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Kahiredeki Fransız 

San'at sergisi 
lskenderiye 7 (ö.R) - Kahirede Fran

ıız sım'at sergisini açmak üzere gelen ma
arif nazın B. Jean Zay Kahireye hareket 
etmiıtir. 

c.--=-- FIA TI ( 5 ) KURUŞTUR Cümhtıriyetfn ve Gümhtıriyet eserinin be~sl, sabahları rıkar dyast gazeıe'clir YENi ASIR Matbaasında ' .. ılrnıfttr 

•• •ı r 
,, 

• • ye ,, 
'' Türki"yede 

·--------~-
rıya ve müdahanenin asla 

Bir bardak suda 

Büyük bir Fırtına 
hoparılmak isteniyor 

lstanbul, 5 (Hususi) - Muhar
rir Nizamettin Nazif Bursada Be§ve
kil bay Celal Bayar ve Dahiliye ve-
1.ili bny Şükrü Kaya ile yaptığı bir 
mülakatı nnlatmaktadır. 

'h ~ led"ye r~ehrin asgari Başvekil : 
~-thı~açlanm bir plan içine toplıyarak - Memleketimizde en geni.J §e-
ve ır Meclisine sundu. Bu hareket kilde bir matbuat hürriyeti vardır. 
~ tek meclis içinde ve gerek meclis Riyayı her taraftan tnrdetmeliyiz. 
t 

1 ı~da bir çok dedikodularn mevzu 
1 

Demi§tir. Da.'ıiliye ,·ekili B. Şiik
eşkıl eyledi. D rü Kaya da bey<matmda şüyle de-
l
. okuz buçuk milyon lirahk bir . . 

~an, İzmir belediyesi için bir havnl mı~tır : 
b~iş, tahakkuku imkanı bulunmı;an - Türlriyedc r;ya ve müdalume-
.1, i i Şehir Meclisinin karanna ik- nin asia yeri obmaz. Memur amiri 
lıran ettirmek doğru bir hareket olu-' He h:llk dev:et rn~muru ile, koca 
rn 1 ' aıHrnış.. kansı ile çocts1t b~bt:.!lı i!e rnünaıe-

a} al sanılan işleri Türk mil- b · d '. b l d 
le tin· I h k'k d' - . 1 etin e rıynya il§ vurm~ma ı ır. . ın n. c:ı a ı at ; apıvN ıgı-

b·'· hayal ile hakikatin hudutlarını, 1 __________________ ..;;;,;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;.;;.....,.~~-
. ır kaç gün evvelki yazılarımızda 
1~nh eylemiştik. 
. Binaenaleyh yazılmıs olan şeyle

tı burada tekrar edecek değiliz. An
cak bir sabahçı refikimiz p<ı.zar nüs
hasında sayın bir doktorumuzun bu 
l'llevz.u etrafında bir arkadaşının su
aline verdiği cevabı neşretti. Bu ya-1 
~~a, hadis büsbütün ters bir gö
r~şle .mütalaa edilmiş, umumi ef
ka;da yanlış bir zehap uyandı'nlmı.
tır. 

k Bu yazıya göre guya b .. Jedi}e do-

ROMANYADA 

emi u af zlar a zab~
ta aras ndaki çarpışma 
Bir jandarmanın dur emrine itaat etmiyen 

otokara ateş açtldı. Bit çok ölü var 
emre itaat et.-niyerek yoluna devam 
ettiğinden jandarmalardan biri bir 
el ıilih atmış ve demir muhafızlnr-

ye ı 

olamaz.,, 

ı 

'Secim dairelerin-, 
de değişiklik 

yapıldı 
Kahire, 7 (ö.R) - Yeni intiha

bat için intihabat dairelerinde bazı 
değişiklikler ynpılmı§tır. Dağılan 
mecliste 233 mebus vnrdı. Yenisinde 
265 mebus olacaldır. Dağılan mebu
scın meclisi reisini hükümetçiler ta
rafına çekmel. için Alim Mahir pa
§RnlR tavassutu"'? b~.5vurulmu•tur. 

• 
Kahire, 7 (ö.R) - Filistinde ye-

niaen Arap mılliyetçilcriyle polisler 
arumda rnlkadcmeler olmU§tur .• 4 
ölü e bir çok yaralı bildiriliyor. Ab- 1 

dülhazar köyündeki bir ihtilaf neti
cesinde de Araplar arasında bir çok 
ölü ve yaralı kaydedilmi§tir. 1 

OZJIZX%U%Z7.L/'".LT2Zôtr..7.ZZJv.z,;J'.;i 1 

Uz milyon liralık bir m sal progra
tnı hazırlamış, bunun için bir istik
r~ akdedecek, bu işleri bir yılda, iki 
Yılda ikmal eyliyecek ve belediye bu 
lartlar altında ödenemez bir bor
cun altına girecek imiş. 

işi hu zaviyeden .mütalaa ey)iyen 
ea:vın doktor bay Memduh, faiz he
~Plarım uzun uzadıya izah etmiş, 
lJC)ediyenin bir çıkmaza sürüklen
bıekte olduğu endişesini ortaya at
bııştır. 

dan biri ölerek hir diğeri de ağır şe
kilde yaralanmı§hr. Bunun üzerine ., 
iki taraf arasında bir çarpı§ma ol
mu§ ve daha bazı ölüler kaydedil
mi§tir. 

Yangın 1 

lstanbulda bir 
fabrika yandı 

1 

. ~ğer ortada iddia edildiği gibi bir 
18

1tıkraz akdi meselesi mevzuubahis 
0 sa derhal bay Memduh ile birlikte 
f.k~ılrnış bir tecrübeyi de ele alarak 
t 1 ır birliği yapmakta tereddüt gös-
Ctrnezdik. 

b() lakin meselenin iç yüzü hiç le 
Yle değildir. Ne i .... tikraz akdi ve 

~e de plan içine alınan işlerin mut
~a .. bir sene içinde yaptırılması as-

t. duşünülmemiş ve görüşülmemiş-
ır. 

Rıımcn Ba.şvekili B. Goga 

Roma, 7 ( ö.R) - Bükreşten 
bildirildiğine göre Yahudilerin Ce-
nevrede tahrik ettikleri talepleri kar
~uanda orada ekalliyetler meselesin
deki hareketini muzafferiyete isal 
ederken hijkümet ayni zamanda 
matbuatta da bu meselenin serbest 

Bükre§, 7 (ö.R) - Zabıta kuv
vetleriyle demir muhafızlar teşkila
tının mensupları arasında bir ihtilaf 
çıkml§tır. Vak'a Bükre,in yirmi ki- ~ün~a§ası~a müsaade etmi§~ .. : 
lometre cenubu §arkisinde cereyan Şundı bu munakapnın devamı mıllı 
ebnİ§tir. Jandarmalar 16 demir mu- menfaatlere zararh görüldüğünden 
hafızı nakletmekte olnn bir o\okara bu hususta gazetelere verilmi§ olan 
dur emrini vermiılerdi. Otokar bu serbestlik geri ahnmıttır. 

İstanbul, 7 (Hususi) - Bu
gün saat on dörtte Galatada, 
Bankalar caddeainde Aye elli 
altıncı oğluna ait Dikenli tel 
fabrikasından yangın çdamttır. 
Ate§ aür'atle geni§lemiı ve dört 
katlı binanın mühim bir kıamı 
yanmı§br. Fabrikadaki qya ıi
gortasızdı. Yangının sebebi arq
tmlmaktadır. 
'7'-ZZZYJ...ZZZZZZ.CZZll~~ 

f·~inaenaleyh mevcut olmıyan bir l 1 ortaya atmak, hüsnüniyetle 
~ ·~sa bilgisizlik, suiniyetle olursa 

ll&alatadır. 
k Bi:ı sayın doktorumuzun yanlış at istihbara istinaden mütalaasının 
i ~ndığını tahmin ediyoruz. Bunun 
;.

1ndir ki, her şeyden evvel belediye
t~n ne yapmak istediğini tebarüz et-

Hariciye vekili B. T. R. Aras geliyor 

Belgra~da ve Sofyada 
mek isteriz. y l B / 

li ~lediyeler, umumi Vilayet Mec- UgOS aV Ve U gar 
~ •lcrı, beş senelik bir iş programı 1 T' J d B /k 
~.ırlamak met"buriyetindedirler. iz- y ıyana a a a an 
~r ?clediyesi kanuna uyarak bun- Bclgr.ıd, 7 (ö.R) - Cenevreden Vi-
l>r rı ıki sene evvel bes yıllık bir i-; yanaya ve Budapeıteye geçmiı olan Tür
tıc ograrnı hazırlamış, Şehir Meclisi- kiye Hnriciye Vekili doktor Tevfik Rüı-

Sevkeylemistir. Bu program Mec- lÜ Aras, bugün buraya cclmiştir. B. Aras 
- SONU tKINCt SAHiFEDE - istıuyonda baıvekil ve h&riciyc vekili 

..... ~KKJ OCAKOGLU doktor Milan Stoyadinoviçle, Türkiye, 
'>~- Yunanistan Rumen elcileri tarafından 

--.l<..LZ7 //7 L7/Z/T/7ZT~/J.7 •. i'7J7;, ' -
0 ı IA ' samimi bir surette lıa11ılıınmıştır. 

ı BB. AraııJa Stoyc.dinoviç, iki mcmle· 
keti nlikadar eden mC$AİI hakkında bir 

-o- müddet cöriifm~lerdir. 

€konomi bakan/ıg"' l Türkiye hariciye vekili k ndisine mü-
lruti olan gazetecilere, Cenevre içtimala-

k uru/uy o r nndnn bahsettikten sonra; 15 Şubatta 
k İstanbul, 5 (Hususi) _ An- Ankarada toplanaçak olan Balknn An-

t\re.da so""yle d" ~ · ·· Jkt tanlı hariciye nazırlan kon~eyinin ehem-n ıgıne gore ı- . . . 
•at \ıe z· kAl 1 o b" 1 miyetinden babsetmiıtır. t:L ıraat ve a et erı 11 q- N 
<l{{en sonra "il" k · b latanbul, S (Hususi) - Hariciye ve-ka h mı ı e onomı a- , T R A ,_ (b ünk' ü) 

1· n ğı İsmini alacak ve muhte- N kilı B. . ·• ras yllJ'lnKı ug 
i.f lllÜste ... •lıklara ıl kt Semplon treru ile buraya gelecektir. 

....,...~.,.;::,:~ ayr aca ır. Belgrad 7 ö .R) - Türkiye barid-

ye 'Velcili B. Tevfik Rüttü Araa, Viy,. 
nada bulunduğu aırada Balkan Antanb 
devletleri sefirlerini toplayarak bir kon
ferans akdetmİ§tİr. 

Sofya, 7 (Harusi) - Türkiye barici-
1 

ye vekili B. Tevfik Rü~tü Aras bugün l 
aaat on birde Semplonla tstanbula doğru 
buradan geçmiJtir. 

Bulgar bıqvekil ve hariciye nıwn B. 
Köseivanofla kalemi mahsus müdürü, B. 
Arası Bulgar hududwıun ilk istasyonun
da kaqılamqlar, oradan Sofya istasyo
nuna kadar iki nazır, memleketlerini 
alakadar eden mesail üzerinde gÖrÜ§me-ı 

• ler yapmqlardır. 

Türkiye hariciye vekil:, Sofya istasyo-t 
nunda, kral namına ynverleri, Türkiye 
elçilik erkanı ve Yugoslav sefiriyle bir

i 
çok zevat tarafından hararetle kaJ'fılan· ı 
llll§lır • 

- SONU OÇONCU SAHiFEDE -

- --= 

intihap heyeti htızurt11ıda ilk rey kullanılı11or 

T CARET ODASINDA 

D ·· n Seçim Yapıldı 
Tüccarlar akşama kadar 
reylerini istimal ettiler 
Müddeti hitam bulan yeni Tica- kenden bayraklarla ıüslenmi ti. 

ret odası meclisi için dün ikinci ae- Sabah aaat dokuzda v·ali B. Fazlı 
çiciler intihabatı olmu tur. Bu mü- Güleç, Ticaret Oduı intihap heyeti 
nasebetle Ticaret odası aabah er- - SONU DöRDONCO SAHtFED.E-

ALMANY ADAKI DEGIŞIKLIK 

T efs · rlere karşı Berlin 
gazeteleri pek hiddetli 

Hitlcr, Arkitekt Pf'OJeıt C>r TspeeTle bir anıda 

Berlin, 7 (ö.R) - Devlet reisi Berlin, 7 (ö.R) - Yeni harİcİJ4 
ve p.naölye B. Hitler Berlinden nazın B. JO&Jim von Ribbentrop ~ 
Berıtugadendeki k~küne hareket .8eıJteagadende bulunmılktadu ,.. 
etmqtir. - SONU DORDONCU SAHiFEDE. -

Kızılay balosu 

- YAZISI JÇ SAHIFEMlZDE -
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SEVMEK 
Mi? 

SEVİLMEK 
144VL211 Mi ? 

İHANGİSİ • 
• • • • • 1 • 

İYİDİR? 

. ŞEHiR HABERLERi, 
9 milyonluk • 

ımar 
• 

proJesı 

Bir bardak sa 
Büyük bir fırtına 

koparılmak isteni1 
--o- . .-..11..-" 

- BAŞT ARAFI 1-lNCl SAHll'u:-'° 
liste bir komisyona havale -ı:: 
çok defalar olduğu gibi bu İf te 
da uyumuş kalmıştır. . _..Al 

=-··--····· ••••••••••••• 

Şehi·r meclisince 350 bin lira ili ve 
edilerek kabul edilmiştir .. 

Nihayet program koın~ 
müzakere edilmeden heyeti ~ 
yeye getirilmiı, burada ,:k:::: 
eanuında da plirun -.__..,. 
mahrumiyeti görülerek kuru...-:_ 
rılmuı istenilmif, keyfiyet ri-,_,
iade olunmuştur. 

B. Muammer Çınar diyor ki: Bu defa belediye reisi yeni ilali' 
Belediye riyuetinin tehir mecliaiae tekilde imal edeceii ekm::· J _.mcla ! lira tahsisat aynlmqtır. Viliyetin de yar- yaçları da nazara alarak bu pr~ 

teklif ettiii bet eeee1il İlmi' prosnım. f1nnlann pkaracait ekmeiüı sablaımya- daaiyle, anc.k fllkir ailelerin çoculılan- da bazı tadilat yapbrmış, pr~ 
"Sevginin en uokliai karfılafan gözlerin mec:liain dünkü toplanbsmda mevcut 26 catmı izah etmİftİr. mn sailıiala tahsis ediJec:ek çocuk haı- tatbiki için ne kadar paraya ih ... 

hadan yirmi betinin reyile kabul edildi. Reis bt1he ... , timdi meYcul olan fı- tanesi tahuwb ela aynllDlfbr. Bu iti Ti- bulunduğunu da tesbit ettirnıifli" 
ifade ettifi heyecandır ... ,, Şunu da haber verelim ki riyasetin 9 nnlann birer ekmek sat&§ ıubesi olarak layet ve belediye mütterek 1..,..- ve Şehir Meclisi programın ih. 

cSEVMEK• her hanai bir güzellik milyon 500.000 liralwk projai mec:lisce kullandacağmı anlabmfbr. Neticede bu belki de ..W..t veületi tanfmclaa ,jda- fara uygun olup olmadığını 
karfıamda duyulan heyecandır. 350.000 lira ilavesiyle 9.850.000 lira teıebbüs le mübiımenerf:k kabul eda- re edilecektir. Bu hastane rabaz tehrin edecek, muvafık bulduklarını 

cSEVILMEK• ise bir bqkaaının he- olarak kabul eclilmİftİr. Bu netice, fÜP-
1 
mittir. deiil: bütün lzmir vilayetinin ütifadesi-j vip eyliyecek, icra mevkii de ta 

yecamdar ki, onu seYmiyoraam, seYıiıi 1 be edilemez ki reis için övüniilecek bir SOT FABRIKASI, BALIK HALI ne aneclilec:ektir. 100 yataklı olacak :mkanlarını arayacak, buldukJan. 
ile iftihar edemem, aeYiyorıam aeYgiye bidise olduiu gibi tehir ibtiyaçlaruun Şehir meclisi. tehrin temiz ve ıahhi süt olan bu müeaeae için Stbhat Vekaleti kanları meclise arzeyliyecektir. 
mukabele ediyor, duygularımız birleti· meclisçe ne kadu bauuiye·•~ ?. ~İlmen- tedarik edebilmesi için 150.000 lira sar- bir plin buarlaımt ve beledİye,-e ıöa- Bu gayet basit çalışma tarzı'*' 
yor, demektir. Bence, sevginin en zevk- diğini de gö~terebilir. 1 fiyle bir süt fabrikua tesisini kabul el- dermiftir. Beled~~ ~ ~ne arwanm fı.nda. ko.~r.ılan farta~aya .doit~ 
liıi kartı latan sözlerin ifade ettiği be- Be, ydlık unY programı madde mad- mittir. Said1tmdan itibaren sütler sıla dnarlannı bile ordunnege batlanuttır. baz hır turlu akıl erdıremedik. I~ 
yecandır. insan bu heyecar.ın bir ebe- d• cöriifülmiit ve her madde hakkında suretle kontrol edilecek ve ballan em- 12570 metre ,.....bbftıılr olan bu arsa, daf edilen gayenin ne olduğun•" 
diyet kadar uzun surmesini ister.. mec1İa dueriyetine müracaat edilmİflir. 1 niyetle istihlakine anedilecektir. tebrin en güzel bir yerindedir. lıyamadık. 

Sevgiyi, gözlerden dillere latıdığı- KöPROLER - MEZARLIKLAR 1 Müb"m bir gıda maddesi olan balık GAZ DEPOLARI VE ŞEHI~ Eğer evvela gelir membaı~ 
mız gün heyecan bır icat daha artacak- Şehir içindeki köprülerin takviyesi ve için bir bal yapılması dil mvvafık ıörii- TIYATROSU sun, sonra program yapılsın def' 
tar. Eller ve kollar harekete batladı mı. lüzumlu göriilenlerinin yeniden yapdma-: lerek teklif edilen 75000 liralak tahsisat Belediye, iskin mmtaluw içindeki gaz mek isteniyorsa bu yolu bir ~ 
ıevgi mezara ıürüklenmi. tir. 11 için 50.000 lira tahsisat bbl!I edil- kabul edilmiftir. depolannı balkm sahhati ve emniyeti ba- tecrübe etmiş bulunuyoruz. ı:ı::, 

Gerçi bunun zevki vardır. Fakat ben 1miftir. Bu para melez, Kemer ve lsliha- MERKEZ HAL VE CARAJI kımmdan tehir difana çakarmağı mUYa· ramsız yapılan iki milyonluk~ 
birincinin heyecanını ihtiraslı bir zevke tercih ederim. 1 ne köprülerine sarf edilecektir. 1 Şehrin toptan Ye perakende salata fak ıörmüt •e bu iti kendisi üzerine al- razm ağırlığı hala belediy~ 
cAŞKa yübeldiii kadar 'bayağılqmaya bilen bir duygudur. Meclis, ölülere sanı gösterilmesi içia anec:lilen havayici aaruriye meyuuncla llUfbr. Belediye kanununun göstenliji omuzlarındadır. ödünç alınan P"""f9 

Aail atkJar olduiu kadar süfli, müptezel atklar da vardır. Yalnız 1 onlann ebedi ütirahatgiıhlanm süsleme-
1 
bütün p1a maddelerinin bir arada sa- ..ı&biyete iatinaclen bu it derhal tatbik bankalann kasalannda kalllllft " 

fi.,.lojik ihtiyacmı tatmin için seYen adam ıayıaız ~ayağı atk- i ii kabul etmif, otopai yeri, ,.kama .,. ı blmuau temia içia e. ..... bane a...r..- edilecek " 450•000 lira wfeclilecektir. bunlara faiz ödenmittir. So:a,.. 
m arkuandaa kopa adamdır. Onun için ne aevmenın ne de ıe- I merasim yerleri yapdmuana da l'DU't"llfa-' da bir mera. bal İılfut ....afak ıöriil- Şebrin med .. İhtİJ'açl.ml •• önün- programsızlık yüzünden iki 
.U...in farla yoktur .. Neticenin kıymeti Yardır.. I bl ederek ba ite 150.000 lira taluia 

1 
miftiir. ~ bir "- a....,ha- de balancl w tehir meclisi .:-telııir • lira carcur edilmiftir. ~ 

Viktor HiiaODUD dediii aibi c.Aail bir atk hıcap ve namus 

1

etmittir. ..... aapa bir p1 oldui- ileri sür- atroeu -:... etirilme.i •• 
250

.: Bugün yapılmak istenen iM.! ~ _.-. 
11••1.ı lle kendini koruJan» afkbr. • . • PARKLAR, SPOR iŞLERi mitl ... de. B. Rept LeWelMcioiha. ba :-... tah ~ bW• ebDittir' .- nan tekrarı değildir. Belediye~ 

Slllla anket ~uz olaa sualin de bu cını ıeyıılere aıt Şehrin p.n~ ~ ~- park- ı itia trm d.U ,...- Yalanlıia minee- •• · ıine önce bir program hazırhrıı;; 
ol ....... ~ıyOl'WD. . . . . w. . l lar ihdaat. .-.. her ,_ aiaçlanda-~ dalla un- oldut- We1"Nle • ~K ~ SU ~iYACI ~nra da bunlann tahaldr.u~u . 

Be., "-dı '-yatımda seYdun, fakat aevgun ıevıldııımı anla- nhnaa muvafık ıöriilmüt, Kiltürpm wı 1 t.....,_ ettiımitlir. Bu it içia 400.000 li- " ~ meclisi d .. , bu ~ .~ 1 kanlarım arayacaktır. Buldui" :. 
chiaa tfbı ilda. Snsilime dedim ki : Fmrm Palletmesiai temim ec1ece11 ba 

1 ra kabul eclilmİflİr. ~-~~ .d~ nyasetin teklif • etti-J kanları meclise bildirecek onun. 
- Kefld bil'fey söylemese idin.. Ketki iç tluygularını bilme- ite 550.000 lira taluis edilmeai brar-j Merka garaja ~ kabul edilen tah- ~ ba ~ ~~ ~J'•. t~ ~ " vibini alarak önceden kabul ~ 

den aade seni uzaktan ~Ymekle ~a.~a~~ı~··· . w w lafnutbr. Diier parklara da 100.000 li- aisat la 300.000 liradar. Bu garaj umumi ~setm ;ütaliua uzt-rinde onemlı du-ı itleri başaracaktır. . • 
Şu kanaate yardım kı qk, buyük umıtleran kaynagı oldugu ra sarfedilecektir. j ve hususi vesaitin toplaıuıcaia bir yer ~ · . • .. . Bundan başka Büyük Şefin 

.addetçe Y&f&I'•• Omitler elde edildi mi •• Her fey biter.. Şehir stadı ve yüzme havuzu meyda- olacaklar. Belediye otobüaleri de bu ga- Meclis s 1
• v~ .... 1tll!l'lni usennde bu- retiyle hükümetin İf progr • 

TJRE. MUAMMER ÇINAR na ıetirilmesi ~ ·~ tabaiaat, ıenç- ' rajda toplanacaktır. Esasen riyaset bu lun~uranbuiki" !netm _dunmılaruu tetk~ yer alan tehirlerin İmarı, - _... 
---------~!!!B'!9!!!!11!m!!'!!!!!!!!!'!!!!~9!"'!!!'!!!1!"!!!!!11'!1!!1!!9!!!B!!'!!!""l!!!~I!!!!!!~- t!Jı:.!- b __ L d-•-! ih · •--- 1 I etmq ve 1fm beledıye kanalıyle temm ed .. b' h .1 · hall"':' .... u INIDS ... tiyaçUlnll9 cevap ve· ite derhal batJanmuc için geçen sene ay- dilme • • • .. •. m em ar çe re ven mesı -~ 

Z il 1 
____ ._bir -•~ -L!I -L&-..1.:.. V 1 e ıı ıçın hükumete maruzatta bulu- · d 1 · · · "f d 1 d" ~ lllJ ~ Y~1111 t~ etmıı:::a~ıı:'iPS"· e nlaa 25 bin liraLk tahıi .. ta, 938 bütçe- nulmaw karar • • sın en zmm ıstı a e en arın.-.- ı;t' ava 1 ame e 700.000 liradcr. Bu ,.ecli ym bin lira ile'tinclea daba 45 bin lira ilivaini teklif Ysmiftir. raşacaktar. Çalıtma programına 
.....ı... odirilecek ,..., ....ı.. memle-1 ..ı...ı. d..ı..I ....... ~ dete- lleled;,.m. 9.7oo.ooo ı;..w. pWU ~ kümetin alikasını •-ine ~ 
ketimizin en modern ıta.dlanadan biri mia etmiftir. Ba ite derhal baflaaacak- IUl'etle ~M"m olarak kabul edihnit tar. Hükümet plinh bir ..... 
olacaktır. 1 tır. ol~or:. Plia tama..._, her noktasa ayn daima müzaheret edebilir. U)ğa 

80 d k d TENVIRA T, TANZiFAT, nt AIYE ŞEHiR OTEL VE CAZlNOSU ayn miukere " milnalcap ed~erek ~ defi ve gayeai gayri muayyen ~ er ece ayna r su a yanım yerlerinin İman Ye tehir ha- Muhtelif Yesilelerle Jzmire gelen zi- bul edildikten tonra, olnman bir takrirle 1 leri nazara alamaz. 
dudt.mUn lnciraltana kadar temclidiyle he- yaretçileri memnun edebamek için bele- bmircle bir de teplııir İltaayont1 1111e7cla- Eğer hükümet bu planın ~ ~ 

h 1 k •• ı d •• lecliyenin her uhada olduiu Kt'bİ ten-
1 
diyenin bir tehir oteli İnp ettirmesi ka- na setirilmesi İlteniyordu. T1eari bir li- l mana muvafık görmez, m~:. 

aş anar a o U virat itinde de vazifeleri arbmfbr. Ten-
1 
bul edilmit ve tahsisat, olan 150 bin li- man olan bmiri balatacı hutaLldardan göstermezse belediye bulduğu 

virat tebeketinin ilırn:ıli ve ite yarar bir 
1 
ra da kabul edilmiftir. Bir tehir gazino müteYellit vui,.etin kolayca ve emniyet-1 kanlar chlhilindeki kmmlan!". ~ 

CJitıma ... Şelıillenle Me,.. kö- kat y..,dmıt ve ame enin hayatını bale ifrağ! kin 200.000 lira tahsiı edil-' ve kulübü için de 100.000 lira tahsisat le kontrol edilebilme.t için ba ite 150
1 cak, üst tarafına maddi im~ 

.. ,.... anda bGyflk bir facia ol- korumak için tedb"r nim p alınmadı- ~.i~tir. Tanzilnt ~inin makinel~tirilm~si aynlmqtU'. bin lira tahsisi bbu~ ~damitlir. Proje ba husulüne terkcyliyecektir. ~ 
mt11lw• Ba fürlrMla amelelik eden ia tetkik edilmittir. 1 ı~ n ayrabn bbsisd 200.000 li adar. it· ı' PLU, GAZiNOLAR turetle 9.850.000 liraya çıkmlfbr. . 1 mm tamamen tahakkuk e~wJ 
~· oilu Hum İlmİnde nzifeper- V lan · • f 'ye tqlul"tuu tebrin her ~m:ın ihti- Şehirde meydana p:etirilecek plaj ye NOT - Malimdur ld geçen celsede mesi mesuliyeti mucip bir ......- . 

an nelt<:e ıu ur • , . b" h 1 • d _.....__ ı 1 k 
~ Wr ~ WfMe ÇlbnLuı ye 80 . , . . ' anın c P ve:v ır a e • rag et- gazinolar için 100.000 lira tahsisat ay- e 7~• mahallit yollan için 200.000 o mıyaca tar. -_.i# 
Clerecei hannıtte llalamn IJet metre Bu fabc-ikad. ~ t~ ik :a mey m- m k i.;z r 150 00:> lira a~br. ı nlm11bl'. Kadifekaleclelü üanat*a sw- liralık bir tahsisat fazlaıa kaba( edilmitti.1 Programın yapılmış ol~-
tlerinlij-..e Wr &ç..a içine düterek ela olan bu gibi qkde çalıpn ame- BATAKUKLAR, MEZBAHA lannm tamiri, kale mahzeninin hava,.a * bel diye bir şey kaybetmiyec:ıı:--~ 
,......; ,...... ............. Yeci lenin bayatı,u k:>r11yacak iptidai ted- t n :ıklık d V3Sl tzmir için, diser da- karp korunma saianaiı haline konulmua Meelis çarpmba RiİnÜ ... t 16.30 da 1 Asgari ihtiyaçları teabit ~: 
IPıımle .. ,... ...... ,..- 81u. birler bile alınmadaia Ye hatti fıçı- valann yananda ve hatti fevkinde bir 

1 
ve .-a.. wnanlannda da bir etlence toplanank Karpyakda IU ibtiyacau te- 1 planh bir çalıtma neticesiz de 1'., 

.A.m,e clerllal taNı&eta htl-••t- lana ajalannın aç.k btralaldıja an- iftir. Meclis le bumı, en mühim bir da-
1 
yeri olarak iuibua için 100.000 lira tala- min için daha bir banz ilbesini ye 9 para yok teranesiyle sutüatii ~ 

... Din ,...ilraclıa laıhıli,.e malriwM lqılmıp. Ehli YUlnıf bu buausta n ~......- ele alarak 350.000 lira tahsis 
1 sisat •rnhmttır. 1 milyon 850.000 liralık plinm mali kıa- 1 maktan her halde daha iyidir. ~ 

m•ı d •ün de iftiıal&ijle taYD-1 raporunu adliyeye ve.'"lllittir. 1 ebn'ltU'. . 1 Belediye u.ra.yuun i.ıı.1a51 için 250.000 muu müzakere edecektir. para sonra iş programı düfÜ~ 
M•zbahayı randunan verecek bar bale, - tamamen aleyhtarıyız. ~ 

Tire Otla•ı azaları Baloya ait bir fantazi ih-at için tesisatın tenii, buz, batsak k•- e· h ft d 1 p önce ihtiyaçlan teabit eyaa-_Jr, 
• • • ela K.ı ıımlanna ili.veler y:ıpdmaıı muvafdıı: gö- ır a a a ara programlı çalışmaya yer ~ 

Tn .._...".ar: 7• W- meclis Pazar sayıauz la1 balo;u hak- rül' -•- b · 100 000 ı! __ tah · edil · k" 1 -'- ··-~..; Ur' • • • • eroı:a u ite • unı as • sonra ım an ar arama.at reJI••• · ~ 
1=- - eeçl.. snaba teÇimleri ik- kmda bir fantem yudmlflL Baloda bu· · t" ı ---o--- fi d b' · · t ·-L~:l~j 

.... ,, • tasdic -~.:1-!. k-.s: 1 olan bir . .L _ _:...:_:_ urf k nuı ır. K h kk ana vası aran an ıranı e....-.. 
bllıl ıtince. • ..._...,Ye "'7". ~nmam? • m...._ •• --. ea- UN VE EKMEK FABRtKASI /zmir /imanının UTU Q fRQQ Eğer önce para sonra iş dü ~-:J.11 
J'9t .u;... INldirilmittr· dı heyalinclea hir yaza ,......., tam_daiı Un fabrikasının asliıhı ve bir silo me,-· .h .. . .. . hakım bulunsaydı, Türkiye C~ 

" sa;dıjı baza zevatı komqturmM aate- ... ___ -a:..:1--! • • 100 000 lira tah ı racatı Türkiye Cümbunyet Merkez Bankası . . . w 1 . L:.0 · · ı- •---- IÇlll • • • • rıyetımn yarattıgı eser enn l'PV _jA. 

B • k miftir. tisat l&abul edilmittir· Aynca tebrin ek- Son h.cta içinde jzmir limanından nezdinde me•cut kleaı'lng hesaplannda ı sine rastlamak mümkün o~ 
ır aza Yumaa bir dantezi111 cl.iuiu kolay·ı'--•- iht" od b" •-!ld b muhtelif ---•-•- ti dan ihr t alacaldı olan memlüetlere mal ihraç Jh . I .. . ._ .. I r 

nıca ıyacmı m em il' ıeu e, er U1C1Wıı:ae ere yap aca . • . . • tıyaç ara gore ama.ana 
Feçlllla Mebmel illnintle lairi, Foça Lkla anJ.ıplacag1 laald~ Ticaret lisesi ln- med • • teM ~ bir surette ud.rı eden lacirlena, bu ilaracala ait ve ecnebı ._ "!L _ _ı __ ._.. 

• • -:ı:..-- •.• • 8 M L __ Sal . eıu ....... • f ,.__-.L..1 t • .L ~-.:a.: maa. genç ve enerıı.a. aoan• ~...JI 
•aladiJouilıde b,..th toför Aluaedin icla- •- ogrdmeaı · e11111Ct epç10i· meydana ıelirmek iizere 250.000 lira 819 ton üzüm, 222 ta. incir, 524 toa .,...... ....._~ __. OM•••ı ~ kip edecekleri biricik çalı~~ 
re dliıli ........,.,._ eltmda b' .. ,... lmaun b.mcfan ~. dq~ui-u haber taluisat kabul edifmittir. Me,.clana ıeti- hurda incir, 135 ton pamuk, 261 ton bankalar kwlayle ihraz etmelen halin- dur. Çünkü muvaffakıyet aar..,...-
r' ıta. ~ ... .,. ••I 'ıtir. aldak. Bu teeuure möteew olduk. rilecek ekmek fabrikası .... • mecı=-•- ö- -·•·-..a 36 ton ---=-va~ 316 ton ar- ele, ............ M.ka leankaa tarafmdan'd b ' · b d ~ ~- F.:IL a.:a. B. . - c .......--. .,.., .... ı • ., .• •. 1 __ .,_........!....._. • ..- 1 an ırı u ur. -=- --- . s.a .. ç.ıait-. 0 ..._. ba- riitüliirk• u.t.rc1an a.. • , araaacia pa, 129 ton balda, 180 ton ~.c1ar. 162 ,........ ....... ~- :;:;'" ~ mmasm• HAKKI OCAK~/ 

B . loda dejildi. bu..- ll•aılıece bir -- .._. te- ton ....... l30 ton k ......... 20 ipil_. lıaUnir ellili~ V_IMinden ofise,---------~-~ 
ır taarruz n Ukki eclilip .....,.. ... mewaw IMı• .. • sam, .. t• kepek, 254 ..... ..,....._ - .... • 

....... ..... ..,, ·- Alüle Beydağıntla yangın mUflur. kü, 146 ton tiitün ihraç edilmittir. Haf- Fransız u lk . k.. e•' 
Metineri, •Fllİ k&,.d• Ali kaçarmaia te- ödemqin Beydalı jandarm~ karakol Belediye reisi cevabında, belediyenin la içinde yalnaz Almanya,.a 667 ton CIQ eVI OŞ 

....... ,.... .. ~ ,,...... ~ • derhal bun. bir --.. wnuu ~ ... .ı- üaüm '"• 194 toa incir a....ç ettilmijtir. kontenjanı 
,.. ... llİllllll!P••L RJll. madığuu. ancak Ü fabribnuı en ıddıi~ildirilmi td-. Fransa hülriimeti tarafından 938 se- ~-J. 

li birinci iç •JI wfmcl. Tiiııtiyeye ve-~ günü •lqemlan ~~ 
rilen kont•jan fÖyledw: bütün yurddqlara ~ ~ 

ZEVKJNIZI TATMiN EDECEK RUHUNUZDAKi TEKMiL SIKINTILARI GiDERECEK YEGANE FiUM 

MESHUR F E R N A N D E L iN EN GtJZEL 
FRANSIZ KOMlôl KOMEDiSi 

KAflKAHA . . GENÇLiK... NEŞE... ZARAFET ABiDESi. .. 

. G Ô R •. İŞİT .. SÖYLEME .. 
3.000.000 Framaz fnasma mal ol.. bu muazzam filimde diale,eceiiniz nükteli sözlerin ... Jtitilecek ~lana znkine pi. 

yan yoktur •• Bunlardan.,_... en meclern damlar .. HaYai f&l'lulan ... Ve damları ... Muhtetem revü aahfteleri ıörülecektir ..• 

PROCRA•A iLAVE OLARAK 
PARAMOUNT JOURNAL ... RENKU MOO VE KAMERiN ARZ ETRAFINDAKI DEVRi .. 

BUCON 

TAYYARE SiNEMASINDA 
SEANS SAATLElll HU CON 1.30 - 4.40 - 6.SO H t da.. CUMARTESi • PAZAR 1%.IO DE iLAVE SEANSI VARDIR 

650 kental kabakla ywamta, 250 lcen- oynanacaktır. P ............... !-l:W il' 
tal yumarta ala, 2SO kental ,Senia yu- göz oyununa bütün ~ 
murta una. 50 1c .. ıa1 tekerli Jrmwta Tellidir. H-.. -- . . ..A 
........ 10.500 kental arpa, 500 kental 2 - a&&eYllDIZ ... •• ~ 
(doirudan dotraya ithal)-, 12.500 Mem bando ~haf Galil'il' ..r:_ 
kental (mtmdlbt bW ... eti,le) mı- resinde bir Halem a.."t:',.1 '-. 
•, 7~ kental fual,e, 20.000 kental e!lilecektir. DeYamh Ye • ~ 
balda n: enna, t 75 lrmtal bWla Ye llflllak heftainde olan misil 
260 batal kababn eniz.. kayıtlannı yapbnnak ~ 

- aekre~erlijine bq ~ ~~ 
Kız liıesinin lir. IJll!'rJ. 

3 - Enelce pzdlp ta -~ 
müıarnereıi derıine bafhyacak ~ .a I> 

Km .... bıh•ılsi ........ aisel 938 çartamlae sünü - .,....... 
bir mi .................... oldaiu Ha.:e~upmarlmelai. ---:~~ 
öiı• ! ';lir ... n •ı ........... Şelupİrio 

bir .,i,.eti '4Z ~ e oa.nık t....il edae- miz felsefe kursunun. ~.J-. 
aıldir. Miuı-.de rmıhlelif ...._.. saat sekizden dolmza ~ aı..a. 
~- Jt.ı... r t :ıı.: .... ~ ... : -e bu '--- Wli ~~ ·~ ı c., .. rnc c• ._,. ce - .......... .,, ....- __ __ 
-..il ıdilıcaii iPıa çek INıiıaieceii tün yun:ldqlana de.-

• IJl'L• e, 
.. 1111111118-. 
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Adana ya 

B. Eden beyanatta bu undu 
Bir lngiliz tay

yaresi indi 
--o-

Londra, 7 (Ö.R) - Halebe ın
mesi beklenmekte olan tayyareci 
Kösler Adanada yere İnmeğe mec
bur kalmıştır. lngilterenin artık sabır ve tahammülü 

kalmadığı F ranko ya bildirildi 
. 

lsvicreden 
' Tokyoya kadar yayan 

lıu londra, 7 (Ö.R) -Avam Kamarası ve \ahammüliınün s.on noktaya geldiği· diğinden tngiliz, FranMZ ve Amerikan gidecek olan sporcu 
Jf.n ~fam mühim bir celse akdetmİ§tİr. ni Franko otoritelerine bildirmeğe me-j hükümetleri fll hususta mutabık kalmıı- Zurih, 7 ( A.A) - lsviçre yürü-
.__ cıye nazırı B. Eden Akdenizde iki mur cdilmi~tir. Şunu da bildirecektir ki 1 lardır: Tokyo hükümeti nezdindcki - yüs şampiyonu Fritz Stancninger 
~iliz vapurunun general Franko hayra- jngiltere bundan böyle artık bu gibi ta- firlcri, J:ıponya larnfıındıın 1936 anla;.- Tokyo 1940 olimpiyatlarına iştirak 
~ t14ıyan tahtelbahiı ve tayyare ta- arruzlara protesto ve bzminat 1alebiyle 1 masi1•le te~bit edilen azrmi tonaj hacim- etmek üzere 1939 gonbahannda 

dan torpillenmesi hakkında belde- mukabele edemiyeoektiı. Ve İngiliz hü- lcri~ top ç:ıplımnın tecavüz edilmiye- Tokyoya varacağını tahmin etmek-
~~ beyanatta bulunmu tur. B. Eden İn· I kümeti yeni bu. t.aa~z hali~~c ö~~cden / c~.ği hakkın '1 t~!Tlİ :-~ uil':"~se b~ bü- tedir. . . . 
lnue' ~arp gemilerinin Nyon anlaşması haber vermeksızın lu'Ium gorecegı mu- lrnmetler de hnreke. s:rhestı~ını cerı ala-! Şampıyo.n seyah~ı Fransa, ltal
~bınce İngiliz kontrolü altında bıra- kabelc bilmuil tedbirine tevessül etmek 1 caklardır. lnJ:İlterenın dcnız anla~ması 1 ya, Yunan ıslan, T urkiye, lran, Af· 
~it rnıntakada deni:ı:nltında keffedilc- hakkını muhafaza etmektedir.» . 1 y.aptığı Alm~nya ':e ~?v~et. hükümctle-1

1 
g~n-istan, Hindistan! H~di Çini ve 

lttin~tr tahtelbahir üurinc ateı edecek- Akdeniz vaziyeti bahkında bu ı:ıahatı rıne de keyfıyct bildırılmıştır. Çını katetmek GUretıyle ıcrl\ eylemek 
tir 1 Salamanluı hükümctine bildirmiş- vermeden önce B. Edeıı Japon hükümc- Cevap verilmediği t".lkdirde lngiltere, tasavvurundadır. 
·Fransız ve Jtalyan hükümetlcri de bu- tine tngiliz, Amerikan "'' Fransız hükü- Fransa ve Amerikanın ne yolda harelf~t 
~ tasvip etmişlerdir. Alakadarlara teb- metleri tarafından &evdi edilen notadan edccelcleri hakkında lıiı· mebus tarafm-

•t Yapılmqtır. bahsetmiıtir. Bu nota 1936 deniz an- dao sonılan bir suale B. Eden ııİzabatı-
ba '\'ine B. Eden tarafından verilen iza- laşmasiyle tesbit edilen azami tonaj rnik- nın kafi derecede &aı ü' olduğunu~ söy
d~~ RÖre Salamanka lıükümeti nezdin- tarına ve topların izami çapına aittir. Ja· lemekle mulıabelc etnıi~ ve bn,ka ce-

1 lııgiliz mümeuili ingillerenin sabır pon hüküme-tinin cevabı vazih ıörülme· vap vermemİ§tir. 

Hariciye vekili 
geliyor 

Alman katolikleri 
Genelik teskilatlarının lağvını 

' ' protesto için beyanname neşretti 
Berlin, 7 (ö.R) - Bavyera piskoposluğu Münih kiliselerinde 

bir beyanname okutmuştur. Bunda Katolik gençlik cemiyetleri
nin dağıtılması Papalıkla yapılmış olan konlcordntoyn ve alela
de adalet ve hakkaniyet prensiplerine aykırı bir teı;ebbüs olarak 
gösterilmektedir. Diğer taraftan 1932 de Hindenburg idaresi al
hnda kabul edilmiş olan ıslahat ta bozulmuş bulunmaktadır. 
Çünkü Katolik cemiyetleri devlete kar~ı bir makse.t takip etme· 
lnekte idiler. 

Münih, 7 ( ö.R) - Münih Kiliselerinde okunan beyannamede 
k.atolik gençlik teşkilatını dağıtmak için 1932 de Hindenburg ta
rafından im edilen bir beyannameye dayanılmı' olmasına hay· 
ret edilmektedir. Bu emirname komünist teşkilatı aleyhinde idi. 
lialbuki Katolik teski-latı hiç bir suretle bu vasıf altında göste· 
rilernez. · 

BerHn, 7 (ö.R) - Protestan rahiplerinden pastör 'Martin Tu· 
bıolau'un muhakemesi bu sabab saat 9.30 da başlRmı~tır Pastö
r\.in doatlarından 200 ki,i kendisini görmek üzere hususi mahkc
llıenin kapısında toplanmışlardı. Reis saat 9.45 te papua adın11 
'\'e •anını sordu. O da sakin bir sesle cevap verdi. Saat 9.45 te 
llıüddciumumi muhakemenin hafi olarak cereyan edeceğini bil
dirdiğinden salon içeri kabul edilmi' olan birkaç kişiden de tah
l!ye edildi. Muhakemenin birkaç gün devam edeceği tahmin edi
lıyor. 42 şahit dinlenecektir. 

Yugoslav ayanı seçiminin neticesi 
Belgrad, 7 (A.A) - Hükümet ayan intihabatında büyü.k bir mu

\'affakıyet elde etmiştir. . .. 
i< Hükümet fırkası dün yapılan intihabatta 23 azalıktan on yedısını 
azanmışlardır. 

Mussolininin oğlunun Frankoculara 
yardım ettiği itıraf olunuyor 

Roma, 7 (A.A) - Bir İtalyan gazetesi Bruno Mussolininin İspan
Yol Frankist hava kuvvetlerinde hizmet ettiğini ilk defa olarak itiraf 
ClJnektedir. Brunonun kendisine yüzbaşı rütbesini kazandıran mezi
l'etlerini sayan MeS&agero gazetesi ezcümle şöyle yazmaktadır : 

Bruno lspanyol semasında Bolşevizm aleyhindeki mücadele lehi
ne hareket etmiştir. 

lngiliz - Italyan müzakereleri 
Londra, 7 (A.A) - Emin bir menbadan öğrenildiğine göre 

~eçen cumartesi günü Eden ile Grandi arasında yapılan görüş
l'lleler esnasında İngiliz - ltalyan müzakerelerine tekrar ba,la
l'llak meselesi mevzuu bahsolmuttur. 

Eden muhatabına Akdenizde her türlü korsanlık hareketine 
iani olmak için lngiliz kabinesi tarafından verilen 'kararları bil
ırrniştir. 

. Grandinin italyan hükümetinin italyan karakol gemilerine ay· 
Ilı şekilde talimat vermiş olduğunu bildirmesi Edeni pek mem
~ıtın etmiftir. 

İngiliz hariciye nazırı italyan sefirine ispanyada bulunan cc
~ebi .gönüllülerin geri alınmau İngiliz - italyan münasebatların-

a bır salah husule getireceğini söylemiştir. 
d Grandi ispanyadaki ecnebi gönüllülerinin yüzde elli nisbetin· 
tl e geri alınması için diplomasi tarikiyle müzakereye girişilmesi
k \taraftar olduğunu bildirmesi üzerine Eden böyle bir teklifin 

aoul edilmiyeceğini beyan etmi,tir. 
, İngiltere hükümeti İtalyan teklifini büyük bir ihtimalle Fran· 
takda dahil olmak üzere muhtelif alakadar hükümetlere bildire-
e tir. 

r' Salahiyettar mahfiller ispanyadaki ecnebi gönüllülerinin ge· 
~· klınrnası keyfiyetinin Akdeniz meselesi hakkında geniş mü
ıt erelere başlanmasını mümkün kılacağını kaydetmektedirler. 
}' tı tnüzakerelerin hedefi Habeşistan ilhakının tanınması ve hal
rı:~a ikrazatta bulunulmasına mukabil lngiliz muvasala yolları
l>ıJ emniyete alınması ve ltalya tarafından İngiltere aleyhinde ya
tr/tn Propagandadan vazgeçilmesini temin etmekten ibaret ola· 

ıtlır. 

•~-. ...... .._ .. ._ ... mmm.__,.IRllll!m:. .. -., 
DUNYANIN BtLDJGi... HERKESiN OKUDUGU ..• 

'• ALEKSANDR DUMAS'IN MEŞHUR ESERi 

Oç SILAHŞORLA 
TVRKÇE 

\ hınirde ilk defa ve yalnız LA.LE'de gösterilecektir. ..,, ,_ , 

Fransada 
Matbuat hürriyeti 

Paris, 7 ( ö.R) - Dün akJ&m 
matbuat kulübü tarafından verilen 
bir ziyafette ba~vekil bay Chau
temps matbuat kanunundan bah-
setmiş, hükümetin matbuat hürri
yetini tahdit etmek istemediğini, bi
lakiG onu müessir bir reaiite yapmak 
istediğini söylemiştir. Hükümet ga
zetelerin vatanperverlivinden c'llin
dir. Gazetecilerin vat.an". Jeriiği ve 
ölçü duygu .. u \!lllumi efkar üzerin
de mesut tesirler yr ,mbilir. Gcciri
len maddi güçlük saatlerinde bilhas
sa manevi huzura ihtiyaç vardır. Ve 
her sabah vntandaşların elleri ara-
sına geçen gazeteler memlel<ete f ır..r 
tına ve nifak tohumu ekmemelidir
ler. ' 

Pnris, 7 ( ö.R) - - 320 bin azaaı 
olan memurlar sendikalım birliğinin 
kongresi toplanmıştır. Söylenen nu
tuklarda bu sendikanın çok büyük 
bir kuvvet temsil ettiği, fakat itidal 
yolundan ayrılmak istemediği ileri 
sürülerek bazı taleplerin kabul edil
miş olmamasına teessüf edilmiş ve 
geçirilmd.te olan vahim saatlerde 
bütün Fransızların birleşmeleri lüzu
mu ileri sürülmüştür. 

Kral Karol elcimizi 
~ 

kabul etti 
BükrC§, 7 ( ö.R) - Kral Karol 

bugün Türlciye elçisi bay Hamdul
lah Suphi Tanrı Överi kabul etmiş
tir. 

Bükreş, 7 (ö.R) - Türkiye el
çisi Bay Hamdullah Suphi Tanrı 
Över bugün ba§vekil bay Goga ta
rafından lmbul edilmiştir. 

Prens Nikolanın sıhhi 
vaziyeti ağırlaştı 

Atina, 7 (Hususi} - Prens Ni· 
kolanın sıhhi vaziyeti ağırlaşmıştır. -

- BAŞT ARAFI 1-INCi SAHiFEDE -
1 

Sofya istasyonunun kral salonunda iki 
nazır görüşmelerine de\•am etmiılerdir. 

B. Tevfik RiiJtü Ara::, ~at 11 de hara· 
1 relli surette teşyi olunmuştur. 

Budapcılc, 7 ( ö.R) - Türkiye hari
ciye vekili B. Tevfik RiiflÜ Arnsın bu-1 
rada bulund,uğu sırada Macar hariciye 
na:ı.ır vekili tarnfından bir zİ5'afet veril- { 
miştir. 

Bu ziyafette, Türlwc:nin Berlin, Bel
grnd orta elçileri, Peşte elçisi ve birçok 
zeval hnzır bulunmuştur. Ziyafet snmimi 
bir hava içinde gcçmi~tir. 

--=--
Acele lıaber vermenin 

zararları 
tzmirde çıkan bir sabah gazetesi, 

pazar günkü sayısındn Yugoslavya 
bc:.şvekili b::ı.y Stoyad · nov :el~ Runı ~--ı 
hariciye nazırı bay Miceskonun 1s
tanbula geldiklerini ve hararetle kar
şılandıklarını yazmıştır. Gazetede 
bu yazının çıktığı tarihte hariciye 
vekilimiz Belgradda Yugoslav baş
vekili ile görüşüyordu. Vakıa Bal
kan antantı başvekil ve h:ıriciye na
zırlarının bugünlerde Ankarada ve 
konsey halinde toplanmaları mukar
rer ise de böyle bir haberin daha ol
madan olmuş gibi gösterilmesi re
fikimizin fazla aculane hareketinden 
ileri gelmiştir. 

---
Tirede balo 

Tire, 7 (Hususi) - Tire Kızılay 
kurumu yılhl< balosunu vermiştir. 

Salon oldukça kalabalıktı. Saat 
üçe kadar çok ne~eli aaatler geçiril-.. 
mışur. 

--=--
Bir otomobil kazası 
Ku:ılçullu yolunda, Karakapı mevkiin

de bir otomobil kaznsı olmu~tur. 270 
sayılı otomobil şoförü Ata, ıuırhoş oldu· 
ğu halde otomobiline Mustafa, Ömer ve 
Davut İsminde üç yolcu kabul ederek 
Buc:ıya göntürmeğe bn~lamııtır. Yol da 
giderken sarhoşluk yi.'ıünden otomobil 
devrilmi~, yolculardan Mu~tafa otomo
bil altında kalarak yaralanmıştır. 

Arkadan yetişen 21 ıayılı otomobi
lin şoförü Mehmet, yaralıyı derhal has
taneye gctinn4tir. 

Hitlerın ofna seyahati 
Napolide büyük deniz; şenlikleri yapılacak 

Roma, 7 (ö.R) Alman şansölyesi B. Hitlerin Roma Geyahatin-
de Napolide muazzam deniz nümayi.şleri yapılacaktır. B. Hitler Na
poli deniz nümayişlerini görecektır. Bilhassa tahtelbahirler bu 
nümayitlerin başlangıcında birden gamalı haç Feklinde deniz 
üzerine çıkacaklardır. 

Avusturya - Macaristan - Çekoslovakya 
anlasmasını Almanlar tenkit ediyor .. 

Berlin, 7 (A.A) - Avusturya, Macaristan ve Çekoslovakya ara= 
sında siyasi ve iktısadi bir pakt akdi fikriyle Avusturya kralcılarının 
faalıyeti Hitler ge~ik teşkilatının gazetesi olan Ville Und Macht ta 
şiddetli bir tenkide uğramaktadır. 

Bu gazete Avusturya hükümetine tehditli ihtarda bulunuyor ve 
diyor ki : 

- Avusturya hükümeti 11 temmuz anla m siyle bütün manasiy
le bir Alman siyaseti takibini taahhüt eylemiştir. Hattı hareketini bu 
anlaşma ile nasıl telif edeceğini kendisinden sorarız. 

Kralcı faaliyetine ve progpagandasına karşı yine bu hüküinetin ar
tık nasıl bir vaziyet alacağını da sormak isteriz. Kralcılık ve kralcıla
rın harici siyaseti bütün Avrupada Alman menfaatlerinin heyeti 
umumiyesine bir tecavüzdür. Avusturya hükümeti Avrupa sulhu, 
Alman milletinin emniyeti ve bizzat A vusturyanın istiklalini garanti 
edecek tedbirlere tevessül etmekte kendi kendine hizmt etmiş 
olacaktır. 

Vindsor Dük ve Düşesi Pariste 
Paris, 7 (ö.R) - Dük ve Düşes dö Vindsor Veraailles parkındaki 

şatoya gelmitlcr ve yerle4mişlerdir. Bu münasebetle park etrafında 
son derece faaliyet hüküm sürmüş ve zabıta tarafından da tedbirler 
alınmııtı. Parka aayıaı:z. buketler gönderilmittir. 
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G. Saray Yugoslavlar
la O - O berabere kaldı 

l. .. iikrii l(n a 'Tii rk - Y ugu~hn dost-, 
1 nğu n un kıy nıet i ıul t)n ha lı!o;ett i 

lstanbul, 7 (Hususi) - Yugoslav takımı ile G1llatasaray ara· 
sanda yapılan futbol maçı çok heyecanlı o1du. iki taraf ta iyi oy
nadılar ve maç golsüz olarak sıfır sıfıra beraberlikle neticelen
di. Ak,am Galatasaraylılar Yugoslav futbolcuları "erefine bir zi
yafet verdiler. 

Dahiliye vekilimiz B. Şükrü Kaya da ziyafette bulundu. Türk 
Yugoslav dostluğunun sporda da tezahürünü görmekten pek 
memnun olduğunu söyledi. 

Istanbulda bir cinayet 
Rakı parası yüzünden bir adamın 

gırtlağını ustura ile kestiler 
IST ANBUL, 7 (HuıuGi) - Bu sabah saat üçte Beyoğlunda rakı 

parası yüzünden bir cinayet oldu. Parmak kapıda oturan Emin ve 
Abdurrahman isminde iki çiftçi, Çatalcadan gelen misafirleri Hü&eyin 
ve Hamza ile bir meyhaneye giderek rakı içmi~lerdir. Fakat gide· 
cekleri sırada meyhaneciye borçlarını ödemek istememitlerdir. 
Nihayet içlerinden biri parayı ödemiştir. Fakat evlerine gelince 
bu para meselesinden kavgaya tulutmu,lardır. Bunun Üzerin!! 
Emin, Hüseyini el ense ederek altına alını' ve mtura ile boğa
zından kesmiştir. Arkadaşının yardımına koşan Hamza da ağtr 
yaralıdır. Katil ve arkada'ı yaklanmışlardır. 

Yeni Amerika kanalı 
Panama kanalından daha 

genış olacak 
Vaşington, 7 (Ö.R) - «Associated Press» tarafından bildi

rildiğine göre Amerikan bahri mahafili Amerikan harp gemile
rinin kolayca Atlas Okyanusundan Pasifik Okyanusuna çıkabil
meleri ve aksi istikamette de gelebilmeleri için Panama kanalı
nın yanında yeni bir kanal daha açılması zaruretin: ileri sürmek· 
tedirler. Panama kanalından daha büyük ve daha geniş ve derin 
olacak olan bu kanal 120 milyon dolara mal olacal...ır. Kanalın 
uzunluğu 138 mil olacak ve Nikaragua arazisinden geçerek Ni
karagua gölünden de istifade edilecektir. 

Roma, 7 (ö.R) - ltalyan gazetelerinin fikrince, bahri in~n
ntta gemilerin 8.zıımi tonajının tahdidi hususunda bir anlaşma 
yapılması hakkındaki Amerikan talebine Japonya muvafık ce
vap vermiyecek olursa B. Ruzvelt kongr~ye yeni beyanatta bu
lunarak harp gemilerinin azami tonaj haddi olarak Londra ve 
V şington mukavelelerinde kabul edilmiş olan esasların mülga 
olduğunu bildirecektir. Şu takdirde reisicümhurun Amerikan fi. 
losunun yeniden daha yüzde 20 mikyasında arttırmak kararını 
da bildirmesi muhtemeldir. 

Bir harp çıkacak olursa 
lngiltere sivil halka 

26 milyon gaz 

--
dağıtılmak üzere 

maskesi var 
Londra, 7 ( ö.R) - Binninghamda nutulc söyliyen hariciye mÜs· 

leşarı lngilterede harp halinde sivil ahaliye bedava tevzi edilmek üze· 
re yirmi altı milyon gaz maskesi mevcut olduğunu ve ayda 650 biıı 
n.aske imali suretiyle bu ttokun b5yütülmesine devam edildiğini bil
dirmiştir. 

Londra, 7 (A.A) -- İngilterenin hava teslihatının resmi rakkamln
nn gösterdiği mikqarı aşacağı söylenmektedir. Filvaki resmi bir men
badan öğrenildiğine göre antrenman yapmış olan pilotların adedi se· 
kiz biııe yaklaşmaktadır. 

lyi malumat almakta olan mahafil bundan ihtiyat tayyareler mil<
dannın pilot adedine tekabül etmesi lazım gelmekte olduğu neticesi
ni çıkarmaktadırlar. 

Ş.kutbun akiheyet 
Moskova, 7 (ö.R) - Kutup sefer heyeti tarafından telsizle 

bildirildiğine göre heyetin bulunduğu buz kütlesi üzerinde açı
lan yarıklar yeniden kapanmıştır. Blok cereyana t~bi olarak iler· 
lemekte devam ıediyor. Fakat şimdi üzerinde kızakla hareket im
kanı ha&ıl olmuştur. Şimdiki mevkii 76 derece . imali arz ve 18 
derece şarki tul dairesidir. 

Sovyetlerle Stonya arasında 
Tallon, 6 (A.A) - Sovyetler birligi ile Estonya arasında yeni 

ticaret muahedeleri imzası için yapılan görüşmeler bir netice 
vermemiş ve inkıtaa uğramıştır. 

Estonya • Polonya muahedesi imza edilmiştir. 
Estonya murahhas heyeti bir Estonya • Romanya itilafını mü

zakere etmek üzere Varşovadan hareket etmiştir. 

Ameri.kada i.ktısadi otarsi 
' 

ve 
nasyonalizmin tenkidi 

Vaşington, 7 (A.A) - B. Hull bir nutuk sÔ) li}erek iktısadi 
nasyonalizmi ve otarşiyi tenkit etmiştir. . .. 

Mumaileyh beynelmilel ticaretteki durgunl~ğ.u. ız~le etmek ~çın 
en ziyade mazharı müsaade millet muam~le~ını. ıhtıva ~d.en tı~a: 
ri itilaflar sayesinde ticari mübadelele.rın ınkı.saf .tt~r~l~esını 
ve cihanda teslihntın tahdidi için mesnı sarfedılr.ıesmı tstılzam 
etmiştir. . . . . _. 

Tokyo, 7 (ö.R) - <{Nev-York Tımes» .. tarafındc,n bıldır~ldıgı· 
ne göre kongre azalarından bazıları Almanya ve italyadakı otos
tratlar gibi, fakat bütün Amerika kıt'asmı ba"tanbasn katedecek 
muazzam bir otomobil yolunun yapılmasını teklii etmektedirler. 
Bu teklifin kabulü halinde nafıa bütçesinde wn derecede büyük 
bir tefebbüı için tahsisnt kabul etmek icap decektir. 



Yılhk Kızılay balosu 

Balodan mttbalar 

f Gecenin neıe&ini kaçıron bir ha
' her, kulaktan kulağa yayıldı : 

- B. Rutier vefat etmif .• 
Bu, beklenmiyen bir hadise idi .• 

Pek kısa bir ~aman içinde yayılan 
• bu h:ıherin tafsilatı ağızlarda dolaştı. 
Meğer B. Rutier, her balo gecesi ol
duğu gibi bu ıene de erkenden evi
ne gitmiJ, ıüslcnroif, balo elbiaeleri
ni arkasına geymİJ, tam evinden çı- Aydın vilayetinin genç ve dinç 
l.acağı ıırada nezfi dimağiden vefat spor.cuları, pazar günü Alsancak 

•ıadında tekrar oyunların, alkıılat-
etn;;!·· haber baloda evvela bir ba- mak imkanını buldular ve güzel bir 

oyun çıkardılar. Her ne kadar bu 
lon sanıldı. Sonradan hakikat oldu- maçın neticesi 1 - 6 gibi beJ f arkh 

Balodan ıııttbalar ği anlqılınca, kendisini tanıyanlar bir netice ile bitmifse de oyunun 
müteessir oldular. ıL.ı..! 

Vakit gece yarısını geçtiği halde, her davetli grubunun yanına gide- ıneaiki miyarı bu değildir. 
teganni vuifeaini üzerine alan, Kı- rek bir müddet mqgul olur ve hah- ** Aydın çocukları her geliJlerinde 
zılay cemiyetinin emektar yardımcı- nnı alırdı. Sabaha kadar devam ~n balo olduğu gibi bu geliılerinde de İyi bir 
lanndan B. Rutier ortaLkta görün- Denilebilir ki Kaday balolunda büyük bir neıe içinde geçmiftir. Bil- intiba bıraktılar. Takımlarındaki 
miy6rdu. Halbuki o, her sene Ye da- daima, en tanmmlf ıimalar arasanda haua Amerikan bar kumına fazla oyuncuların Nazilli ve Aydın oyun
ima, her kesten erken baloya gelir, bu sevilmi§ ubn adı anılırdı. · raif>et göaterilmiflir. cularuıdan ibaret olduğunu kendile-

Alman yadaki 
Değişiklik 

Ticaret 
Odasında 

-BAŞTARAFI 1-tNCt SAHIFEDE-,-BAŞTARAFI 1-tNCI SAH1FEDE
orada B. Hitlerle mülibtta buluna- ile birlikte Ticaret oduma gelmif ve 
caktır. seçim hazırlıklarını teftit etmiıtir ... 

Berlin, 7 (ö.R) - «Mİttag» ga- Bunu takiben intihap heyetinin hu
zetesi Abnanyadaki aiyasi ve askeri zuruyle aandıldar muayene edildik
deği~iklikler dolayısiyle ecnebi mat- ten sonra, mutat aeremoniyle san
bu 11da yapılan tefsirleri hiddetle dık mühürlenmitlir. 
karşılamaktadır. Bu gazeteye göre Orada lıuJr bulunan tüccarlar 
bütün bu tefsirlerde huıuai mabat- derhal reylerini kullanmağa bqla
lar vardır. Almanyada yapılan de- DUflardır. Bunu takiben lrilnün muh
iisi1:1ik1er memleketin dahili veya telif aaatlerinde, birinci. ikinci, üçün
harici siyaseti üzerinde h:ç müesair cü ve dördüncü sınıflarda kayıtlı 
olmıyacaktır. Alman milletinin ku- tüccarlar ayn ayrı ve heyet halinde 
cajında nasyonal aosyalizm ile ordu odaya gelerek reylerini kullanmı,lar
araaında bir mücadel~ mevcut de- dır. 
ğildi ve değildir. Bu iki kuvvet ara- lntihabahn '"'!li : esi saat on yedi
s•ndaki münASebetler daima tam bir de abnm11hr. Vali ve intihap heye
ihenk içinde yürümütlür.Zaten Av- ti tekrar odaya ff!1cre!: seçim aandı
rupada sulhun korunması için nu- iını açmı,lardtr. Bund"n sonra rev
yonal aoıvalizmin eserlerini muha- ler tasn1f ~ilmiıtir. Bu suretle oda 
faza etmek bulıca bir zarurettir.» medisini sececek allmlJ ikinci ı:e;ici 

ccMo!' en Posb g:-.;oelesi Düçe ta- setilmistir. Bunlar arasında otuz 
rafından Führere önderilen telgra- ~' oda meclisini te,kil cdecekler
fı alaka He kayde mekte ve bunu dir. 
iki memlcl<et aras nc!aki dostlujun 
ve her iki miJle,t tarafından takip dediyor. 

Genç takımlar arasında 

• m1r 

edilen sulh siyasetinin bir teyidi Tokyo, 7 (ö.R) - B. Hit1er ta- Şampiyonluğu tasdik edilen Alsancak 8. Takımı 
mahiyetinde telakki eyleme!ctedir.. rafından ıon alınan tedbirler Japon Bu l'k devresinde t'Cnç futbolcular bu maçlarda Alaancak ve Oçok takım· 
Bu gazete yapılan dem,ikliklerin Al- gazetelerinde anlavı!h bir §eklidc tef ara1tnda cereyan eden maçlarda ciddi lan daima ciddi surette rekabet balinde 
man k,uvvetinin dahilen arttırılma- air edilmdrtedir.«Azahi Şimb~n» ~a- b' l ik t •• t Al k B ta kalm11 ve kartı karııya geldikleri halde • ır a ıye goı eren sanca « • • 
smdan ibaret olduğunu vazmaktadır. z-·~ı s:·..- :m yazıyor : «Alman ha-

1 
. 

8 
k 

1 
• 

1 
.. puanlan 25 - 25 bir halde bulunmuıtur. 

8 ! hr . • . t ' • ·ıı· ek . . . kımı zmır « » ta un ar ıampıyon uıu- N . . .,_. U al' el avyera gazete eri Fü erin si- rıcı sıy .. sc mın ve mı ı onomısı- , . . . etıcede bıre kaJ'fı uu ıo e ı ıp & en 
yaset gibi ordunun da idaresini bil- nin santralizasyonu yalnız Abnan- nu kazanmlf ve bu ha.tkı tasdik edılnuı· AlaancaklıJar lzmir ~ençlel' ıampiyonu 
fiil eline almasını memnuniyetle ae· y~.nP1 dahili siyaseti bakımından de- tir. olmuılardır. Alsan~k genç takımı. bu 
limlamaktadır. «Münchner Nanch- ğil, ayni zamanda beynelmilel siya· Alsancak «B• tuuru cA:1 talumlan kulübün yannki (A) tftkunı kadroıunu 
ricbten» gazetesi Almanyadaki deği- 1 set bakımından da çok mühim bir ar .. enda oldaiu sibi lcaıpmda en ciddi teıkil edeceii için biiyti&c ümitler ndet· 
ıildiğin ltalyada müsait bir tekilde ı hidiae olup Japonyada leveccühkir rakip olarak daiına Oçolaa w,.._. melr.teclir. ama.- •ücum battmda ,... 
tefsir eclildiiini memnuniyetle kay·, bir akia bulmuttur.• MaaJeeef cok u aWıa le '-1 •••• t-ileli 07wul• ftftlw. 

Aydın ve !zmir muhtelitleri bir arada JJ; 
ri söylediler. Eauen içlerinden Şev- ğildir. Güzel hareketler yapal' -~ 
kiyi ve Zihniyi tanıyorduk. O Şev- dınlılar lzmlrln üçüncü ye ~ 
ki ki, aenelerce lzmir ıtadında metin gollerine mini olamadılar. Şe~ 
topla tiir yazacak kadar güZel bata· bir ıutu avuta atmaai, bir~ 
nlar temin etmİf ve oyununu bol dan da iıtifade eclememffİ ı\~ 
bol allnflatmlfbt. Eaaaen onun hili. 1ar için bir bJIP olcht. Fakat~ 
oyun oynamuı, kendiıi için bir fe. dılar, daha da çok çabfblıar· -_ 
~lik olduğu kadar muhiti için oyunlanni sevdirerek ~f~ 
de bır kazançtır. kaç giizel harek~t le yaptılar·!~ 

Şimdi oyunu anlatabiliriz : lzmirin betinci ve •kıncİ ~.,, 
Oyunun idaresinin bir Aydınh mini olamadllar. Neticede tz-it 

hakeme verilmit olmau, seyirciler rol farlôyle pliptir. _j 
üzerinde mu.bet bir teair btrakmıt- Eier oyunun tenkidini ~ 
b. Bu da götteriyordu iri, mabat ıu lizım gebe, biz lzmir muhtelill f '
veya bu tarafın galebesinden %İyade fazla hir teJler aöyliyemefİ". ~ 
bir temu yapmaktı. lzmir muhteli- formunu l>ulmamqbr. F~--tıl 
tinde Sait, Enver ve Baari yoktu. • i§lernemif olmaai, takımın ~ !J'. 
Buna mukabil Hamdiyle Namık yer- larmda bile teairini göatenıaifti'' ~ 
lerini doldunn"!lardı. dma aelince, bütün noksad~ 

Oyun iki tarafın mütekabil akın· çıkarmamaktır. Bununla~ ~ 
lariyle bqladı. Aydın gençleri ille mabat hiaıl olmuı ve k iefÇP~ 
devrede neticeyi lehlerine çevirmit temuın iyi inti>alariyle ....... ~ 
olmak içiırbir kaç uataca hareket ayn)mqlardv. Bu temı...,... 
yaptılar. Hazırladıktan akınlar ber diıini temenni ederiz. ff· 
ne kadar müaaitae de belki forvet ~ 
hatlarmda ıut kabiliyetini haiz oyun-

cu o'?'~Ylftnda~ gol çı~aramıyor~- Antikite severl.s' 
dı. Bızım daha ılk dakikalarda edın-
diğimiz intiba ıudur ki, Aydın mu- komitesi 
hacimleri gol yapmayı adeta mühim • _ ..; 
bir mesele gibi telakki ediyor ve güç- t . A !I_• _ _._ k~ 
)"ki · t -·•~ lard zmw nbaite ... .- -__. ır. 
U C fU ÇeAıJOf 1, ,_._~ he _ .. ! _ _. __ ,. ~ " 

On d-'-.!'--da . ibar 1 . IUlll'G ycunucn aza •• ....--1.lt, 
uncu aauua n ıt en zmır haıip B. Tahıin Aldat1ııt ~~ 

tehir takunı ovuncuları, aitr basma- beyan Adnan BaUatın il~~~ 
ğa bqladılar. Namık ve Fuat, ara- l he · -~ açılan yer ere yetm e~ .. .-.J.O "' 
larım dolduran oyuncunun çok mü- edek .. ~. .,.. 
sait bir idare gösterememeainden it- lrii içtimaında y aza ' ~ · 1 
lemek imkinmı bulanuyorlardı. Bu aeçilmit ve soayeteni~ r_!':1etd'~ 

yeti tli zatlardan teıemnaa • ~ 
itibarla lzmirin hücum1an inaayitle- Reiı : Viliyet encüf1181'1 

rin cenahlarla yaptıklan paslatma ile dan bay Mehmet Alderllİr·. ,. 1 
mümkün oluyordu. ı i' 

Aza : Viliyet encfü11eıı ~ 
F uadın güzel bir ıutu Aydın ağ-

larında kaldı. ikinci lzmir golü de dan B. Sırrı Şenel. • • d 
Aza ve mesul muhatlP • ~ "T 

niabetcn ~üzeldi. Buna Aydından IC_..-
Macit cidden hota giden bir golle fabrikalar direktörü B. ;;;! 
mukabelede bulundu. ilk devre 1-2 nıca. ki . . ,.c·· 
tzmirin lehine, fakat Aydınlı oyun- Aza ve umum ~ 1'. ,, • ..# 

d' kr· ·· ba Sarhett•" .~ ... cular için kazançla bitti. ırc oru Y a orııiıv' 
ikinci devreye çıkarken iki takım Aza : Halkevi müze k . ~ 

da birer oyuncu deği§tirdiler. Fut- isi B. Mazhar Valay. . • S. y· 
bolün nazariyatına yer verenler için, Au : Borsa koınild' J 
ikinci devre Aydın lehine telakki Ertuğrul. ~ I' 
edilirdi. Filhakika rüzgar lehlerine Aza ve mütavir : A I 
idi. Hızlannı, idareli eitmek ıartiyle Feridun. J~ 
daha da iyi kullanabilirlerdi. Yeni heyete mu• 

Oyun bu f"'rilde tecelli etmie ele- leriz. 
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hir' ~rdoduncunun, birisi çok küçük, li olduğunu bilenlerdendi. - Hav, hav, hav! Irmak, ırmak, 
Od ısı e çok büyük iki köpeği vardı. Çocuklarda dıı öyle değil midir? sen benim yolumu kesemezsin! 
hic·~·n·c~, her kes gibi bunlara cicili Bir tehlikeye, bir kazaya uğramak Kocaman karaya çıkınca ilkinip 
1'İı'ı 1 ısımlcr bulmağa özenmedi. Bi- istemiyen çocuklar, yolun kenarın- üzerindeki suları dökmü tü. Halbu-
~: . . dan dikkatli dikltatli yürürler, bu- iti Miniş silkinmiye bile lüzum gör-
Öt ~•.nış! nu düşünmiyenler de ortadan koşar- miyerck gene ok gibi foladı, ko~-

iman harbiye nazırı 
Bir aşk yüzünden mimevkiinden old ? 

areşal Fon Blomberg 
e ısıne de: lar, bu yüzden başlnrına r.rada sırada mıya basladı. 

ko -k Koc:eman! dedi. Ve bu iki isim feJaketler gelir. Fakat bu da çok sürmedi. Aradan Ü d b• b 
0ı:kler oliınceye kadar onlnra ad .\1iniş, yolun rastge!e yerinden, pek az zaman geçtikten sonra, Ko- Y U za Itanına aşağı fa akadan 

M· kaldı. kuyruğunu sallı.) 2. &allı.) a koşuyor, ceman küçül. arkadaşının gene kuy-
di. ıt· 'edep iz, ya}garacı bir şey- arada bir arkns na dönüp sesleniyor- ruğu lliiklüm, püklüf, gerisi geriye klzlarla evlenmelerini yasak ediyordu 
Jard y eye bağırır, her şeye hav- du: geldiğini gördü. Miniş gene : lb k k 
lar . nAk'e .. e he.vl r, öküzlere hav- - Ben önce gideceğim, ben on- -Hav, hav, hav! diyordu, Ko- a u i endisi daktilo ile ev ,endi 
ha' l araba! ra havlar, otomobillere, ce gideceğim. cam;ın, daha ileriye gitmemize im-}" :J;· . eklere, atlara havlar, havlı- Neye telüş ed;yordu? Neden r.cd e kan yok! Ormanda büyük bir ayı 
g~l- .hıç bir ey bulamazsa kendi ediyordu? Bunu bildiri :ı:o!du. Gi- var, bu aJ..şam seni de, beni de ye
noıt;eııne havlar, hatta gökteki gü- dilecek yc"in ;ıo'unu biliyor muy- yecenfoi söylivor. Beni dinlenen ar-
~e, a} a, yıldızlara bile havkrdı. du? Hayır! tık eve döne?im. 

u görüp le ağzından: Biraz eor.ra Mini , nef et nefeıc Fakat Koca.men, öyle olur olmaz 
kah~ Hav, hav, :hav! sesi işitmemek kosarak geri dönmeğe b::f;ladı. Ko_I §eylerde~ korl!ar mı hiç? Ormana 

.ç 0ımazc11. caman n yenma ce'd~ği u.mım ye:-- göğsünii gere 6ere girdi , e cirer gİr-
1, .. ~carnan l<öpeğe gelince, o, hiç gunluklan soluyordu: mez gür nesiyle bağırdı: 
ç ~Yse değildi. Havladığı zamr.n sesi - Hav, hrıv, hav! derli, rlık - Hav, hev, hav! hav, hav, hav, 
f~ çıkar, ta uzaklardan duyulur, bundnn ileriye gidemeyiz! Ban~ Kocamc.n derler, ben korku 

Ot 0 az havlarclı.. Kocrunan ~o .. du: bilmem, kimseden ltorkmıun ! 
ha ı' nıutlaka birşey istediği zaman - Peki ama, neden gidemi:ye- Ayı, Kocamanın sesinden l;o:-k-
11 r. haska zamanlar susardı. O- lim? mu ... hemen inine ke.çmıştı, gider-
ın:n İçin büyük köpek havladığı za- - Yolun ilerfoinde koskocaml!.n lren de: 

11 herkes dinler: bir ırmak vnr, t~ çatlasa onu re;e. - Bu büyük köpel< dehşetli, di-
ta - Kocaman birşey istiyor, unu meyiz, onun için haydi, geri döne- yordu, ne yapalım, kısmet değilmi§, 

~t~ırn ! derlerdi. . lim. bu ak§am da bal yeyip karnımı do-
~çük köpek iıe durmadan, din- Fakat kncamıın, bir defa bir '.\·ere yururum. 

11 
eden havladığı için onun seıi- pitmeve niyet etti mi, aıtık yolun- Bu tehlil~e de etladıkt n sonra, el' feryadına kimseler aldırış etmez- dan dönmekten hiç ho~Lmmauh. Mini~, gene Kocamanı arkada bırnk-

lnsanlar da öyle olmak gerektir. mış. önd~n l:osmağa başlaml§tı. Bir 
~İt ~Ün ~ava güzeldi. Ortalık gün- Bir yere giderl<en önceden dü!Ün- MSlık ikisi de bir kemik, bir et ko-

Runeılikti. meli tatmmah. bir defa bir iıe p.iriş- kusu duymağa başladılar. Yerleri 
~İniş ile Kocnman da bahçede tikten sonra da veri dönmemelidir. kokhya koklıya, bu kokunun nere-
la d RÜne•leniyor, hem konuşuyor- Koc~mıı.n dedi ki: den geldiğini ara§tınyorlardr. Kann-

r 1• Kocaman dedi ki: - T eli.şa lüzum yok. acelen ne? lan da o kadar acılanı~, o kadar acıl:-
hol ··Böyle güzel havalarda, bövle Ne o!uvorsun? Şu sö"lediğin ırmağı mıdı ki .. 
ı' ııuneş ı ı~ında he:" te.raf püzeHeo- <!ur bakalım, bir de biz görelim. Önden giden Mini§ ileride bir et 
kır. D ğlar. dereler. ormımlar. bir Berabere~ üriicüler ve ırmağın parça&ını kızartan oduncuyu gördü. 
d at chha güzel görünür. Hnydi gel kemmna ce diler. Koum-n, burada I Bunun üzerine durdu: 
~'eninle bir gezintiye çıkalım.Bal: hiç korkmadan uya pirdi. Salım - Koceman, Kocaman, dedi. 

dta neler, neler göreceğiz! pü kürte püskürte yürümc~e ba(.ln- Hrıydi gidip te ondan et istiyelim, 
~~ini§ bu teklife bayıldı. Hemen dı. Minis te arkad."' imlmak istemi-: kamunız fena halde aç! 
la ul etti ve bir §ey söylemeden yo- yordu. Korkn korka ayakluını su-

1 
Fakat Kocaman gitmek istemiyor

L_ f1tladı. Hem kuyruğunu ıallıyor, ya soktu. Su, o he.dar derin değildi. chı. 
·acın de önden yürüyo:-du. Ayaklariyle tutuna tutuna karsı ya- 1 

- Bövlc yapar&&k arsızlık olur, 
~ kacanıan, arkadan vürüvordu.A- kayı bulmuş!~·l!er r.dım ~tı ında kor 1 ~iyo~du. ~~n gitmem. Duralım ~r
~ h~lı bir hayvan olduğu İç· n kuy- lmvor, yüregı cgzma seliyordu. F a- 1 lıyelım. Böyle yaparı;a!t daha nazık 
lut Unu kıvırmıştı, başını yüksekten kat bir defa kar ı yakayı bulun ka-ı davranmış oluruz. 
.tı_~Yor ve yolun bir kenarından raya çıktıktan sonra.. sanki hiç kork- 1 Kocrune.n, hemen oracığa diz çök
;ucat1i dikkatli yürüyordu. Çünkü mamı$ gibi yeniden ha,Tlamağa, hay- tü, oturup beklemt!ğc b&ı§ladı. Mini 
...:_;olun ortasında ko manın tehlike- kınnağa başladı: 1 le artık kosup gidemiyordu. ister 

istemez, o da ornya çöktü, o da bek-

H il d ı • 1 meğe başladı. 
0 an a Ve ıa ) fi Bjr müddet &onra eti kızartan o-

duncu güzelce kamını doyurmuş, 

dogw urdugw U çocuk ı•çı•n kemikleri de onlara fırlatmı§tı. He-
men bunları yeyip kannlarmt doyur-
mağa koyuldular. Mini yerken: 

• - Aman ne tatlı kemikler bun-

Bu•• tu·· n • J k k ı d ., 1 d lar' diyordu. Kocaman, dünyada se-l me tep ere pasta agı 1 nin de bilmediğin hiç bir ~y yok. 
Cok yorulmU§lardı. Eğer bir az 

dinlenmezlerıe yollanna devam ede
mezlerdi. Küçük köpek, nerede otu
rup dinlenebilecel:lerini &0ruyordu. 
Kocaman, a~ık bir kapı gördü. &
~mı uzatıp içeriye baktı. içeride kim· 
ıecikler yoklu. iki köpek te beraher
ce bu kapıdan girdiler. Biraz dinle
nelim, derken uyku bastırdı. Yan
yana uykuya dalıverdiler. · 

Gözlerini açtıkları zaman bir de 
ne görsünler? Onlar uyurken rüzgar 
kapntmı§tı. Bu kapanmış, ıürmelen
miJ kaoıyı açmağa imkfuı yoktu. 
Şimdi bunu kim açacaktı? 

ikisi de bu tahta parçasına yapı -
mağa ba ladılar. Kapalı kapı eçıl
mnl< bilmiyordu. 

Bir müddet aonrn Kocaman, kn
pmın dibinde yakın bir yerde bir de 
delik gördü. Bumda bir İnce tahta 
parçası sallanıyordu. 

likisi de bu tahta parçasına yapış
tılar. Onu koparmnğa uğl'a!tılar. E
pey uğrqtıktan aonra, Minişin ge
çeceği kadar bir delik açabildiler.Bu
radan Mini§ hemen dııarıya fırladı. 

Söylendiğine göre Alm nyada 
yapılan s.on değişiklikte ve mnre§ 1 
Blombergin harbiye nezaretinden 
uzaklaşbnlma&ında onun bu evlen
mesi de amil olmuıtur. 

Mareşal lllombcrgin evlenmesi 
neden hayret uyandırmı§tı ve onun 
izdivacı idbarına nasıl sebep olabilir? 

Bir Fransız gazetesinin yazdığına 
göre bu meselenin mahiyeti §Öyle
dir: 

Mueşalın karısı beş sene evvel 
ölmüştür. O, bet aeneden beri be
kar yaşamakta ve ıokağa da hep 
büyük kızı ile çıkmaktadır. Onu hiç 
bir yerde ~ka bir kadınla gören 
olmemıştır. Buna ~ukabil maretal, 
harbiye nezaretindeki dairesinde 
daktilosu olan matmazel Gruehn ile 
sevi,mektedir. Bunun kimse farkın
da değildir. 

ta küçük zabitleri mutlaka. mevkileri 
yüksek ilelerin kızları ile evlenme
ğe sevkeden, aşağı tabakadan kızlar 
ile sevi§en Alman zabitlerine sert 
cezalar tatbik edeceğini öyliyen 
harbiye nazın bir daktilo kızla kalp 
alakası peyda edebilir mi ? 

Halbuki bu doğru idi. Marqal 
Blomberg daktilosunu sevmiJti. Bu
nu Hitlere açtı ve on be! gün evvel, 
yazdığımız gibi daktilosu ile gizli 
olarnk evlendi. Hitlerle Göring te 
nikahta phitlik ettiler: 

Bu haberin mümkün olduğu ka
dnr yayılmaması ma.tliitu. Fakat 
böyle bir ıey hiç gizli kalır mı? Me
sele çabuk anlqıldı. Orduda hoı
nutıuzluk bat göaterdi. 

Kendilerine telkin veren harbiye 
nazırının his meaelesinde salkımı 
nasıl yuttuğu ardı araıı keıilmez de
dikodulara yol açtı. Ordu disiplinini 
kaybediyordu. 

Yalnız geçen kıı, matmazel Gru
ehn bir izin tatilinden istifade ede
rek kış sporlarına gitmiı, ufak bir 
kaza geçirerek iki gün kadar bir kı
linilrte yatmağa mecbur olmU§lu. 

J,te bu sırada mareJal Fon Blom- General Blomb~rg 

Kendisini ziyarete gelen akraba, 
e§ ve dostlan arasında kılinik idare
si mareşal Blombergi de görünce 
hayrete düşmüılerdi. Hatta kızcağı
zın bir mnsajcı olan annesi ve uf ak 

berg hem dinlenmek, hem de balayı bugün artık sabık olan harbiye na
seyahati yapmak üzere huıuıi ıu- zın maretal Fon Blombergin düğil· 
rette bir İtalya seyahati yapmağa nü yapılmı§h. Hitlerle Göringin ta· 
mecbur oldu. h' Jik tt•kl • b 0 zd' he k . .. . . . ıt e ı crı u ı ıvaç r ne a-

J§te Almanyadakı değişiklik dar bidayette gizli tutulmU§ ise de 
mare~alm ltalyada bulunduğu bu ebA t hah' 1 • • had' 
ura ya ve izdivacından on bq gün ~t 1~gazfl e e mut I ~ ennb'lmd' 1

1
5C: 

bir memur olan babası da bu hayret 
edenler arasında idi. işte bu zaman
dan itibaren tek tük dedikodular ol
mu§, f alrat bu dedikodular mare a
lın ordudaki yüksek mevkii yüzün
den ilerlememisti. 

1 ak d Ş .. h . yı eq;~a a gaze e erıne ı ınne en 
ıonraya rast am ta ır. up esız .. · b"t" d.. b' '-- t 
k k b. d ... •kli. · b l uzerıne u un unya ır KaÇ ıaa 
oı oca ır egııı gın u meae e • . . _ 

ile doğrudan doğruya olakaaı yok- ıçın~~-~l~~n ha~bıye n!'2ı~ın.ın ev
tur. Fakat büyük hadiseleri küçük lendıgını ogrendı. Erteıı gunü çlkan 
sebeplerin hazırladığına göre hu aev- Alman gazeteleri iıe bilmecburiye 
da romanı da Mare§&ln uğur getir- bundan bahsettiler. Fakat gazete sa
mis sayılamaz. hifelerinin görünmez bir yerinde ve Nasıl olurdu? Orduya sert bir di

siplin koyan, Alman zabitlerini, hat- On beı gün evvel Almanyanın ancak iki aabrla .. 

Çocuk sevgisi 
Çocuğu olanlarda mı 
fazla dır, olmıyanlarda mı 

(( Viyanada geçen bir sene içeriain-ı edinenler tarafından ekseriyetle eyi 
de çocuksuz babalar, anneler tarafın- bakıhyor. Senelerce çocuğa hasret 
dsn annesiz, babasız 100 kadar ço- çeken bu kimseler, vaftiz çocuklan
cuk evlat edinilmiıtir. Bunlar, evlat, nı candan b!r sevgi ile, ellerinden 
edindikleri bu çocukların veftiz me- geldiği kadar sevindinneğe çalıııyor-
rasimini yaptırmr§lardır. lar. .. 

Çocuklu olmayıp ta çocuk edin- Kim2eaiz çocukları, evlat edinen-
me iıtiyen kimselerden bazıları, ala- lerin çoğu orta halli ile fakir arası 
kadar makamlara müracaatlerinde ailelerdendir. Hatta hazan eyice ta
grotesk denilebilecek bazı arzular da aarruf ederek yqıyabilmek zorunda 
ortaya koymaktadırlar. Kendilerinin olan ailelerden ... Ancak, bu insan
çocukları olmadığı halde, meıeli lar, ömürlerinin en büyük kısmını 
«Ben içni mavi gözlü ve smna saçlı aile muhitinde geçiren kimselerdir. 
bir kız isterim!» diyen bir kadın: Ve dolayısiyle ev içerisinde yqıyan 
«Ben çini mavi gözlü ve sınma saçlı çoluk, çocukla hareketli ve neteli 
akıllı gürbüz olmalı ve çok yaygara geçmesini, çoluk çocukla oyalanma
koparmalı ki günün birinde İ§e ya- yı gözetiyorlar. 
rar bir ndam olacağını ıimdiden kel- Mesela bu çocuklardan biri, Karii 
tirebileyim!» diyen bir erkek .. Biri ismindedir. Ne babaıı var, ne de an
anneliğe, biri babalığa namzet!!! neıi ... Resmi bir bakım yurdunda, 

Bütün bu arzulan yerine getire- orada banndınbyor. Noeldenberi de 
bilmek cidden meseledir. it aade bu yeni ebeveyninin evinde. .. Bu ev, 
kadarla kalmıyor. Çocuklann soy, Viyana ıehrinin kenar mahalJelerin
soplan ve irsi vaziyetleri de öğrenil- den birinde kömürcülük eden bir 
mek istenildiğine göre.... adamın evidir. Küçük, sade, fakat 

Bu çocuklara, kendilerini evlat muntazam ve tertemiz evde yqıyan 
--------------1 Minik Kari, ıimdi yerde d'ız üstüne 

ANNE 
----o

Her gece bafucumda 
Ninni deyip duranım. 
Sabah olunca gelip 
Öpüp uyandıramm. 

Göz JafUDl sörüraen, 
için sızlar derinden. 
Seni ağlar ıörilnem, 
Aklım çıkar yerinden. 

Sen, benim gökyüzüınailn ! 
Ailanan aialenirim. 
Sen gülersen, gülerim. 
Süslenen, ıüılenirim. 

Gözümde senden üatün: 
Ne deniz 'Yar, ne diyu 1 
Senin kalbinde bana 
Hem ,efkat, hem ıevgi var, 

Kalbimde iki köıe 
Borçluyum yaradana 
Bunlardan biri sana, 
öteki de vatana ... 

Ankara 
R.G.Arkır 

Boğazı ve dili ile İf 
gören elsiz ayaksız 

cocuk • 
~ 

Dı§Mldan sesleniyordu : 
- Hnv. hav, hav! Kocaman sen ~~~--F.J!ll~:szmıaımm"Zr.2 .. 

de gelsene! Ok ı 
gebniJ, biraz daha büyüyünce bine
bileceği ıalıncaklı bir atla ve daha 
batkn oyuncaklarla oynıyor. Uzun 
zaman yabancılar araaında kalan ve 
bazan da hırpalanan çocuk, tanıma-

1886 tarihinde Almanyada Se~ 
Kanla adında altı yqmda bir kızca. 
ğız menenjite tutularak kötürüm 
olur .• 

ol~Qla lda veliahtm.n bir kız çocuğu olduğunu ajans hab:ri 
tll.ı~ak J?'azmı,tık. Her gün Holanda gazeteleri lo)ıosa ile yavru
li r 8~. hatleri hakkında rcı:mi raporlar ne,rediyorlar. 
l,11d gun •e her taraftan çiçekler ve hediyeler yağıyor. Bütün Ho
takaİ halkı. bila istisna veliahtın doğurduğu günün sabahı por-

B· ~enklı bir nevi pislcüv;t ile sabah kahvealtılarını yaptılar. 
l>iık'·~ .e. kırmızı lohosa şerbeti nasıl adetse Holanclada da doğum 
.,.<!tık~yı~ı olar?k bu bisküvitlerin yenmesi adeti ''ar. Portakal 
l>ortnk 

1
ordelalar hemen her yakada gözüküyor. Ampuller bile 

" :' rengi tül \.'e ldiğıtlarla sarılı .. 
1 enı d ... 

~ek .. A. ogan yavı:-u, Holanda tahtına annesinden sonra geçe-
'tına dı Enıma Vılhelmin konuldu. Bütün ilk mektep çocukla
lard llnaeonlu pastalar dağıtıldı. Resimde çact•kların bu pasta

an Yediklerini 2'Öriiyonunuz. 

Fakat iri vücutlu Kocaman, bu U 
delikten geçebilir mi hiç? Bu dün- Tu•• rku•• su•• yada olur iş mi? 

Kocaman cevap verdi: 
- Hav, ha'', hn·v ! Sen git, yolda 

birisine rnstge!irı;en söyle,« Koca
man kapının arkasında Mtli kaldı. 
Dışarıya çıkamadı» de. Elbet gelip 
açan bulunur. Ben de o zaman dışa· 
nya çıkanm. 

Artık Mini§ ormanda tek başına 
kalını§tı, bir sağa koşuyor, bir M>la 
k~uyor, habire havlıyor: 

- Kocaman evde kapalı kaldı, 
kocaman evde kapalı kaldı, diye ba
ğırıp imdat arıyordu. 

Ne kadar zaman böyle teli§ ve 

Çok severiz biz· okulu, 
Kitabımız bilgi dolu, 
Okur, yazar her Türk oğlu, 
Yükselmenin budur yolu, 

Biz okullu çocuklanz, 
Hem çalııır, hem oynarız, 

Kağıt, kalem, kitab, defter, 
Bizi bunlar adam eder. 
Öğretmeni candan diıller, 
öğreniriz pek çok eyler. 

heyecanla k~tuğunu bilmiyordu. 8' okull kla . 
Nihayet, bir de baktı iri oduncunun Hız J u çochu nz, 
kü "k .. 1 kar d h ku em ça ııır, em oynanz. 
~u og u ıısın a, emen uky- Hasan _ Ali yücel 

rugunu aallamrya bqladı ve çoc - ~iZTilk4hQ'R •&Z7'f2Z& 
- SONU 8 iNCi SAHlFEDE -

dığı bir ziyaretçinin kanıısında~ ye
ni annesinin eteklerini tutarak, onun 
arkasına saklanıyor, o evi çekip çe
viren kadın, gülüm5İyerek çocuğu 
kucağına alıyor ve «Evladımdan pe.'< 
memnunum, §İmdi o kadar mesu
dum ki! .. » diyor ve boyuna çocu
ğun yanaklarını okııyor. Ve derken 
~uk ta ziyaretçiye cBpk amcu 
diyor. «Ben gene bir anne buldum, 
bak!» 

Bunlan anlatan «Noyes Viner Jur
nal» isimli Avusturya gazetesi, ıu 
aatırlan da yazıyor: 

«Gerçi bütün Viyanada geçen bü
tün bir aene içeriainde yapılan vazi
felerin aayıımı gösteren bir istatistik 
mevcut değilse de pek fakir ailelerin 

- SONU 8 tNCt SAHtFEDE -

Anası babaai fakir olduğu için 
kızcağız büyüdüğü zaman hayabni 
kendi kazanmak mecburiyetinde idi. 
Sağlam kalan dilini ve dudaklanni 
kullanmıya bqladı. 

Meseli dudaklariyle çatalı tutu
yor ve dili ile lokmalan ayınyordu. 
Sonraları çorba kaıığını dökmeden 
ağzına götürür oldu. Bir müddet ge
çince ağziyle ıyazı yazmıya ve dikit 
dilaniye bqladı. 

Selma on yaıına girince dili ild 
çorap örmesini öğrenmitti. Sonralan 
da tığ İğne ile dantelalar yapmıya 
ba§ladı. Ve böylece en ince el if le
rini yapmıya muvaffak olduğu gibi 
eyi resim yapmayı da öğrendi. 

Nihayet bu kızcağız batkalarırun 
iki elle yapamadıkları bir çok iJleri 
dilinin ucuyla yapmıya kadar var
dı. 
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ROMANYADA SEÇİM MUCADELESİ 

il i köylü partisi in hücum aburları 
büyük bir rol oynıyaca armış 

Yı.rmı·n· c· korsanJ.ar Goga kabinesi bir çok tedbirler almıştır 
zete&i ayui partilerin intibab t -

asır BülaqS (M.H) -Dtaptateaga-ı 
ur dair n ettiği bir yuıda ~;wı._4, 

Bnnlar Çin sularında hükiim sürüyorlardı. Tatbik ezcümle öylediyor: 
Bu ebeplerden do yı Saveanu-

ettikl e rİ usu! · soyacakları. genıiyi içeriden vurmak ve nunutifasımevzuubahsbileedilme-
mektedir. Milli köytü r-- ·· · -·~ ge-

mÜ m K Ün oldug"' u kadar da az dö mekt• lince: 
, Bu parti büyük bir &rey ma h3-

19 tepin 192Z... Birden, v purdan bir kıyamet ne geline~: bunun da kolaymı bul- lin:fedir. y Maniyunun fırkaıım 
İngiliz bandıralı Sui-Ann vapu- koptu. mu~le.rdt. Y o!cularm Üzerlerini terl::eden te§ckküUerin kat'i bir mık-

ru (Makao) limanını terk etmi,, Güvertedeki çinlilerden ltmış arayorfo.r, tilah ;ıı ım e.lıyorlardı. tai ne.z.arlıın yoktur. Bunlar Bay k-
Hcng-Kon ' doğru yol alıyordu. beşi, ellerinde çiftl!r tnbanca çey- H lbuki yolcu ve yük luken man:I Calinescu'yu takip ebniderse 
Denh: sakin. b v bulutsuz, güneş tan sürüsü gibi etrafa saldu·d (aı-. bulünduğu limandan b=r çok cey- ı de politika v p -ları vilayetlerde e.5-

parl b. Bir lcaç s;ililı p ti d ı. var&atıc,lar gemiye gidere yol- ı ki şefleri ite dostluk münnaebatmı 
Birinci ikinci mevki yolcuları Bir haç irişi yere serildi. culnr arıu:ında öte beri ~tıyorlar devam eUinnektedirler. Milli köylü 

hep güverted • güzel h vanın ve Her kea, çil yavm u gibi dağıl- ve bunlar gemi katk .... '. ra gemi- ftrfmıt, Ann nd Kalinesl~u, Virgil 
güzel denizin letafetinden istifade mış, lmmarafo.rına kaçmıolarch. den çıkıyorlardı. Potr ca ve Simi unun hile ve hud'a Bulcreşten bir manzara , 1 
edi~orlardı. Kapdan da yarııtnnmıştı. Baş i. te silah r.ıesele .i de kor"a nla- •a b?.Çvuracalduını iddin etmekte- zam ve intizruıu mul'l!lfaza ve idame huzuru için b=J tehlike te§kil e~ 

Güverte yolcuları d kend" ra-' ucundo. dört tabıınc , namlu unu rm ndam1~rı olan bu seyyar sah- <lir. edeceğine dair efkan um:.ımiyenin biz de kabul ediyoruz. Fakat bitds 
. ve. gnı~ grup eğlenceler hendi o~ çevl:'mi~ hek iyordu. . . ~·~ar t:ırafmdan tem· n olunmakta Aynı znm~~d bel diye ve ~~li- 1 .~ ~ ıttıle.m vazetmek ~zere neıret- m lüm o :ntyan birfey v t"58ı 0 t· 

tertip etmıtlerdı. Me.hne d ıre ... me ~aldıran çınlı- tela. ~et me"{ t ım f ·he en Ddııhye tiğı lmnım ye bız:e k sa bunl rın, Rumen devletir "tı hud~ı,. 
Kapdan, kö,künde bir t raftan ler me.kinistleri de kıs luvrnk ve 5attskle.rı mo.lt.'.lrm arc.sm ko- ""? rı Ann:ınd K ine ru, milli köy- azla lüzum yoktu. Bu, iaai kuvveti la.rını ne tekilde tehlikeye koyacv 

ufku ~uut. e?e~~ diğer taraf- i ölüm tehdidı altınd& bağl mtş- fo~lıl:la gizledikleri silahları ~e- 1! lü fırke.Eı mbr:ı :3.li:nd~ ~ah bir el~d bul:ı?~uranın .cü~lei_ vo.zif~- larıdır. 
tan d gözlerim guverte yolcula- brdı. mtdc. ancak lccrsa.nlnrca malum kWrını ay rrnek uzere lmfı derece- lennden biridır. Komunlli emn neşrt, Bay Maniyu ve onun hücuı,t' ~~ 
nndıın yımıayor, endifeli b -ış- Yolculara ihtar eciilmi,ti: ve evvelden haber \•erilmiş ye lerc 

1 
'e '~"'ite m tik hutuıu:naktadır. bize, bükümct azal rmm bu üne ka- burmma bu intihabat pek ~~~ıf• 

1 etrafı kollayordu. - En ufa t bir itinn:da bulunan usulca koyuyorlardı. B:ıy Amtand Kalin~tru bu husu - dar me.u İyet deruhte etm' · san- C! emmiyet erildiği anl fnıaktıP' 
Neden korkuyordu? derhal öldürülecek!.. Yol da korsanlar: bu &ilahları alt- ta s:ın derece nihbind; ... Ve veni şefi !ardan mürekkep olm mm ispat Ba§vekiletin komünikesinden ~ 
Konanlardan... Gemi, bir çintiniıı mahir ne ida yorlar ve harekete geçme i areti- B .. v Gogay um mi intihabatın hü- etmektedir. Neşreililen komünike dar olan B y Mııniru et yet uP~ 
Yirminci uırd d konan olurj resi ile istik metini Bias körfezine ni bekleyorlnrdı. l<iimet • ?n müsait surette cereyan umumi nolrtai nazardan pekte oka- met ve milli hıriıti1an parti • ~f. 

mu diyeceksiniz.. çevirmişti. Bu işaret yn bir düdük, ya bir edece~ine dair teMin t vennektedir. dar faydab deği:dir. Maamafih ilıti- amzraklılarmı • etmezsem~ ~~.,_j 
Cin ve Japon denizlerinde kor- Bu körfez, çinfi kor nların üı- aGung» ı;e i vey bir silah p tla- Bav Go ad buntarın hepsine inan- ,. .• ettiği bazı f1rkatar, efkan umumi- .. fırkası da panmlliter t v-· 

tık için devir ve aıır f ı ok- g .. idi. ması idi. maktadtr. yenin nazan dildaıti.ni celbedecek ilga etmiyecektire d · • • ..J.:f' 

• On izinci uırdanberi Çin BiOMlo. gemiyi bekliyen kal ba- -BiTMEDi- AGRAR PARTiSi SNTIHABATA mahiyetted'. lıte böyle her iki af ta brrv-
ctenizlerinde - cüren konan- bir korsan grubu vardı. GlRMIYECEK Birincisi, deYlet memurlann ro- lerini tehdit etmekted' • 
b bili dev ediyord • Sui-Ann'ın bütün zengin b mu- ] B•y C.Arjetoianunun e.ğrar parti- pagand lara ve iyasi tezahüratlara Bu hi.dise bizi yrete dü iifıl1j 

Yalnız sarı derili deniz haydut- leıi ltaray çtkarıMc. K salar bo- si bu İntihabat İ (t"il: etmi~ir. iştiraki ~ebnektir. Aynt z da mektedir. Milli köylü partisi. oı 
larl. dürbinlik ve kurnazlıkla b ... falttldı. · Bav Arjetoi u djğa- siyasi teşek- komünike bize, i u mukatterat hi- ve devlet ha a: ızcla her daiın ı,,ı;tlf 
tün vurgun ve soygunlarım l·endi Y o1cuların bütün kıymetli eş- ttzOM kül!ede intihab t lcarteli akdetmiye lifına hareket edenlerin lannm anarşilt:r meyd getinneye ~ 1 

i.rklannın emilerine, Çin ve Ja- ya~ı almdt. 3~ A R Ozümı=u 12 25 13.75 mütemayildir. Gri~cre Yuni n gru-1 • t ve mahkemeye sev· ileceğin" mıştır. d 
pon gemilerine haarediyorlar, Av- Gemide ilah n mma bir y de 15 $ Rn:a haleften 14. 17. bu da henüz kat:'i bir kerar ittihaz de hnber vemıektecfu. Bay Maniyun bayrıığı ~.,_. 
nıpalt v purlar yaklatmıyorlar· bırakılmadal::dan sonr &erbest bt- CJ7 Y. C Tal t 13. 13.75 etmemidir. Bn:vram tatilini geçirmek! Bu uretle lıükümet, devlet umu- top nan komünist •J.~~ 
dı. rakıldı. 5 ~ Pateı n 13 a lJ.75 üzere gitti2i yab!UlCt memleketler- nınu idare edenlerden kımu azamı- ların bulunması dahili bayatıırtd ıÇ 

Avrupalı1 da (bize dokunmı- Kon;anlar da, s hiCde b Uyen 44 r. Si>ları 14 ıs. den bugünlerde avdet edeeek olan nm "yasete ve intihabata alet olduk- her dn" bir~ • etııte~-tt' 
yan yılan bin yaşaarn.) ve (varsın arkadaşları ite beraber içerlere çe-l '1'1 Vit ·l 12 50 n.75 Bay Gıigore Yuni n rlca.da§lart ile la.rmı resmi şekilde kabul etmiı bu· dir. Diğer w ftan alınan malUııl'~ 

rtlar kendi ar lannda birbirle- 1 kilerek kayboldular. 1 2l K. 1' n r 14.50 14 62 vaziyeti müzak ettikten r an- lunmaktadır. Bu memurlar, temsil nazaran milli köylü fukası. &it'~ 
rini yesinler) fe1ıvasmca sık aık Sui-Ann yoluna dev m ederek 2 P. P cı 11.37 11.50 cal· GÖZÜ ü sövliyeb"lerel..1:ir. ettikleri fırkalann nam ve hesabın ve devlet ayatmuzı tamanıi# '. 
yapılan kon nhklara lake.dar ol- Hong-Kong' v ıl oldu ve çinli ı-; 11.'I. j. T.-ırant 17 17. VAYDA VE ANIYO propagand aleti olmald.a tar.Bun- narşi · e koymak için etinde bA 
mıyorla.Tdı. korsanl rın kil tah, ciiretleri taar- 14 A. Fesçı ı... 13. Bav Vayda yine V lnız kalmıştır. lann partilerinin ve hesabına l duğu · ·· gizli lnn'\fetleı, 

Ancak bir aç zamandanberi ru:r.lan da bu suret(e nf ~1 dm. 10 M. B~ıkçi 12 .>O 12. O Bay M n.ivü ile lanm bulmak ü- kendilerinden evvel gelen hükümet- bu def fMti'yete geçlrecekinlf, e..cl 
dedikodu halinde bir fayia dolaş- Bu hadise, san de·i.ilcrin bir S Y. C. Bencuy ı 13 2'" 13 25 zere her il:i tarafça v pılan tqeb- lerin mukarrerabnı fırıldak çevirmek ba bu gibi ahvalde hükümet otorıte' 
mağa b ~ı. • Avrup ge~i. ·0~ ·'';. r~ .y.apb~ları n~ Y kWı bü ltt ~e~nuniyeuhdtş bi~ netice içi.~ boz~ukle.nnı iz bu ütun .. ~.a sine .aahip ?labilecek mi? .... el 

Sarı denli kon; olar, ılk fıra tta I taarruzun b t'tnCi&mt te ktl edtyor- 2l09t1 J ermemışt r. R men ce;>hesı, parl. • muteaddıt defalar yazmıştık. Hukü- Mılli hırıstiyan parti i hukiiıı1 
zengin hamule tafıyruı Avrupa ge- du... 221776 mentov h'I clt.fıilmek için bükü- met memurları, devlet ve amme hiz- kmabilecek siyasi partil:.. arııJ'"·' 
milerine karfı -d saldırmağa ha- Ve bu lı a ecç ~·• 1 b'r vur- INCIR metin hüınü nivef nden ümf.tvar bu- metinde olduklarını çoktanberi u- dahil oln:bilmek için büyük bir irıttr 
zırlanıyorlarmıtl.. n ve soyC!1:1 . eru . ·: te ol u. 377 1\1 j. Taranlo 4 5 ıo. l'":n?.'a.~ rr. r tihab t mücadel~~· nut,mu~rdtr. ~tar, ~ir zamandan- h avdet edilmiş bulunm~•t~ 

Sui-Ann vapurunun apdam it- Ahne.n but n l "d r re, yapı- 8 ı P. Pa ı 4 5 15~ l'!Orom.ıte bakılır~ ba lam~br. Mu- berı, tayın eyledikten mahallerde Fakat bu imtihan yalnız ltom"" 
te bu ihtimali dü üııerek gerek ge- L:n bütün ~·khıtlere r men cor- 4 7 y ı. ·n cad 1eye : ·~n ııy 1 P ııtite.in va- partilerinin menfaatlerini korum&lda ne,retmekle geçilmez. 

inin Mak odan bereketi de ve sanlar hem n c.:ı ni u uMe, yni 127v2.! ~iyetleri et üz te.m3.ırtiy!e tavazzuh mükellef bulunduklarını z nnedt-
gerek sefer esna11nd her türlü ih- yoldan yüruyer"ek Vf" ~:!miyi ice ... 128{)7) Ptrnemiştir. Dah ziyade bir kareap.- yorlardt. K J 
tiyati tedbiri almı,tı. den bastırmak surehle kor6e.nlık- 7/i./'Jl~ • 11 1 bı7. u•u ı , , ıt· ltk cfovrinde bulu.nmaktad1t. ASKERLER VE iNTiHABAT an aQVQSt 

Evveli güverte yolcularının ço- larma dev m ettiler. ı 11 • fiLK MOCADE.LE ikinci mühim karar da, paramiti-
0 b '( 

ğunu H~n -Kon 'a giden Cinliler Çor~ kum z v çok .:ıbırfı ha- GEVŞEK <clntih t mücadef in ilk başlı- terlerin mtihab t mücadelelerinden Beş kişi birleşerek t 
teşkil ediyordu. Bunl r emiye gi- reket ediyod rdı. 1 yan hül~ümettit·. N ztrlar heyetince 1 uzaklaştmlm ıdır. Hükümete gelen delikanlıyı öldürJ(ı/ef 
derken &da bir yokl m dan geçi- Onları idare eden büyük ve ~ , 8 ~;.~; ne n:di~e~ bir l<omfü~tk~.e, te~ii ı haberlere. n9:zaran milli ö~l~ fırka- ıtı' 
rilmit, Üzerlerinde silah n mına muntazam bi teşkHnt olduğu bel- meclıs ıntihabatmm ve mucadelenın sımn bu mtiho.b tta par mıüterlerle Kup.el mın 8 rgaz köyü 1~.rı' 
hatta çakı bile bulunm li idi. Hemen her gem"de bit'er ve- N 

9 ~: ~; lam 'ı için intilu.h t komiıyo- şiddetli hücumlarda butun wı an· daki Gümüı d ğmd evvelki~ 
dikkat olunmuştu. ya bir kaçar d mlar' v rdı. Bun- N · lO nunc mütt az k radar üzerine va- la§ılmaktadır. müth"ı bir cin yet o U§hır· J1 

ikinci ve birinci mevki yolcuları l r bulundu"darı ~er;,'nin İç terti- N' 
11 

lG 
56 ziyeti tetkik eden bükümet, intiha- Bundan dolayı hükümet, intiha- nin Savaca köyü mmtaka5~f 

ise paralı, zengin çittlifer olduğu batını, mürettebat 6ayaaım, maJ{t· ZAHiRE b t ırro das ve prop and • bat arifesinde «her ne ibi sebep talı- Araplı tlfİretinden Zeytin kart51 t{I' 
ıçin bunlard n şüphe edilmiyor- ne dairesinin vaziyctiui, ba km 776 ç•ıv ıl buğday " G.125 ı Y~ .hiıkürnet memurlaranın ve bazı hnda olur a olsur1 asla terviç edil- ve oğullan Ahmet, Devrif "ef(,t' 
du... 1 halinde ~uvaff ak olm k için mı- 5 v gun ı miltter t~ehl..-üU~i?in karışma- ~iy~n. ~~~liter teşkilatınm f : a, ve uıağı Hu birfeşerek ğlıJ 

Kapd n, kendi kam rasmm et-j sıl hareket edilme1lİ icap edeceği- 144 çuvul ırp 4. 4.125

1 
rnalarına, nızam ve mhzamı muhaf - lıyetmı cıcçunkü bunlar, memlekeh Tekkeli nşireti.nden ehrnet 

0 

r fmı silahla nöbetçilerle çevİrmit· j ni, kaç kisi ile geminin içeriden 133 çuval h ki ı 1 G25 4 75 zaya dair b "r ço!t #ar rlar aldığı gibi 1 hakiki bir dahili harbe ıiirükler ve Mustafayı öldürmüşlerdir. • titıİ 
ti. Diğer taraftan güverte ile mev- zaptedilebileceğini tetkak ediyor- 50 çuv 1 usıııı 15 7r: ı foı.dro~ doldurm .~ için d- bir!taç I hudutlar:' ~ehlikeye koy~• bygliile Hadise bir kan davası oııdıife 
ki ara ında bulunan demir par-llar ve raporlarını ute~Icil~tlarmu1 10' ton pamuk çekitd f'.ı 2.45 250 •nıf Jandarmayı ılah tına çagır- 1 menet~ıştar. h8izdir. ıco' 
makltldarı da sakı takıya kapat- merkezine» bildiriyorlardı. 9 ,7 kental ı>al mut 27r:. 510. mt ttr. Faaliyette bulunması muhtemd Kıqlldast zabıta&t hadiseye el 
~ı. 1 Gemiye silah okmak meselesi: 61" balya p:ııııuk ~- 41.50 Nrıztrlar heyetinin, hükümetin ni- görülen ~~e bir t7~kkülün, A me t:'8-k uçlulan yakalamıfbr_/ 

rx7ZZZZ~;v,_- ~rzx.rz7.zzzx-w..zz. filip mukavemet göstermek iı·ı A Od~d~ bir müddet derin bir sü- . -Sizin h yatta olduğunuzu bi-1 - Hangi iyilik?. . (tıf" 

P • ı · tedi ise de b ta çıkamadı. kut hakım oldu. larordum. 1 - Az. dalı yeb~enııf o 

ar S · ı n o~ Faslı ~nu rere )' brmı4fardı. I f~(ip, ~u. kadının s~sini duyu~- - B~nu size kim söyledi. : dem hayabnızdan ol cakttııl't• jıt~ 
Bıri keskın bır kam çıkardı. . c~ ~·~emışta. O, bu &esı tanıyor gı- - Kımse. • f - Demek bir haydut çel~ 0t 
Kam nın ucu vüz b tının kalbı- 1 bı ıdı. Nerede duymu tu. - Oh ide nasıl bıliyordunuz? (kum nd ettiğinizi itiraf eCJı)' 

CZ2!2:2:Z.Z:ZZ:ZZi!Jw# ne dayanmıfh. Gözlerini kadın dikmit, yüzü- - Ben sizin intiharınızdan on- sunuz? .. ·(· 
5 2 _ Birden odada bir ses yükseldi: nü örten kaim · peçenin altında ra cesedinizin kaçırıldığmı duy-J _ Hayır Onlar haydut cJe~te 

- Durunuz!. Durunuz!.. sakit hüviyetini bir an evvel öğ- duğum zaman sizi bekliyen ceza- ı d" B ·• b .. ük b'r alld,.ıce..,i 
Villanın biraz evvel büyük ve zin aebebi nedic? Bu · ı k b' k renmek 1 ak k · · d d r k ld .. ad ku 1 er ır. ana uy ' el""" ı§lkaız otomobilin girdiği kapts Dı"ve .,_,.;au. emrı arapça. o ara ır a- 1 ' an am mera ı ıçm e an, ay~ . o ugunuz ce~ an r 1 bağlı ve kılıma zarar gelnt ,at' 

" -u dm vermişti. c;. t ıyordu. tulmak ıçın &uç ortaklarmızdan için hayatlarını feday ve he' 
yaklafb. - Ben mi tar uud ediyordum? _ Bu ad m Hişl)!ey.iniz !.. Bu merakı .çok sürr"!di. tarafından böyle bir sahte ölüm lü fedakA 1 - h dostltırd1'j, 

Bir aralıktan lçeriye bakmağa Kimi ve ne için? Yüz baı:ıuı yere ıeren üç Faslı Kadın, elinin seri bir hareketi tedbirine b f vut'duğunuza hüküm p · 1. ııkr ıd~ az~r dahtı f~ 
b,.ıtJadı '" -1 d .. b .. •~ y " • 1 .. .. d 1_. • ek" k . . , arH ı a ın, sesıne .,. ~ • . ıuç ı-uef e uz A ıy fUP eu b al ak ... k "ld"I ı e yuzun em peçeyı ç tp çı ar- etmıştım. k k ·L 

Barden kap nm kanatlanndo.n Lin .gözlerini dikmitlecdi. onuF'liır ' r ç ... 
1 1 

:r.k lk dı... Pariıli kadın acı acı gülümse-1 uvvet verere : 
1 

dei'. 
açddı. FT . 1 p aıçrayar aya a a ta ve p . r l d ' d' - Ve onlar benim suç LI b'' 

Jk' ki i Filibin üz.et"İne 1 1~:. d d · h k · · b" .tam zamruunda kendisini büyük y.. ~rı ı ı:ah en··· . k .. ı... • .. .. m.. um olduğuma inanıyorltı'' 
rny 1 aibi bir - -:..:u· k- . gebr' eakı, o.reh. etmnh: u· bir tehlikeden kurtaran kimseye.. "'kt~~ .~ tnı~. la~retı ~ adar bu- ı~u_! ~~mek bena hala uçlu te-' liyorlar ef· 
~- b r-ı V\-uuut. a a ue u ~ anm aç te oıa k w d"' d'. yu u "'• goz enne manamıyor- tilKK1 aaıyor unuz • , · . ~e fi 

Kunı!dam ""a, kendi ini m .. d fa.- gider bir feY olmadığmı size pe- admu. dogru on u. du. Göz k paki rı kalkıp kalkıp - H"t" h ·ak t. Yüz batı, duyduğu kın 
· •-~- bu'--- ord B .. ·· k 1 l" F l a a ve er~ 1 

•• ~· 1 k· ·· ay unıuuı uuıuy u. İnen öylüyorum u, yuzu a m peçe ı ve a& ı iniyor Dudakları titreyocdu B d d l • .. • re.ı zor z pta ça ışa-ra • ..ıJı>' Bir !L! • b" k d d •• · - un an o ayı ııze gucenmı- · i o . 
~~ g~ 'Y •• •• Beni der~al erbe&t bırakmaz. ar 8 ~n •· • d I . Bu bir ki.bu mu idi. Yoksa ha- yorum. Çünkü deliller ve zevahir 1 -. f-!ala binb w 1 Şatrefl idd1

" 

tf b halde wo adeta elde ötu- _ Evvela burada ree arayor ne- Bu dıyarda l a m arın do.ima kıkat mı., t b • 1 yh" d renm sız olm dacmızı mı ..... ın· .... ._._ ___ ._ . ~ .. , keki • r d . ld ... • amamen enım a e ım e .. 
~ ~ ~ 1 uruı:ue.ııc:nz vı Y go- Yİ gözleyordunuz. Pe.şin bunu söv- e~ ... erın .e. ın ~. C$ır 0 ugunu - Siz .• Siz ha •. diye mıraldan- - Hele firannız suçlu olduğu- ediyor aunuz? 
turuldu. leyini:ı. Serbest bın~Jnp bır kma- du,unen Fıhp uç Faslının onun dı... b'" b"'t" t 'tl u· - Ben değildim. ., '1t1' 

Batından çuvalı çıkarciıidan za- mak meselesini sonr3 dü ünürüz. kar 1&ında hürmetle eğildiklerini E b nu~ H~-ku un eyı r:e k
10

t b.. t - Beni ı;atonuzd!l kurL~"~ı.t? k--_.!_. • .• c- hnuı .__ _ .. ek h d.. .. .. .--.. vet, en... att mız var. ı· a a ... n a- . d•"'ı: 
man enuı&ını uç genç '"'' IUU- - Ben kimseye hesap vermeğe orer ayrete u mut tü. Filip ne öyliyeceğini, ne cevap mamen masumum ve mad m ki tuzağa çeken İz değil mıf. 
smdıı buldu. mecbur. değilim. Size emrediyo- Ko.dm: . • . vereceğini faşırmı ta. bu gün tesadüf bizi karçıl ştu·-1 - Haycr .. Ben değildııtl• fi J~ 
Filip Lamarf, hiddet ve aaabi- rum . Beni bırakınız. - Do tlanın, dedı, beru bıraz bu Genç kadm: mıştır... f - Cebimdeki J>1anları altı 

yelle: Yoksıı... Fr n ız.la yalnız ve baş bata hı- - Bu ak am benimle karşılaşa- -Tesadüf mü? itiz dca-il midiniz? 
-Bu ne demek? •• Ban ne hak- Böyle söyliyerelr elini cebindeki r kır mısınız? cağımn hiç hatırınıza getirmemiş- _ Evet .. Sadece bir te adüf ... l _ Be:t d~i!i~ im. "'I· 

1 taarruz ettiniz? tabancaA~?a götürdü. .. . Oç kardef, ayni hürmetle eği- dini~ değil m
0

i? dedi. • Ve &İze yaptığım büyük iyilikten l Ve batını ru;it bir gururlıl 
Diye bağırdı. Ali: Fakat uç kardeş bırden uzercne lerek odadan çıkblaı·. Yuz batı ruhayet kendme gele- sonra zannedersem beni dinlemek :h·e"-k ilav~ .etti: 1.,....... 
- Sizin bizi taranud etmeni- atıldılar. Elinden silahım aldılar. Kadın ve filip yalmz kaldılar. bitd" · fed~kô.rlığmd bulunursunuz. -B!TMEO 
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a sburglar aleyhinde anlaşma yapıl -117- Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 

Bird~~ .. ·y;.;i~d;~···f ;;I;d;~··iı~;·i··a tıldı 
dığı haberi Viyana yı heyecanlandırdı 

Viyana 5 (M.H.) - ReicLapoat 
gazetesinin Prag muhabiri bildiri
yor: Pragda çıkan V enkoy gazete
sinde büyiik puntolarla nep-edilen 

Tam sırası idi. Karanlık koridorda ayag"' ını bast5g"' ı birhaberburadnkiAlmanmelıafilin-
de büyük bir heyecan uyandınnl§-

zem• d • b• d ı·k t A d ha bu tır. Venkov gazetesi Bertin muhabi-10 e gen1ş ır e 1 açı mış ı. z a rinin bir telgrafına atfen bu haberi 

d l• kt "' } kt (Stoyadinoviçin Berlin seyahatinin e . l e ll aşa gt Ya Y U Va f ana C a l neticeleri - Habisburglar aleyhinde 

d Panayotis, iki ufak ar sında gİ-ı Diye sordu. Sesine bir sertlik sesi duyuldu. anlaşma) ser:levhalan alhnda neır-
t eni Kumbarosun arkasmdan,kay- vermişti. O kadar.. etmiştir. Bu hab<--rde deniliyor ki: 
IJO uncaya kadar baktı. Kendi kendine: .,. _varlanan Pannyoti&di. «Mevsuk ve tamamen kat'i olar 

Sonr geri döndü. - Ecer herif bana bir oyun oy- Hıristidi eğildi. Kulağttv "~ağı- öğrendiğimize göre Yugoslavya be§-
koınplo odasına girecek yerde narsa alimallah g;rtlağım ınkar, ya vererek dinledi. vekili Stoyadinoviçin Almanya ıeya 

Yeraltı koridoruna açılan bir ka- gebertirim. Bir Iurılh duydu. bati bir çoldanmn zannettikleri gibi 
Pıda.n girdi. Diyordu. Bu htrılbyı bir es takip etti: nezaketen yapılmış bir iadei ziyaret 

Burada iki ailahlı adam bekli- Bir aralık kulaema bir bkırtı - Dild,.at et .. Bize öldürme de- değildir. Bu seyahatin neticeleri her 
~ordu. geldi. diler. Herifln ağzmı tıkarken ne- iki tarafı tatmin ve memnun etmif 

- Hazınmız ya.. Ayağmın altındaki zeminin tit- feıs alması i.çin imkan bırak... ve her ilri devlet bundan sonra vu-
- Evet.. rediğini duydu. - Mec-e • tme .• işte oldu. Elle- lıua gelecek beynelmilel hadiselerde 1 
- Çuval ve İp te hazır mı?.. Derhal ve büyük bir çeviklikle rini ayakllll mı da adam aktllı bağ- takip edecetderi müşterek hattı ha-
- Hazır... yerinden sıçray r-ak önde duran ladım. Hani kendi lıendine lrurtu- reketi tesbit etmişlerdir. Bu me-

~ . - Haydi iş batma.. Bilhass Panayotisin üzerine atıldı. labilirse ben bileklerimi keserim. yando Heb .. burg hanedanının tekrar 
J~. Riirultüsüz yapımıh sanız. öl- Tam.,. mnm idi. - Haydi şimdi çuval .. iktidara gelmesi ihtime.li de mevzuu-

d\lrınek yok .. Şimdilik sadece su&- Ozerin haı:tığl zemin oyn=.mış Hıristidi bu sözleri duyunca şey bahs edilerek buna miline.naat için 
Utınak ve bağl me.Ir var. ve orada bir k pak açılmı,tı. tani biı· gülüşle r .. ' iü. her iki devletin müttereken ittihaz 
Silahlılar. odanın içinde ve ka- Eğer süratle hareket etmemiş - Ucuz kurtulf:uk .. Dedi. He- edecekleri tedbirler üzerinde muta-

~lrlın y na b şanda duran bir de- olsaydı açılım delikden aşağı yu- 1 rifle beni bağl yıp ltkaçladıklan- b_akat hftııl olmU§tur. 
~den atağıya inen merdivende varlanacalttı. m zannediyorlar •• Benim yerime Bu haber üzerine Reichspost ga-

Yboldular. Panayotis. Hıri&tidinin bu ha- kimi bağladıkl rını bir bilseler.. zeteai §Unlan yazıyor: 
L Bu merdiven bodrumun altında reketini beklemediği i~in arkadan Karanlıkda afağıda söylenen - Çekoslovak hükümet partİ.sİ-

atka bir boC:lruma gidiyordu. üzerine sıçranması üzerine bot bu- &özleri daha iyi anlamak için ka- nin organı olan Venkov gazetesinin 
Panayotiı buradan çıktı. lundu. Muvazenesi i kaybederek fasını delikden uzattı. bu haberini Berlinin tekzip edeceği-

d' l\.oınplo odasına girdi. Hiristi- yere düştü. Birden batına müdhi bir darbe ni umarız. Be(grad ise bu yolda bir 
1nin yanına y la{dı. Deliğin kenuınde bir boğufllla yedi. anlaım yapml§ değildir ve Belgra-
-Beraber geliniz .•• Dedi, çıkı- ba ladı. Can acı ından bağırmamak için dm 11 Temmuz 1936 anlapnaimı 

)Ofuz. Bu boğuşm kmı sürdü. kendini güç zabtetti. naz:an itibara alması İcap eder. A-
Salondan çıktılar. Boğu,anlardan biri açık delik- Serıemledi ve gözü karardı. vuslurya aleyhinde bir Alman - is-

i( - Eğer Hıristidi biraz evvel den aşağı yuvarlandı. Bir küfür - BiTMEDi - lav paktı aktedilmesinin yahut A-
d Unıharoala beraber çıkmış olıay
! eaki ba vekilin götürüldüğü ko
;!~or yolu ile -timdi kendisinin gö
Urüldüğü koridorun ayni iıtika

lttette olmadığmi görürdü. 
Filhaka P nayotis sokak kapı

~'~a ve avlulara götüren koridor 
ı: Una değil, s ğ tarafda ve avlu 
.. re.fana zıt bir koridora s pmı, 
onden gidiyordu. 

d~ıristidi, de arka ından takip 
e •)'ordu. 

m 
e 

o 

c 
duyduğu görülmüflür. Beck bu 

Tuna ü~erindcn Viyananıı fn gciriı ~u 

vu turyanın devlet şekli gibi dahili gazetesinin son nüsh d ne§redi
bir nıeıelesi baklanda Almany ile len bir tavzihte telafon mtth bere
Yugoslavyanın diğer bir Alman dev- sinde vukua gelen teknik bir yanll§· 
leti aleyhinde nıfuti tedbirler ittihazı lık yüzünden Berlin muhabirinin 
yolund anlqmalannın 1 l temmuz verdiği mezkur hnberin yanlış olarak' 
en,~m 2 ile telif edilemiyeceğini gazete sütununa geçmi olduğu taa
V enkov gazeleıı1i muhabiri unutmu rih edildiği ~ezkGr haberin aslı öy-
olsa gere dİi'. !e olduğu bildiriliyor: 

Diğer taraftan Neuigkeits Welt- «Her • devletin Hab rgla.rln 
blatt azetesi Pragdan aldığı bir tel- avdetine e.ıo~s prenıjp itibaı:iyfe mua· 
grafta Stoyadinoviç ile Alman hil- n:: bulunmaların rıtimen bu iki 
kümeti arasında Habsburglann tek- devlet araaında bu meselede yani 
rar tahta geçmelerine kal'§t mini H bsb rgfann avdetine mini tedbir
tedbirler üzerinde bir anlaşma yapıl- ler [t lh zı husus cı bir anlatma 
dığı haberinin asılsız olduğu,Venkov y pılamamışbr.» t Bi~n konaklarınm bodrumla-

•nda ve karanhkda epey işler bc
ceknıi, olan T eosy nın uşağı bu :a i idam m hkumu. laf olsun di
,,e: 

Peşte 7 (M.H.) - (Budapeşte 
Hirl p) gazetesi (Giomale d'ltatia) 
nın Macar ftr"al n i' i V .Hortinin Po
lonyay ıc~·ahati. h!ltdund yazdığı 
bir makcıleyi telh

0

j edi)·or. Bu maka
l~de Polonya ·c fi.. carist.ınm bin 
yıllık tarihinln t d t ve felaket sa.f
halannda birbir?erivle rnuvaz:i olo.rak 
yürüdüğü tasvir Gılm~tct:e ve bu i.ki 
memleketin i mnuıulırda olduğu 

memnuniyetini izhar ve ifade ederek llllllmııı1m1ml!lms-ı:ml!!mmm~~~ııı:::ı:ııı:::mzs:;ı--:1rn~z:.1nı11=r:ı::ıı--.ı:::mımmı._ 

bütün Pofonyalılarm bu seyahat ha- erlcanı harbiye miralayı Dormandy- Macaristanla Bulgaristan asınd 

t - Burası, dedi, hakikaten bir 

1 Uzak Yeri .• Bir kişi değil, bir bö
tilk asker bile bu yer ltı koridorla-
ında kolayca öldürülebilir. 

ettr:anayotis bu sözlere mukabele 

•• - Hakkınız var .. Vasilin anne-., . 
~ın1 konağının bodrumları da 

Ye midir ? 

d :- Eski b o vekilin konağı ol-
Ug • • k d u ıçın tuza ve kapan hususun-

d belki bundan da daha bıv·• · "l
tr. 

~onutarak yÜrüyorlardı. 
nayotis durdu. 

ı~ liıristidi, ne olur ne olmaz tetik 
"'t"· llnde duruyordu. 
te~de olan rehberinin bazı ha
t~ et!e~ yapdığmı lcaranh-!<tn se-

lrtbı oldu. du:; Arkada, .• ne oluyor •. neden 
uk. ..... 

gibi §İmdi de klan gelen turruz 
ve tecavüzlere l:uşa Avrupayı koru
yan birer kele t~kil ettikleri, Niko-
laus V. Hortinin garba nüfuz etmek 
istiyen lmmünizmi Macar ovasınd 
ve Pilsudskinin Asyadan ge~en teh
lilreleri V arşova l<apılarl önünde 
durdurduklo.n yutlm l-tcdtr. 

Aıııiral Morti 

(J. Nemzede!,) gazetesi Cenevre 
muhabirinin Beck ile y otığı bir mü
lakatı neşrediyor. Muhabir, Beck'e 
Milletler cemiyeti kor,dorlaranda , 
rastlamıştır. Beck dış politika hak
kında bir beyanat vermel.-ten çekin
mi§, fakat muhabir su linin V.Horti
nin Polonya ziyaretine m tuf oldu-

ğunu söylemiş Beck'in siması aydın
lanmıt ve bu u iden memnuniyet 

berini sevinçle kar§ıladaklannı ve yi mühim bir vazife ile mareşal Pil- bir lmltür ani ması yapılııcağını ha
Macar milleti hnldmıdn sevgi ve tak- ud ki nezdine göndermiıti, bu zi- ber veqnekte ve bu münasebetle her 
dir hisleri beslediklerini, Macar la 1 yaretin cevabı çok mühim ve malı.. iki millet arasında öteden beri mev· 
naibi Polonyaya gelince bu samimi remdj ve nncak şahsen bildirilmek cut kü!türel münasebetleri zilaet· 
hissiyatın tezahürlerini göreceğini, lazım geliyordu. Bunun için de md- mekte, Macar piyeslerinin Sofya ti
iki milletin asırlardan beri devam reşal Pilsudski beni memur etmişti. yatrosunun daimi repertuvarrnda 
eden tarihi mün betlerinin bu zi- O vakit Von Horty'ye mülaki ol- yer aldıklannı, (Beşeriyet faciııaı) 
)".'ll'etfe daha ziyade kuvvetleneceği- dum. Bu mülakatın güzel hatırasını nın Bulgarca tercemesinin Bulgar 
ni söylem~tir. Muhabirin diğer bir hala muhafaza etmeldeyim. Şimdi münevverlerince çok okunduğunu, 
suali üzerine Becit : Gerek laa.\ na- 18 yıl sonra Macar kra! naibini tek- kezalik Fran:r: Herczeg'in (Bizans) 

1 

ibini. gerCASe hariciye nazm Kan- rar gönnek benim için büyük bir piyesinin de Budape§tedeki Bulgar 
yayı şnh en tanımakla mÜ§errefim .. saadet olacaktır. Ve bu ziyaret M - elçiliği matbu t ataşesi Cwetkow 
Hariciye nazırı Kanyaya bir çok de- car - Polonya i§ b. liği üzerinde çok tarafından terceme edilerek Macarig.. 
falar mülaki oldum ve onwı derin iyi tesirler yapacak ve Tun vadi- tanda oynanan Bulgar piyesleri de 

1 ve geni§ bilgisini, büyük diploma.- !i~de sulhun takviyesine yanyacak- sayılmakta ve yapılacak bu kültür 
tik tecrübelerini ve siyasi dirayeı v W.. anlqmasınd Bul.garistanın Maca-
kıyaaetini samimi bir hürmetle tak- BlR FlLIM ANLAŞMASI riıtan elçisi Stoilowun himmet ve 
dir etmekteyim. gayreti takdirle yad edilmektedir. 

Macavistanın beynelmilel politi- Gazeteler Almany ile Macariı- Milletler Cemiyeti hakkında ga· 
hcda büyük bir itibar kazanm ol- tan arasında yapılan filim anla§tna- zctelerde pek az bnhiJ vardır. (Uj
ması mumaileyhin gayretiyle olmu§- sından memnuniyetle bahsetmekte- &ag» gazete i Beck'in ham m dde 
tw·. Kral naibi ile 1919 da şahsen dirler. meselesinin halli için teıef>büaatta 
tanl§ml§tım.. Müprünileyh Macar «Pesli Hirlap) gazeteai şubatta bulunacağuu bildiriyor. 

~~---~~ 
yi N ymana göndermeğe karar ver- yetine gir de gel ber ber yatalım, de-

HALK MASALLARI 
nesine gittim. Beni görünce tarife Zahirde bu teklifleri kabul ede
sığmaz derecede memnun oldu. Taç 

1 
miyeceğimi ve harba hazır bulundu

ve tahtımı istirdat etmek niyetinde t ğ~mu elçilerinize bilclirdiinse de ha
olduğumu söylediğim zaman m .. m-

1 
ktkatte harp edebilecek bir halde ol

nuniyeti büsbütiin arttı. mndığımızdan deruni bir korkuya 

diniz. ı di. 
Bunu haber alır almaz tam inti- Ben de dediği gibi soyunup yat· 

Evvel Zaman. Hemen Muhafakm diğer ahbap dütmÜ§tÜm. Bunun bir çaresini bul
ve taraf tarlarına gizlice topladı, iti I mak için DilnüvAz ile istişare ettik 
anlattı. Hepsi bu i in olmast için ln- ve saltanatı terkeclerek sizden inti-

içinde zım gelen tedabire teşehbiis etmek kam almağa karar verd_ik. 
rz;:222'2Z:Z:2ZlJ-I münasip olacağı reyinde bulundu- Kurduğumuz dolabı çevirebilmek 

lar. Bir takım tahrik ve teşviklerle için ben bir kaç gün sahte olarak 
ahaliyi Nayman hakimesine karşı hastalandım. Sonra ahaliye vefat et
nyaklandırdılar, onu hal"eclerek tah- tiğimi ilan ettirdim. Parmağımdaki 
ta beni oturttular. Ahali de bana te- yÜzüğün hassaSt sayesinde bir ölü 
baiyet etti. kıyafetine girdiğim için ahali be-

- Yazan : METiN ORBAY 

7-

SABIRL I AŞIK 
ş 

fııınarııa nıuva alalimizde Dilnuvfiz Şa-
tl'r ... ;.ı\ &uz~l k dml rmm kıyafetine gi
<ıl~ıı.a~ E.'.rkekleri kendine celb ile meşgul 
l tın &a b~tadı Ben de hau kerre eğ-
~' tek: b "~r ' azı kerre de hırsızlık etmek 
l'"'tde tSl~dıgım erke •ın kıyafetine gi-

•rn 

Bu n 1 1 iıdd v uzere Şamda hayli 
'kıklll C:t Y § dık. Nıhayet seyahate 
·•tı1t.1;i kurd~k. Ş md n hareket 
l'lt rı~ Y r dıynr gezerek ta cNay
t rıırı ~~rnl ketin k dar geldik.0-
~llltır ~ ~umd rr genç bir kadmdı. 
• ~ft\~ luf·u.rnetr vezır Ali denilen 

rnı td re ediyordu. 

Biz şehire girdiğimizde bu malu
matı aldık ve ahalinin ekseriyeti ve
zir Aliden memnun olmadığım ve 
halkm ağızlarda dolaşan sözlerden 
hakimenin amcası olan Muhafakm 
avdetini istediklerini anladık. O za
man Dilnüvaz: 

- Böyle hakimsiz bir memleketi 
Muhafakın şekline girip zaptetme
nin sırasıdır. 

Dedi. Ben de bu fıkrini muvafık 
gördüm. Hemen Muhafakm dost ve 
tnraftarl ra kimlerdir, tahkik ettim. 
Bir gece onun kıyafetine girdim. Ve 
en sevdıği dostlarından birinin ha-

0 zaman benim taraftarlarım o- nim vefatım cidden inandılar. Ce
lanları birer büyük. mftkamn yerleş- nazemi bütün vüzera ve memurin 
tircrek taltif ettim. DilnüvAz da gü- hazır bulunduğu halde muhte~m 
zel ve genç bir kadın heyetine girdi. bir alayla defnettiler. Gece olunca 
zevcem olduğunu vüzeraya beyan Dilnüvaz gizlice geldi, beni medfe
ettim. Böylece Dilnüvaz ile f8hane nimden çıkardı. 
bir ömür sürüverdik. O zaman ikimiz de asıl heyetleri-

T ahta çıktığım zaman selefim Me-1 mize girerek Tibet memleketine ha
likeyi lcatletmek niyetinde idim. U-

1 
reket ettik ve ba§ka hiç bir yere uğ

kin vezir Ali onu kaçırdı ve sizin ramaksızın doğru buraya geldik.Bu 
payitahtmıza getirdi. Bir müddet f esnada Nayman memleketinden size 
sonra tarafınızdan bana elçiler gel-. ~önderilen elçi de vasıl oldu, Muha
diler, Nayman melikesini sizin tez- 1 fakm vefatını ve ahalinin yine eski 
viç ettiğinizi, tahtı tekrar kendisine 1 melikelerini istediklerini tebliğ etti. 
iade etmekliğimi, aksi takdirde bana 1 O 7.aman siz üzerime sevk için ha
ilanı harp edeceğinizi tebliğ eyledi- zırladığımz a eri dağıttınız ve zev
ler. 1 cenizin naibi olmak üzere vezir All-

kam almak sırası geldiğine hükmet- tam. Halbuki az bir zaman sonra siz 
tik. Dllnüv&z zevcenizin cariyelerin- gizli merdivenden çıkarak saraydan 
den birinin, ben de saray adamların· it.eriye girdiniz. Beni gördüğünüz 
dan birinin kıyafetlerini aldık ve bir zaman hiddetle bana vurmağa ba • 
gece saraymıza girdik. Sizin yatağı- ladımz. Nasılsa elinizden kurtulup 
mzda uyuduğunuzu, zevcenizin de kaçtım, fak t i§te bana yetişip tut· 
başka bir odada kitap okuduğunu tunuz. Ben size irtikap eylediğim 
gördük. bütün fen lakları söyledim. Bende· 

Dilnüvaz derhal zevcenizin heye- niz k tle mü tahak bir adamını. Siı 
tine girerek yatakta yanmaza yattı. de ban her türlü cezayı icraya ka· 
Ben de gnyet müthiş bir hayalet şek- dirsiniz. Şimdi elinizde)·im. Anca 
lini alarak zevcenizin kitAp okuduğu sergüzeştimi itiraf edersem katlim
odanm kapısında durdum. Kendisi den vazgeçeceğinizi vaad buyurmu~
yatağmizıı gelip yatmak için kitabını tunuz. Eğer bu v adınızd n pişman 
bıraktığı sırada birdenbire beni öyle olduysanız ben yine hakikaten dün· 
müthiş bir heyetimle görünce çığla- yada ynşamnğa layık bir adam olma· 
ğı kopardı. Ben de o anda gözü ö- dığımı itir f ederim.• 
nünden kayboldum. işte efendim, 
sergüzeştim bundan ibarettir. Ondan Mukbil sözünü burada bitirdi.Pa· 
eonr ki vukuat malumunuzdur. dişah ona şu cevabı verdi: 

Yalnız bugün sizin kıyafetinize - Filhakika bir takım biçare İn· 
girdiğimin ebebini de anlatayım.Bu sanlan senin gibi Easık ve hain bir 
sabah sizin ava gitmek üzere saray- herifin şerrinden kurtarmak ıçın 
dan çıktığınızı gördüğüm zaman baş murdar vücudunu düny dan kaldır
harem ağasının kıyafetine girerek mak lazımdır. Fakat ben ettiğim va· 
Dilnüvilzm yathğı odaya gittim.Dil-1 attan dönmek istemem. Yalnız bu 
nüvaz yatakta yatıyordu, fakat uya- fenalıktan icray alet olan yüzüğü· 
nıktı. Beni görünce~ 1 nii elinden alacağım. Bu dn sana bü-

Mukbil. sovun. padişalun he.' vük bir cezadır. 
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Şapka ve rop · 
Resimde gördüğünüz iki §&pk" 

ömefl ile iki rop ve bir tuvalet bu 
sene Almanya ve Avusturyada pelc 
fazla revaçta olan örnekleridir. 

Moda nasıl çıkar? 
işte • 

sıze canlı bir misal 
Amerikalı bir genç kız talebe ba- men hep onun etrafuiı sarıyor, ne gidiyorum! 

loya gitmek, danaetmek, eğlenmek orijinal bir buluş! Ve hemen ertesi Ben de balo kıyafetimle yata-
he"tesine kapdıyor. Lakin balo eava- gün... ğı ! 
bı yoktur. Paraca, ııkqık vaziyette- Ve hemen ertesi gün bir çok son 
dir. Dütünüyor, bir çare anyor ye moda meraklısı kadın, terzilerine ta- 19 n 8 
buluyor . . Bulduğu çare?! lebe kızın o geceki kıy af etini andım ~ 

Gece yatarken geydiği gömlek, suvare elbisereri ısmarlıyor, hülaıa v.' 

hayli tıktı. Ve ayni zamanda, kalça- bu kıyafet bir kaç gün içerisinde ke- Parı's Gu··zelı' 
lan üzerine gelen kısım, uzuncadır. ıenkeı moda oluyor. Bu arada, bu 
Talebe kızın bundan bqka bir de enetereıan kıyafeti ibda eden kızın 
zarif etekliği vardır. Desenleri kıv- muhtelif pozla resimleri çekilip mo- r 
nntı11 gecelik gömleği geyiyor, ma- da mecmualarına ve gazetelere bası-
talanmı§ görünüılü kumqtan İnce- lıyor. Diğer taraftan... / 
cik etekliği beline iliJtirerek, bacak- Diğer taraftan böyle apansızın 
lannı -yan!- örtüyor ve ayaklannda meıhur olan talebe kıza bu kıyafet 
sandal biçimi iskarpinler, sırtında be- tarzı ne suretle mülhem olduğu da 
yaz kürkten kap, balo verilen yere. çok geçmeden öğreniliyor. Fakat, 
dok- u yollanıyor. Bu ıı.Jırl bir cüret ! bir taraftan da mesele yok artık. 

. Fakat bu qın cüret, Nevyork sos- Şimdi bu kızın etrafında dört dönü
yeteıinde aksi tesir bırakmıyor. Bil&- yorlar. ! Ve bqka bir taraf la ... 
lôa talebe kızın o balodaki hiç bir itin taka tarafı, timdi Nevyork 
kadının geymeaine uymıyan huauai. -yabıız -Nevyork değil, bütün·Ameri-

~ yetli kıyafeti dikkat ve alaka uyandı- ka sosyetesinde- §Öyle nükteler be
. nyor. Kendisi göze çarpıyor, kadın- lirtmektedir : 
. lar hep onu süzüyor, erkekler de he- - Ben yatak kıyafetimle baloya 

Vinston Çorçil 
fotoğrafçılara düşman! 

Sabık' ingifü nazırlarından VUıston Çör- göıterebilirim, fakat bu yüzsüzlük benü 
çil, Times gaze1e:;inde netreltiği açdi bir 1 mahdut bazı gazetelere münhasır kal
mektupta gazele fotografçılarından tika-

1 
maktadır. 

yet etmektedir. Maruf diplomat bu rmk- •ı Ve B. Cburchill, resmi bir ziyafete 
tubunda diyor ki: davet edilen meşhur adamJann daha ön-

« Bir reıımi ziyafette davetliler yemek-
1 
ce, fotogra!çtlar tarafından rahatsız edil

lerini yemekle meşgulken fotografçdıır miyecekleri hususunun kendilerine temin 
raJonda dolafmakta ''e kadın erkek ıah- edilmeıini İstemek hakları olduğunu, zi
ıiyetlerin hur.mlan d ibine aokularak re- yafetleri te:-tip edenlerin bu haklı talebi 
ıim çekmektedir. Sonra da bu reaimleri göz önünde tutarak cna göre tedhir.al
guetelerde ne§retmektedirler. Ameri- malarım i::temeldedir. 
Lada bu usul çok nahoş bir ö)çÜye var- B. ChurcLill'in hakkı var. Hakikaten 
rnqtır ve bir müddet Önce, Cümhur Re- pek çok kimseler, re!İm aldırmaktan ve 
isi Ruzvelti, ağzı ya.-ı açık, lokmaı.ım çiğ- gazetelerde neırettirmekten botlanmnz
ner bir vaziyette tasvir eden bir res.;m lar, fakat bir gazele fotografçıamı görün
gördüm. Bizde de bu neviden temayül- e;e derbal tebessüm ederek davet.kir bir 

Her ıene Pariıte, Montmarterde 
yapılan en gÜzel Pariıli kız müsaba
kasında resmini gördüğünüz bu 
genç bayan, matmazel Jizel Lörua 
birinciliği kazamnl§ ve (938 yıbmn 
en güzel Pariıli km) unvanmi al-

ANKARA RADYOSU: Yenilen Favsta -
Öğle r;eşriyatı: 
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Saat 12.30-1 2.50 de muhtelif plak Yazan: Mlşel Zevako 
neşrivctr, i 2.50-13.15 te PlMc : türk 1 f!ap pı!!tN w u ft<• i!r2G~reı!mtti:liEl'IWlll'llli •m:ıeı::ı11••mu11•c .. ~tl'IW'~tl!Wr2~E:::ııt111111mme:ı::ı1m!S!=---
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30 da dahili \'~ harici haberler. Jnoride yer bulamıyanlar sofadn mev- mukadd s ba<:;ında anlaşma ye nJ1• ede· 

Akıtanı nc-:nyd~ h rf rk ki alırken hcık t, dom bir merak ceksiniz d~mck. 
&rt 18.30-19.0 n mu le ı P a v~rdı _ H:-ı:-ırıın Sir. Parise döndüJden 

ncniyal•, 19.0U-19.30 da Türle mu-ı LKr·l· d N d d r,e .. . k. . h ı• 'nl (Le a . sonra emre trs~nız o er a mı gı 
sı " \"C aın ~ar,. an ... man ve 1 _ An·"azad nı, dedi. Işte ıstediginiz Kral sbziıniı kesti: 

1 n:-!md.aşle.:-ı), 19.30-l.9.4o> t~ saat <•- oldu. Sô.\kyc.c ,.,. i i korku~uz.:a "'oy- - Böyle bir ~emin için ben No e~; 
yr..rı ve Arr .. TV<:. neşrıyat. 1 ... 45-20. 1 1. b'l . . .ı k d B 1 k t d ı· · de kfı 

1 
,...,. ·ı . . . ll k I ıyı: ı ırsınız. uaın a ar c. ov a e r. nı 

15 le Türk mu~ Si\'~ h~ t çar .t :::.- n· k d .. G . go·ıu··,·or"nı. _ -:f l ) "O u o r.z. ,, ... 

! 
n (I . ,.t R za '\e ~r :ı:. ~arı '~ ' _ Geçenlc:-ıde ş., t ·de huwru .,;ha - P kfıla .. Yarından tezi ~o 
1.~-20.3n ~.:ı ~ıhhi k~~usma.: Proty n"'lerinde bulunduğum sırad~ P:ırislilc- - Evet y,ırın .. F .. rnt kim bilir )atfı 

1 tor._Dr. Krırnı Tok&o.: \Ş~man, < rin ! rallarından ne de olsa \azgeçcmi- n~redeyız. Onun iç n bugün \C }lal! 
nc!I r ve b'-t de:rtte~ n-~~ urt.u u- ~ E.i' k. ni, bin. ruılcylı yakında payi- "imdi, d rhal olmaı;ını tercih edil orurııl 
m::r~. P.?·30-21.00 (je Pıakl.a da

1
ns, tahta rı·inmdC'rini isU h<ı:ıı fttikl riruJ Diık dô Gizde .}eni bir tewddi.it h•15 

mrn ~I, 21.00-21.15 te nJan:; ıa- 1 1 . t· .,.. d d b'. t• F ld . • r: .. d arz ;}' emış ım. .::- m ı e u un ransa o u. . 
herfo.,.ı. 2J..1.:ıı-21.5S te Sl~ı J0 ~a-1 halkının aradaki ıhtilafı ka1dJrarak efen-1 GC:ızlcrini ye.} ecek gıhi onun uzerıne 
lo:a.orkeatrası, 21.?~:lo e n- , dımizin 1dareyi bilfıil el., almanızı yal- ditmiş o!::ın Katerin do Mıdiçi bu tered· 
t't 

1 pr?~r~ ' c~~~~c;:~~r~·· vı:rdıklarım ılfıve edeceğim. düdü farketli. Giz. metin bir ~esle: . 
1 
.. 

JST A BUL R ..J • 1 d h" l• 1 · h b - Eg•er a-u edı·.··or",nınız hem( n "111 
• · Ortaıla aciz eri için a ı ı >Ir ar a •.. • ., 
Oğfe neşriya!ı: 

sebep o!duğum iddıası ve dedikodusu di. · dedi. 

Sımt 12.30 da PJikia türk musiki!İ dolııo.:ıyor. Fransada nifak ve fesat tobu- Kral: . . . ruı· 
1 d. 3 05 1"1 .. k mu rn"ruılar beni asilere rds gibi gös- - KrJyon, hız katedrale gıdı:ı;o 

12.50 ere hav~ ıs. 1 . le P a a tu r . "' . Ef d.l h · · . r ·z ls~ 
! L ' • el L l" ı~ı.. terıyorlar. Halbukı ben sadece zatı haş- en ı er, epınız maya ge ını · , 

musllı!..ısJ, 13.30 a m untc ıt J>lilH. . • . . k" 1 •k ·ı F b ·· ı bit oı~ · ı rnetanelerınin ordularından yalnız bırı- rım ı e mı rarua. u soz ere ~a 
ne§rry&tı. ' H a· · d' b · b' lnız hı· 

Ak 
· nin kumandanı olmaktan ba~ka birşey sun. ay ı. şım ı enı ıraz ya 

ır.am nec.:-nı:-h: ' ~ , · 
~· "J 

1 d -T raKımı: 
Saat 17 .00 de inkılap dersleri: O- egı ım. ·· 

· • d _ı..ı Mah ıı. E t ! Bask;ı resmi hir bir sıfatım yok. E~er Herkes dışarı çıktı. 
Jll"Jcrsıte en n- en. ıraUL sa ı '~ ' • G k G. . ft 1 k Jcııı• 

& ' 30 d P'~kla d • 1 m evcut deilikodulcıra bir nihayet ' 'eril- ere ızın tara ar arı gere . zkurl, 18. a .us· ans muın- 1 1 . . b . d b 1 rnak ı• 

ki • 5 r-· ·· ·· H lk · mesini alenen r icaya kalk ışmıyacak olur- ın maıyeti u merasım e u un 
sı, 18.4 le ıı.:.ıuınonu a evı neş- 1 • ha k t ttil 

rivat k(l.lu namına Nüsret Safa, 19.1 sam dedikoducular , fesatçılar daha bü-

1 

çın . re e e er. . . . ·· ...neJc 
• 1 ·• · •• ı kl · b b Gız avluda kardeşlerı ıle göru:..-da Nebil oğlu lsmail Hakkı refa- yuk b,r curet bu aca ar, ıştc en ura- .. . .. 

· ik. · h lk kı ! b · · k ı h' ki · · uzere hır muddet durd u. katıyle türk mua ısı ve a ~r - ya urıun ıçın, ı ıncımı a payınıze . . • . I lalrı 
L Em' .. .. 1 k 1 b" h . ı h Krıyon da kral maıyetını hazır aJl lan 19.30 da Komeranı: monu oymar., esasen ır ıç o.an şu mev um . . .. •er• 

' • 1 . . 01 • •1 . . · k hu; bır şeyden korkmadıklarını gos-
HaHıevi soysal yardım !Ubeaı namı- ihtilaı.a nıhayet verı me~ını ıca etme . . . h• .. UJ\ 

11n ffak B d 1' (T .. k 1 ,__ d" ı ıd· mek 1çın çıktı. Ya1mz kralıçe oğ ,. na ruuva en er ı ur ro- maKSa ıy e ge mı. 
• ~ h .. ._.. '}' .. ') 19 55 1 K ı· yanında kalmıştı. mr.ncrngı ve \Kayecı ıgı , . le ra ıçe: • K 

1 
· 

1 · O d Ki iki H . h. 1 'b' d di n ··k ra sevınç e: borsa haberterı. 20. O e as - ıç ırşey 0 manuş S1 1ı e · u ; . . . rıe~ı l 
· · Oku N · H ı·ı l d .. G. · ··zı · ı d h b ı ~n - Eh anne.. det Hareketımı t-ürk musikisı. yan urı a 1 , o ızın so erı sa on a azır u uncı - . . . .1 11111 

y K K ) N' 1 ı b .. ·· k b " h t dü ·· ti t ·· G. buluyorsun. Parıse u nliyoruz deği Keman Re.'lal emence ema ı- arı uy u ır ayr e e şurm ş u. ı- ıw 
- • ı Katerin, cevap vermiyor, susuY< 

yazi . Tanbur Dürrü Turan, Kanun zin taraftarları, on be~ senedenberi ça-
Vecihe. N·sfiye Salihittin Candan, t lı~ıp çabalıyarak meydana getirdikleri clu. 
Ut Sedat, 20.30 rla hava raporu, 1 binanın b irdc:>n bir e yıkıld ığını gönnek- Nihayet kral: bi:.I 

ı - Konleransın bittiği dakikada 
20.33 te ömer Riza tar• fından a- ten mütevel-:it bir hayret \'e l1idclet i- de hemen yola çıkarız. Sizi temin ederill1 
rnpca söylev, 20.45 te Radife ve ar-~ çinde idiler. ki artık canım da sıkılmağa başlarnı§i1 • 
kada,.ları tarafından türk musiki3i Krc.lın taraftnrlan ise Gizin bu vaı.iyet l hi k li •tyar ra · çe: . 
ve halk şarkıları ( sa&l ayan) , 21. ve ~özlerini hiç te itimada Hiyık bulmı- _ Evet.. Işte en ziycıde hoşunuza gı 
15 le Tahsin ve arkad~~lııı.n tarafın- "orlardı. i 1 " den cihet burasrdır. Hemen hemen 
dan tü .. k m usikisi ve halli ~arkıları Fakat Dük dô Gizin en samimi Vl' ya- sıkıntısından patlıyacaktım, diyorsunuı· 
21.SO_de orkesiı'a. ~2.45 te ajanı ha-,

1 kın arkadaşlarından olan yirmi ki~i bu Evet.. P arise dönmek , Luvrdaki ejlen· 
ber!en , 23.00 te Plakla sololar, ope- sözler iizerine siikônet!erini nsla bo1.m~ı- 1 · k k bdil. k aJetl ce erinıı.e avuşma , te · ı ıy 
ra ve operd parçalan, 23.20 de ıon mı~.1::ırdı. k k1 d k b' b. · · ·· ıeakl .so a a r a gez.me , ır ırını m u 
h~bc-!er ve erteni günün programı. Onlar D iil:tin hakiki mak.,adını bili- mü•amereler t ertip etmek, nihayet bi 

A V RUPA iST ASYONLARIN yorlar<lı. bir tür lü delilik1erinize para yetiştir 
D/\N BU A~SAM DiNLENE- Krala gelince: B u sözlerden hayrette k b k h lk k l hiniı 
BiLECEK SEÇME PROGRAM me ten ı mış a ı te rar a ey · ? 

mi. memn un mu, <leğil mi. kimse b ilmi- ayakJandınnak istiyorsunuz değil Jll1 • 

yoro u. üçüncii Hanri esnedi. 
SENFONiLER: Çünkü yiizünde hiç bir t ebeddül ol- Kr.terin, sert bir sesle: 
20.39 Pe~te. senfonik musiki, ve b k · mamıştı. Yalnız annesine a tı . - Iktidannız, dedi. Bir hiçe in ı1~ış 

skeç 2045 Bükreş. senfonik konser, Kraliçe ona bir işaret ederek : Bu vaziyette ve b ir kral gölgesi olar• 
(Çaykonlri) - Amı?anızın sözleri, dedi. Hakika- Luvr'a dönmek hiç te arzu edilir birŞt 

HAFiF KONSERLER: ten asalet ve necabetine yakışacak ma- değildir. 
7.10 Berlin kısa dalgası, Ne§eli biyetteı.::j r. Cenabıhak sözler ine şahit ol- - Iktidarım neden hiçe inmiş oısuP 

musiki, (8.15 devamı). 9.20 Parla sun. Bunu izah eder misiniz anneciğim. 
kolonyal Plak: 10.30 keza. 11.15 üçüncü Hanri. annesinin ehemmiyet- - Etajeneronun toplanmlŞ olduğll~ 
Berlin kısa dalgası. Halk musikisi, siz ve manasız gibi görünen sözlerinden unutuyorsunuz. Eğer onların istekle 
(14.15 devamı) 13.10 Bükre,, Tan- pek çok manalar anlıyacak kabilivette kabul edecek olursanız yalnız ismen ~ıı 
din orkestrası (14.30 devamı) 14. idi . kalaeağınızı , bütün iktidarınızın eliıı 
15 Pariı kolonyal: 15: Keza. 15. Hemen yerinden kalktı. den gitmiş olacağını idrak etmiyor JI'l 

IS Berlin kısa dalguı. Şiir ve musi- Adeti lizere yumruğunu kalçası tize- sunuz? 
ki. 17.45 Berlin kısa dalgası. Eğlen- rın· e dayadı.· An Onl b d · u· e"°JJ - ne.. arın en en 1s Y ."'~ i 
celi musikisi. 18.30 Peşte Oemele ri bir iki kişinin azil ve tardı değıl J1l 
korosu ... 19.50 P~te, Seıli filim- - Mösyö Lli Dük, dedi. Şu sözleri- . 
)erden plaklar 20,15 Prag, Ostrova, nizi yemin masası başında tekrar eder - Ya istenilen .teminat? Bu tenıı 1 

mi~iniz? dı.işmanfarınıza m aliyenizin kontrO 
hafif musiki. 21.10 Viyana. Musi-
kili çiçek demeti. 22.15 Berlin kısa Giz., belli belirsiz bir tereddtitten son- hakkını ver miyor mu? 

ra: - Bunların ne ehemınİ)' eti var. 14 
dalgası. Hafif musiki 22.45 Bükreş, 
Lokantadan hafif konser nakli, 23 - Şüphesiz deği l mi, dedi. Majeste- dam ki Lorenlerle barıştık.. . s 
Pe§te: Çigan orkestrası. 23.20 Vi- niz ne zaman arzu buyururlarsa.. - A.. Sen bu anlaşmayı c~ddi Jll

1 

1 yana plakla .artistik program. - Şu halele mihrap önünde, kitabı nıyorsun ? 

RESITAllER: M. . - ·ı K 1 ç k . ı· 
10.15 Berlin kısa dalgası. Solist IDIŞ l e OCaman OCU SeVglS 

konseri. (Tenor) 16:1? Prag. Brüno -BAŞTARAFI 5 iNCI SAHiFEDE- _ BAŞTARAFI 5 tNCi SAHtfEDt 
Ostrova: Çaykovskinın §Ukılann- yanına yaklqarak dedi ki: bak d ki ukl d yab 
dan. 18.30 Prag piyano resitali. 18. _ Hav, hav, hav! Kocamanın, h~akiı a~ çoclm ann anuk, 
30 B 1• kı d ı K·· ··k · . . "d k ı ta ıç mseaı o ıyan çoc er ın sa a P.'881. uçu pıyano üzerıne kapı kapandı, o ıçerı e a- • . . hi• 
parçaları. 18.50 Berlin kısa dalgası. palı kaldı. Ben ufak bir delikten dı- ~men 10«? k~darmın eyı • 
Egvlence}i musiki 19 15 Berlin kısa f lad Am ç k bu"yu"k dı- bır yuvada bır aıle hayatına k . .. prı ır ım. a o, o ' . . .. .. . . bir 
dalgası şarkılar. 20.20 Bükrq: Al- §81'1Ya çıkamıyor. Ne olur, gelip te tukları ılen ıurulebıhr. ~~ r 
ınan sarkılan. 20.40 Viyana: Viya- kapıyı açar mısın? ! ne zarfında çocuksuz evlı çıftle 
na B!k f&l'kılan. 22 Peşle: Piyano Küçük çocuk köpeğin her söyledi- rafından vaftiz ettirilen çoc 
ve §8?kı. ğini anlardı. Miniş önde, çocuk ar- sayısı, apğı yukan 100 dür. B 

Ö 
- kada Kocamanın kapalı kaldığı ku- kısmen muhtelif yetimhane i 

demİşte muazzam güreş lübenin yanına kadar geldiler. getirilmitlerdir. Kıımen de ret~ . 
Çocuk Esirgeme kurumu tara- Kulübeye yaklaştıkları zaman Mi-ı yerin delaleti olmaksızın kendıl 

fmdan : 12 tubat 1938 cumartesi nit sevinç dolu bir sesle uzaktan ha- yeni bir aile yuvası bulmutlarcbt 
Kurban bayramının ikinci günü ğırmağa bqlamıttı: . Fakir ailelerin çocuklarını ,,e ~ 
ödemİ§te : ~ H~v, hav? hav! Gelı!oruz._Ka- 1 but la küçük yetimleri evlat ed 
Yarım Dünya Süleyman yı açmaga, sem kurtannaga gelıyo- k h k l k ti d ,A ~· 
Manisalı Rifat ruz 1 me ' ftJ a mem e e er e . •. .. 

M ..... 1• ... li Alı' K. d · 'd · yada olduğundan daha genıf 0 

.... _. ocrt~an a ıçen en cevap verı- . . b' .. d . BUJi 
Dramalı Huan yordu. bemmıenmış ır a ettır. 

· be be be ·kl · hn akları Bulgaryah Molla Mehmet -Hav, hav, havi Feliyoruz.Kapi- ra r, J1 erı ve sa . ~ • .,; 
Işık köylü Ömer rim. T eJekkür ederim! ~ında sefale~n v~ftiz ettırıcı ,, iıı 
gibi Türkiyemizin tanmmq daha Geldiler, çocuk kapıyı açtı, artık tınde durdugu bır çok gen~ . 
bir çok pehlivanlarının iştirakiyle Kocaman kurtulmu§tu. Dıfanya çı- her sene bu tarzda emin bir 19 

güreş yapılacaktır. kıp rahat bir nefes aldı. eritmek yoluna ayak basıY~r-J1 

Başa 70 lira Ak§am da olmak üzere idi Or- cuk seven insanların bir çocugu · 
Baş altı 35 lira manın içinde daha ilerilere gid~mez- i bir vakıa ile kimsesiz kaldıilflli 
Büyük orta 25 lira lerdi. Küçük ahbaplarının yanmdaT renince, bu genç mahluk . !~-İl:i 
Küçük orta 15 lira gülüte oyn8.§a evlerine döndüler. 1 yuvanın kapısını açtıkları gorU 
Ayak 5 lira Artık o günden sonra Kocamanla gibi, gene böyle çocuk seve?, 
Arzu eden pehlivanlar da i§tirak Minif, birbirlerinden hiç aynlmadı-1 ların alakadar makamlara~~ 

edebilirler. Jar, daima beraber yqadıla ... beraber 
1 
ıe çocuk teminine delalet ,çiJ1 

6 - 8- 9 (218) do)aftılar. ettikleri de görülüyor.» 
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TURKiYE 
CUMHV RİYETI 

:BANICASI 
lzmir defterdarlığından: 
Yunanlı Sabt Lira 
1196 Kar4ıyaka Alaybey Celal Bey Sok. 89 eski 88 

taj Nu, lı ev 400 
l 197 Kartıyaka Bayraklı Buma va Cd. 57 ve 57 /1 taj 

Nu. lı ev dükkan ve ana 420 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine talip çıkmadığından 

3/2/938 tarihinden itibaren bir ay müddetle temdide bırakı!
~r. ihalesi 3/3/938 tarihinde saat 15 dedir. Taliplerin vari-
d.t müdürlüğüne müracaatleri. 221 ( 406) 

Ankitekt 

·--~~-... ~--91!1--~ Yurt Şarapları 1 

Her nevi taraplaruu zevk sahibi 
muhterem mÜJterilerine takdim 
eder. 

c 

Dr. Behcet Uz , 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hasta! rını hl'r gün saat 11 30 

dan 1 c k d r B yfor okağında 

Ahenk matbaası yanındaki hususi 
muay nehancsinde kabul eder. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 ' , 

Parlı f akilitesİnden di;IomJl1 1 
oı, tab~plerl 

Memleket hastanesi dış tabihl 

l\f uza Her Eroğul 
lE 

Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
IZM1R SULH HUKUK MAHKE- HE± 

M~~N: , ~ 

Zahide ile Mehmedin §ayİan mu- BONO 
tasarnf olduklan 17.minle ikinci 
Mahmudiye mahallesinin Halil soka-
ğında kain 22 sayıda mukayy_l bir Mübada ve gayri mübadil bo-

oda ve bir sofayı "fe avlusunda ba- nolan banka ve ıirket hiase aenet-

raka ıeklinde bir mutbakı havi olan ler~ SiYaa - &surum dahili i.tik* 

ve 170 lira kıymeti muhammeneli razı yUzde 'bet n ilıi faidi huine 

bulunan evin mahkemece verilen 
iza1ei ıuyu kararına binaen 10/3/ 
938 perıemhe günü saat on bette İz· 
mir Sulh hukuk mahkemesi salo
nunda sabft yapılacaktır. Bu arttır
mada tahmin olunan bedelin yüzde 

tahvilleri sataı alır. 

Adres: lzmirde Kemeraltm· 
da Haci Huan otelinde 60 
numarada CA VlT •. 

Telefon: 3903 
C.P.S. l ·15 (33) S.7 

yetmİ§ bqi nisbetinde bedel verildi-' "111••----------~ 
ği takdirde talibine ihalesi yapılacak 
aksi takdirde satl§ı on bet gün daha 
uzahluak ikinci arttırması 25/3/ 
938 cuma günü saat on bette yine 

Dr. Operatör 
Faik lbrahim 

dairemizCle yapılacaktır. Gayri men- Franıız hastanesiyle alakam kal
kul üzerinde hak talebinde bulunan- mamııtır. Hastalarımı Kemeraltı Bi
lar ellerindeki resmi vesaik ile bir- rinci Beyler sokağında Difçi Fehmi 
likte yirmi gün içinde dairemize mü- m~ayenehanesi alt kabnda kabul 

1 . IA d Aka" k ediyorum. racaat etme erı azım ır. ı ta - 1 _ 13 097) 

SAHIFI t 

~ . '. " ; c ·- .. . . 
HoR03 

Markasına Dikkat 
KABIZLIK 

HAZIMSIZLiK 

MiDE 
EKŞILlK ve YANMALARINI 

giderir. Son derece teksif 
cdilmif bir tuzdur. 

MiDE ve BARSAK.LA, 
RI alı§lınnaz. 

Ağızdaki fena koku" 
ve tatsızlığı defeder. Mii

maıil müstahzarlardan daha çabuk 
daha kolay ve daha kat'i tesir eder. 
Bllfka markaları ı.srarla reddediniz. 

No. 8038/25 No. 8041 No. 8041 
DAIMON markalı bu fenerlerin ayrı ayrı meziyederl vardar ... 

Bir adet kUçük pille itler, altmıt metre mesafeyi aydınlahr, &J&r 

lıdır. Ziyayı yakınlattırır, uzaklattınr, Claiıtır ve toplar, bozul
maz. Kontak yapmaz. Kristal, düz cunlı, Yuvarlak camlı, renkli 
ve beyaz pek çefidi vardır. Taniye ederiz. 

il daimi encümeninden: 
Memleket haıtaneaindc yapılacak tamirat iti 2500 lira 20 ku

rut açın tutariyle IS gün müddetle açık ekıiltmeye konulduğun
dan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlayacakları temi
natlariyle birlikte 24 Şubat 938 Pertembe günU saat 11 de 1l Da· 
imi encümenine batvurmaları. 376 (219) 

dirde haklarında tapu sicili malum , 
olmadıkça paylaşmadan hariç kala-
caklardır. ,ı ___ mmllll!m ____ mm __________________ _ 

Müzayedeye İttirak etmek isti
yen!er kıymeti muhamrnenenin % 
yedi buçuk nisbetinde pey akçesi 
veya rnilii bir banka teminatı ibraz 
etmeleri lazımdır. 

Gayri menkulün vergi vesair ka
nuni mükellefiyetleri satıcıya, yüz
de iki buçuk dellatiye ve ferağ harç
ları alıcıya ait olup ihale bedeli de
faten ve peşinen verilecektir. lha
leyj müteakip ~Ü§leri ihale bedelini 
\•ermediği veya veremediZi tekd~ 
gayri menkul te1.."Tar 0" be~ glin 
müddetle arttırmaya l<onulup talibi
ne ihalesi yapılacak ve arada tahak
kuk edecek ihale farkı hiç bir hük
me hacet kalmaksızın vecibesini ifa 
etmiyen müşteriden tahsil . oluna
caktır. 

Daha fazla rnaİumat almak isti-

Dünya mobilyacılığının 

1938 
Modellerini 

Haraççı kard.eşler 

~ Şubattan itibare.n 
Vitrinlerinde zevk sahiplerine teşhire başlamışlardır. 

,.ı ....................................................... . 

.. ---------

r 
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, cLEKTRlK· 
MOTORLERl 

Snna) ide Siemen Motör ve 
malzemesini kullanan rahat ccler . 

M. TEVFiK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları deposu 
Pe§temalcılar 77 /79 

Telefon : 3332 

IZMiR BELEDiYESINDEN: 
Be! yüz yirmi üç lira bedeli kqif

li, E§refpaşa sarmı&ak mezarlığının 
daha bir kısmının bahçeye kalbi için 
etrafına yaptınlacak muhafaza du
van 15/2/938 salı günü saat on al
tıda açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Keıif ve !artnameleri bedeli 
mukabilinde bıq mühendislikten te
darik edilir. iştirak için otuz dokuz 
lira elli kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatla en
cümene gelinir. 

27-1-5-8 287 (160) 
- Belediyede açık bazı memuri-

1 yeller vardır. Aşağıdaki evsafl ha· z 
kimseler vesikalariyle birlikte niha
yet 28/2/938 günü akşamına ka.dar 
her gün hesap isleri müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

1 - En asailı eski idadi veya li
ae mezunu olmak«Şahadetname ib
r zı farllır.» 

2 - Askerlik hizmetini ikmal et
r.:ıiş bulunmak. 

3 - Yaşı 25 ten aşağı, 35 ten yu
kan olmamak. 

4 - Sıhhat ve ahlakı düzgün ol-
m. k. 

Bunlar arasında Bankalard:ı diğer 
mali müessesatta çalı§mış bulunan
ı r tercih olunur. 

NOT: Yukarıda yazıh evsafı ha
iz olmıyanların yapauk'arı müraca
etleri nazara alınmıyacaktır. -
1~15 326 (182) 
1 - Beher metre murabbaı iki 

yüz kuruştan üç yüz seksen iki lira 
be<leli muhammeneli 65 İnci adanın 
191 metre murabaındaki 115 sayılı 
arsasının satışı başkatiolikteki şart
namesi veçhile 18-2-938 cuma gü
nü saat l 6 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 29 liralık mu
v ... kkat teminat mektubu ile söyle
nen gün ve saatte encümene gelinir. 

2 - Oç yüz alt~ış lira muham
men bedeli kesifli bayınd•rl 1. saha
sında Gazi ve Feyzi paşa b!.1.lvarlan
nrasında Poyraz sokağınc? ı i moloz
ların kaldırılarak yolun açılması bas 
katiplikteki sartnamesi "echile 18 /. 
2/938 cuma günü saat 16 da açık 
artırma ile ihale edilecelı."tir. iştirak 
için yirmi yedi liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka temi
nat mektubu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

3 - Yüz yem·.,. iki lira otuz yedi 
kuruş muhammen bedeli keşifli 
Kahramanlar Küpeci oğlu sokağında 
104 sayılı evin enkazı müteahhide 
nit olmak üzere yıkılması isi başka
tiolikteki sartanamesi veçhile 18/2 
938 cuma günü saat 16 da açık art 
tırma ile ihale edilecektir. 

iştirak icin 13 liralık muvakkat 
teminat mal.buzu ile söylenen gün 
'e saatte encümene gelinir. 

1-4-8-15 336 (185) 
Beher metre murabbaı elli kuruş

tan elli sel.iz lira beş kuruş bedeli 
mı:h"'mmenli 94 sayılı danın 116, 
I O metre murabaındaki 27 sayılı ar
"a ı bas katiplikteki şertnamesi vcç
hile 15/2/938 s-lı v.ünü saat on al
trda açık nrt•rma ile ihale edilecek
tir. iştirak için dört lira elli kuruşluk 
muv .. kkat temine.t m~kbuzu ile söy
lenen gün ve saatte encümene ge
linir. 

29-1-4-8 313 (174) 
Beher metre murabbaı beş yüz 

kurustan 11 O lira bedeli muham
menli Mimar Kemalettin caddesinde 
92 sayılı dükkanın önünde 22 met
re murabbalık yol fazlası baıkatip
likteki §nrtnamesi veçhilc 22/2/938 
sah günü saat 16 da a arttırma 
ile ihale edilecel<tir. ı,tirak İçin sekiz 

Senet Nu. Borçlunun ismi 

245 Bacak Melımet K. Ru 
ki e 

» ]) 

248 Hacı Çakmn Mehmet 

)) » » 

234 Gani oğlu Ali 

118 Alemdar O. ibrahim 
Etem 

» » )) J) » 

'1Et.1 ASIR 

ARAZI SATIŞI 
lknmelgahı Mevkii Nevi Mikdarı 

----------
Kemalpa•a KöprÜt'ealtı bağ 3/2 

» Çayırlar 6 

» Çayırlar }) 6 

)) Büyük yerler» 4 

llmeksiz " tarla 8 

ören Kırkağac, .namı bağ 2 
dtğer sazlık 

Arık alh J) 2 

Hududu 

Sa- Bacak lbrahinı Ca- Salepçi za
de vereseleri tima) hazır .O. Ha-
lil cenup Baca.k Mehmet kerimesi 
Ane Mart 324 T. 17 /18 No. 
Sa- Hafız Salih garp Ali usta 4i
mal çay cenup Çingin zade Mus
tafa bey Mart 324 T. 21 /22 No. 
Sa- Mustaf adan Yahya çavuta ge
çen bağ garp hafız Hakkı zevcesi 
Hafize bağı Şi- Hafız Hakkı tar
lası cenup tarik anı le~rini evvel 
334 T. 5 No. 
Sa- Ba~çavu~ Mehmet efendi garp 
biraderi Mustafa timal koyuncu 
O. Y orgi cenup yol ~ubat 327 tarih 
ve 94/95 No. 
Sa- Komya nus ga- tütüncü Lüka 
fimal sakallı fstemat cenup Pana
yot Mayıs 334 T. 33 No. 
Sa- Bakkal hacı busan vcreseleri 
ga- dere fark bedle garba doğru 
yüz on bet hat ve noktasındaki 
çay timal devecinin hacı Mehmet 
verescleri cenup biraderi Mehmet 
Halide ifraz olunan mahal K. sani 
341 T. 15 No. 

YILDIZ 
KADJN DİKİŞLERİ ve 
ŞAPKALAR/ atelyesi 
Bayanlar! 
Sizlerin yüksek gayım zevkinizin 

inceliklerini tatmin edecek dikiş, atel· 
yeAi açıldı .. 

Bayram için siparişlerinizi acele ediniı. 

PARIS, LONDRA, ViY ANA MODAL.A· 
RJNIN YOKSEK MODELLERJ TAKIP 

VE TA TBIK EDiLiR. 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÖZGÖREN 
PARJS DiKiŞ AKADEMISiNDEN 

DiPLOMALI 

Lütfen adrese dikkat ediniz: 
Hükümd caddesi Şamlı sokak Nu. 28 

TL. 2535 IZMIR 

» » )) )) » D Kırda namı di- » 
ğer Limucikda 

2 

Sa - Hacı İbrahim garp sabıkan 
müderris Mehmet zevcesi elyevm 
'Veresesi şimal tarik, cenup çömlek 1 
HacıHasanK.Sani341T.23Nu. ;~~~~~rn~~~~=~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~i 
Sa - Tarik Ga - Hacı Muatafa •İ- • 
mal Hafız H8:1ide ifraz olunan Jzmir Gazi bulvaı·ında Sag",lık evi 
mahJ1,] K . Sanı 341 T. 14 No. 

)) D )) » D Arık altı 

171 H~ .. ı Çcl.mn Abdull h D Kczc:rer 

203 D~ i fiehr.1ct O. Arif Ansızca Uhıçe.y 

D •S/J 

l) 9 

a - !"lacı Halil ver~&el~ri Ga - bira- HUSUS" 
derı Mehmet Halıde ıfraz olunan } 
mahal, şimal sabıkan Hacı Meh- HASTANE 
met Ali ve Hacı He.san elyevm 
Hafız Mustafa oğlu Mehmet, ce
nup Kebeş Hasan ve tarik K. Sa
ni 341 T. 13 No. 

Operatör Milat Ba-
•an tarafından yeni- .. ..,~F~;:'~--:J~!;~~Plili[-F-:-

Şa - Kedi Veli oğlu Hacı 1smail 
Ga - Sahin zade Mehmet) şimal 
Kadı O. Mehmet Ali efendi, ce

den İnp ''e tesis edi
len bu hastane İzmir 
ve civ nnın büyük 
bir ihtiyacını karııla

nup Hacı Çakırın Mehmet. Ağus- '- nJ 110 oru haiz ve en 
tos 321 yuklsn 76/i7 mükemmel fenni teç
Sn - Huydan dola~an çny Ga - hizalı haizdir. Hasta
MoHa Hüseyin bağı şimnl sahibi !arın temizlik, istira-

mışhr. En 

mülk Yusuf dede oğlu Abdullah . hat ve ihtimamlanna 
bağı cenup şimalden cenuba doğ- son derece dikkat ve 
ru yüz doksan hatvc noktasındaki itina edilmektedir. 

132 Fırıncı McLmet O. Hal<
kı 

Kemnlpa"r.. A.rmutluyd'!J » 7 
c;ay. Mart 341 T. 2~ Kabul ıeraiti fev-
Sa • Garpten şarka doğru yfö: yir- kaliide ehvendir. Gece gündüz da'mi doktoru bulunan müessc:ıe, müracaat 

mi hat ve noktasır.\!aki T emurli edecek eri her an kabul eder v~ hastalar diledikleri hekimler tarafından tedll· 
çay, garp hem~iresi Zehra, şimal ~i ettirilmektedirler. 
tarik, cenup Hac1 Kustanti. Eylul 
341 T. 23 

142 Yüzba~ı Hasan O. Meh- A. Kızıkt- EvrnnP-ölü 
mel m~ ıd .... mu T evViJr 

» 26 Şa - Zeybek Mustafa mahdumu 
Hntip Haf1z lbrahim. Ga - Hacı 
Velinin Eminağa, şimal tarik, ce
n.up Hacı Ömerin vercseleri T. sa

55 

55 

53 

Krı1cu Yu"u~ O. fı' :.ı·td~ 
Ali 

)) » )) 

» » 

l> 

» 

Öteyalt.a 

ni 339 T. 33 No. 
Sn - Lütfü bey, garp yol, ~İmal Ka
rabacak yetimleri, cenup yol. T. 
Evvel 341 92 NÖ. 

bnğ 7 /2 Şa - Hnlil bağı, gnrp Sobucalı lb-
rnhim zevcesi Fatma ve kerimesi 
Emine, şimal Kukum O. Mehmet 
tarlası, cenup Şaban ağa zevcesi 
bağlariyle mahdut T. Evvel 333 
tarih ve 45 No. 

Sovukpmar bahçe 1 /1 Şa - Hafız Mehmet, garp Parmak
r.ızm Hacı Hafız veresesi, şimal 
hemsiresi Zehra ve cenup Badi
kosti bahçesiyle mahdut T. Evvel 
241 T. 9~ No. 

T. C. Zi ·aat Bankası Kemalpaşa ajansından 
Yukarıda isimleri yazılı borclu'arın borçlar:nı vadesinde ve teblığ olunan ihbarname müddetin

de ödemediklerinden dolayr hiz.-ılarında yazılı ve bnnkamızn İpotekli bulunan gayri menkulleri 
3202 sayılı knnun mucib'nce 45 gün müddetle nçık arttırma suretiyle satılığa çıkarılmıştır. 

25/3/938 tarihine müsndif Cuma günü sant 14 ile 16 arasında bankamızda ihalesi icra kılı
nacaktır. İşbu ilk ihalede sürülen pey bankamı'z alacagmı temin etmez veyn muhammen kıymetini 
bulmazsa on beş gün daha temdit edilerek 9/4/938 tnrihine müsndif Cuma günü saat l 1 ile ı 2 
arasında ikinci defa sen ihalesi icra kılınacaktır. 

Knt'i ihaleyi yaptırıp yaptırmamak bankanın yedi ihtiyarında olduğu gibi kat'i ihaleye kadar 
borçlular borçlarını faiz ve masraflari:yle birlikte öderlerse satıs muamelesinin fesih ve İptali yine 
bankanın elindedir. Müsteri bu vaziyette yatırmış olduğu pey akçe;inden başlca bir hak talep ede
mez. Diğer alacaklarla diğer alil.kası olanların işbu gayri menkuller üzerindeki hakla
rını hususile f niz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı mtisbiteler~yle 20 gün zarfında ban
kamıza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşm:ı.sıodan hariç kalacaklardır. Satış peşin para ile olup taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçesi 
le veya fazla malümat almak istiyenlerin her gün bnnkamıza müracaatleri ve bu yerlerin vergi ve 
dellaliye rüsumu müşteriye ait olduğu illin olunur. 389 (220) 

IZMIR TlCARET MAHKEME
SiNDEN: 

İzmir Memurlar kooperatifinin 
kableliflas konkordato hükümlerin-
den istifade talebinin kabulüne İz
mir tetkik merciince karar verilerek 
bu hususta konkordato komiserliğin 
ce tanzim edilen rapor ve tef errüatı 
mClhkemeyc tevdi kılınmış ve 16/2 
938 çarşamba günü saat on için gün 
tayin edilmis olduğundan itiraz 
edenlerin haklarını müdafaa ıçın 
gösterilen günde celsede bulunabi
lecekleri İcra ve iflas ke.nununu;ı 

296 ıncı maddesi hükmüne tevfikan 
ilim olunur. 

(222) 408 

lira yirmi beı kuruıluk muvakkat 
teminat makbuzu ile aöylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 
4-8-15-18 358 (200) 

lznıir defterdarlığından : 
İzmir körfezinde üç senelik muhammen bedeli 20000 lira olan 

Homa Dalyanında ve yine üç senelik muhammen bedeli 1800 li
ra olan Çakalburnu dalyanında ve yine üç senelik muhammen 
bedeli 1000 lira Kırdeniz Voli mahalJinde ve yine üç senelik mu
hammen bedeli 1200 lira olan Çilnzmak voli mahallinde ve yine 
üç senelik muhammen bedeli 900 lira olan eski Gediz Voli ma
hallinde bir mart 938 tarihinden itibaren (üç sene müddetle) 
28 Şubat 941 tarihine k dar balık avlamak hakkı su ve kara av 
vergileri umumi talimatnamesinin 28 inci maddesi delaletiyle 
2490 Nu. lı arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 41 inci mad
desi mucibince 2/2/938 tarihinden itibaren on bef gün müddet
le l 7 /2/938 tarihine müsadif Per~embe günü saat 15 de ayrı ayrı 
ihaleleri icra edilmek üzere açık arttırmaya çıkarıldığından ta
liplerin varidat müdüriyetine müracaatle ,artnameyi parasız te
darik edebilecekleri ve her dalyan veya Voli mahallinin muham
men bedelinin yüzde 71 u ayrı ayrı nisbette nakden depozito 
akçesi yatırmak veyahut bu nisbette bankaların teminat mektup
lariyle devletin muayyen tahvil ve bonolarını vermek •artiylc 
muayyen gün ve Hatte defterdarlık odasında mütetckkil ko
misyona müracaatleri ilan olunur. 4-6-8-10 368 (207) 

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

Bayanın hakkı var 

RADYO L' 
Di,leri ve dif etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzut1 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik diş macunudur• 

Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi lırçalayınız. 

A YNi F ABRIKAN iN 
M J ELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
1ZMiR ve civar umum &atış de-

MIŞLEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

Caz.i Bufoarı No. 17-21 
lfelgraf: KAUKI - IZMtR 
• • 9S9t : UOJ:ılf 0 .( 

~· 

Çiftlik, Suthane ve bU 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi E E. 
Krema makinalart geıd• 

't1' 
Bu makinnlar dünyanın her ye~~Jı• 
de sütçülük aleminde büyük '~·i· - ı· J11P.~ ret kazanmış ve en verim ı 

ne olarak tanınmıştır. ·ı 
Son sistem yeni modelleriJ11

1 

gelmi~tir. 



- 1 ŞUBAT SAU 938 

TURAN rabrikalan mamulltıdır. Aynı ı.anıanda Turan 
l1i•alet Hbunlarım, traş aabunu ve knmi ile glizellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde nblmaktndır. Y almı toptan sa· 
btlar için lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
lelik Nef'i Akyazılı ye J. C. Hemsiye müracaat ediniz. ... Posta Kut. 22• Telefon 34&& 

• 
MEYVA TUZU 

~ boı meyva tuzudur. lnkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
aracigcrden mütn·ellit rehntsıılık'crı <:nlcr. Hıızmı kolaylaıtırır. 

ln2iliz Kanz.uk eczanesi Beyo2lu • latanbul 

t.. . (Arti) Anelin Boyaları 
~.,.11tıbar ve kıymetli 
%t 1 Yaları her cins 
''~Yı boyamak için 
"fi ~uda veya alkol
'"' erimek üzere Al
"ittd Yk~ın Barmen ,eh 
)' ; 1 en büyük bo
til'ttrı:~rikasından ge
~lltu ee rnuvnffak o! 
~h h1U7. ARTI mar· 
ht1ı 0Yaları 9 EYLOL 
...... lltıtt d 
"tt~ 1:- • eposunda ve 
t' tı ı,, .naratçı ve bo
'l~ da ara yı mz. 
~~,, .. Çok karlı hem de 
l)' '-Ut b l 
I~~· 'd, oya arın en 
~ ''· lier cins gom· 
~fı ~'atıtralt, poınza 
,, .... i marangoz 

lanı da deoomuzda bulacaksınız. 

Fiatı her keseye elverifl~ 
BQyQk radyolaran evsaf 

ve kudretinae .. 
Lüks g6steri,ıf 

bir radyo 

SPARTO~ 
38 MODELİ • 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESi - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) 

"': '.~· .... • 0:.' ' - • • I • • •"• • • ' •. • ~ • ' ı 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüftÜr 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı karfasında Bİııdurak - lzmir 

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

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

r7-77JJ!ZZZ7Jn 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO' dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulufurlar. 

~mm:ıı:.am:ıı:amı .................... ~ 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cins l<ömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazara Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon 3937 

, ·- , • r , , ... • . • ~ 
\ . . \ . . . 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhaa 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algmhğmın fena akıbetler doğurmuına 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapu.r acentası 
BtRINCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

LONDRA HATI'I 
POLO '·apuru şubat ortasında Lond

ra, Hull v .. Anverstcn gelip yük çıkara
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
için yilk alacaktır. 

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

LtVERPOOL HATI'I 
MARD1N1AN vapuru 5 şubatta Li

verpool ve Sv • .msendan gelip yük çıka
racak. 

MARDlNtAN vapuru 20 şubatta ge
lip Liverpool ve Glasgov için yilk ala
cak. 

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

DEUTSCH LEVANTE - LtNtE 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg 

Brcmen ve Anverst0 "l gelip _yük çıka

racak. 
Tarih ve nnvlunlardaki değişiklikler

den acenta mesuliyet kabul etmez. 

FratelH 2perco 
Vapur acentası 

ROYAI ... NEERLANDES 
KUMPANYASI 

OBERON vapunı ., /2/938 tnrihinde 
beklenmekte olup Rotterd.. m, Amst.er-

dam ve Hamburg limanları için yük ala
caktır. 

STELLA vapuru S/2/938 tarihinde 
beklenmekte olup yükünü tahliyeden 
sonra Burgas, V ama ve Köstence li
manları lçin yük alacaktır. 

UL YSSES vapurıı 18/2/938 tarihin· 
de beklenmeke olup yükünü tahliyeden 
sonra Burgas, Vamu ve Köstence li
manları için yük ala~klır. 

STF..LLA vapuru ::!l/2/1938 tarihln· 
de beklenmekt<- olup Rotterdam, Ams· 
terdam ve Hrunburg llmantarı için yilk 
.Ja::nktır. 

SVENSKA ORtENT LtNtEN 

SAYF~ s tf 

DElJTSCHE LEVAN 
TE- LlNIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINlE 

HAMBURG, A. G. 
MACEDONIA vapuru 2 şubatta bek

leııiyor. Anvers, Hamburg ve Brcmen 
limanlarından ylik çıknracaktır. 

ILSE L-M RUSS vapuru 3 şubatta 
bekleniyor. Hamburg, Bremen ve An
vers limanlarından yUk çıknracak ve 
Rotterdam, Hamburg ve Bremen liman
ları için mal alacaktır. 

ERNST L-M RUSS vapuru 16 şubat
ta bekleniyor. Anvers (Doğru) Ham• 
burg ve Bremen limanlanna yUk ala· 
cnktır. 

AMERIC ~N EXPORT LINES 
The Export Steaınship Corporatlon 

EXT A VIA vapuru 11 şubatla bekle
niyor. Nevyork için yUk alacaktır. 

EXHIBITOR vapuru 20 şubatta bek
lenfyo:i". Nevyork için yük alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

T I S Z A motörü 4 şubata doğru 

bekleniyor. Budapeşte, Bratislava ve 
Viyana ve Linz için yiık alacaktır. 

DUNA motbrü 15 şubatla bekleniyor. 
Budapeşte, Bralislava, Viyana ve Linı. 

için yük alacaktır. 
SERVICE MARITIME ROUMAIN 

BUCAREST 
DUROSTOR vapuru 10 şubatta Kös• 

te.nceye hareket edecektir. 
JOHNSTON VARREN LINES 

LIVERPOOL 
INCEMORE vapuru 27 şubatta bek· 

leniyor. Burgas, Viyana, Köstence, Su· 
Una, Galalz. ve lbrail limanları için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 
OSLO 

BAALEBEK motörU 12 şubatta bek· 
!eniyor. Iskenderiye, Dieppe ve Norveg 
umum limanlarına yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT-Hamburg 

MARITZA vapuru 9 ~batta beklenl· 
yor. Rotlerdam, Hamburg ve Bremen 
için yiik alacaktır. 

ııandakl hareket tarihleri~·le nav· 
lunlardakl değişikliklerden acenta me-. 
suliyet kabul etmez.. 

AASNE vapuru 7 /2/938 tarihinde Daha fada tafs!U'it almak için Blrin .. 
beklenmekte olup Rottcrdnm, Hamburg el Kordonda v. F. Henry Van Der Zee 
Gdynia, Danlz.lg, Danimnrka limanları ve Co. n. v. Vapur accntalığına mUra• 
Isveç ve Ballık limanları için yük ala- caat edilmesi rica ol\lnur. 
cnkbr. - TELEFON No. 2007/2008 

FINN vnpuru 22/2/938 tadhinde ge- ------------
lip Rottcr.dnm, Hamburg, Gdynln, Dant-
zig, Danimarka ve Isveç ve Baltık ll
manlnrı için yük nlacal..-tır. 

SERViCE MARlTtME ROUMAIN 
SUÇEA VA vapuru 14/ 2/ 938 arihin

dQ beklenmekte olup Malta ve Mnrsil
ya limanları için yük ve yolcu kabul 

eder. 
Daha faz.ln tafsilat için Ikinci Kordon· 

da Fratelli Sperco vapur acentasına mü
racaat edilmesi rica olunur. Navlunlar.. 
dakl ve i~anlnrdaki değişikliklerden 
accnta mcsuliyct kabul etmez. 

Telefon : 2663/4111/4221 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralta caddesi 
Beyler Sokağı kötesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
tzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmı~ bulunmak.tadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon· 
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için ti!eler üzerinde Kemal 
Kamil adını 2örmelisiniz. . . -· 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

lialka-Pınar Kumaş Fabrikası 
1'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşları 

Saglam Zarif 
. VE u·cuZDUR 

Yeni yaptıracağınız: elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz wm SATIŞ YERLERi 11111 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
• • ._ ......... I 
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Almanyada dekiğişikliğin akisleri 
,, 

Populaire gore ''R ayşver icinde 
' 

bir komplo vardı bile denemez.,, 

Şimd· 

Bütün F ansız 
birlik lüz ı 
Paris, 7 ( ö.R) - Almany&daki de

~iklikler Fransız gazeteleri tarafından 

hal" alakn ile tef ir edilmektedir. B. 
Hitlerin bugün resme.n Alman ordusu· 
nün ve diplomasisinin başına geçtiği mÜ· 

cahede ediliyor. Bu karann saiklerine 
gelince: «PopulaireD sosyaliat gazetesi 
bir monaqist ıuik~ıb teşebbüsünün bu
na sebep oldııiu rivayetine inanmamak-. 
tadır. Fakat belli ki Ra:nver içinde bir 
ı,omplo vardı, bile denilemez. Nasyo· 
rcl • sosyalist partisi tarafından tensip 
edilen ban tedbirlere ordunun mukave
m8t gösterdiği ıüphesiz olmakla beraber 
bu bir komplo teklini aJmr.m~tır. Ya
ni Rayıver Hitlere baı kaldınnam~lır. 
Bn hareket partinin bazı ;cflerinin arzti. 
au üzerine yapılmqtır. Bunlar ordu fef
lerinden banlannı nasyonal - so~yali-ı

me kafi derecede bağlı, kafi derecede 
becerikli bulnuyorlardı. Ve iktidarsa te
lakki ettikleri bazı unsurlardruı orduyu 
temiile:meyi )ilzumlu cörmÜflerdir. 

cOeuvYeJı gazetesine göre ~ B. Hit
ler Alınan eftinı harbiyesinde Rm ta· 
raftan, ıtalyan taraftan, Japon tanı!ta
n un~urlardan kurtulmak istemqtir. Bir 
nokta mühimdir: Almanya adirleri bun. 
dan sonra siyasi itlere karqmıyarak ve
rilen direktifleri tatbiJce memur olacik-
)ardır. Bunun neticesinin ne olacağını 

ıimdiden tahmin etmek lmkansıı.dır. 
1UKAÇEVSKI VE BLOMBERG 

1 o s 1 a arşı 

gaze .e e ı ra koya 
a ••• e k 

ı. rn(ınd n brıtı nl n Albu Jngıliz 'rıpt•ru murcıtebaıından kurtnnlanlar kaynlıl lnrn çıkarılıyor 

Lo C--.:ı, 7 ( ö. , ) - Hm::iye nazın' dığı:ıı cö~terecck mahiyette değilse de diğer be~ %J1'blı Akdeniz filosunun illııı-" 
1 B. Eden 11 dMi:ıde \ :lz.İydi., son inki-ı b:ı iki b .. dise bil~aca ,"ahim telaldti edil- hıu· nenevralarmda hlızır bulunmak ~ 
pf1 hru.kınd.:. bu cl.ş::.m ev m lıamarn- mcktcdir. Bu aebe;:lc fngiliz hüXümeti re hareket etmiflcr ve Cebelüttank• ,,.,, 
s:n<la bc• anııtt11 bu!an~ctı•ttır. Bu inki- 1 ı;eneral Frnn.ltoya 19n derece şiddetli bir sıl olmuılardır. 
!!lf h · i ~ :r tnhtelbıı.hir, di ~eri t:r fay- : nota göndcrmcf;e lünım görmiif olup Londra, 7 ( A.A) - Sunday T~ 

f 

yere t .. ·afmd.. iki hıgi1'2 va.pımmun b:l- bun\..rn bu cll~hi celse~c okunacağı gazetesi tngiltercni.., İngiliz - italyan ~· 
tınlma•ı ' f b ·yre ltrndini gö:tu-ı tnhrnin cdilmcl•tedi:. Akdeni:ıdc deni-, nasebatmda s lalı husule getirmek . ;il• 

• ,, • "" rne:rtctl· . Hıtri::iye r-uın Akdcnizde ta·ı- :altı ve hnva taarnıılan.."lm önünü almak sadiyJe }cniden gcyretler sarfetıne!1 

~ ~ J.,;f'.:.. ~· telbahi lcrle \e ayyarelcrlc korsa.-.1 ki için tatbik edileeek teclbuler hakkında timalinden bahsetmektedir. ,oJil 

«Meseli Marqal Tul&açevskinin ma· 
rqııl Blombergle görüımesini veya te
ma!ta ohnumı Stalin kabul etmemipe, 
bu Stalin ve Hitlerin yann bizzat kendi 
ıaralannda teması reddedecclderi demel< 
değildir. Eier bal böyle İse Almanyada 
husule gelen değt,ikliğln emniyet veri
ci olrmktan ziyade cndqe verici bir ma
hiyette olduğu ,a priori> iddia edile-

• ı.t J~~ ~~~ fonliyelinİ:l ycO:..Jc::ı arlmr lrt olmıwna Londra ve Pariıı ve Roma ar~ında mÜ· Bu gazete 1talyamn Nyon kont 
-.... .-r-.._-..:•_.:.. :ıt - ', ....uıu~ L 1 L:ıı.qı r.hnacak tcdh0 lerde!l baluedecek- zakereler cere}an etmektedir. devriyelerinin takviyesi için lngiltere .,. 

Almanynd kı dc:"ği ıktı·i buyuk heyce. n la takıp f"dcn Parisın lın,adan göriınu~ · ıf·. Hükümet Akdeniz bsh:i kumandan- Londra, (A.A) - Rcy~e...Jn ogren- rafından yapılan teklifi kabulde ıO:t~ 

mez. 

lığına müclafaıı tedbirleri hakkında emi·- diğine göre nazırlar heyeti toplantısında m~ olduğu sili-atin Londrada çok iyı. 
lae.mıılan cyku h:ılind.,dir. Onu rneyda- de göstcrdiklffi ataletten m~mnun ol- le: ı::öndenr.iş ve bunlann vadesiz tnt-1 Almnny dal.i vaziyet tdk edilmem~, intiba tevlit etıtÜ§ ve ispanya ~lerİ"' 
na çıkrumalc, enerjik bir icklc sokmı:.k mıyan Mussolini t rafından yapılan t:a· ı bikini c.::ı:-etm" ,ti-. He:- ne kadar iki 1n-/ rnüuıkereler Akdenizdtki kor«anlık me- l:demi müdahııle aİyaııcti aabıısınd• P' 
lazımdır. yikin bir neticeııidir. r;i'iz. ticr.ret vnpun."llun tahribi Nyon ır.u- selesine inhisar etmÇti•. ha geniı bir meaai birliği yapıJmasl )ti' 

SAHNE AYDINLANIYOR AMERiKANIN BUYUK ALAKASI AMER KADAKI ALMAN ELÇtS1NtN ahedesilc önüne geçilmdr. utcn~ ohınl Lo.ndra, 7 (ö.R) - An yurd filo- ıusunda ümitler uyandınnıı oldui'J"" 
«Ue Nouvelle:a gazeteıi de vaziyeti Vqinı;ton, 6 (A.A) - Snli.hiyettnr NUTKU jtcrs:lnlı!> lıarckctlcrinin yeniden cruıhın- zunun em!ral r:emi,j «NelsonD z.ırhlııiyle yazmaktadır. 

kısaca talalil ettikten aonra: ttSahne ıim- bir menbauan üğre:ııldiiine göre bari- Filadelfiya, 6 ( A.A) - Almanya se-
1 

- -

;:, a~::~~:nl~~o:·~ı:e ~=:; ;t~ı~ı~;e~ü:~~~:n:ı~k:u~;:b.:~ ~~: =:~a~~::: ~~~~~~~ ::~::r,~;ab:~::ıTayy eve top ateş·ı· altındd 
v~ manevi metanetimi'Zi kırmak ınuı de- mcktedir. Nezaret bu değiıiklikle:-in Ro- tuk soylemı, ve hamuınt' teıahurata nın-, P 
ğildir. Her vd:itten s.iyade §İmdi eğil- ma - Berlin mihverini ku,,'Vetlendirrnek ruz kalml§tır. Sefir nutkunda Almanya-
mez bir ruha ihtiyacımız vardır. Rayı- maksadiylc ynpıldığım ı.•e iki milletin nın dünya pİycsalanna daha serbest bir 

ver ıimdi Führer tarafından idare edi- bütün dünyada hıkip ettikld siyaıi fa- ıekilde ~ebilmck hakkını İstemekle be-
1 y b b d 

len, doğrudan doğruya onun hizmetine ali yetin artması için bir hareket noktası raber .aiyas·i· ~~h daha ç~k adale~ ve an- ı· ne k a ı 1 ve ç etı• n 1° r og"" u şm a ol ı1 
çalıpn bir kuvvet olmupur. Ve akla fÖY· olabileceğini tahmin etmektedir. Bu de- la)'lf ıstechgını k ydctmı~ ve Hıtler la· a 
le bir sual gelmektedir: Ka11ıhluız ola- ğqikliklerin ilk te3İri Amerika hül&üme- rafından vetilen kararlımn siyıısi bir de-
rak Almanyanm mukadderatına timdi tini cenubi Amerikaya n'"fuz etmeğe ça- ğqiklik de·il qhaı arRsında bir deRik-

tamamen hikim olan B. Bitler acaba l1J4n ltalyan ve Almanlann bu hareket- lik huıule getİnnİJ olduğunu söylerniJ- Asi 1 er k a Ol yon J ar içinde kaçan k ad l n ve çocuk la r ı 
«Mein Kampf:ıı kitabında ileri sürdüğü lerine karıı daha müteyakkız bulunma- tir. 

;:~:~: :~::' F::.:;:"~erk=~~ ğa ;~:e:t~;:fı:1;::ki:~az edilen karar- uı~:;;eb:.;~~n~üt~:c!':r;~~:;~~ ı;::: ITıİtra)yÖz yaylım ateşine tutarak İnsafsızca Öldürdü)ef 
aralarında birlqmelerini emretmekte- lar burada iki şekilde tefsir edilmekte- rar ittihaz edebilmektedir. Devletle or- Barıelon, 7 ( ö.R) - Milli müdafaıı B. VANDERVELDENiN tSPANY AYA Y ARDl~ı::. 
dir. dir. Bu değiıiklilr.ler ve Şaht aynldıldan du arasında bir anlafınamazlık olabilir-,ne:ıareti bildiriyor: Şek ordusunda dün MADRID SEYAHATi Roma, 7 (ö.R) - Paristen bild f'-

.Journab akademi ôusmdan Abel şonra harici, iktwıdi veya dini siyaset se bükümete luıqı müsellab bir ,mtllUÜe- kuandığu?ıız muvaffakıyet devam ede- Mad.;d, 7 ( ö.R) _ Madridc celmi, yor: cAction Français"» gueteıirıe 
Bonnard bu birleımeyi mümkün aa.yıyor. aahalarında muhtelif ıekillerde tecelli ı fet mevcut değildir. Ordu siyasetle uğ- memiıtir. Dün kazandı~ımız mevkii ıid- olan Belçika amele pnrtid reisi B. Van· re Çekoslovakya, lngiltere ve frıa;; 
Bu birlqmenin hangi esas üerindıe ola- eden muhalefeti yok etmek rnaksadiyle rqma:ı. detli bir mukabil hüeton kr.Jlısmda bu- dervelde buradan Eskuryal c.epbcsinc gi- dan İspanyol cümhJrİ}etçilcrine. J' 
cağını birçok Franswar takdir ediyorlar. tiddet kullanılmadan yapılmıı bir ta.fi- Sefirin nutlr.unu söylediği otelin önün- gün tekrar kaybettik. Birçok bombardı· derek Fransız • Belçikalı gönüllüler ta- gönderilmesine devam cdilmelded.: ., 
Her partide namuslu Fraruız.lar ~ardır. yeden ibarettir. Ve birkaç zarnandanbe- de nümayi, yapan naziler aüratle dağı· man tayyarelerinin himayesi altında bu· lrahndan tutulan kısımlan gezrnİJtİr. aevkiyat Fransa tarikiyle yapd"'8 r-1' 
Bunlar anlaımağa hazırdırlar. Fakat an- ri Almanlann bilhassa ispanya itlerin- tılnutlardır. Junan dü;man tarafından çok ıiddetli Madride döniitünde B. Vandervelde •u harp malzemesi bunıda.n Katalo" 

ha edil • • 1 ,. -!..."1md&ted0 

Amerika lngiltere 

""' . Japonya 
Bahri 

verecegı 

Fransa notalarına 

cevabı 
gjz)i 

hazırlıyor 
tutuyor 

~ mqür. beyanatta bulunmuştur: cFaıist ordusu- g'qU.. ır. -5 JJI" 
Ajenta nuntalc.aaındaki kıt'a1aruna nun bütün hücumlannm bir kayaya çar- Salamanka, 6 (A.A) - Unı ,. 

erkanı harbiye tarafından evvelden bil- .b ..... d kırıl .... bild··· rarg&htan bildirildijine göre T~..: tı" 
dirilen mevkilere nium dahilinde çekil- pümhar gı ~ onunde haka~gındı 1 .'gım takasında Franko kıt'alan ıiddcP" ..J 

. 1~..ı· c unyet or usu •m a nıa umal L - - ----'.... .. __ ,_. __ ,.... r· 
mi§ ıı:ruır. Alfandra mmtakaamda diifma- topçu ~ıgını mutCN11p t.....--- __Jj 

il . har ı . ü' d d nılm tur c·· sahibi idim ve bu ziyaretlerimde beni . l d" T 'dd . kart......-nm en e•e • u ut . um- .. .. . . 11Uf er ır. aarruınm tı etı ..,. 
h • t t l . d " il .• hayrete duturecel& yenilikler lceıfedece- .. b • '"ıt'-' • ~ ~ unye ayyare en ~man mevı: ennı fafU1UI cum unyet • ftlUI cep......-,..-
bombaJamlflar n mitralyöz ate,i akma iimi belJemiyordwn. Fakat beni bayre- ı:ı yerlerinden 8 • 10 kilometre -..# 
alm11lardır. Dütmanm bir &vcı tayyaresi te dÜ§üren bir ıey vudır yine: Bu da üı:ere ceman 30 kilometre J&adıar ıc- ~., 
daıürüJmü,tür. böyle prtlar Altında Madridde nomial mitlerdir. Franko kıt'alan 16 ..... ~ ~· 

bayatın devam edebilmesidir. Bu M>n de- 40 tane kadar dü,man menÜ İflJ 
ye neznretindıeki değiflklikler üzerine 
n::::arc! emrine clınmq olan Alman:-ı:
nm Tokyo ıe!iri b~dan Berline hare-

rece takdire değer bir kahramanlık or- mitlerdir. ~ 

ncğidir. D Sierra Palamera tamamiyle P' ti• 
Silaman!ta, 7 ( ö.R) - Bazı lut'ııla- cdilı,ıiJ ve çok miktarda esir al__., 

ke• ctmi;.tir. 
~nsbny, 7 (ö.R) - Japon 1 uvvet-

1 rİ Çir.li! :-b ~!ddct!i n~:ıve:netinc 

rmu: Albambra mmt~kasmda 20 kilo-
metre kads.r ilerl:m4lcrdir. Dü m.'"ından 

250 esir nlmdı. Bu mahn:-el:ede ıiddetle 
mulmvemct etm·~ olan ciü~m n harp saJı. 
nC!inde 303 ce .. et te:-ketti. Kuvv tleri-l 

r:ı. men r çil kör,ezim!eki Monkov is
tihkMnmı )i cr.iclen i~"ale maı.-affok ol-

rn ,1 nlı·. alı iki top, bir m0trı:ılyöz., bi:çolı tüfenl 
To!ıyo, 7 (A.A) - Hariciye n~-eti ve m-kindi tJfonk :c.-ntettilcr. 

r:-r.ur.a ctz r3ylcr.ıcğc ı:::.!.ahiyetter bir StVtL HALKIN BOMBARDIMANI 
~t hr:lf.r.dan lngil~cre ve Arncrikamn 
vc:nni1 clc!ddnn n::>talaro müteallik bu- Pn.-is, 7 (ö.R) - lııpanyadan eden 
l:ıt'..an bir beynnatta bilbass:ı fÖ) le de- haberle: Nasyonalist tayyarde in r.ivil 
nilmekted· : ahaliye luır§ı yenid n öldürüet.i hücum

Japonyn ~d mi tehd
0

t ve ade:ni le- larını gösteriyor. Sidra ıehri bu sabah 

Doyçland 
Kruvazörüni.itı ti 

Portekiz seyaha 
-o- ~~ 

Llzbon, 7 ( ö.R ) .-·ki ~: 

ri procramı bildirmekten Ltbk~ etme- c:ıvü:z Ul3 istinat eden bir teklifi da- saat 9 da bombardıman edilmi tir. Nas-
Tc yo, 7 (ö.R) - «Nişi NiJi> cıı· ki İmparatorbğun emniyeti mülahazası sinin, Japony nın ıngiltere, Fransa ve inuı tetkike i~dcdir. Japonyc l?ıllih .... yonalist tayyareler 60 kadar bombn at

•zetesini:ı bldirdigine göre bahriye ve Japon bahri programı hillmd haber Amerik:ı tarafından notalarında tcsbit zırda 43.000 tonluk gemiler inpsı malı:- nllflar ve müthiş hasarnta ıebep olmuş-

«Doyçland» kruvazörü ıle 1 11eti1)1 
telbahirin hareketi münale Ji1' 
Portekiz gazetelerinde Al'?"~,: ::. 
nanmaıı lehinde harareth uıı" P-

çıkmıı ve Portekiz donanP1aı ~ 
h,...;,.~e nezaretleri lngiliz - F-~-·- - ~ ·· "t d ~ild0 B nl b dil h d d ·· -1- • ' • -·-ı ... "ermcge musaı eg ır. unu a era· e en u t u lecavu": elmuıo myetm'"e aadiyle pli:nbr hazırlamaktndır. Bilakis lnrdır. Şimdiden S ölü ve 30 yaralı kay-
Amerikan r.ot~uu verllecek ccv:ı!nn her bu program diğer devletler için bir olduğuna deli.lef edcmiyeceğin! yaımak- Japon milleti diğer denizci devletJerb dediliyor. Tayyareler alçağa inerek ka-
tahriri için birlillte ça.l~maktadırlar. tehdit tqkil edecek mahiyette defildir.» tadırlar. timdiden wiJı yarıtma sirifmİf olduk- du:ılan l'..Jdetmekte olan kc..'llyonlara 

Ba ce.apta ıu nokta kaydedilecektir «Nİfi Niti> ve «Omirİ;o pzeteleri ı..Jı. Tokyo, 7 (ö.R) - Almanya harici. lannı pek ili anlanuata-. brp mİtralyÖ• aleti a(IDlflardU'. 

ziyaret münaıebetiy!e. _J\~~~ 
nanmasına ıempatııını ... g bil""
olmaktan memnun olduğU 
mittir. 


