJll hizmetçi kıza 
«benim cici meleiim!ıı diyordu. Hiz:met
ci lnz ne zaman uçacalı:? 

Kadm hiddetle yerinden fırladı: 
- Hemen timdi, yaV1'UID. Şimdiden 

tezi yok uçar. 

--=-

Oğlunun sefahat bayatından artık bık-
i Ller gelsinler ... 

ml§, wanm:ıtı. Söylendi: 
- Bundan sonra benden bq para bek- 22 YIL UYUMAYAN ADAM 

leme ..• Sen benim için ölmµş derneluin. 
D lik I k•. h d" Macar gazeteleri harikulfıde bir tıp e anı wta , cevap ver ı: h•d' . d 

P k~1· b b L-...! a ısesın en uzu uzndiye bahsediyor-- e ilLla a a, IHlfl cenaze masrafı-
! 

1 

lar. 54 yaşında mütekait bir memur o-mı ver • 
. lan Paul Kenn 915 yılmdanberi uyuma-

- Birinci, ikinci ve üçüncü kızlar çok 

makta ve umumi harpta Galiçya cephe
,sinde kafasından şarapnelle yaralanan 
bu adam, o zamandnnberi bir dakika 
bJle uyuınnmıştır. Amerikalı bir kollek
siyoner Kernin başını öldükten sonra 
satın almak istemişse de mutekit bir a
dam olan mütekait, kafasının yaratana 
ait olduğunu söyliycrek teklüi reddet
miştir. Yirmi dört saat içinde sekiz öyün 
yemek yeyen Kem uykusuz geçen za
mruıJarında dört lisan öğrenmiş ve tU-
1Un içmek hususunda şampiyon olmuş
tur. Fakat uykusuz.luğa o derece alış
mıştır ki, böyle bir ihtiyaç duymamağa botuma gidiyor. 

- H~ tarafdan? sağdan 
dan mı? 

- Her iki tarafdan •.• 

m•, soJ- başlamıştır. Yalnız bütün dünya uyur
ıkcn canı sıkıldığını söylemekte imiş. 

yüksek atlama 4i9 metre idi. Ni~agara 
şelaJesi ise yalnız 56 metre yırn:seklikte 

olduğu halde çok şöhret bulmuc;tur. O
nun şöhreti ytiksekliğinc!e olmayıp ru
yunun çokluğunda v:? güzelliğindedir. 

Fakat bütün bu şeltılelerden çok dah 
yüksek ve insanların bilmediği başka 
bir şelfileyi Amerika tayyarecilerinden 

Endjel namında birisi bulmuştur ki, su
lar tam l 600 metre yükseklikten aşağı 
düşilyor.. Karoni havalisindeki maden
lere tayyaresi ile malzeme götüren.tay
yared bir nrıza yüzünden Bolivya şehri 
havalisindeki ve deniz yüzünden 2700 

metre yükseklikte olan bir dağın tepe
sine inmeğc mecbur olmuştur. Burada 
gördUğü manzara müthiş kuvvetle akan 
suların bir buçuk kilometre yük
seklikten aşnğı düşmekte olmasıdll'. Tay
yarecinin bu keşfi bütün Kalilomiyayı 
alakadar etmiştir. Mütehas~ıs1ar bu ha
rikUlfide şelaleden elektrik istihsal için 
teşebbilsata girişmişlerdir. 

------·~ . ÖLÜME ÇJ\Fl.i 
Bir çok hastalıkların tedavisi çaresini 

bulan tıp filemi, yaşayan bütün mc,•cıl" 
datın en mühim nokiası olan kalp basısı; 
lıklarımı karşı fıciz kalmışlardır. Nobl' 
mükMatını alan profesör Karel ile ırıcŞ: 
hur tayyareci Lindberg. wknik noktııı 
ruıznrdan bir harika olan bir kalp ıııB"' 
kinesi imaline muvaffak olmuşlarsa dııı 
bunun insana tnlbiki müşkiil görülüyor• 

Tekerlekler ve tellerle çalışan ınibll~ 
nik bir 51ct, kalbin ycı·ini tutamaııııı . 
tadır. Şimdi en yeni olarak Viyanadalcı 
(Kayser Frans Yasif) hastanesi ameliY11t 

şubesinde hasta kalplerin tedavisi ;çitı 
bir tedavi usulil bulunmuştur ki, bati 
i.nsanları bu usullerle kurtarmak nıür!l. 
kün olmuştur. 

.. 
istasyonda 

Kan koca treni kaçırmıılar, kavıa edi
Bedbin adam 

Yegane hediyesi bir otomobiJ olan bir 
piyıı.ngont:n iki biletini alnuttı. Keıidede 
otomobili kazandı. 

!Viyagara köprüsü 

Profesör Doktor Ştarminger'in bir tJJ> 
meclisinde bildirdi!;rinc göre, bu AJetle 
kalbi durdurmak üzere olan bir ölii~ 
hastasına damla, damla kan verilere 
nabzın intizamı temin edilmektedir. "fr 
rım litre yeni kan akıtıldıkian soııt81 

vücuttaki kanın deveranı normal şeıtl4 
girmekte ve kalbin yavaşlamasiyle öl .. 
mek üzere olan hastalar kurtarılmnklll'" 
dır. 

ya.,.. 
bm. 

- Neden? 
- Evleniyorum. 

yorlardı. Erkek dedi ki: 

- Eğer tuvaletinle bu kadar uğnıma
saydm trene bol bol yetqecektik. 

Kadın cevap verdi: 
T ebrike giden do~tlan onu biraz dü

;ünccli görünce §A§ıp aordular: 
- Hayır ola? 
- öteki bileti ncdiye aldan! Budaln-

- Eğer trene yetiJelim diye o kadar 
acele etseydik, ikinci treni fİmdi olduğu 
gibi çok bcldemcğe mecbur kalmıya-

ciıktık ! ------------------
lımınn üzülüyorum. 

-------
Kantara vurulan tablo 

Çallı Avrupnya uidcrken ret.imlc.rin
dcn bir J çını da beraber cötürmiqtli. 
Gümrült m~:nt:ru."ı 

- Bunlu için do gamrii!! rc!mİ ola
~ mı:ıınız? 

Diye t10:rdu. 
Memur: 
- Evet. Dedi. 
- Ne kec!nr? 
- Tartanz • Ne gdirse •• 

· Bereket '\ersin tablolnr pek hafi! gel
di de ÇaUı pek az gümrük reı;mi vermek
.e ku."'luldu. 

- Bu adam mutlaka «ademi müda· 
hn.le kornis) cnu» nun h.,·:rctJi l:ir taraf-
darı olsa ı;rerek.- 1 

1 ~. 
\ 

,(,. . 

Gc .. enlerde Amerikada Niyagara ,ellalesi üzerindeki büyük 
köprünün birkaç saniye içind~ yıkıldığını ve binlerce kitinin bu 
vaziyeti &eyrctmeK üzere ,ellalenin bulunduğu yere akın ettiğini 
ajans ve radyo haberi olarak yazmıştılı::. Resmimiz bu 8ünyanın 
en büyük ıellalcıini ve üzerindeki köorüyü ııöıtermektedir. 

KADINSIZ MEMLEKET 
lngiJterc A vusturalyayı yeni alaıl:~ 

'bl zaman, her müstemlckede olduE;ru gı 
h sorada da Avrupalılar beyaz kadına 8 

rettiler. cPazamatUı> ismindeki bir j\l• 
man filmi mevzu olarak bunu alrnıştır· 

Avusturalyaya gelmiş olan bir .J\~ .. 

rupalı kadın - Gloryn - sevdiği e.~~.: 
için para çalmış olmakla suçlu gort.I 
mektedir. Kadın bu suçln PazarnntlJI 
hapishanesine nlılmıstır. . 

D. w nf k d k •. . jçıll ger tar tan, a ının cnuısı . i 
bu suçJ işledigi zannedilen Ingiliz 1.abıt 
Avusturalyadn baska bir kızla C\']en· 
mek ti.zeredir. Hapishan~eki mahkiıf11 

·çı!l kadınların k ndıleri, le evlenmek ı 1' 
talip çıktıı ı 'akıt erbest bırakı1ırı0 

lıukkı vardır. G1011 o ıçın de boy le pı: 
ı •1 

fırsat çıkı,or. Z ngin bir çütlik S:-
t • 

onu hnpist n kurUırıp cvl nmek ı 
1 yor. Fnkat Glory., cvmedıgi ad, , ' 

evlenmektense vdigi adnm ıçin i 
digi zanncdılen bir suç yüziınden haP 
hanede kalmağı tercıh ediyor .. 
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lzmir vilayeti Muhasebei Hususiye 
müdür!üğünden: 

Aylık kira 
Bedeli muhammeni 
Lira Ku. Yeri ':'nsi No. 

10 Hastane civan Ali ağa 
mahallesi 438 sayılı 
sokakta Ev 4 

idarei hususiyeye ait olup yukarıda yeri ve cinsi yazılı akar bir 
lene müddetle kiraya verileceğinden 15 gün müddetle arttırmaya 
çıkarılm19tır. Şartları ve evi görmek istiyenlerin her gün Muha
ıebei hususiye müdiriyeti Varidat kalemine ve pey sürmek isti
Yenlerin de ihale günü olan 17 /2/938 Pertembe günü saat 10 da 
depozito makbuzlariyle birlikte Encümeni vilayete müracaatleri 
ili.n olunur. 377 (215) 
~-.. . , ... .-... - • .. ' _ ... .. ·- • . • , ... ..... . ".I ' ,-·,,· .• • .... . ... ~.·,.,,...... • 

lstanbul Defterdarlığından: 
Ketif bedeli 22959 yirmi iki bin dokuz yüz elli dokuz lira 25 

kuruttan ibaret bulunan Sultan Ahmette Ocler mahallesinin At 
nıeydanı caddeainde kain umumi hapishane binasının yıkılma ifi 
kapalı zarf usulile ekailtmeye konulmuştur. isteklilerin ke~if ve 
•artnamesini görmek istiyenlerin teklif mektuplarile bu i'e ben· 
Zer İf yaptığına dair vesika ile Ticaret odası vesikasını ve 1722 
liralık muvakkat teminatlarını 21/2/938 pazartesi günü saat on 
dörde kadar Milli Emlak müdürlüğünde toplamın komisyon ha,. 
kanlığına tevdileri ve saat on bette de zarflar açılırken hazır bu
lunmaları. M. 610 6-10-15-18 366 (212) 
... ~~~~~!!!!! ...... S.-llEll:llL"'11i~~~mlll~9l!ırJllEz:J 

Bil'urnum Tire Çiftçileri Koopera-
tif Şirketi Ortaklarına 

Şirketimizin senelik alelade umumi heyet toplantısı 8 mart 
938 tarihine müsadif salı günü saat 1 O da Tire belediye salonun
da yap"ılacağından o gün ortaklarımızın hisse senetlerini P.larak 
toplantıya gelmelerini yalvarırız. 

Ruznamei müzakerat. 
1 - idare meclisi ve murakip raporlarının okunmaısı. 
2 - 1937 ıeneıi blançosunun tetkik ve tasdiki ile idare mec· 

liıinln ibrui. · 
3 - Müddetleri yeten iki azanın ve murakıplerin yeniden se· 

~ilmesl ve Ucretlerile idare meclisinin huzur haklarının tayini. 

lzmir sulh hukuk mahkemesin
den: 

lzmir Çullu hanında 24 No. da 
kunduracı Halil oğlu Ahmet vekili 

Dr. Operatör 
Faik lbrahim 

avukat Ahmet Tevfik tarafından iz- Fransız hastanesiyle ali.kam kal
mirde damlacıkla tulumba sokağın- mamııtır. Hastalarımı Kemeraltı Bi
da 12 No. da kunduracı Hasan aley- rinci Beyler sokağında Diıçi Fehmi 
hine açtığı alacak davasından dolayı muayenehanesi alt katında kabul 
kunduracı Hasan namına tastir kı- ediyorum. 
iman davetiye varakasının ikamet- ı _ 13 (197) 
garunın meçhul bulunduğundan ha- •rım••--mııı--ı.1--• 
hisle bili tebliğ iade edilmesini ve ,,----------91111,• 
müttehaz karar üzerine gazete ile 
vaki ilana rağmen muayyen günde 
ispatı vücut etmediğinden hakkında 
gıyap kararı verilmiı ve hazır bulu
nan davacı vekili dava hakkında ye
min teklif eylemi§ olduğundan bu 
bapta mahkeme 19-2-938 tarihine 
müsadif Cumartesi gününe tayin kı
lınmı§ olduğundan yevmi mezkiırda 
saat 1 O da yemin için mahkc:-.1eye 
gelmez ise davayı kabul etmiş ad 
olunarak gıyabında hüküm sadır o
lacağından tebliğ makamına kaiın 1 

olmak üzere ilan olunur. 

--------------~~~-----Kemalpa§a icra hekimliğinden: 
8-10-937 tarih ve Anadolu gaze

tesiyle T.C. Ziraat bankası Kemal
paşa ajansı tarafından satış ilanı neş
redilmif olan Par.sadan Yunus oğlu 
lbrahimin Parsa Y arankuyu ve Kar
ya civarında iki parça bağ ve tarlcsı 
95 lira bedelle müşterisi namına ihle 
kılındıktan sonra ihale bedelini mü1>
terisi vermediğinden ihnlesi fesh edi
lerek on be§ gün müddetle arbrm!l
ya çıkanlmıstır. 

Alınak istiyenlcrin 21-2-938 tari
hine müsadif Pazartesi günü saatll-
12 ye kadar Kemalpa~a icra hakimli
ğinde hazır bulunmaları satl§ pesin 
olup bu yerin vergi ve dellaliye müs
teriyc ait olup fazla malumat almal: 
istiyenlerin açık bulunan şartne.meyi 
görüp tetkik etmeleri ilin olunur. 

BONO 
Mübadil ve ıayri mübadil l>o-

nolan banka ve ıirket hine senet

leri, Sivas • Erzurum dahlli istik-

ruı yüzde beş ve iki faizli hazine 

tahvilleri satın alır. 

Adres: lzmirde Kemer altın-
da Haci Haıan otelinde 60 
numarada CA VIT .. 

Tele fon: 3903 
C.P.S. 1.15 (33) S.7 

Fr:mkfurt Ulushır orası biçki akade
misinden diplomalı 

Karantina Tramvay caddesi 

,. Z47fWW± 

9 

Belediye riyasetinden: 
Belediyemiz nümune fidanlıiında mevcut satılık fidanların 

cins ve fiatleri atağıda gösterilmittir. htiyenlerin müracaatleri 
ilan olunur. 

Cinsi 

Akasya 
« 

Sof ura 
« 

Tespih 
(( 

lsfandan 
Katalpa 
Badem 
Zerdali 
Palmiye 

« 
Lüküstürüm 

« 
Dallı sem 
Gül lbrtim 
Trabzon burmaııı 
Dalsız servi 
Dut 

HoROS 
Markasına Dikkat 

== 

2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
ı 

2 
2 

2 

Fiati K. 

10 
20 
10 
20 
10 
20 
5 
5 
5 
5 

10 
20 
15 
25 
25 
s 

25 
25 
10 

6-9 384 (211) 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

MiDE 
ve YANMALARINI 

RI al11tınnaz.. 

Ağızdaki fena kokayı( 

ve tatsızlığı defeder. Mü .. 
masil müstahzarlardan daha çabuJC 
daha kolay ve daha kat'i tesir eder. 
Baıka markatan ısrarla reddediniz.. 

4 - idare meclisi raporunda gösterilen temettüün suret ve za
mani tenii hakkında karar ittihazı. 

5 - idare meclisi raporunda ihracları istenilen iki ortak hak. 
lcinda karar ittihazı. 

Dosya numarası 937-135 tir. _.._.;... ________ ~--~~---
lzmir ikinci hukuk mahkemesin

den: 
Dünya mobilyacılığının 

8 - Lüzumu halinde hariçten para istikraz etmek için idare 
•eclfılne ..Jlhiyet ituı ve miktarının tayini. 

7 - EmTall ıayrl menkule alım ve satımı için idare meclisine 
aal&hlyet itası. 

8 Şirket kasasından para çıkmamak suretile her türlü ko-
ınlayon muamel&tiyle metrul olmak üzere idare meclisine sala-

> hiyet verilmesi. 373 (2162....., 

Şark Sanayi Kumpanyasından: 
Kuruş 

Fener Tip S. 90 cm 832 

85 ,. 756 
80 ,. 723 
75 ,. 690 

Bozkurt Tip 6. 

70 ,. 657 

85 • 732 
80 » 701 
75 ,. 570 Kelebeli Tip 9. 

70 » 639 
1 - Yukaridaki fiatler, fabrika teslim ve bedeli peşin öden

nıesi mevut 36 metrelik bir top için olup asgari 1 balyalık (Ya
ni 25 top) aatı9lara mahıuıtur. 

2 - Beher balya amballj ve prese masrafı olarak l 00 kurut 
nıOtteriye aittir. 

3 - istasyona veya mağazaya naklini isteyenlerden beher bal
ya için 30 kurut araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1 • 24 top almak isteyen mütlcrilcr yukarıdaki fiatlere 
Yilzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda gösterilen bez fiatleri vekaletin tcsbit ettiği fiatlere 
Uygun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvafık olduğu tas
dik olunur. 

Ticaret Oc!ası resmi Mührü 

- wwu• 
•• 
OZEN EVİ ŞAPKA 

Selamet Arpag Bedia Tüzün 
Beri in: LET-TEVEREIN İzmir Enstit'ı.isünden 

Mektebinden mezun Mezun 
Y cnl açtığımız atclycmiide en ııık ve modaya muvafık vapkalar yap

maktayız. Atclycmizl §crcflcndirceek muhterem bayanlıınmız.ın her halde 
rnemnun kalacaklarını temin eyleriz. 

Hisar cimii cinn 
Yol Bedesteni No. 46 

( 100) 1 - 8 (Paz-Cu.) ............. _. ... ..,. ................. __ . 
ngı fereae FJcld, isminde blrisi yaşlıca bir kadın l• '/ J 'için size bir vaka anlatayım: 

~..\şT ARAFI 4 ONCO SAHlFEDE olan Noranm evine girmek, parasını 
~lan da çöp sandıklarına. atıyorlar- çalmak için kendisini boğmak suçu ile ı 

dı. zannaltma alınmıştı. Tabii cilmıilnil in-
le l3unu ihbar edenler de, polis muhbir- kAr etti. Bu işin tahkikine memur edi-
~ndcn bir çöpçü, bir boyacı ve (ya- len muhbir: : 

cı kör) idi. - Fieldin kabahati yok!.. j 
t ~tserilcr, kutudan çıkardıkları mek- Dedi. SözUnc inanıldı, ve maznun ser-

1 \ıı>Ian açarken yakayı ele verdiler. best bırakıldı. Meğer muhbir, bunun j 
~Uhbirler mi.ikfifatlarını aldılar. eski hapishane arkadaşı imiş .. 

h:ıa- Bu usul zabıtaya çok masraflı ol- Bir nıUddet sonra bir b:ışka kadın da 
Z lllı? ayni suretle öldüriildü. 

biye sordum. Şu cevabı aldım: Fnknt, kadın ölmezden evvel, katil ile 

lzmirde §ehitler birind Alhn so
kak 17 No: da o!ımın Murat oğlu 
lsmail vekili avukat Ahmet Tevfik 
ligin er taraf mdan aynı yerde ikamet 
eden Ismailin karm Ay~e aleyh~ne 
açılan bosanrna dnvaa•"a müted".ir 
dava arzuhal curetiyle davetiye va-
rakası müddeaaleyhin ;Itr.rnek iht
nın mechuliyetine mebn; mübasir 
tarnfından bili tebliğ iade .edilmi~ 
ve l:eyfiyct yepllan zabıta tahkika
tiyle tevit eylemi§ olduğundan tebli
gatın ilanen icrasına ve tahkilrntın 
18-2-938 Cuma günü saat ona tali
kine karar veri'erek mzuhal suretiy
le davetiye varakası uaulen mahke
me koridoruna a:nlmı§ o!duğundan 
müddcaaleyh Ayaenin tayin olunan 
gün ve saatte mahkemede bizzat ha
zır bulunması veya bir vekil gönder
mesi aksi takdirde haltkmda muame
lei gıyabiye İcra kılınacağı tebliğ 
makamına 1 :aim olmak üzere ilan 
olunur. 38.1 (213) 
~ 

1938 
Modellerini 

Haraççı kardeşler 

· 5 Şubattan itibaren 
Vitrinlerinde zevk sahiplerine teşhire başlamışlardır. 

~mı&+s •a WiillE: ................................................ .. 

··-

--. ------

.ttı. - Evet, fakat halkın isUrahatı, umu- bir çok uğraşmış ve yUzünii tırmalamış
~hlltı nıcnfaati için sarfolunan paranın tı. Arandı, bulundu. Ve cürmünU itiraf 
lı el?Un.iyeti ~oktur. Sonra polisin sala- etti. Her iki kndının katili de Field idi. 
~~eti Vardır. Istediği kadar para müka- Mahkemesi göriildil. Yakında ipe çeki
~ ~ \'cr-ebilir. Cfuıilerle, hırsızlarla, ser- lecckt ir. 
ltı.ıtiler-Ie bqa çıkabilmek için (muhbir) Zabıta muhbirleri daima resm1 mc-1 • 

~tırnak ve p:U-a ve~.ek ~.u~dir. murların nezareti, kontrolü altında bu- KREDiLi SAl~IŞLAR 6 AYA ÇIKARIL ltıa akat, ınuhbırlere korU korUne iil- lundurulur. Ufak bir yolsuzluklarını 
t etınek te caiz de~ildir. Bunu ispat gördU mil pasaportlarını eline verir. 



Dr. Behcet Uz 
t 

Çocuk hmtalıkları 
mütehassısı. 

Hastalarını her gün saat 11.30 
dan 1 e kadar Be) ler sokağında 

Ahenk matbaası ~anındaki hususi 
muayenehanesinde kabul eder. 

Muayenehane Telefon No. 3990 

EV Telefon No 2261 

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

/' .. !EMENi 

'ELEKTRiK 
MOTORLERl 

'•. 
~"·~~-

~··((: [fl, ~ · 
... · . . •. 

\--.,. 

ı,Senet Nu. Borçlunun iami 

21.3 Hasan Taliain 

» • JI 

» 

239 Hacı Mustafa O. Bekir 
veresesinden mahdumu 
Hakkı ''e zevc .. si Emine 
'e kerimeleri Hadice \'C 

Kübrn. 
212 Man.ıcı Hüseyin '\e kc

r"mesi 'c Çüınen Süley
m::m ovlu Mehmet ze\
c si l:mine dudu 

ARAZI SATIŞI· 
ikametgahı Mevkii Nevi Miktarı 

---------
Y. Kızı1ca Karabailar bai 3/2 

3 

Çayır arası ıı 6 

» Ç~yu arası l> 15 

Çayır :ıratı » 3 

Hududu 

Şa - Küçük Mehmet O. Bekir Sıt
lu. Ga - Hüaeyin. Şi - Şüloii ve
reaeleri Ce - Henuireıi Fatma 
Temmuz 926 T. 11 
Sa - Tahtacı Kuyulardan F ariıe 
geçen bağ garp ferbetçi Hacı 
Oıman fİmal Molla Hüseyin ce
nup tarik K. Sani 336 tarih 
154/153 
Sa - ve cenup Alaçatılı Y orgi ba
ğı, garp T eufan oğlu bağı, timal 
mukaddema Hacı Muıtaf a el
yevm Hasan Tahsin tubat 927 
tarih 19 Nu. 
Sa - Tarikiim Ga - Anagus oğlu 
Yanaku, fİmal Bekir, cenup ta
rik ile mahdut nisan 334 tarih 
ve 78 Nu. 

Şa - Hasım efendiye satılan bağ, 
g~rp mukaddema Tavaıh Salih 
elyevm Kaba Andun oğlu Ana~
ta:;, şimal mukaddema Çukur 
göz Hıristo elyevm Nuri ce
nup Kürtoğlu Mehmet bağı 
Kanunusani 339 T. 3 Nu. 

Sana) ı S mc-n ,1otor 'e 
malz mcs nı kullnn. n rahat eder 

163 M tnf O. M~Jn Ah- Par n 
met 

Kcrubn.•ı D 4/1 Şa • Mercan oğlu Mehmet çavuş. 
Ga - Tarik, şimal Havva hamm 
uhdes'nde ibkaen kalan bağ, ce
m.ıp tarik. Nisan 339 T.8 No. M. TEVFiK 

BAYKENT 
METALLUi\1 

lambaları deposu 
Pe§temalcılar 77 /79 

162 

221 Molla A . ilet \'e Molla 
Ahm t o~lu Tah"r 

)) 

Ya-: pınarı » 

Kn ça"'ıl D 

6/3 

7 

Sa - Hacı Mehmet O. Mustafa 
S'!• rp Sarı oğlu Hafız Ali, şimal 
Hüseyin Hoca, cenup çoban Ka
ra Manul. Şubat 336 T. 70 No. 
Şn - Tarik, Ga - Çavu, O. Meh
m !, Şi - Ali Kahya O. Mehmet, 
cenup Kurt Ali tarlası. Nisan 
339 T. 7 No. 

T elcfon : 3332 O ~n Sofo'nr I~e • • hb~v ı> 4 S - Süleyman vere~eleri Ga • 
S · i .. _net oğlu Molla Ahmet 

-
1937 SELANiK be ne m1lcl 

sergisi tar fınd n 

ALTIN MADA ~YA 
ile taltif edilmiş o en 

AŞÇIRAŞI ınar·kah 
LÜKS ve EKSTRA 
IAKAll~ \L\ll 

En iyi mak• rnakrdır. 
Sipariflerin doğruca fabrika

ya verilmesi rica olunur. 
1 

T. C. 

lzn1ir defterdarlığından: 

4 wwwıo.ıs 

~üle -

i 20000 lira ol n 

Kadıköy vakıflar müdürlüğünden: 
1 - Tatd len menbaında mevcut h nge.ra ilaveten yapılacak 

fife depolars makine ve kazan depoları ve su depolan 24695 lirn 
90 kurus bedeli l:eşıf "le ser'"depri üzer·ne 29/1/938 tarih'nden 
16/2/938 te.r:hme kadar on bcs gün müddetle kapalı zarf usu
liyle eksıltm y konulmuştur. 

2 - Bu in ta ait ıı;artname projele: ve mukavele ve yapıla-
cak in atm n vi ve cinsini göster·r hulasai ke,fiye 15/2/938 
aktmı ıa t on iye k ... dar i t~nbul valuflar ba müdürlüğü ba 
m·marlıvınd n 123 ku Ulf mukabirnde alınabilir. 

3 - ihale 16/2/ 38 çarfarnba günü saat 15 de Kadıköy va
kıflar müdürlü ünde uygun fiat veren vakıflar umum miidürlü
ğünden istizan edilmek tartiyle yapılacaktır. Zarflar ihale saa-
tinden bir saat evv .. l makbuz mukabilinde l:omisyona verilmiş 
olacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenler 1900 liralık teminab mu
vakkate akçesini Kadıköy vakıflar müdürlüğü veznesine teslime 
mecburdurlar. 

5 - Eksiltmeye girmek İsteyenler mimar veya mühendis ol
malars ve buna benzer yirmi bet bin liralık itleri iyi bir surette 
yaptıklarını isbat edecek bayındırlık bakanhğmın vesikalarmı 
htanbul vakıflar bat müdürlüğü mimarhğına göstererek ayrıca 
vesika almaları mevsuktur. 

l Hasan veresesi, cenup He.
met, ~imal Hasan veresesi, 
Hacı Süleym n O. 0.,man 

n"cvv l 341 T. 71 No. 
ydmlı Hacı S ·· eyman ve

. G .. - K dım n Hacı lbra-
1yevm c ·h I n o~ us··. 
n v i, ş·m l Kadirncn 

• U"l c.> •cvm ce p O. v 
i. Tc . ·n· vvel 341 T. 72 No. 

sından 

Tiirk·, c ,, 

I\ızılav I t runıu 

rname müddetin
ayri menkulleri 

rılnuflır. 
ihale i icra kılı-

Böbrek, karaciğer :rahatsızlıkları
na, hazın1sızhğa karşı en iyi ve 

şi calı maden suyudu 

er yenıekte bir iki 
Bardak içiniz 

lzmir eczanesi TELEFON : 2067 

CZEMNjAY •=> =· 

Foça C. n. üddeiumunıiliğinden: 
Ke,ifname mucibince iki yüz elli lira tahmin edilen Foça ceza 

evinde yapılacak cüz'i tamirat ve tadilatın ihalesi 16/2/938 çar
fa~ba günü saat 10 da icra edilmek üzere münakasaya konulmuş 
olduğundan talip olanların mezkur günde münakasaya itiirak et
mek, tartname ve ketifnameyi görmek üzere muhammen bedelin 
yüzde yedi buçuk teminat para11 ve ehliyetnameleriyle birlikte 
Foça müddeiumumilik dairesinde tetekkül edecek komisyona .. . ...... 

...... ,. .... •• -Jzmir Gazı 

YILDIZ 
KADIN DİKİŞLERİ ve 
ŞAPKALARI atelye•i 
Bayanlar! 
Sizlerin yüksek gıyım zevkinizin 

ınceliklerini tatmin edecek diki,, atel· 
yesi açıldı .. 

Bayram için aipari,lerinizi acele ediniı;. 

PARIS, LONDRA, VIY ANA MODALA· 
RININ YOKSEK MODELLERJ TAKIP 

VE TA TBIK EDiLiR. 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÔZGÔREN 
PARJS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 

DiPLOMALI 

Lütfen adrese dikkat ediniz: 
Hükümet caddesi Şamlı ıokak Nu. 28 

TL. 2535 IZMIR 

•• 

bulvar•nda Sağlık 

HUSUS! HA.STANE 
Operatör Milat Ba- •ı.,-~~~---

ran tarafından yeni-
den İllJ8 ve tesis edi
len bu hastane lzmir 
ve civarının büyük 
bir ihtiyacını karşıla

mıştır. En modern 
l onforu haiz ve en 
mükemmel fmni teç
hizatı haizd·r. Hasta
lann temizlik, ist"ra
h t ve ihtim mlanna 

son derece dikkat ve ~~2~~-~~~~-~11111 itina edilmektedir. i 
Kabul ıeraiti fev-

kalade ehvendir. Gece gündüz daimi doktoru bulunan mücs ese, müra~t 

edecekleri her an kabul eder v~ hastalar d'lediklcri hekimler tarafından teda• 
vi ettirilmektedirler. 

............................... ılml~Mf-.UiüllSlll~ete:=--

Bayanın hakkı var 

ADYOLIN 
Di,Ieri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzull 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dis macunudur• 

Sabah öğle ve aksam her yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi lrrçalayınız. 

iele 
wı: 

AYNI F ABRIKANIN 
MJELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
M J ELE Elektrik süpürgeleri. 
JZMIR ve civar umum sabf de-

posu: 
MIŞLEN L.ASTIK 
ACENTESiNDE 

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

.. 
Çiftlik, Süthane ve bil" 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

MiEL~. 
Krema makinaları ge~ 

Bu makinalar dünyanın he~:~ 
de sütçülük aleminde bü~ ~ .. 
ret kazanmıt ve en verimh dl 

ne olarak tanınmıttır: i
Son sistem yeni modellerıJ11 

gelmiştir. 



TURAI 
l°URAN rabriblan mamallbdır. Aynı samanda laran 
t.rr.let Nbaalannı, traı ıabonu ve kremi ile gOıellik krem
leriai k•llaaınıa. Her yerde Ablmaktadır. Yalnız toplan aa· 
....... ip. bmlrde Gaai Bulvannda 25 numarada umum acen• 
telk Nef'i Akya11lı ve J. C. Hemıiye mUracaat ediniz. 

Poela Kut. ••• Telefon •••11 

,._.,..,,, .. 
'~İltl 

" (Arti) Anelin Boyaları 
~Ye kıymetli 
~;. L--h-:, ~İ?' 
~ ~ ıçın 
4-~ Y~a alkol· 

'~ ... Al. 

~~;:! 
ş ........ p.l !t'1: llllUYaffak ol. 

~~~~rW 
~ .. ~ave 
L~ cı ı_ ~:"atça Ye bo
~~ L~ va~mz. 
; .... -:',_t ıqrJa lae.n de 
t~r. 11':7-!-nn en 
-;:-. ._ c:aaa aom-

, 

~alt. PGmı:a 
~ navaqoz ı . t•~.,.;ı 

bat ela cleoomuzda bulacakauıız. 

Flatı her k• .. r• eweffil( 
BGrGlc ,.....,.n·enaf 

. .,. kuclrefinl• . 
Ltlks shterit!t. 
- ltirraclro 

• ~ 4, 

' UaAVDEaEK S.PARTI N. 
,. AL1N1'1 • aı MODELi .' 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

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

BlRINCl KORDON REES HAMBURG 
BiN.ASi TEL. 2443 - ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

Ulerman Lines Ltd. n-'l"loC!',..HEBREMEN 
LONDRA HA'ITI 1 a:.u~~ LEVANTE - LINlE 

POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 
ra, Hull n Anveısten ıeltp yük çıkara- MACEDONIA v.apu.ru 2 tubaUa bek-
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull leniyor. l .. 'Aver!4, Hambuııı ve Bremen 
tçln y(lk aı.caktır. limanlarından yUk çıbncütar. 

C1TY Ol' OXFORD vapuru mart ip- iLSE L-11 RU~ yapu.ru 3 ıubatta 
tldasmda Londra, Hull ve Anversten bekleniyor. Hamburg. Bremen ve An
gelip yUk çılçancak ye ayni zaman.da ven limanlarından :vUk çıkaracak ve 
Londra ve Hull için yUk alacaktır. Rotterdam. Hamburg ve Bremen llmaıı-

ı.tvalPOOL HATn lan için mal alw.k&ar. 
MARDtNtAN vapunı 5 şubatta Li- ERNST L-11 RUSS vapuru 11 .-ı. 

1 S da U ,.L -1r.. ta bekleniyor. Anven (Doiru) Ham< 
verpoo ve vamea n ge p ywı. ~- b B 

1 
___ 1 __ _ 

ncak. urg ve remen İıllAllMU"llMI ytUc aı. 

MARDtNtAN •apuru !O şubatta ge- cak~ICAN EXPORT LINES 
lip Llverpool ve Glasgov için yt1k ala- Th S --L• 
cak. e Export tea1W11Up CorporaUon 

LF.SBtAN vapuru ıubat ortasında Lt- EXTA V1A vapuru 11 tubatta beki• 
verpool ve Snnaeadaa. gelip yUk çıka- niyor. Nevyork için yük alacaktır. 
racak. EXHIBrroR vapuru 20 fubatta bek~ 

SAMAN iSKELESi (Büyiilı Kar,if'llı Han) DEUTSCH LEVA.ı.vrE _ LtNtB leni.yor. Nnyorlt için JUk alacaktar. 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: ATDİ Güler ANDROS vanuru 9 7Ubatta Hamburg STI: ROYALE BONGROISB 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz Bremen ve Anv.:'rsten geUp yillc çıka- T 

1 
SDZANUBE MAlUTDIB 

k A motöril 4 pbata doln 

Noncçyanın haliı Morina balakyaiıdll'. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat · eczanesi 
...................................................................... 

ERISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki oielciıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareıiyle bütün Eı 
halkına kendisini ıevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu 
lurlar. 

Birçok buıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthb ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulufUl"lar. 

- il 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her ciaı kömür perakende ıuretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde sahlmaktadır. 

Adrea: Kestane pazarı Bardakçılar ıokak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon : 3937 

En korkunç düşman ve en 
silah mükemmel 

• 

1 Sofalı al•ınlriına lıarp lend;nisi GRIPIN ,_,.,.n,ı. Mr•ı•a. 
SOCUK ALCINLICI: &.., dit, GRIPIN ı Otla lld• ..atnelllt 
bel, kulak ainlanna eebep olur ........... .a.ı ... 
GRIPIN bitiiD ainlan diadirir. SOOUK ALGINLIClı Kmkldr. 
SOCUK ALGINUcıt: Nede, sriP n .. eeidik tnlit eder. 
ve bir çok telalikeli hutahldar clo- GRIPtN: Kmldıiı ıeçirir. N..U-
iunar. zi iade ecler. 

GRIPIN 

raTca ·ih 1 nl d Lt d "'·i'-'ikl bekleniyor. BudaJ>ette, Bratlslan ve ar ve nav u ar aıs el'i~ ıu er- . . . 
den acenta mesullyet kabul etmez. Vıyana ve Linz ıçin yilk alacaktır. 
m CD""-~~~ DUNA motörii 15 şubatta bekleniyor, 

Fratelli s~erco :~~~=~va, Viyana ve Linl 
• 

Vapur acentası smvıCE u~ RoUllAIN 
ROY AL NEERLANDES DUROSTOR vapuru 10 tubatta K&f. 

KUMPANYASI tenceye hareket edecektir. 
OBERON vapuru 1,12/138 tarllllnde JOHNSTON VARREN LINES 

beklenmekte olup Rotterdam. &mter- LIVERPOOL 
dam ve Hamburı llmanlan ıçtn yUk ala- INCD~'>RE vapuru 27 f\lbatta bek· 
caktar. len.iyor. Burpa, Vlpna. Kiltence., Su. 

STBLLA nparu 8/11138 tarihinde Una, Galab ve Ibrail llmanlan tçm ytllc 
Wdenmekte olup J(ddlnfl tabltreden alacaktır. 
.,... Burgu, Varna n K""'eaee li- DEN ?TOBSD MIDDILRAVStlNll 
manian için yUk alacaktır. OSLO 

UL ~ vapuru 18/21938 tuthin- BAALEBEK ı"lotöril 12 fUbatta bek· 
de be1denrneke olup yU.kanU tahliyeden leniyor .. lskenderiye, Dieppe ft Nonet 

umwn limankırııu riik alacaktır. 
sonra Burgas, Vama ve K&tence li- ARMEMENT H SCHULDT-llamlt 
manları için yük alacaktır · 1111 

STELLA va uru 21/2/.1938 -'Lı-_ MARITlA vapuru 9 pbatta be1denl-

d 
P ta01U11 yor. Rotterdam, Hamburg ve B~n 

e beklenmekte olup Rotterdan!, Ama- için yük alacaktır. 
terdam ve Hamburg limanları için yUk na-d t.ı ha k t ta lh1 ..... 
ı kt an aJU re e r en,,. .e nav• 

a aM~sKA ORIENT UNIEN tunlardaki defl§tkliklerden acenta me-

AASNE vapuru '1/2/938 tarihlnde sullyet kabul etmez. 
beklenmekte olup Rollerdam, Hamburg Daha Uda tafslllt almak ivin B~ 
GdJnia, Dantng. Danimarka llmanlan el Kordonda V. 1.1'. Henry Van Der ZH 

~~ Baltık Umanlan Jçbl ytık ala- :a~~ !:':iU:~ılma mQra. 

FINN vapuru 2!/2/138 tarihinde ıe- 91!1-•TIU:ION---İIN•o.-·IOO•r(İI,,__._ 
Up Rotterdam, Hamburg, Gd,nla, Det- eder. 
dg, Danimarka ve Isveç ve Baltık 11- Daha fada ta&dlt lç6a Iklacl KONoın. 
manla~ için yilk alacaktır. cb FrateW Sperco vapur 11eentuma mU-
SERVICE MARITIME ROUMAIN racaat edilmesi rica olunur. Navlunlua 

SUÇEA VA vapuru 14/2/938 arlhln- dak1 ve llblardakl delifdd11derden 
de beklenmekte olup Malta ve Marsil- acenta meauliyet kabul Mm& 
ya limanları için yUk ve yolcu kabul Telefon : 3883/4111/4111 

Grip ve Nezleye 
30 llurutl• sHahlenmall gerektir 

( Korizol Kemal ) 
Grip, nesle ve enfl .... ribl •ikroplan alı• n '-Eda 

J&f&Jan lautahklara kU'fl 

( Hilal eczanesi ) ve ( Korizof1 Kemal ) 

HiLAi. 
ECZANESi 
KOR1ZOL 
KEMAL 

... 
la)WI - ICa o fİfe (IC....u.I ICMıttıl) illi'/ 
ICa - Ba..... lwiıwl• (Hllll Bewaaai) ~yor (ICemol fa. 

Mİl) 7817« .. ENi efMf ("""-l IC....,) 4e yaqor-

1938 SENESi HARIKASI 
BRONZ (İDEAL) 

Dl~ FIRÇASIDIR 
Her eczane ve tuhafiye matuuından anyınız 
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Almanyada mühim değişiklikler oldll 
B. Hitler müdafaa kuvvetleri ile dış politikayı tamamen eline aldı 

Nazilerlerle askeri ·parti Kantonda müthiş panik var 
eden ihtilaf NasArasında devam 

yonal şosyalistlerin zaf eri ile bitti 
Japonların şehire asker ihracına 

başladıkları haber veriliyor 
Alman yanın Londra sefiri F. Ribbentrop Hariciye nazırı 

' l 
Kantonda örfi idare siddetle 

~ 
devam ediyor. Bir casus 

Bir cok kimseler öldürüldü oldu. 
Pam, 5 (ö.R) - Bütün dünya gaze

teleri Alman kabinesinde vUkua ıelen 
değifiklilde mqırul bul1U1uyor. Umumi
yetle bu değiıikliğin bugüne kadar takip 
edi1en siyaset veçhesinde bir bafkalık 
yaratmıyacaği, ruuyonal sosyalist hare
ketini bütün Almanyada bir kat daha 

takviye edeceği kanaati hakimdir. Bil
hassa hariciye nazırı Neuratb'm Alman 
İf politikasuım batından çekilerek yeri
ne Londra büyük elçisi V on Ribben
lropan tayin edilmeai çok dikkate p.yan 

ı(.rillüyor. Von Ribbentrop mı:ıliıın ol- . 
duğu üzere &1'lin - Roma - Tokyo mL'ı
verinin en hararetli taraftarıdır. 

Vaziyeti ıözden ceçiren Jo~ di
yor ki: cAlmanyada Naayonal Sosyalizm 

teşkilatı yakalandı. 
• 

, 
l 

~kiini tahkim ediyor. Hitlerin bagiine ıt• Kanton, 5 (ö.R) - Şehirde bir Ja- te~riki mesaisini vadettiği hakkında or- tanımadığını alenen bağırmaya baJı.tı' • 
kadar takip ettiii politika kat'i bir tefev- JI ı pon ihraç hareketine ve Japon tayyare- taya çıkan heyecanlı haber ıiyaıi mÜf8- fır. Emperyalist Japonya timdi ut~:.i-
vulı temin ediyor. Bertin - Roma - Tok- ı ev-lerinin havadan hücummıa karıı çok şid- bitler tarafından dün guetelerde inti- dan, kendi tarafından meydana 1 , 
yo mih•erl lnıv?etleniyor. Demoluıwler · ,., 

1 
c!etli tedbirler alUUJllfhr. Hava taarruz- far eden resmi veya yan reımi beyanat- len vatan haini tetekkülle cifbirliğı• 

bu d~ikliii ehemmiyetle hesap etme- lanna ka"~' ,ehrin her tarafında büyük la münasebettar görülmektedir. pacağını ileri sürmektedir. 
ğe mecburdurlar.• 1"" ınğınaklar yapılmııtır. Bir motör sesi du- Bu beyanat Japon hükümetinin Anti- Çinde artık Japonya ile anlafıı.-

«Joun diyor ki: «Demokrasiler göz- Al • 1 · · R"bb 1 d ı · ~ uJ h lk b ·fak 1 · • ..ll' manyanm yenı ıa n :-ıye nazırı ı entrop yu ur uyu:maz panıge tut an a u Komintern ith ıru takviyeye ve An- un~a hiç temayül yoktur. Şündı °"-:J 
gizli kabine meclisinin batkanlığına ıe- MarCi81 Von Blombergi istiblaf edeceK t ıı a ara o ta ır · apon ann U· g osa son ar a ya aşmağa o an tema- ga urt u~ ar mın devam etur .. krini bailayan bandı çuarak karııla- l '- ğm kl d Imak d J ı b ı k ı ı ki ı ~ k uJ h b · •...:. .. ,.,.... 

nndaki bakikale çıplak gözle bakmalı· çilmiıtir. Bu meclis Almanyanm ba.rici gj. olan yeni generalin tayini zorluklarla 
1 
gün veya yarınki pazar ıünü Kantona yülünü bildiren beyanattır. azmi hakim bulunmaktadır. . 

dırlar.> yaıelini dikkatle takip edecek ve lü:ııum- kar~Jaımı~~ır. Çünkü askeri p&rti kendi I bir ilıraç hareketine başlıyacakları zanne- Bu mütahitler B. Hirotanın dün diyet Ey bütün memleketin erleri! B~ 
Belgrad, 5 (ö.R) - Yuıoı1av mat· lu gördüğü irıatlarda bulunacaktır. gösterdiği namzeöin tayinini utiyo!'du. diliyor. meclisinde tngilterenin Japonyaya dost nu iyice bilmeliyiz ki, diifman bük ~t' 

buah Alman tebeddülü ile me~ruldür- Budapeşte, 5 (ö.R) _ Macar gaze- Hitler hu mü::ıaka;alara son venncic için; Tokyo, 5 (ö.R) - Hong-Konıtan olmadığı mütalaasında bulunan bir me- timizi imha, devletimizi tahrip ve.,._, 
ler. Politika Hitlerin bütün kuvvetleri, teleri Almanyadaki kabine değişikliği ı Blombergin mevkiini bizzat ~gal etme-' bildiriliyor: Bu sabah ~aponlarm doku'<l buım:' fikrini kabul .etmemİf bulunduğu- mızı kendisine köle etmek istiyor. 8 ,cl-
Muuolini aıöi kendi elinde santralize et- hakkında yazdıklan makalelerde Hitle- ğe mecbur olmuı:tm. ı bombardunan tayyaresı Hong-Kong sı· nu bilhaua kaydedıyorlar. kartı biz hükürnetimi:ıe yardım, de~I 
meie muvaffak olduğunu yazıyor. • Al d L ::...!!'- ef. I 

1 
d litik d. _,_ if nırlarında dolepruılardır. Ayni filo Nan- Japon anane$inin faşist ideolojilerle mizi müdafaa ve halkımızı himaye e~ 

nn man or usunun en ._,.IOA f ı o - A man ış po asma ıreat ve: - h . .. • d d 1 ak ,_ • P" 
Roma, S (ö.R) - ttalyan gazeteleri k üh. • ı · • ·k· _ _,. V ,_. . , i1 d 'I h • k \ tao ıe rı uzeruı e o atar asaerı mer- hiçbir münasebeti yoktur. Roma - Ber!in liyiz! Bu mukaddes vazifeyi b..-r-

masmı ço m ım te •~ ı n1ıyor, on mea ıçın tef•' e ı en ususı onseye gC!- ı. zl b. k b bal ct...b •• · kıf' 
Almanyadaki deiifiJdiği ehemmiyetle ta- R.bbe h . • . . b r b k ha V R.bb 1 Ke ere 11'ÇO om ar atmıştır. ~ ll'- mihveri komünizme kartı mücadele için- mek için yegane vasıta vana, o d• 
ı.:_ -~ivorlar. Bilh•••• A'--- miJlı' mu··. ı ntropun ıırıt: ı sıyn:;dı ııımıı geç- ıncc u oruey y on ı entrop, . d b\. ük' I ık .. h. d. t I d 1 ...., cu._, .._ UD1U1 • e uy yanırın ar ç mıf, mu nnmat ır. u Uf savaşı ır ··• . J,ıl 
dafaa kuvvetlerinin rnarqal Göring ve mesini ise Roma - Be:lin mihverinin tak- Ruch ! Heu, Göbels, Amiral Nieder, ; depoları uçurulmuştur. Müşahitler Asabi gazetesinin Çine ya- Şanghay, 5 (A.A) _ Bul1"' 
Von Reylbenah'ın yarduniyle Hitlerin viyesi bakımından daha m~F m u.yıyor- Amiral Robert::, Gener.ııl Lebman ve 1 Tokyo, 5 ( ö.R) - Cenubi Çin sa- pdan ıiliah ithalab hakkında ilk iıtatisti- bir kaç hafta evvel Japonlar tar•r:: 
erınde toplanmq bulunmasından derin hır. Neurath'dan mütc~ekkildir. . billerinc!e dclaşan Japon harp gemileri ği dün netrettiğini n bundan çıkan ne- dan zaptedilen ve fakat Çinliler_.; 
bir te.inç duyduldannı bildiriyorlar. Bil- Paris, 5 (ö.R) - Almzuya birkaç 'V_on ~eur~th bu komiteye r~yaset.~d~-; 900 tonluk bir Çin vapuru ile beı yüz- ticeye ıöre Almanyadan yapdan silah rafından geri alınan Yangtze ~ 
hassa General Göringe Feld-Marqal gündenberi büyük bir buh:-ıo~ ge)İrİyor- celttir. Şımdı Almanyada nazı parbsmın den faila Çin yelkenlisini tevkif elmİJ- ithalatının diğer yerlerden ve bilhassa üzerindeki Hokiei dört Japon iP"' 

riitbftinin yeriJmit olmasa askeri ve po- du. Bu buhran dün •"fam M$yonal ıos- otoritesi en yüksek yerini bulm •ştur. lerdir. fnsiltereden yapdan ithalattan sok fazla gemisi tarafından tiddetle bo~~ 
1itik muiyetlerioe tam bir muhbde ol- yafüt partisinin askeri partiye kartı za- Von Rilıbentrop hariciye nazırı ol- Roma, 5 (Ö.R) - Henüz teeyyüt olduğunu aynca kaydetmeldedirler. dıman edilmi§ ve Japon bahfl~ 
duğunu ilive ediyorlar. : lcri ile neticelenmiştir. duğundan ae~irler arasında da değitik- 1 etmerniı olan bir habere göre Japonlar Mosllova, 5 (M.H) - l:rvestia yuı- leri tehre kartı tekrar taarruza 

Roma, 5 (ö.R) - Gazetelerin ver- Mareşal Von Blomberı:i istifaya sevk- likler olmuştur. Tokyo - Roma ve Viya- Kantona asker çıkarmağa başlamışlar- yor: mittir. ~ıl 
dikleri malUınata ıöre Von Neurath AJ. eden sebepler hala anlaıılm17 değildir. na elçileri geri çağırılmıttır. Paris ga.ze-

1 

dır. cJapon emperyalistleri Çini harpıız Şanghay 5 (A.A) - Han~e uiı' 
man diplomaaiainin ba,mdan çekilmek- Ancak bu istifa duyulcfoktan sonradır 1 lelerine göre bu değiıiklik bu sefirlerin i Şanabay, 5 ( ö.R) - Dön Kanton- yenmek n biru kuvvetle diz çöktürmek resmen bildirildiğine göre Tı~ 
le beraber.~ aİyue~~ dıtmda k~- ki ruuyonal aosyıılist partisi ile askerij bala eski metodlar takip etmeleri yüzün-

1 
da ~ir k~~e~ d~~eıi ~apdacaktı. Der- is~iyor~ardı. Bu~ mukabil ıerek Çin ~ü: Pukov demi~yol~ Üzerind~ b~I.,,,. 

lacak clefildır. Sabık bancıye nazırı bar 1 parti arasmdaki gerginlik bissedilmiıtir. dendir. hal ıdareı orfaye ilan edılere.k bu kuTVet kumeh serek Çm halkı memleketlennı Pengpu ıehri cografi vazıyetı it • 
darbesinin önü alınmıştır. elde silah olarak müdafaa etmektedir. riyle müdafaaya pek elverifli •0~ 

Akdenizde korsanlıklar 
Royter muhabirine göre, dön Kan- Çin hükümeti ile halkı umumi kurtulUJ dığından Çin kuvvetleri tar~ 

tonda Japonlar lehinde casusluk yaptık- barbmı ilin etmİJ bulunmaktadır. Japon tahliye olunınlJ!tW'. Çin kıt'atı. 
lanndan fÜpbe edilen bir çok adamlar aıkerleri, milli hükümetin Çin için ölüm bir intizam içinde çekilmekteclıt~ 
öldürülmü,tür. demek olan ıeraitlerini kabul eder zan- Londra, 5 (A.A) - DailY 

Tokyo, 5 (ö.R) - Birçok defalar nmda bulımmUJlardı. Çin hükümeti ile rald yazıyor : • .:.it' .. 
Uçüncü bir lngiliz vapuru daha 

. elden ele geçen Uan-Uan ıehri nihayet Çin halkı ise Japon askerlerine mukave- Japon hükümeti deniz ınuaJIV' ıJ 

b t 1 J~p~n kuvvetlerinin elinde kalmıştır. met etmiye yemin etmİf bulmıuyorlar. sinde derpiş edilen 35 bin t?~r 
Q l • ı Çinliler her tarafta muannidane muka- Bunun üzerine Japonya kendisinin bq haddi geçen zırhlılar inta etrı>1Y Jı" 

1 •emet göstennekte ve sık ıı.k mukabil bin senelik milli mevcudiyetini müdafaa ğine dair kat'i teminat verme~ J# 

rıldı. Londrada heyecaı:ı b H ., k t •• 1 taarruzlarla Japon ileri hareketlerini etmek hissiyatiyle coşan 450 milyonluk giltere ile Amerika da mezkU~, uyu ur 
1 

e \zorluklarla karıdaştırmağa çalıımakta- balkı temsil eden milli Çin hükümetini di geçen gemiler in§a edece!d ~ 
dwlar. ~· 

. 
Frankonun 

Fakat 
lngiltere yi tazyik etmek istediği anlaşılı yor 

lngiltere bu tahrikleri cezasız bırakmı yacak 
Londra, 5 (ö.R) 

Bugün toplanan n a 
zular meclisi A'~
denizde tayyareler 
tarafından bomb~ 
ile batırılan 
lngiliz vapuru hak
kında uzun görü~
melerde bulundu. 
Hariciye vekili B . ...,.~~ 
Eden izahat verdi. 

JTALYANIN 
CEVABI •.• 

R oma, 5 ( ö.P \ 
İtalyanın Londra 
büyük elçisi b3y 
Grandi ha.-iciye na
zın bay Edeni zi
yaret ederek Akde
nizde seyrisefa!n 
em niyetinin tem=
ni hakkında hükü- .....,.,._..:;~~ 

metinin cevabını vennittir. 
vap müsaittir. 

Bu ce-Ingiliz vapurlarına taarruz eden tayyareleri I ngiliz hava filoları takip edecek 

Paris, 5 (ö.R) - Gazeteler Ak
dcnizde korsan gemiler ve tayyare
lere kU§ı mücadeleye ltalyanın da 
İ§tiraki kabul ebnİf bulunmagını 
memnuniyetle kaydediyorlar. 

LA LIBERTEN1N GOLONÇ harbi çıkarmak için Akdenizdeki ln-
MASALI.. giliz gemilerine kar§ı yapılan taar

Paris, 5 (ö.R) - Sağ cenaha 
mensup olan La Liberte gazetesi bu-
2iinkü baımakalesinde bir dünya 

ruzların bir Sovyet denizaltı gemisi 
tarafından yapılmıı olması gibi gü
lünç bir §Üphe ıerdediyor. Bu gaze
teye göre Sovyetler ltalyanm lngi-

Vaf dcılar seçime iştirak edeceklef 
Londra, 5 (ö.R) - Royterin aldı

ğı haberlere göre Tokyoda tngİli2 sefiri 
Japon hariciye nezaretine ıidere!.t bav 
Hirotaya bir nota vermiıtiı·. Söylendi~- e-
ne göre, İngiltere bu notasında Japon- Kahire, 5 (A.A) - Vaf d partisinin mavi gömlekliler adı ;if 
yayı 1936 deniz anlaımalanna sadakat rilen tetkilatının reisi Bilal dün bir nümayif esnaaında te" 

göıtt:,rmeie davet ediyor. Amerikanın edihnittir. 't 

Tokyo sefiri de bana benzeyen bir le- -Vafd partisi önümüzdeki intihabata ittirak etmiyeceğine d•:. 
febbii3 yapmqtır. çıkan haberleri tekzip etmektedir. Parti bütün intihap mınt.Jı 

Tokyo, 4 (A.A) - İngiliz hülı:üme- larında namzet gösterecektir. ,_ 
tinin Japonyaya bak.iki maksatların bil- Siyasi mahafilin knnaatine göre bu intihap mücadeleai de"'° t· 

~ dirilmesi §Utiyle hanım tekrar teıiai için ıinde kabinenin yeni bir esas dahilinde tevsii derpİf olunacakt~ 
1 ~ l liz emniyetine suikastler hazırladık-, LONDRADA HEYECAN 1 tngiliz nazırları bugün fe" ~tr 
!an zehabını uyandırarak lngiltere BOYOKTOR.. bir toplantı yapmıtlardır. To ~ 
ile İtalya arumda bir harbi içtinap Londra, 5 (ö.R) - Akdenizdel ya bir çok teknisyenler ve elıt;;tt" 
kabul etmez bir hale koymak isti- yeniden bir korsanlık vak'ası olmuı- ittirak etmitlerdir. Mühinı k , 
yorlarını§. tur. Gece bu haber Londrada (Röy- alınmı,tır. 1'' 
BiR VAPUR DAHA BATIRILDI ter) ajansı tarafından yayılmıştır... B. Edenin bu alqaın ı\ "-1baılıJ": 

Londra, 5 (ö.R) - Röyter ajan- lngiliz resmi mahafilleri ilkönce bu marasında mühim beyanatt; ~ 

l 
ıı bugün üçüncü bir İngiliz vapuru- habere ehemmiyet vermemitlerdi.. ması bekleniyor. Korsan e;,reJe' 
nun meçhul bir denizaltı gemisinin Şimdi yeni korsanlık vak' ası amiral- lara kartı alınan tedbirler taY ~,t· 
taarruzuna uğradığı hakkında bir ri- lık tarafından teyit edilmi§tİr. re karşı da aynen tatbik oluNV ıe: 
vayet dolaştığını, amiralhğın bu ri- Majorkun (Laspalmaa) limanın- FRANKONUN oYV ab'f.a;Ai 
vayeti teyit edecek haberlere henüz dan gelen iki deniz tayyaresi çok Londranın salahiyettar ıı;,&JIJiiıı'; 
deıtres olmadığını bildiriyor. alçaktan uçarak bir lngiliz vapuru- rinde söylendiğine göre, ,fıf1~~ 

En ağır bqlı İngiliz gazeteleri nu bombalarla batırmıtlardır. Taar- vaziyet general Frank0 tat f lf1f 
Akdenizde vaziyetin zannedildiğin- ruz esnasında mürettebatın çoğu ve kasden yapılmaktadır. J{ecl~• ~ 
den daha vahim olduğunu kaydedi- kaptan uykuda bulunuyorlardı. tereyi Franko ile anlaı°i'!.Jıiııt'ıJ 
yor ve lngiltere tarafından yapılan Bunlar çırıl çıplak sandallara bi- bur etmektir ve 1spanY0

1 
lı•'' f'! 

tekliflerin İtalya tarafından da ka- nerek Barselona gitmİ§lerdir. nin tamamen asilerin ab 
0 tıtit• ı;• 

bul edilmiş bulunması hasebiyle §İm· Birbirini takip eden bu korsanlık tında olduğunu ispat etrı>e bit 1'° 
di korsanlıkla müccdelenin daha te- vak' alarmın Jngilterede uyandırdığı kat tngiltere böyle çılgP?.ca 
airli olacağı ümidini beıliyorlar. heyecan çok büyüktür. tikaya ha§ eğecek değild•f· 


