
' YlRMt sEK.tztNct YIL 
No: 7176 

SALI 
27 

Birinci :Kinun 988 

\.------./ Her ıihı oalıahlan (l:ı:alr) de çıkar alyu l cazetecllr Teı.t.. ı 1778 NtJSBASI BERYERDE ş K~r 

Fransız 
Başvekil Edvar Daladiye ge
lecek Pazar Tun us seyaha

tine çıkıyor 
'--~--~~-~~~~~~~~ 

Milli Şef, Parti Genel Riyasetine Se. i i 
lnönü, Milletin Ruhunu Aydınlatacak Bir Nutuk Verdi 

Partimizin değişmez genel başkanı Milli Şefimiz 
ismet lnönünün dünkü mühim nutukları 

Hükiimetimizin 
başllca temel 

jretlerine ve 
Vaıif 
' 

aliyetine 
a kinşiki· 
etınektir 

lmış değil artmıştır 

Mazıni 
tarafla 

haritaları iç·nde geç kaim 
mızı sür'a le tamamlıyacau 

hur İsmet İnön C. H . P 
bugün öğleden aoJını Ü 
züiiinün gen 1 hatluınlı 
!ünü müteakip riyuet 

sonra bur*da ve dijer 
li müc eleden -

:.,Plaııtiaı senelik 
ilduğuna dik· 

z.•t:::=t:=z•=:ttt:z:-·: -·-:z·- ••"'•"":'•: ·- ·- ·-·-·-·-·-=:-=--·-·-·-·-·-·-·-

a..wtı<urd (lzmir) Şemseddin Cüaltay (Sı· 

•Jll ... • Kars) Ali Saip Unavaf (Urfa) 

· uru/tayı, 
C. Bayar 

ekilimiz. B. 
söylevle açtı 

lnönü; genel ha 
sekreterli" 

ekilliğine Celal Bayarı, genel 
ik Saydamı tayin buyur

Hatipler ıöz 
tek bir kal 

duıar. yönkurul seçildi 

ürk milletinin lnönü.n 
Oftlti'k toplonJıfını, refah, sa 

e y'ii.rümete devam ede 

,,_,_n n kurul 
eliğine st 
çilenler 

Ankara, 26 (Te 
lefonla) - Ku
rultayda, :Milli 
Şef İnönünün s" 
levi~i müt 

n 
baş .• 

iğine ta 
yuruldu~u

ildirdikten son 
ra, Parti Genyön 

.,.tllı'f'Eerine namzedleri bil
ıljlll~d~~ı?_'! bu namzedi er ittifakla se. 

Devamı 3 üncü sahifede -

mum! reis vekili sıfatile başbakan-
lık makamını işgal ederek yoklama 
yapılacağını söyledi. En genç iki de. 
leıre Etem Menderes (Aydın) :\1itat 
Türkoğlu (İçel) katip yerine geçti-

i etrafında 
el yolunda. 

üz ettirdiler 

iBitirdi 
2 - Genyön kurulun seçilmesidir. 
l\fuhterem arkadaşlarım, 
Atatürk en karanlık günlerde mil

letin kara bahtına hadiselerin şaha 
kalkmış akur savletine kaya gibi 
göğüs vermiş Ulu bir milleti öz ben
liğinde toplıyarak bugünkü, büyük 
her gün daha kuvvetli Tü · 
yaratmış, sev 
mıştır. O 
milletini 
Onun k 
yük 

çülebilir. 
ı ancak hü

r şeye kadir 
a •ılaşıla bilir. 

varlığı büyük 
Jetinin hayatı gibi ebedidir. 

ağlılıkta olduğu gibi onun eser· 
rine, emanetine, c;izdiği yola, ver

diği ideale bağlılıkta da tek kalbiz, 
- Devamı 6 ncı Sahifede -

Mıs r 
Ve Süveyş kanalı 

ler. Yoklama yapıldı. Bundan sonra ~ 

Celil Bayar kıaa nutuklarile Kurul
tayı açtı. 

a.rın başlıyor 
Başvekilin nutku: 
cArkadaşlar, 

Cumhuriyet Halk Partisinin usno
mal büyük Kurultayı açılmıştır. Par
timizin değişmez ırenel başkanı ve 
kurucusu Büyük Türk milletinin si-Anadolu 
nesinden yarattığı müşahhas ideali f 
ve kurtancıaı Kemal Atatürk, mille-
tinin sonsuz varlığına, ebedi şuuruna Mmr batvekili Mahmud paşa 
intikal etmiş bulunuyor. Fevkalade Paris, 26 (Radyo) - Mısır ga· 

SUS romanı veri• toplantımızın sebebi bu vaziyetin zeteleri; lngiliz Başvekili Nevi! 
Parti tüzüğünde süratle yapılmasını Cemberlayn ile Hariciye nazırı Lord 

Yor. yarın zaruri kıldıjfı tadilO.tı görüşmektir. Halifaksın Roma seyahatlerinde Sü-

Size enfes bir ca· 

1 
Müzakere ruznamemiz: veyş kanalı etrafında müzakere ka· 

OkUyUDUZ! 1 - Tüzüğün genel başkan inti- pısı açmalarını iyi karşılamamışlar· 
l .. .!:.!~:!!:!:!~:!!,.!;~:!!~~=;.:.!;,,,!:;:,::.!!!:;;;!!_,!.!~!:.!:::.:::!.:.:.::.~.;;;;;;;.::,::;.::=;.:.:::,:;.:~:::~:;;;; • ...Jl 'l.. _____ .::.., ______ _ , habatına aid maddelerinin tadili. - Devamı 3 ncü Sahifede -
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~lfllüır DııöOü lntc§lb rO~ırü- l14 
Şüpheli ölün\ 

Çiı ! erin muvaff aki
yt ,tleri devamdadır! 

~--=;;;;;;;..-=;;;....;.-;~-----;.;;;;o..-==-:;;m;;;....;;;;;:..;~----~~--;;;;;;.-·~ 

yaşında bir kız yumurta 
yidikten sonra öldü 

Japonlar Kantona cekilmektedirler 
• 

Bir hurpte 2 bin, diğerinde bin maktu. 

• 
menın catı na-, 

hiyesinde bir cinayet 
Düğün evinden kovulan Nail, gelinin 
babasını bıçakla öldürdü ve yakalandı 

İlkokul öğret -
menleri 

Maaşlarını umumi büdce· 
den alacaklar 

İlk okul öğretmenleri kadrolarının. 
ilk tedri:;at mUfettişlerine geçen yıl 

yapıldığı gibi umumi Lütçcye alııı:ıca. 
ğı ve maa~larının umuf.li Liitçeden ve. 

Çe~nıe kazasının Alaçatı nahiyesin- çırılmıştı. 'adettin tutulmuş. m:ıhkP-. rileceği haber alınmıştır. Bu •ayecle 
e Tokoglu mahalle,<ındc Lir cina\ et meve verilmiş ve lıu kız kaçırma va· ·ı• , '-üt 1 · d "h' b' "k verdiler. Hastalık ve kıtlık ta başlamıştır 

Kahr:ımanlar mahalle•inde Emin 
bey sokağında 1 O numaralı evde 
~üphel bir ölüm vak'a<ı olmuştur. 

Rasim kızı 14 yaşlarında Şehriban, 
yumurta pişirer~k yimiş, ha"talan
ıııı~ ve lıir miiclclet sonra ölmüştür. 

Bu ~üheli öHim tahkikatına müddei
umumi muavini B. Ce\·ad Özpay ta
r:ıfından el konmuş, yapılan tahki
katta kızın ölümünü icap ettirecek 
h'~lıir hal göı·ülmemistir. Bunun üze
ı·iuc otop<iye lüzum gösterilmiş. mild
ieiumun1i muavininin önlinde hasta

hane dahiliye ıııliteha,~ısı B. Celiil 
Yarkın ve hükumet doktoru B. Esad 

. · · vı aye. u çe erın en mu ım ır nı · 
olmu,tur. Evvelkı gün •aat 17,30 da ka"ınııı şahidi sıfatile Nail Karakan k ld 1 1 k 'd t k t · · 

Ho'I" Kong 26 (R d ) h 1 · · · t "! ·ı a v a ırı mış o uca ve varı a ı ·ı vı. "' . . a yo - ay şe ırının nızıye ı, mu tecı erın lhıvud oglu Has:ın Belkıran, kızı Ha- da mahkemede dinlenmişti. Kızın ba-
1
, ti d b 

1 Çı·n A"ansı ı ·ıd· . . 'k t kt l d d' . . . . .. ye er e ıızı zaman ar maa• ieiıı il . t ı rı ı·ıntl·ııı \"ıpıl"n otoµ . 

1 

l uı ırıyor: gıttı çe arma a o ınasın an en ı- tıcenın dUgGnUne dııvet"'z gıden :Meh- bası Hasan Belkıran, mahkemede kı- .• ., ' angı a ·a a • . • ~ <ı· 

Çin kıt'a! rı, Ku ntong cepheıi fcii bir ~C'kil almıttır. Çünkii bu mül· nıeıl oğlu 17 yn ıııla Nail Kal'akonu ıı aleyhinde şahitlik yaptığını zannet. zahmet çeken Ö&Tetmenler el~ maaş - de Şehl'ibanın dahill azasıııda mü
nin doğu.unda mühim muvaffıı.kı· t~cilerin ia .. !erini temi_n etm<'k dügün e\'indeıı kovmuş, bu yüzden Hı.ı. tiği Naile fena halde içerlemiş oldu- lıırını her ayın başında alalıılecekler- lıim tııgyirler \'C akciğerlerinde kan 
yetlor <'ide etmi !erdir. Bu cephede mümkün olamamaktadır. ianeye ih- ,an ye Nüil arasında ~aı-şıda l<ah\'e- ğu için onu Sadettin ile kızı Hatice_ dir. Vililyetler biitçelerinde fazla ka.ltopladığı, kııraciğerinin fazla büyü
Stratejik 5 kıt'a, Çinlilerin eline ııeç- tiyaçları büyüktür. Matbuat, bu nok- !er önünde kavğa olıııu~. Nail bıçakla nin dtiğününe davet etmemişti. Haga. lacak varidatla birçok işler ele lıaş~-ı düğ.° ~-ü.rülmüştüı-. B_u hali~, ~ızın 
mis, 2000 Japon askeri telef olmuş- taı nazarı ortaya atmakla beraber Huanı müt,addid yerlerinden yaralı- nııı bu husumeti, düğün günü ansızın ı·ılacaktır. Maamafıh, bu hususta vı -

1 
geçırdıgı ırrıp hastalıgından ılerı gel

tur. Mühim miktarda harp malzeme- henüz t,.dbir alınmamı tır. Bu açık )'arak öldürmü§tUr. Maktul Ha an düğün evine gelen Naili görünce ta _ lilyete henüz resmen emir gelmemiş- 1 diği neticesine varılmış, zehirlenme 
ıi de Çinlilere geçmiştir. Japon as- şehre mülteci akını devamdadır. Ko- 65 yaşındadır. Kavranın aebebi de fU- z'elenmiş ve onu ağır sözlerle evden dı- tir. olmadığı anlaşılmıştır. 
k~rieri, acele Kantona dojiru çekil- leradan sonra tchirde çiçek hastalığı dur: şarı çıkarmıştır. 
mektedirler. salgın ~e.kli~i almııtır. Son iki ay- Bundan bir müddet evvel Huanın kı- Katil, kanlı bıçağı ile yakalanmış-

ç. k 1 • N . dan~rı ımtıyaz mıntakasında 1 000 zı Hatice, ayni nahiyede oturan Sa - tır. Cinayet tahkikatına Çeşme adli-
ın ııvvet en. an§Onın ıma· d f 1 · k k' .. ··ı ·· .. d t ı d d · 

l
. d H • ah ,_. en aza çıçe va aoı goru muştur. e t n a ın a bır renç tarafından ka- yesince el konmuştur. 
ın e Of ırmagı ' sındaıu Japon Haıtalık, a ı olanlarla olmıyanlarda 
aıkerlerine baskın tertip etmişlerdir. ayni ni bette vak'alar ııöstermekte-
1000 Japon askeri ölmüştür. Bu dir. Yalnız asılananlar arasında ö
baskın Nan1anın müdafaası nokta- !enler yoktur." 
sından mühim muvaffakıyetler te- Sıhhiye teıkilatı tarafından gün
rnin etmiştir. Orta Çinde bulunan de aşılananların miktarı 40.000 den 
Japon kuvvetlerile Çin kuvvetleri fazladır. 
araıınde da harpler olmaktadır. Pariı, 26 (R dyo) - Çin - Ja· 

Gelenler, gidenler 
Balıkesir mebusu B. Hacim Mu-

... hiddin Çarıklı, Çanakkale mebusu -
Şarap istihlaki 

ve ihracı 
Birlik, şarap fabrikaları 

kuracak 

B. Mustafa Bengisu, Ziraat Vekaleti 
bahçeler mUtehassısı B. Vasü, vilayet 
ziraat müdürü B. R fet Diker, ziraat 
kongresi Murahhagı B. Iskender Oz-

Noel yortusu 
Avrupa da neş' eli geçti. in-
gilterede karlar yüzünden 
kır eğlenceleri az oldu 

Londra, 26 (Radyo) - :l':oel yor - su, bütun Fr;:ın_ada iyi geçmiştir. Ha-
Yaşova cenubunda müteaddid pon harbinin ba lan ıcından şimdi 

Japon harp gemileri ile nakliye va- ye kadar Japonlardan 47 bin kisinin 
purları bulunmaktadır. öldüğü söyleniyor. Çinlilerin ~yia f>atış kooperatifleri Lirliğinin !\fa- şaşa! Ankarnya gitmiş, Ödemiş iş tusu, lngilterede stlkftnet ve neşe ile vnnın son derece Roğuk olması yüzün-

Şanghay, 26 (Radyo) - $anıı- tı, 822 bindir. ııisn merkezinde in a ettirdiği şarap banka ı müdürü B. Yaıar Ödemiş- geçmiştir. Yalnız, bugün de olduğu den kır eğlenceleri zevkaiz olmuştur. 
fabrikası önümüzdaki yıl faaliyete ge- ten .• Ianisa osmanlı bankası müdü- d gibi, salıahtan akşama kadar yağan Bugün de mütenıa iyen kar yai • 

1 Ş cdJ
. [8 çec,ktir. Bu fabrika 10 milyon litre rü B. Riza Kamil 1.Ianisadnn şehrimi-

QJJ n a rn t::) lUI n cdJ a in 1 . t'h 1 d k lı 1 karlar yüzünden teferrüç mahallerine mıştır. a ı::ı ,ıırap ıs ı sa e ece - üyilklükte o a.. ze geJmjş)erdir. 
caktır. Birlik kooperatifler merkezle. gidanler pek az olmuştur. Brübel, 2G (RadyoT - Noel yor-

. • _ . riıııle bir şarap fabrikaoı yaptıracak- Dün gece yUz binlerce Hindi, mısır tusu iyi geçmi~tir. Kllisalar sabaha 
Romatizmayı altınla 

tedavi 
ııık;ıh g_unü_ . org ç_aıd_ ıı:tmanıışla_rılır. lır. 940 sene.<inde Salihlı', Alaşehı'ı•, Dr. Yusuf Vamık 1 d k k 1 t 
H - tavuğu, ördek vesaire yinmiştir. Be- rn ar açı a mış ır. 
albukı, kılısedekı nıkah merasımln- Menemen, Urlıı ve Turgutluda birer B ı· 26 (R d ) N 1 t 

el k 1 Jd b Jediye, iki gün sonra bunların blfın - er ın, a yo - oe yor u. 
e orıc çalınması am·J:ırd:ınberi de- şnraphane kuracak, bir taraftan da - Bir aç günden beri stanbu a u- d kt' •u, çok neşeli geçmiştir. Havanın çok 

Bazı İngiliz doktorları romatiz- v~m ~den bi_r _adettir, şimdiye. kadar hllde fazla şarap istihlaki için çalışı- Junan diş tabibi Yusuf Vamık Gergin, çosunu nefre ece ır. •oğuk olmıı.ına raimen herkes etlen. 
mayı altınla tedayl etme]c usu!Unti h_ıç_ lıır lnıı:ılızııı aklına. b~ kaıde ha- lırken ihracata da ehemmiyet verile- ~ehrimize dönmüş ve eskisi gibi has· Yann yapılması mukarrer maçlar, miştir. 
bulmu,ıardır. 50 muhtelif ha ta üze. rıcıne çıkmak ıı:elmemıştır. cektir. htanbulda olduğu gibi birlik talannı Beyler soka.tındaki muaye- kar yüzilnden ıı:eri kalmıştır. Hitler, Noel yortusunu malikinealn-
rinde yapılan tecil belerin çok iyi ne- 1.Iister V_iktor Kers ile ıı:enç nişan- Ankuada da bir satış mağazası aça: nehanesinde tedavi ve muayeneye Paris, 26 (Radyo) _ Noel yortu- de geçirmiştir. 
tlcıler verdiiiııi bildiriyor. hsı ll:ı Don~ Snov: caklır. batlamıştır. · 

Bu tedaYide altın, bir milh olarak - Evlenirken çalgıya ne lüzum ••••••-••• •••• 
lıaııtanın vCicuduna şınnıı:a edilmek· v:ır demişlerdir .• '!kah merasimi org 

tedlr ve bu uıulle tedavi edilen ha.s- çalmadan da olıır.. L 81 d k • 
talık cromatvid al'tritis• denilen ve Onların bu şekildeki kararlarına eon um, emo rası-
ma!~alların iltihabından ileri gelen amil olan n ıl şey, tasarruf duşilnce-

romatizmaılır. Bu şekllıle tedavi edi- sidir. Ç nkil kilisede. nikah merasi- le ı•n bı•rleşmesı•nı• 
len 50 ha adan 42 si ıı::ıyet çabuk mi yapılanlardan arrıca orır masrafı 
iyi olmuş, 4 ün hastalığı azalmış, yal- alınır. 

nız ik.ı.tıı iyi olamamıştır. Bu mi alin daha bir çok yeni evle· tavsı·y·e edı•yor 
Al . p, • • L . nenler tarafından tııklid olunacağı manya, QTl$l, on :ı:annedilh·or 

dra ve Nevyorku hu- Konu~a~cigarakutusu •• • . • 
dutları içine almış! Birçok yeni icatlar, her şeyin ko- Bugun Fransayı tehdıt eden tehlıke· 
t· alyanın Kor ik • Tunug ve Ni i nuşacağı, bütun eşyalann dile gele- • M •• • d 

Frs dan latem i gilrıün siyasi me- ceği bir devre yaklaştıtımızı göste- lerın, Unlh konuşma arın an 50llfa 

:"~u~It~:~ım ey~ :~·d::k~a~~i~::~ :~·::·~t~~~~~e ~::::~· t:~:~:e~:e~ belirdiği iddia olunuyor 
Paris, 26 (Rnrlyo)-Soc~·afüt partisi azadan Polfor da bir takrir vermiş, 
dare heyeti, konıı ·e halinde tor11ıın- totaliter devletlere karşı mülayim 

Irak kabinesi değişti 
Yeni kabineyi, Nııri Said paşa teş

kil etmiş, Dah·liye ve Milli Mü
dafaaya da Taha paşa getirilmiştir. 
Belgrad, 2G (Radyo)-Dün Irakta memur edilmiş, istişareltrine ba~hya

kabine buhranı baş göstermiştir. Bu- rıık kı'a bir z m da yeni kabineyi 
nun ebebi başvekil B.Cemil Elmas pa teşkil etmiştir. ': ri Said paşa, yeni 

. . kaLinede ba 'c hariciye nazırı 
şanın bazı hııreketlerındeıı doğan "1- olarak çalı~ara"' , 
yıut ıı:erginliktir. İki gün evvel :.ıı - .!illi ınUdafa::ı ,~ dahiEyc vekillik. 
11rdan ırelnıiş olan Nuri Said Paş:ı, !trinl de Tuh~ Ti: 'mı PllJJI deruh • 
kral tarafından yeni kabineyi teşkile te dm'ştir. 

gitmiş, Par13. Londnı ve 'evyorku den Ye bunun gibi daha bir çok ma

çoktan kendi htıdll l:ın i_ine almış- kinelerden sonra. şimdi yeni bir ~ey 
tır 1 daha icat edildiğini haLer alıyoruz: <lığı .Ion Rozda bugün de müzakere- davranılmasını teklif Ptmiştir. -------------- --------------

I 
Almanya buna, Çe '«!lovıı.kyadan Konıı~an cigara kutusu ... 

Artık evlerde, mi ııfire cig:;ra ik

mnştur. Çtıııkiı Pari~. L<>ndra, • 'ev- ram ederkeıı ~iz hiç bir ,ey •öylemi

york, Sildct arazisindeki üç küçük yetek iniz. Kutuyu uzatıp düğme•L 
köyün ismidir ve a•ıl bu ismi taşıyan ne b:ı. arak kapağını açtığınız zaman 
bilyUk ~ehirler gene Fran•a, İngilte- kutunun içinden bir. es çıkacak: 
re ve Amerikada bulunmaktadır.. _ Buyurun, Lir cigara alın! 

cıldıiı SQdet arazi~i ile muvıı.ffak ol-

Stldet arazi indeki o üç köye bu 
isimler çok evvelden verilmiş... Buıılıırın daha kOçOk ş.;killeri de 

vardır ki, tabaka gibi cepte ta ını
Eski danslar dirili· yor ,.e bundan da sokakta. gi tiğlniz 

erine devanı etmi.~tir. Biribirine zid olan bu iki takrir, 
Parti ba knnı Leon Blum; Fran- uzun münaknşalardan sonra reye 

·;anın, totaliter devletlere karşı ken- konmuş, Leon l) umun takriri on beş 
(lİ kuvvetini gösterme"i Hızım geldi- ,.e Polforunki de on bir rey almıştır. 
gini "üylemis ve bunun için bir tak- Leon Blum, müteakıben söz almış 
rir vermi•!ir. ve uzun lıir nutuk irad eylemiştir. 

Leon Blumun takririne mukabil - Devamı 3 ncü Sahifede -

Sındırgıdaki Facia 
yor mu? yerde arkadaşınıza cigara ikram ede-1------------------------------

bl.livor unuz Ko··yı·· Et~---m .llor şeyde olduğu gibi dansta ela · .... ':' 
eski modalann mı tekrar ortaya çık- Kulular lngilterede bizim para-

ve üç çocuğu diri diri 
yanıp kül o dular tılını ıöreceii:ı:? mızla 5 lira kadar l.ıir fiyatla satıl-

Bir .tati tik bunu haber vermekte- maktadır. 
Bnlıke iı-, (llll3u } - Sındırgının ra al>de"th neyi ~armı , ateş samanlı 

Qkul'ar açıldı l"ozlu küyiıntlt>, tüyler ürpertici bir ğa ve orallun da eve sirayet etmi~tir. 
_ . facia olın11 ; iiç çocuk ve babalaı·ı Bir odada yatan Etem Ye çocukları 

Girip h· :alıgının çog:ılması yf~ün diri diri yn,,mı !ardır. H"dise hak- biri üç, diğeri .ekiz, öbürü de on iki 

ransan ceva ı 

F ransuva Y onse, Ciyanoya no ayıı 
verdi. oma gazete eri, Italyaının 

Fransadan korkmadığını yazıyorlar 
Roma, 26 (Radro) - Fransız se- anlaşılamamıştır. 

firi Fransovn Ponse, bugıiı! hariciy~ Roma, 26 (Rııdyo) - İtalya gaze
nezaretine gelerek nazır !ton dCiyano leleri, Fran;a aleyhine şiddetli maka-

. t et • 19~- . d leler yazmaıc.a ıle.am edıyor. Bu ga-
yu zıyare mış ve v.) 

8'me.ın e zetel", Italyanın, Fransadan a la 
Lavalla Mus elini arasında imzalanıın koı·km dıiını ve iki tara! hangi.sinin 
muahe<leııin hükümsüz kaldığı hak; ·ıkuvvetli otdı.ıitJnun, ancak bir harp 
kında lt· lyanın nota,ına Gevap verm \'Ukuund ani ılabileceğini kaydedi
lir. :C.ı Ce\ııbın neden ibaret olduğ:u J'(lrlar. 

di ı-. lnıı:llterede, ıenç kızlann toplan
tı yeti olan m btelif klüp ve cemiyet
lerde en fazla cMavi Tuna~ cŞen 
dub ribi e ki va! !erin hoşa gittiği 
ve kızların bunlan modern va! !ere 
ter ih ettikleıi ıı:örulm ur. 

elen bir hafta m!iclde~le kap.1tılmı• o - kında <u tafsiliıt ,·erilmektedir: va larmclaki çocoklan ile birlikte --------------

Tecı1l beyi yapmış olan bir rnU3i
ki m a!Uminin öylediğ'ine göre, i~

tin !1Z bütlln genç lcTzl:ır musikid~n 
hoşlanmakt dır. Fakat, dans havala
rmdan bari~ olarak diğer mu,iki 

rlerinden de en çok klasik par
çaları sevdikleri görülmektedir. 

Evlenirken calgıya , 
lüzum var mı? 

İngilt,rede bir genç çift, memle
kırtln en kuvve ti :ınanelerinden bi
rinde lııkılAp y .ıpmış sayıl . orlar. 

22 ya ında bir genç olan guve)"İ 
Ut 19 ya11ndaki kansı, evlenirlıırkeı:ı, 

lan şehrim zdeki okallar. (tilnd n iti - Kozlu küyuııden Ali oğlu Etem, iri diri yanmıştır. 
lıaren ı.ıçılnıış. d~r.,Jere başlaıımı~tır. gece uyktıdan k lknrak &ir çıra yak- Ete ·n Ii:an.'1 !!:mine ve "kızları Ay· 
Orı.a okulları!& i'k dene .1:ızılı yok[:.. mı~ ve ajj{!e t boznıağa gitmi~tir. a gı.nı s&ndürmeğe koşan kom-
maları yapılacııktır. Etem, çırayı yanık oTarak abdestha. ~ular tarafından kurtarılmıştır. Fa.-

nede unutmuş \'e gelip yatmı. tır. cia, köyde d rin bir tees; r uyandır. 

Çekoslovakya 
Dahili vaziyeti henüz 

istikrar kesbetmedi 

Çıranın alevleri, bir müddet son- mıştır. 

Kont Saki Memel mes' ele i 
Berline ne zaman Kotas, 26 (Radyo) - Litvanya 

Prağ, 26 (Radyo) - Hariciye J k? 
nazırı Doktor Va!kopski'nin Berlln gi ece · Hariciye nazırı, Meme! me 'el . 
seyaliati, henüz tekarrur etmiş de- Budapeşte, 26 (Radyo) - Ma- hakkında Alman ricaliyle konuşm 
ğildir. Sebebi Çckos!ovakyada da caristan Hariciye nazırı Kont Saki- .. . . _ 

·ı... b 1 1 · 'k' · k" ı a. • d B ı· uzere Beılıne gıtmelr. arzusunu e<>• hili vaziyetin iııtiı..rar u mamış o - nın ı ıncı anunun J ın e er ıne 
muıdır. &idecej'İ ıöyleniyor. u.:.rmi tir. 

E 
• e rı 

az 

• e eylip ne 
baz mahal e eri 
a:rı da tamamen 

kısmen v 
sular 

altında kalmıştır 
Edırne. 26 (Hu•u•1) - Tunca fır~ca zayiat yoktur. S baokınına 

nehrınin taşması yüzünden şelırın uğrıyan mah<tlleleı-deki ~.alk, :z.abı
azı mahalleleri kısmen, bazıları da taca kurları nı.,tır. 

tamimen ıu altında kal~ıttu. Ni:ı.-I . - . 



Ö-IŞ-P-OL-lT-IK-A-, 

Rom'""nya' da kral, hü
kumet, Meclis ve Parti 

Romanya kralı majeste Karo], 
~ndraya, Berline ve Parise yaptı
tı seyahatten döner dönmez, meın-
~kctte yeni rejimin sağlamlaştırıl -
llıtaı ve sükun ve istikrarın temini i-

<ANADOLU) 

sO ."N :·'· HA a ·. E R · L "E R 
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Fransız Başvekili, gelecek pazar T u
n us seyahatine çıkıyor 

Çİn faaliyete geçmiştir. l\Jnlumdur ki E' J D 
~rtiler arasındaki siyasi mücadele avar aladiye, deniz tayyarelerinin de refakat edeceği bir 
"il dost memleketi anarsi icine nt -
llıı•tı. Ve bu nnarsiden i~tif~de eden harb gem is ile evveld Korsika adasına gidecektir 
tdernir cephe> isi~nli fasist teskilatı p · 2G <R ı ) k'I f' J' · ·· iji S. A •

1 
. . d k · . . arıı::. ,ne yo - Fransaııın dır. P,nş,·e ı -'· ı:ıladır~. bu sey~Jıa- zun mudılet konuşmuştur. nazırı jorj 1foııe ile de uzun miiddet 

• • 
1Y.a. sı P. a.rtı er ıç~n, emo rası ı- Tunus umumi \'alisi .l\I. L:ılJon lıu sa- tiıti bir torı1ito ile ''aJ>.0 c.0 k, toı1ı'to"·u ı } - ı k .ı ·• .. .ı ~rik Luboıı. nezaretten çıknrken konuşmuştur. 

tt' teJ~n; ıçın,. 1atta mem .~ :-.t "'.e bah l'aris<.' gelmiştir. Bu seyahatin se- tavvareln \'e Lir deniz f'I s ı·efakat 

C. H. P. 
- Baıtaraf ı 1 inci sahifede

çiJmittir. Yeni yönkurul azaları 
şunlardır: 

Recep Uras (Amasya), Mümtaz 
Ekmen (Ankara), Dr. Fikri Tüze 
(Erzurum), Nafi Atuf Knnzu (Er
zurum), Milnir Akkayn (Giıesun). 
Dr. Refik Saydam (İstanbul), l\Iuh 
lis Erkmen (Kütahya), Salfılı C'im
coz (İstanbul), Hasan Ali Yücel 
(t:lmir), Hrılil TUrkmen (Zongul
dak), Hüsnü Çakır (İzmir), Dr. 
Cemal Tuncn (Antalya). Cevdet 
Kerim lncednyı (St\'as). ŞUkrU Alt 
Öccl (İstnnbul), Rahmi Apak (Te
kirdnğ), Remzi Otirel (Gazimıtep) . 

Genel sekreter 'allık h d d b ..J k b d. · kt. ı 0 u knı·şılaştığı gazetecilere l.ıirknç söz Alakadar melıufil; Fransız bnşveki. 
"hı· ıçı ~ynı e~ece e ~J u ır hebi, Tunustu :ılıııııcak tertibat için e ec.:- · ır. 

ıke ~eklınde b~lıren demır ceph~ lı:iŞ\'ekille giirlişmektir. Pııri", ~G (ltnth-o) _ 'l'uııu umumi söylemiş ve b:ışvekilin Tunus seynhnti linin, ikinci kClnunnun birinden itiba. Ankara, 26 (Telefonla) _Bu· 
:e ~~tşı. krnl. tt'!clbır al~ak .mec?ur~- Başvekil E. I>ıılndb enin Korsika se vali~i Erik Laboı;, Lugiiıı IJ11~vekil \'e hakkında ynrın kiıt'i kurıır veriif;ce - ren Tunus seyııhatine başlıyncağını ve glinkii Paı·ti kongresihin çok iyi 
~etını hıs~e~tı. ~unu~1 u~erınedır kı, yahatinden sonra Tuııu..;a da gideceği harbiye nazırı Rdvnr Daladi,·e\'İ har- ğini bildirmlştir. bir harp gemisilc evvela Korsika ada- lkarşılnn:tn neticelerinden biri de 
'\atol Hkı sıyası partılerı de kanunu h· k d· k' h ı. . k b' . . '. · fsudur· 'acı .•• 

1 
d k l"h. ·

1 
. k a ın a ·ı auerler teyıd olunma ta - Ij'e ııezarelınde zıynret etmıs ve u - Erik Labon, öğleden sonra hariciye sına gideceğini hnber \'eriyorlar. "" · 

. sıyı ı ga e ere·, sa a ıyet erı en- · j Parti Genel sekreterliğine, gene 
dı uhdesinde toplıyan yeni bir kanu- .. 1 şimdiki Dahiliye Vekilimiz Dr. B. 

ını esasi tanzim etti. ilk zamanlar bu lnönü, milletin ruhunu aydınlata· F ı· 1 Refik Saydam seçilmiştir. 
:~!~e;~:u~a~~"f;!r~~: t~ü::d~:; cak bir nutuk ve ... dı· ransa - ta ya Mısır ve Süvey---ş 
'arıta tekrar faaliyete geçmiye hazır- i 

l.rıırlarken, Karolun hükumeti, 0 - B•ıtaralı 1 inci aahifede - de toplarnaia çalışan zihniyetini ifa- kanalı 
~tnana kadar Romanyada hiç bir tnilletirt idaresinde ne kadar \'erimli de etmiş oluyorum. lh } f d d h 
hükumetin göstermediği azim ve me bir kolaylık olduğu göze çarpar. Şimdi size bu zihniyetin milletin ti a }fl iğer bir safhası a a! - BaftAralı 1 inci aahlled6 -
ı.rıetle hareket edcrt-k faşist teşkila- Şikayet ve dileğin bir defa da ve bünyesinde kök salmış oldutunu da dır. 
brıı dağıttı. Liderleri Kodreanu, bir bir hthıada tatmin ~dilmesi şimdiye göstereceğim. (Elbelağ) gazetesi; ftalyanı11ı 
ltbcple, hapse atıldı. Diğer uzuvları kadra hiçbir millete nasip olmazdı. .Atatürk gibi her tarihin ve her Fransa, Cumhurı·yetçı· Süveyş kanalı müessisler meclisin· 
~ kamplara tıkıldı. Krala dayanan Ve nasip olmıy:mıktır. Afü•ak şikayet devrin biiyiik bir kudreti siyaset sa- de iki mevki istediğini ve kanaldan 
~tiatea hükOmeti tarafından göstc- ve dilekle hülasa olunan milletin ame- hasından mıuhleten çekilılikten son. 1 geçen vapurlarla yolcu ve emteadan 
tilen bu metanet yeni rejimin gerek Ji arzu~u hiçl.ıir te~kilat ta biıim par- r& da bütün dilnyııının lıMyret ve tak- spanı vaya· ya·- pek az Lir ücret alınması fikrind( 
ltıtrnleket içinde ve gerek taşrada iimizirı si11esiııde olduğu kadar e:1a~ dirle kuşısıııda su bit oldu ki bu azi.ı '.T ı ' bulunduğunu yazmakta, Mısırın mu 
))rtıtijini takviye etti. Ve Rumen tutulmamıştır. llepimiı.in en kıymet- memleketin hiçbir köşesinde, ve bu vafakatı alınmadan Stiveyş kanalı 
"''-ndaşları bir müddet ıükun için- li alakamız milletin en ehemmiyetsiz büyük milletin hiı;lıir ocaiında Cum- dım etmelı•dı•r için hiç bir karar alınmaması lazım 
ele yaşadılar. Fakat Çekoslovakya- zaıınoluııacak şikayetine kadar \'ukuf huriyet aşkından başka bir hava es- geldiğini kaydeylemektedir. 
llın parçalanmuile meydana aelen sahibi olmak ve milletin en p • ."ıalı ve memiştir. On Leş senelik türlil müş- Ayni gazete; kanalın, Mısırın 
~~. faıist unsurlarını cesaretlen - e~ gliç sayılacak dileklerine kııdar ted- külit içinde bir hMyattan sonra Cum- eline geçeceği bir zamanda varidatı-
lfiıdi. Bunlar, rejime karşı yeni bir Lır bulmağa çalışmaktır. Kanunlarla huriyet rejiminin verdiği bu imtihan Çünkü, Pirened.e ÜÇÜDCU•• bı•r hudud nın hiç mesabesinde kalmasına kim-
~ hazırlarken, tedipkir elin, ve Büyük :Millet l\Ieclisiııin emanet - onun zannedildiğinden çok daha sai- senin rıza göstermiyeceğini ilave ey .. 
~defa daha aaır olarak başlarına in lt~riyle vazife almı3 metnurlar, Vekil - lam ve derin sökte sarsılmaz bünye- •• d f b k ı kt lernektedir. 
~ii~i hissettiler. Tcthişçiler hak - !er, hepimiz millet hizmetinde şeref de olduğunu bütün dünyaya isbat et- mu a aasına mec ur a aca ır Go.'bels hasta 
"'Qda ağır mahkumiyet kararları ve- bulan vataııda~lar olarak onun ihti • miştir. Size hepimiz bilyilk acı için- 1 l F 1 
~!· ihtiyati tedbir olmak ~zere yaçla~.111.~ ye.tişmek. ~isleriy~e m~şb~: de.~u bahtiyar mtişahedeyi yapa&il- Harse on, ransa için çarpışıyor! Berlin, 26 (Radyo) - Alman .. 
~reanu ve on üç arkada,ı bır ha- uz. Buyuk ki.iÇ"ttk bütün vazı!elerın ıyı digımizden dolayı yürekler dolusu }'a Propaganda nazırı Göbels, bir-
~haneden bqka bir hapishaneye ve temiz ifa olurıma~ı emellerimizin iftihar edebiliriz. Parhı, 26 (A.A) - Stefani ajansı Bu gazeteler Fr:ınsmıııı İspanyada kaç gündenberi gripten yatmakta-
~edilirk.en kaçmıya çalııtıkların - ba,ındadır. Parti toplantılarının te - Sayın arkadaşlar! muhabirinden: İtalyanların muvaC!akiyet e?de etme- dır. Doktorlar, hastalığın tehlikeli 
~ zabıta kuvvetleri tarafından öl- miz ve pürüzsüz ~ahşmasıııın sonundu Partimiz millletmenfaatinde kü- Ekselsiyor a-azetesinin diplomatik !erine mani olmak ve Pirenelerde O - bir ciheti kalmadığını bildirmişler ve 
~ldü. Bu hldisenin heyecanı i- bu ıözlerimı.le arzu ettiriniz manayı çilk hislerin ilstilne çıkauilen bütün muhabiri B. Daladiyeııin Korsika ve çüncü bir hududu mlidafaa etmek mu- fa1tat, Göbdain birkaç gün daha ya
P,llcle demir muhafız mensuplarının ~uJ~uk . muhitleriııize döneceğinil: vatandaıları tatmin edecek en sağ- Tunusa seyahati Uzerine yapılm~ğa batara ına maruz kalmanın önüne takta kalması icap ettiğini ileti sür-
~r çoiu hüktlmcte dehalet etmiı- umıd edıyorum. lam prensipleri en az teferrüatla tes- baflam~ olan kalim milcadelelerıne ~eçmek mecburiyetinde olJuM-unu yaz mÜtcrdir. 
"tdir. Aziz arkadaşlar! bit edebil~iftir. teessüf etmekte ve Paris ve Romanın maktadırlar. L BJ D k 
Şirndi kral ujimin takviyesi na- Partimizin karşısında bulundufu Türkiyeniıı yenileşmesi ve yüksel- mUteyakkız diplomatlarının bilyUk bir Ayni gJtzeteJt!r B:m~elon ordusunun eon ,um, emô 

lttına aivui bir parti kurmıya karar vazifeler vardır. Vazifelerin bundan mesi ıcibi hiçolmazsa iki y&iz seneden- objektivite ile işlerini ıcörmelerine mii F . . 1 t kt 11 r. • } • b• } 
~ . h . d tm . h lQI . 1 ransa ıçın ıarp e me e o ( U5llllU rası erın ır eşme ~iıtir Bir kar aündenberi Bük- sonra e emmıytleri azalmıt delil da- beri devam eden mücadele bizim re- saa e e eıun zamanı u etmış 0 - tek t kt d" ı ı~ k K • ..._ • :r • • rar e me e ır er. • ran onun a-
i"ffen ıelen haberler, yeni parti ha zıyade artmıştır. Satıam bünyeli, jimimizde ve prenaipJerimlzde en sa- dutunu yazmaktadır. • • • d• 
~kında enteresan malumat ver- yUksek i~tidatlı asil bir milletin siyasi de ve ameli ifadesini bulmuştur. Mut. İtilafririz Sosyal Ekonomist \'e Nas talanya~·a kaışı yı~makta ö~duiu ta. Sl01 taVStye e tyOr 
11._,_ ed F'lh '-'k b · .. · haJ•at · t•k t k 'dd' "onalizm oraanla. F tt r. atrüılar muvaffakıvetle netıcelendlk. . 
"1C1tt ir ı aıu a u sıyası partı- ~ ıııa ıs ı ame verme ı ıaaın - lak olarak zikredilen hiçbir siyası .• a 11 ransız - a ~an ·. +.. - Battarafı 2 nci Sahifede -
ıı· · • . d G · · . . . 'ht'J f h d · d çe ve bu muvaffakıvetler r ransa ile ırı kuruluıu, Romanyanın ıç polı- ayız. :reÇ'1rlı~ tarıhfn fırtınaları ıçın- perensip ifratı ve te!rıti ve türlü şe· 1 1 a ının ve amet pey a etmesm en .ı · · . So1'yalist partisi rei:si ezcümle şun· 
~\-hayatında yeni bir inkılap ma- de geç \'e eksik kalmış t:mıflarımızı kilde yanlış tatbiki öne sürülerek istifade ederek Fransanın cumhuriyet Ba~selon ara7md:~ı son knra müna - latı söylemiştir: 
llaaına delalet edecektir. süratlı tanıamıamak ve ilerletme!< lenkid edilmekten kurtulamaz. Parti- ç:i İspanyaya yardımını dah_a müsbet kalatını tehdıt ettıkçe bu g:ızete nıü- - Partimizde harp istiyen tek ferd 

Siyasi parti, faşist temayülleri 0 _ rnzifesinde.riz. Milletlerin geçimsiz mizin lıüvivetini tarif eden altı ve daha fili bir şekle sokması hakkın- cadelelerinin daha zi)'ade fiudetlene- yoktur. ldenlimiz, herhangi bir teh. 
~n 41cmir muhafızlan bir tarafa b" ve birbirine emniyet!lliZ bulundukları prensibimi~de fena ellerde ve yanlıi daki neşriyatlarmı artırmışlardır. ceği tahmin olunabilir. likeyi bertaraf etmek için müzake>re 
~ak, Romanyanın belli başlı 4 bir zamandayız. Milletlerin bir aile ef- tatbikat ile eksik gösterilebilir. Fa- irrıkinlarım hazırlamak ve bu yolu tr•tt partisini me:ıcetmektedir. Es- radı ribi birbirinin dertlerini anlıya- kat bu gayetler )'ersiz ve beyhude- R d k f • b• asla ihmal etmemektir. Şu şatla ki, 

rniJli köylü, Jiberal. ~illi h~rıs~i : rak bu küçi~k ~üreni~ ku~ajrnd~ k~r- dir. Tam ölçüsü verHmediii halde omanya a ço ecı ır Fransaıı{n şerefini daima üstün tut-
~n ve Rumen cephcsı partıletını d~ş~a ya~a.) abılnıelerı azız emelımız - faydasını muhafaza edebilecek hiç malı ve vatanın yüksek menafii ko.. 

t araya toplıyarak bunlardan bir dır. öir ilaç yoktur. Şimdiye kadar isbat t runmalıdır. 
d~illi uyanı.'~ partis~ k':1°~~kt• . F~~at .•~kada~lar mi~J..tıerin bir: ettik ki prensipleimizi esas olarak ren çarpışması Bugün Fransayı tehdid eden tehli· 
\ır. ~u partının fahrı reısı hızzat bırleı ıle ıyı geçmmelerını yalnız bı- daima iyi ellerde bulundurmağa ve kelerin hepsi yenidir. Beş yıl evvel 
tll) Karoldür. Ve umumi katipliği- zim arzumuz temin edemez. Hatta tedbirleri ~amanı geldiii Ta- vaziyet böyle deiildi. 
~de dahiliye vekili Kalinescoyu ta- bizim milletler arasında kopacak kit cssaretle fakat dai- Ç Şimdiki tehlikeler, Münib konuş-
~ın etmiştir. Tek partili devlet, on muhtemel b~r fırtınada. ~ızakta bu- ma. tedbir n baıııiretle tatbik etmeğe QTplfmtJ nef İcesincle yifz kişi malar1ndan sonra belirmeğe başladı. 
01ttızuncu asır demokrasisinin yer lunmamız bıle yalnız bızım tedbiri- çalıp.ık. Geçmiş ~amanın muhasebesi Biz harp istemi)·oruz. Fakat top-
~tdiği ~ok partili devlet sisteminin m~~ ve. ~at'i arzular~mızla te~in. edil- son zamanlarda hiçbir milletin ıtiya&i ölmü11 ve üç yüz kif i de, ha· raklarımızı korumak için silahlan-
~ atlnku tartlara daha uyıun olan mı) ebıhr. Demek kı kaybedılmış U· partisine 1uısib olmamıt ka4ar mi• rnayı aon haddine kadar götürmek 

t İ9tihalesidir. Romanyanın mukad manlaı telafi etmeği, milletimizi sil- bet 'Ye l'erimlidir. Gelecek~ de C86&- f if ve ağır yaralanmıf tır lazım aeldJği kanatinderim.> 
~.tını eline alan Karol, şimdi bu ratle ilerletip yükseltmeği türlü sek- retle basiretin bize ayni müal>et nt- Leon Blum, Jlözüne devamla de· 
~it ,_.,i ·~temini. kendi memle~e- t~ler ve .~a?ialua mar&lz kalmak il:a- ticeleri vadetmekte Glduiltna kat'i . Bükreı, 26 (l~aayo) - ~vvel- imkan• buhmamamıf~ nihayet iki miıtir ki: 
~:" 4e ta~k e~ıye karar vermıt- Umallen ı9ınde ~atarmafa mecbu- olarak taniiz. Anlayıpmısda n ie-o kı ·~~ Et~uya ı.U.yenu cıvarm- !.r~.n çarpıımı!tır. Fecı ~. l 00 Müşteek emniyet cephesi zayıflamış
~·Bu tecrubenın ılk adırtıda muva(- ruz. raatımızdaki ana hatlarda zaaf ıös· da müdluı bir tren kazuı olmuttut. ölu ve çoiu asır yaralı olmak uzere tıt. Bunu kuvvetlendirmenin çarele
~!Ji"t.li ni"~İce verdiği bildirilmek: Partinin bütün azası çalıok~n b.ir termek f(1yle durtUn milletin daima ~huya İ8t•yonu~ dojı.u ~r'atle 300 den fazla yarah va.r~ır. Öl~~ ve lerine baamalı, lnıuteı-e, Amerika, 
~ ıt.Fılhakıka son orta Avrupa. kri: vatanpeı:'~'. ol duta tadar mılletm iler18)'en ve yükselen taze ve canlı derlemekte o~a~ ıkı trenı? ~\Hade- yar~lar ataMnda wnle Bu~re- Rusya ve dii'er demokrasilerle biran 

11~den so~r~ Roma~ranın vazıyetı beraherlığını candaa seven Ye mtllet anl•'1tı j~ vatanrm:r.a dahase11İf fı .. me edeceklerını anlıya~ bir ıa'-yon şe dönmekte olan pek çok zabitler enel aıılaınıahdır. :Bu, Fransa için 
-~il1esmrştır. Bu ıtıharla RUA1e11 kuneilerinin hifbir sebeple dağıl- yizler temin edeeetimize katiyyeıa JMmunı, kazaya mlnı elmak eme- ve naemurlm vardı. bir borçtur. Fransa milleti, harp is. 
~!l~ti, her zamandan ziya~e müt- mamasına dikkat eden bir vatanper- fÜ\leftiyoruz. liylıe telgraf ve t~lefonla Eturya is- .~.yerin~. iki imdad tr:ni gön- temiyor. Btınunla be.rabe şerefinden 
~it bulunmak mccburiyetındedir. ver gibi davranmağa mecburdur. c. Aıiı aık.U,lanm 1 leıey~. memvrlupnu haberdar et- deriltnıflir. Huklımet ~kan~ncl~n de fedakarlık etmeği kat'iyyen kabul 
\l ittihat, bugünkü şartlar altında H. Partisinin bütün vatandaşları ken- Millıtimiıin en dar muhitlerine 'f• mek ıtın çala,mıtta da buzdan tel~ ~lan da ~~e~~ kaza yerıne ııtmı§- etmiyo-r. 
~ . de sahih' ld ... .. t - dfsinin muhabbet ve hizmet muhitin- en lcitçilk ihtiyaçlanna k&dar sokahrp fon ye telaraf hatlaıımn brılm11 e>l.- lenlu. Bu büyuk tren kazası, mem- Totaliter devletle'l'le bir anlaıma-
t , ıra ı o ugunu gos e nd h'!L _ . h be mek 1 k ı...::...··k .. d 
~n kralın etrafında toplanmakla prıler bulmata ç•htmak ön6müldeJd rna• an te nAeyı a r ver • e ette uuyu teeuur uyan ırrruştır. ya muarız olduj'Umo söylemek iste-

~İ.i11ıkündür. Majeste Karol, yeni Balkan sul'hnna bağlı olanların dile- senelerin çahşmalannda yeni bir fL miyorum. Biz eoetalistleı, her uman 
'l\nQnu esasi ile üzerine çok ağır ğİ de ancak bu mesainin muvaffakı- rika olacaktır .Halk çocuğu vat&ndaf- Olmakla hayatının böttln gararonu dol tiji nimetlerden mahrYtn edilem~. 9Ulh iMe111~ insanlanz. Bunun için 
~~1'11ivetler almış bulunuyor. De- yeti olabilir. lal' tarafından halk içlnct. ~irOen bu duran Reisicomliur etrafında tesanö - Huzur içinde milşterek vatanın yik beynelmilel bir kenferlns akdedil
~~~hilir JU, devlet makanizmumın Dün aelen Aja111 telgrafında Ro- (alışma hMyatının devlet otoritestrıin dil o direeededir ki icabederse btltön selmesine çalışmak sahası bütün l'a - meli ve silahsızlanmayı temin etme
~ijt6n ağırTığı Karolün üzerinde top- manya hariciye nazırı Komnenin is- en satlam bir surette koruyaeak halk Türk mnletlni varile ve canile bir ha. tandaşlar i~in açıktır. Ba memlekette lidit.• 
nnııştır. Şimdi parti reialiiisa de tifa ederek yerine B. Cafenkonun idaresinin :feyizlerini en geniş bir su- dud Ozerinde şimdiye kadar bu millet bütün ko"Yvetıeri &Lünde t.oplamış olan Leon Blum, müteakıben uluslar 

'1~desine almakla bu meauliyeti ge- g~irildiği bildirihneJ.eteclir. Bu ia _ rette temin edeceğine inanıyoruz. Hiç tarihinde g61'Ulmemiş sürat ve hevesi. tek kudretli varlık Türkiye Büyük sosyetes1ndeıa bahsetmiş ve şunları 
~lfletmektedir. Kralın hükumeti. lifanın aebebi malusn delildr. Fa _ bfr koruyucu tedbir in•n 'Y~cudu~~ le .tophyabileceğlmi2den asla ftiphe et MiU~ Mecüs~dir: Onon teae~rlerlle aö7lemif(ir: . 
~-Ln müşavirleri, kralın meclisi, kat Romanyanın buıünkü vazyetin- hasta olmaktan kurtaramadıgı aıbı au1orum. t~lcılitı esuıyesı w kanunlarıle Re- - Uloslar ıosyetesınden birçok 
•·~i de kralın siyasi partisi. l4te de vele.il deiifnıeıi, büyük ıiyaei hiçbir milletin bünyesi de en iyi ted- Aziz arJı:adaılarım ! pimiz tlzerine teveceAh eden matelle.. devlet}a gektlmiftir. Bu itH~atla möt 
~tol ün Rumen manevi birliğini manaya delalet etmez. Çünkü gerelc birler içinde maraz! arızalar iÖ!ter- Vatandaıtarda ve t@ŞkllAtı eMsiye • fieyt1er ve vazifeler diler btithı ... terek nr:niyet sistemi zaf a uğramış-
~"İye etmek, Rumen vatanının dahili ve gerek harici siyaseti tedvir mektn kurtanlamaz. rakat vatan - nin tarif ettiği vatandaşlarda bU va • zife ve mökellefiyf!tlerimiıin tlstttntt n iır. Şimdi, Berlin - Roma mihveri ile 
~tinlüğünü korumak ve Rumen eden bizzat Karoklur. Vekiller poli- daşlarım emin olsunlar ki uyanık , tanın daiınt ıahip ve sakinleri ıılatiie nnnmdır. karplaşmrş 'ulunayotuz. Alıınanya, 

ltııftetini maddi refaha doğru götür- tika yapan adamlar değil, daha ziy•- dikkatli vı vazife hissini beşeri her emniyet ~inde Y•temu buzunı kalpli Azi~ arkadatlanm ! tepdm tımaia kadar silih}anmış bu. 
~k için kurduğu devlet makaniz _ de müteha98ıs sıfatiyle yardım eden duypnan üstünde tutan •azife sahip- Türkiye Büyük Millet l\1ecltıintn ve Sizi muhabbetle selimlanm. Sizi Iumıyor. Çekosklo.akya, şehri A}... 
~-- budur. KuVTetli bir Romanya kitMe~.r olduldarmdan hariciyedeki im olaralc mil~et i~areıdnae HbwnJu Cum~urfyet ~Qku~!nin sa~hni he- ~~.eren teşklllt arkadajlanmna., manyaya ktdlok etmekten b~'.ka bir 
~ "'anla~ın \re Orta Avrupanm sul- tebeddül, Romanya dı.t politikasın- aörlllecele tedbırlerı zamanında ka - defidır. H~bir mılletın kendıslne oy- ıçrnde yaşadığınıı mmet vtı memleket şey yapamaktadır. Bunun ıçm, de· 
\l lr;in ebem olan bir istikrar unau- da, cauen beklenmiyen bir deiifik- rarını almakta asla tereddüd etmiye - gun gôrdUi'O bir tedbir bizim ~le- yu"Yalarına &'enet başkanınızın sev~ mokrasiler bil'lepneli ve luvvetlerini 
~r. Majeste Karol böyle bir Ro- liie delalet etmez. ceiiz. Vata.ndaflarımın Büyük :Millet kttfmizde taklit olunamaz. Hiçbir va- ve sayıılarını beraber ıötarmaniıf !s- l'Öltermek suretile sulhu korumalı· 
~ lciıı cahtcılLmlan billa ldbl A. !. aMIJt Mee!W eintuMla ft .... ~ir fttaDÜf taııdaf kanwalann antlinM Williıı et- Ml'i» iı• 
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TORKlYE RADYO DİFÜZYON 
POSTALARI 

TORKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öile netriyah: 
12.30 Müzik (Büyük bir virtüo-

7.Un plakları) 

13.00 Saat, Ajans haberleri ve 
Meteor Ankara. 

13.10 Müzik (Valslar - Pi) 
13.25.14 Türk müziği (Şarkılar

Pl). 

Almanya esasen kendi politikası Ak,am neşriyatı: 
olan Romanın Fransız aleyhtarı poli 18.30 :Müzik (Çigan ve saire) 
tikasına müzaharet etmek arzusun- 18.:>5 Konuşma (Hukuk ilmi yay-

Çuval Malın cinsi Kr. S. Kr.S. 
324 1. iizüm tarıI» 15 18 25 
189 Ş. Riza 15 15 75 
101 P. Paci 16 50 16 75 
32 Paterson 16 16 

8 Esnaf Ban. 13 50 13 50 

6·15 
635411 

68'3056 

ÜZÜM FİATLERt 
No. Fi at 
7 13 7n 
8 14 25 
9 15 25 

10 16 50 
11 18 75 

ZAHİRE BORSASI 
fZMİU 

Çuval Malın cinsi Kr. S. Kr.S. da olduğu halckında üpheye mahal ma kunımu). 
bırakmıyor. Filhakika, Kont Ciano- 19.10 Saat, Ajans, meteoroloji ve 16'15 Ç. Buğday 5 50 5 25 

24/12/938 
Sterlin 
Dolar 
F. Frangı 
Liret 
fsviçre F . 
Florin 
Rayşmark 
Belga 
Drahmi 
Leva 
Çekoslovak Kr. 
Peçe ta 
Zloti 
Pengü 
Ley 

Dinar 
Yen 
fsveç Kr. 
Ruble 

ı 

5.8~ 
ı 25.8( 

3.3 
6.6 

28.4! 
68.3• 
50.4! 
21.2! 

1.0 
1.5~ 

4.3l 
5.8' 

23.7 
24.8. 
0.9( 
2.8~ 

34.2j 
30.2' 
23.81 

1 

Fuar kartpostallar! 
nun nutkuyle acılmı" olan başı boş ziraat borsa~n haberleri. 144 ç S 

:ı: - • ('! h · usnm l8 Fuar komitesince ':ok güzel t:ıb 
tahrikata müzaheret eden yalnız na- 19.25 Türk müzigı. "' u ayyer :309 B. Panıtık 30 c 1 49 50 tirilmi~ olan fuar kart po:-;talları 
zi matbuatı deg-ildir. Herkesçe ma- Alman donanması aslı • ncesaz) 140 Ton P. Çekı'rdel' 'k Ak · 5 başı müna~ebetiyle her tarafa ~ 
lum oldug-u üzere Alman dış bakan- «Avruparıın ahenkleşmesi tam bir nin donanmamızın yardımına 20.00 Temsil - Boş beşı ve )llJ!!T;------~~---.::..-. k s· edilmeğe başlanmıştır. 
hi"lnın ifade vasıtası olan ve maka- tekevvün halindedir. Ve Fransa an- mazhar olmaması için bize yalnız uş- milli piyes- ayy are ınemaSI 
leleri B. Fon Ribbentropun tasvibi- lamıstır ki, kat'i olduğu yeniden te- Avrupada rol verilmek isteniyor. Bi- Yazan: (Ekrem Reşit) 
ne mazhar oldukları asikar bulunan yit edilmiş olan Fransız - Alman ze deniliyor ki: cfmparatorluğunu- İstanbul konservatuYar müdüril Bugünden itibaren 
iki cmutedi.21 muharririn tavırları hududunda bu memleketin Avrupa zu Avrupada arayın. O Avrupa ki, (Yusuf Ziya. Demircinin) eserinden Danielle Darrieux'un en son vü- nohemyuda bir köylü, bir ~ 
daha dikkate şayandır. Fransız - Al- hususundaki emel ve iddiaları da ni- şarka doğru önünde hududsuz mesa- alınmıştır.) cude l'etirdiği en büyük Fransız ahırında garip bir gül'iiltii işitir. 

Çıngıraklı kurt 

man beyannamesinn ertesinde in ti- hayet bulmaktadır. Bu, Fransız ha- feler açılır!:. Bu tavsiyeler hakkında Temsil esnasında halk türküleri Şaheseri tuğından fırlar, doğru ahıra koş 
şar etmiş ohm bu makalelerin her yatiyetinin daralması manasını ifa- ne düşünmek lazımdır? Bu safdil ve yurt havaları çalınacaktır. K A T J A bir d~ ne görsün,?! Ahırda koca 
ikisi de ayni neticeye varmaktadır de etrr.t>z. Daladiye ve Bone Fran- tavsiyeleri mi beklemeliydik? Bu 21.&0 Konuşma (Türkiye postası) kurt ineklere :-aldırıp duruyor .. K 
li, o da şudur: sanın daima etrafa yaymak iktida - rol esasen bir müddettenberi pek ta- 21.45 Sa~tt. E:;ham. Tahvilat ve Şahane ve emsalsiz filminde tak- lli il e kurt arasında çetin bir aU 

- Fransız - Alman hududunda rıı da olduğu kudret iradesinin sade- bii olarak Almanyanın rolü olmuş Kambiyo - nukut bor:;ası fiatları. dim eder. ba~Jnr. Bir iki yerinden hafifçe y~ 
statükonun muhafaza edileceği hu- ce istikamet değiştirdiğini bizzat söy değil midir? Almanyanın enerji faz- 21.55 Türk müziği (~luhtelif Ayrıca: Zengin ilaveler. !anan köylü yaralarına aldırış etm 
suıundaki taahhüdler. Akdenizde !emişlerdir. Bu irade sarki Avrupa- lası her zaman Fransayı endişelen - şarkılar.) Telefon: 3646 kurtla boğuşmakta devam eder. 
~ Afrikada da statükonun muhafa- dan cenuba doğru, Akdeniz aşırı Af- dirmi!tir. Bu gün, bu enerji bir isti- 1 - Suzinak şarkı - Zevk ne ise S hnyı>t kurdu yener, ayaklarını L 
7a edileceğine delalet etmez. rikava doğru kaymaktadır.~ kamet ve şefler bulduğu bir sırada, (Refik )lurıyasi) eanslar: 2,30, 4,30, 6, 50. 9 !ar, gider. ineklerin biri~inin boyn 

Bu mühim gazetelerden birinci- B. Siebur~. Frnn~anın Okyanus tahdid edilmek isteniliyor. Başka sa- 2 - Suzin~k şarkı -Beııi bizar Cumartesi, Pazar 12-2,30-4,30- ıl a n kocaman bir çıngırak alır. S 
sini süratle tahlil edelim: aşırı imparatorluğunun değerlen - balar aramıyahm diye bize Avrupa \!derken. ~erzeni~lerin (Hacı Arif l"~=6~·~5~0~9~---------'ı lam, meşin bir ta!'ma ile çıngı~ 

Bu makale, Rudolf Kircherin ka- dirilmesi işini ihmal etmiş olduğu- veriliyor.> bey) r---------...;;,;;;;;;;;;;;;; 
leminden c kmıstır. Bu muharrir, nun şimdi farkına vardıg-ını ve bü- Almanyaya yalnız Avrupa mı ~ - Suzina_k şakı -Sevdim seveli- ı · h Ik h ""' kurdun boynuna takar .. Hayvanı tı 

_ zmır a ı . azırlanınız 1 rnr ormana salıverir. 
1 O ilk kanun 4:arhli ba11 makalesinde tün km vetlerini seferber ederek verilecek) Bu dü~ünce Fransız - (Zeki Ari~) 
bugünkü devirde bir utatüko~ mm cecnebi sahalarda beyhude yere a- Alman yakınlaşmasının daimi dos- ( - Kürdili şarkı .Akşam güne- Pek Yakında anı!~~:in ~üo~e:~.:~:·~~ ha~:i~~ 
mecburen cdinamizmin tesirleri> ne radığını kendine aid sahalarda ka - tunu köpürtüyor: şi (Osman Nihad) y • s· d 

enı ınen"a a ~ebebini şöyle izah etmiştir: 
maruz bulunduğunu ve Akdeniz znnmnk istediğini> müşahede ~di - cAkdeniz bizim denizimiz değil- 5 - Kürdili şarkı -Sırma saçların Ji c- Öldürmek kurda hafif bir 
hususunda bu halin varit olduğunu }Or. dir, nasıl 1ti simali Afrikada bizim (Hacı Arif) TÜR f(ÇE zn olacaktı. Halbuki ben bu .surE 
ispat etmiye ~lışıyor. Muharrire B. Fon Ribbentropun ve Pariste- sahilimiz değildir. Fakat, imkanlarla 6 - Türkü -hicazkar- bir bahçı- A K d kurdu feci bir Litırab içeri~inde a 
göre, lngiliz - ltalyan anlasmasında ki Alman elçlig-inin ifade vasıtası o- dolup ta-n o Afrikada eskiden kıy- van. ynaroz 

r- a IS\ me mahküm ediyorum .. Kur<l orm. 
Akdenizin statükosuna ve İtalyanın lan muharrir diyor ki: metli sömürgelere aahip olmuş bu- Okuyan - Müzeyyen Senar. 
ı ilave olarak lzmirde ı·ık d~fa da gezerken çıngırak sesi bütun h 
spanyada Balearadalarında ve F asta «Fransa, bu istikamet değiştirme- 1unmasaydık bile, her şeyden evvel Çalanlar - Yecihe Cevdet Kozan " 

t B •• •• k ş . vanları ikaz edecek artık meh1n 
arazi ve nufuz maksatları gütmek- sile, ccrmani:rmin Avrupada tabii spiritüel bir rabıta olan talya ile ra- Kemal Niyazi Seyhun. UYU ehır p;afil a\'layıp da yiyecek hayvan 
ten vaz geçeceğine dair hükümlerin inkisafını tahdid misyonuna artık bıtamız Afrika işleri hususundaki in 22.20 Müzik (Küçük orkestra) 
k ... b. k k 1 k 1 <l k d . k b l . k f' 1. d' S ) t . 'b' k d' • d b'' .. k . . lamıyacak ... Açlıktan kıvrana kı\1 atı ır ıymeti yo tur. mai oma ı~ını tanıtma ta ır. sıya ımızı i emıye a ı ge ır ı. 1 - Die Geisha ( . Jone~ amı i'' ı en ısı e uyu hır fılm b . .d k' 1 

F 
_ na ge erıp gı ece · .» 

B. K~cherd~or ki: Ve Uiveed~or: ran~~anbunoktada~skinetmek 2-BeiEinerFlasehe Mosel (E. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
c:f ler politikanın esas prensipleri cF ransız ve Alman milletleri u- güçtür. Almanyanın mukaderatına May) 

yani hayatiyet ve devam edemez va- zun zaman göz göze bakmışlardır. ! hakim bir hale geldiğini ve yolunu 3 - Dream of Yesterday (F. J 93 7 • J 938 senesi z aferini 
ziyetlerin islahı zarureti İngiliz - hal- Bugün görüldüğü gibi bu mesud bir 1 kendi kendine aramakta olduğunu Humphries) B .. K l k . 
yan anlasmasile ne yavaslatılmıs ne durum olmamıstır. Şimdi daha iyisi iyice anlamışlardır. Fakat sömürge 4 - Russischer marş (E. Oflsen). UgUn ÜıfÜrpar SlnefflQSl 
de ortadan kaldırılmıstır. Akdeniz bulunmuştur: F ran~a ve Almanya imparatorluklarına karşı alakaları - 5 - Roman~ (A. Rubin:5tein) Gösterd.g" İ 2 f ılm!e kazanacakt.r 
havzasının bir çok mıntakalarında sırt sırta vermislerclir.> nın birdenbire yaptığı hamle, bize 6 - Die Veber (J. Lanner) 
vaziyet değişmiştir. Ve islahat yap- Ve B. Sieburg bu te~bihi izah edi-ıdünyasının kap.ı.sını .. ka~a.~ak için 7 - Pizza de Popolo (Frederik- 1 __ Aşk Kanadları 
mak lazımdır. Mesela Filistin ve A- yor: yeni bir teşebbus gıbı gorunmekte- sen) 
rap tazyikine hünnP-t edilmesi lazım c: Bugiinlerde mesul bir Fransız dir. Fakat, biz bir Akdeniz milleti 23.25 Müzik (aryalar) ANNA BELLA - JEAN MURAT PIERRE R. WIL 
gelen bütün mıntakalar bu meyan- şahsiyeti; bütiin şarki Avrupada te- değiliz. Bunun içindir ki, bu mese- 23.45.24 Son haberler ye y::ıı·ın-
dadır. Belki Mısırlılar da elde et - ressüm eden yöneliliin, ister Alman· lerde bize düşen hisseyi tayin etmek ki program. 
mek istedikleri şeylerin hepsine he- yanın. ister Polon yanın i~ter Sov-, ltalyanın öilec~~i iştir. Fransa, Al- i9fbbilir.C-k dm::ı rfdmar f clarffga 
nüz erişmiş değillerdir. Nihayet yetlerin durum ile ortaya çıkmış ol- i mC\nya cihetinde hududunun nere- -
Tunus havzasındaki Fransız - hal- sun, bundan böyle ~arbın emniyeti de bulunduğunu $arahatle bilir Fa- sız - Alman hududunda bu ahenk· 
yan ~nl~şm.asını~ son sözü söylemis ~~erinde bi:_tesir .yapm:yaca~ını söyı~at Acenupta, dt".nİz a~ı~ı, Afrikada leşme vu~ua gelmiştir. Fakat başka 'ı; 
oldugu ıddıa edılemez. Bu anlasma luyordu. DıııPr bır tabırle. Fransa - ımkanlarının ve ıradesının hududları yerde degıl.> 

tarafından temsil edilmiş temiz ve müessir aşk hikayesi 

2 - Paris eğleni)'·or 
Fransanın en §Cn artistleri 

LUCIEN BAROUX • DITAPARLO 
tarafmdan temsil edilen eğlenceli • neşeli komedi 

Ayrıca Foka jurnal 
Seanslar her gün: Paris eğleniyor 3,10 ve 7,15 te Atk kanadlan 

Sve9da 

I 

1935 de bir zaruret halinde imzalan nın dı s politikası hududları nihayet ı henüz hareket halindedir. Şarki Av- Makalenin sonu budur. Anlama
mı§tır. Ve Fıonsa, halyaya karşı veç coğrafi hududile tetabuk etmekte -,1 rupanın işleri sağlam ellerdedir. Ve mak mümkün değildir. Şarki Avru-
hesini değiştirmek suretile bu mua- dir. Uzun zamandanberi tarihi for- Parisin onun için sıkıntı çekmesine padan sonra ispanyada, Afrikadl'\ Fiatler: 20. 30 kuruttur. 

hede hükümlerinin iyasi ve manevi munu bulmuş olan bir millet için bu llizum ·yoktcr Bu münasebetle gö- ve hemen her yerde daha bir cok -===========~=============== kıymetini selp etmiştir. Fransa hü- hakiki bir kurtuhıstur. > 1 rülüyor ki, Avrupay~ aid meseleleri «kuvvet sahaları> nı tahliye etmek IJ1 1 

lcümeti 1935 anlaşmasının bir hal Bütün bunlar Fransz milleti için halletmek, denizlere ve Okyanusla- lazımdır. Elhamra Sinemasında bugün 
teldi değil e hile iyi bir müzakere pek hoş seyler değildir. Fakat ne de 1 ra ait meseleleri halletmekten daha B. Ribbentrop Pariste Fransa ile 
esası teşkil edebileceğini ilan etmek- olsa B. Sieburg ve B. Fon Ribbent· . kolaydır. Almanya arasında başka toprak ih- Senenin en güzel ve eğlenceli filmi 
le ihtimal _adece müsait bir hareket rop sömürge imparatorluğunda bu- Fransanın gerçek hayati menfa- tilafı kalmamıştır. demişti. Fakat da- Tür .. kçe 3 Ahbab Çavuşlar Türkçe 
noktası elde etmek istemektedir. nun acısını çıkarmasına müsaade et- atlerien dönmek hususundaki kara- ha Fransız hükumet merkezinden ay Sö l 
Bu diplomatik kalkan ltalyanların miyorlar mıydı) Vn7.iyet hiç te böy- rını takdir ederiz, ve biz kendisine rılmadan önce Paristeki matbuat Z Ü Sözlü 

Haydutlar arasında 
Kahkaha tufanı komedi Şaheseri 

artık meşhur olan haykırışlarile yı- le değildir. Çünkü F rankfurter Zei- bu karar mucibince tahliye ettiği ku- adamlarına küçük bir tefsir ilave et
kılmıstır. Bu fena bir teşbih değildir. tungun Paris muhabiri makalesinin w •t s21halarmı insanivet namına iyi meleri vazifesini veriyordu: Tabii 
Bazı sözlerin soluğu bu kalkanı ye- ikinci kısmında şarki Avrupasına, idare etmeyi vadederiz. Sömürge me Avrupada ihtilaf yoktur! Fak.at Ak-
re düşürmüştür, denilebilir. > arkasını dönerek ondan da bir par- selesi Paris ziyareti esnasında açıl- deniz sahillerinde henüz vardır. Çün SEANSLAR: 3-5-7 ve nkşam 9 da başlsr 

B. K' cher Berlinden Akdeniz ça koparmak istf'diği Fransız impa- rr.amış olduğuna göre, biz de bu me- kii orada hududlarımız ltalyanın hu- Cumartesi ı de Talebe lö kuruş 
ıtatükosuna hücüm ediyor: Alman- ratorluğile yakından alakadar olmak seleyi burada açmak istemiyoruz. dudlarıdır... Pazar günü saat ıı de aile matinesi 
ya, bu işte, ltalyanın muavini mev- tadır. Fakat Fransa, imparatorluk dü~ün- Hakiki tehdid mi, santaj mı? Pek ' Salon 20, koltuk 30 kuruştur 1 

kiine düşmüyor mu? Muharrir diyor ki: ce!linin ltalya ile tam bir anlasma ol- rr,.1htemeldir ki her ikisi de.. •••••••--•-••• •-•••••-•••••• 
Frankfurter Zetungun muhabiri cPariste, burada teyit edildiği gi-,madıkça tahakkuk edemiyeceğini l ••••••••••••••• •••••••••••••••• • •••• • • ••-

sıfatile Pariste yaşıyan B. Friedrich bi, sömürge meselesi müzakere e- anlamalıdır. Çünkü bugün Akdeniz 1500 kişilik Türkiyenin en büyük salonu 
Sieburg, ertesi günü ( 11 ilk kanun) dilmiş olmasa bile, İtalyanın yaptı- de münakalelerin emniyetini tayin\ 
çıkan bir baş makalesinde çok daha ğı bir dönüsle de olsa, bu mesele eden İtalyanın yaşamak arzusudur.> Te. 4065 YEN j S j NEMA 
ileri gidiyor. Ona göre Akdenizde mevcuddur. Alman - İtalyan tesa- Sarih değil mi'.> B. Friedrich Sie
vaziyeti idare eden asikar surete Al- nüdü tahribi imkansız b:r varlıktır. burg böyle olmadıjından korkuyor. 
manyadır. ltalya ancak parlak bir Ve iki memleketin dı§ politikalarının Fransaya sakin yaşamak huıusun -

Te, 4065 

muavindir. sarsılmaz bir temelini te!kil ed~r.> daki arzusuna hürmet edileceğini 
Bu makalesinde muharrir. B . Ve B. Sieburg ltalv nın emelle- vadettikten sonra, Fransanın huzu-

Fon Ribbentropla Fransız devlet a- rine müzaheret etmekle kalmıyarak runu ne bahaıına elde edebileceğini 1 
damları arasındaki müzakare esna- bu emellerin bilhassa Almanya ta- tasrih ediyor: 
aında söylenmiş olan bütün sözler rafından izhar edildiğini bize ifşa e- c:Bugün dünyada ieçen hadiae· 
hususunda mükemmelen malUmat- diyor. Almanya yalnız. Avru!,)a he- ler hükOmetlerin ıu veya bu talep· 
lı olduğunu b:ze his ettiriyor. g monyası veıilmek istendiği için lerin neticesi değildir. Fakat biT or-

«Allnh Fransız mıd!:-h e" mu hi,.d,.nl ;re l-17•yor. ıb:-.nik proseıüne dahildir. Avrupa· 

Bugün matinelerden itibaren Uç film birden 
Büyük fedakarlığa ~atlanarak lzmirde ilk defa olarak 2 yeni film birden takdim eder. 

1 - Tarzanın intikamı 
Türkçe sözlü harika şaheseri 

2 - R adyo Krali~si 
Amerikanın meşhur küçük yıldızı Şirley Temple tarafından yaratılım senenin en güzel filmi 

3 - T iJ.rkçe izahlı Faks Journalda Ebedi şefimizin cenaze töreni 

ellifi diyor ki: . • lvnnın d~niz asırı iler!eme!İ•nın ahcnkleımesi başlamııtır, Fran-
SEAN'SI,AH: Cumartesi ve Pazar giinleri 10-2-5-8 de. Diğer günler 2-5-8 de başlar. 

...... 1 .............................................................. .. 
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Fransada korkunç 1 
bir cinavet 
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ANKETİMİZ 

- 31- YAZAN: Kadircan Kaflı •• 

Bir genç KAD INL AR - ERKEKLER 

Bütün kabahat erkek
lerde midir? Padişah, Herek'i alnından öptü Vvey babasını çif· 

-te ile öldürdü.~ 

Herek reisin kadırgası Akdenize doğru yelken açtığı ~· 

zaman leventler coşkun elen iz şarkı1~=~.'ı~a~n~~f!!~~I:,~ j 
dan dılıyen başka carıyeler de yok · ' 
değildi. 

* .. • 1 

İki ay kadar geçmişti. Bin dört ~' 
Y.Uz altmış sekiz yıh baharında idiler. · 
Üç yüz Türk gemisi Agrihoz adası- J! 
nın merkezi olan Nagrepont kalesi !.~l 
önüne 60 bin asker dökmüştü. Yu- ' f 
ranistan ile ada arasında tekneler- ~ 
den kuru!an köprüden de ayrıca Ru~ ., 
meliden gelen asker geçirilmi~ti. I' 

1 

Zakkumoğlu, erkekleri tenkid, ka
dınları ikaz ediyor. 

Şimdi Bodrumda bulunan sazetec:i ve muharrir arkada91mız Re9ad Tur 
say da, anketimize cevap verd.i. An ketimiz bitmişti, fakat cevabı enle 
re ... n bulduğumuz için neırediyo ruz: 

Anadolu'nun tertip ettiği «Ka
dınlar erkekler> anketi, evvela so
rulan sualller ve sonra verilen ce
vaplar itibariyle kadınlara karşı 

merhametsiz bir insafsı:dıktır. Çün
kü: 

- Kadını düşüren 
haller nedir? 

ve küçülten 

Kadırga ve galer cinsinden sek- :.ı 
~ Suali yerine: Kanunları yapan, 

sen gemiye kumanda .:-den Y enedik (, 
amiralı NikoL'l Fanab bir türlü Türk dinleri kuran. aileye riyaset eden, 

para ve ekmeği elinde tutan ve insan 
lcre s~tasma\;;a cesaret edemiyor, ~~/ 
kaleye yardıma gidemiyordu. Bu - ' ~ı~ cemiyetini Lir taraflı şehvet kaygu-
nun1a b"'rnbt>r 0 sırada çok uygun • i lariyle yanlış yola saptıran erkekle-
e!en rl.iz7ara güven~rek dağ gibi 2 ~< rJn mes'uliyeti araşbrılmamıştır. 
galerin kumandanma limana gir - Me.seHı bugünkü kadın, annem: 
meleri için emir verdi. Bu iki gemi Babamın karısı ve dedemin kızı idi, 

Bu sırada saraym deniz tarafmda-lbekliyor .. Genç kız delikanlmın boy- iiç sıra ki.irekli, kırk elli too taşıyan bu iki erkek, annemin doğduğu gün. 
ki kapısı açılıyor ve bostancılar ora- nıına atıldı. cinsten idiler. Türk kadırgalarını den itibaren hayatma hAkirn bulunu-
dan dışarıya fırlıyorlardı. Fakat bu Dn~1a kl~rrn1 onun dudak!armn mahmuzları ile vurarak parçalıyabi- yorlardı. Namus, ahlak, adet, terbi-
koyu karanlıkta, hele irili ufaklı uzattı: lirlerdi. Hatta Stefanonun kuıYlandrı Yt>, din namına ona telkin edilen bıi· 
ağaçların gölgelediği bu yerde on- - Canım .. Deni unuttun dire o ettiği galer onun yolunu kesmek is- . Yııl;rtrıda 11101,fd prdu. flŞflijlfln tun duygular erkeklerin arzusuna gö-
Jarı bulmak pek güçtü. kadar üzülmü:i\tilm ki... Biraz daha tiyen altı Türk kadır~asmdan ikisini katil eı-liid re tertip edilmişlerdL 

Sabaha karşı Sarayburnunu kıvl'l- gecikseydin!.. ağırca yaralamıo:;, s«fı yarıp ~t-çmiş, Medeniyetin bugünkü haline rağ-
larak Marmaraya doğru geçen kü- Diye mırıldandı. limana girmi!?ti. Grenobol - Amele birliği umu- men kadın; hala izdivaç., istünı.ş ve 
çük bir yelkenli kayıkta idiler. Kara - Sus .. Ru fena şeylen düşün- ,..\ntonvo Ottobaııi kumPndasm- mi.~atibi Jorj Sandra, gece ikamet istimta edBen bir maddedir. Ilu.nu is-
i\Iusa ile İnce Ali bu iki sevgiliyi bil' miyelinı artık. da olan iÜnci geler maQ-rur bir yü- ettıgı .A~~y caddesindeki evinde tiyen ve yapan kendisi değil, erkek-
an önce uzaklaştırmak için bütün Kollar boyunlara dolandı ve du- :ri.iyiişle daha geriden gelıyordu. O- katledım~şl~r. Yaka şu suretle cere- lerdir. Kadını baştan çıkaran, bdını B. Mahmud Reşad 
güçleri1e küreklere lıiLsılıyorlar, kayı- daklar birles.ti. nun da di~er arkadaşt gihi Tilrk sa~ yan et.mıştır: . . . . muhtelif kuvvet ve cazibelerle ken- lıiyetini kadından almış, kendi arz 
ğı suların üstünde sanki sektiriyor- Herek reis biraz sonra onu kuca- fını yarıp nt"c;eceğ-i snnılıyordu. Pa- Jorı .sa~dra nın JOn adlı yırmı ya- dine gelen, tızakle.ştıran, dti~ürüp Ye temayüllerine uygtın gördüğü b 
}ardı. ğına oturtarak dedi ki: eli şah, yanında Mahmud paşa ile di- ~~n~a b;{ 0,glu v~rdır. ~?er kes buw gen- kaldıran nıunhasıran Ye munlrnsıran takım nizamlar kurmuştur. l\Iide 

Ayni snatte çetele Süleymanın iki - Sana annenden başka babanı ~er kumandanlar ve Karaca Hasan cı an ra nın as og u oldugunu erkektir. iktısad kanunlarının tesiri altınd 
defa kaldırıp indirdiği bir kılıç. Ka- da buldum. bey olduğu halde çadırının bulundu- zannedekr ~ ~b~l~uki Ja__n. ~mele birliği Ailede baba~mm t ·b· 11 .· insan cemiyetinin 

l. ·1 b b · d k" h '> ! ') ı v d b k d umum atı mm ~v!adhgıdır · eı: ıye lh~ eı ı _ w 

ra A ı ı e onun era erm e ı arem - . · ·· ·· gu tepe en a ıyor u. İ b ]'"dl ki baba · ve kaideleri içinde, evlendikten son- olnrak saptıgı yolların çarpıklıgı 
ağasının kafalarını gövdelerinden Andros'un gömüldüğünü gözleri- Canı s•kılmı~tı. · .. s~e ~ ev a ı a arasında ra k c t .. 

11 
. k gösteren misallerin belki en ehemm 

~ kı , ··· oted~nben deyam eden a · • l"k o asının arzu \\~ emayu erı ar- . . ay,ırıyordu. le görmüştü.. fakat bu can sı ntısı uzun sur· .. · eeçımaız 1 • • yetlı~ı, kadınların, bilhasc;a şehir k 
· ·· ·· I k _, clun gece onların hog-az bog· az 1 şısmda. bulunan kaclın ıtaate mec-Mehpare kadın korkusundan ba- - Uydurma babanı değil, asıl medı. Çunku saf arın en enarmna · 8 ge - . ' dınlarının bugünkü h~lleı idir O h 

yılmış, bir daha ayılmamıştı. babanı!.. ve ~önüllü filonun arasında bir Türk mesine sebebiyet verrnis,; hatta hun- b~rdur. Babasız hır kız, ve kocasız de· cKadınlarm küçük dü~tükle 
Servin azın dairesi tarafında bay- ') ı ? ı k cİ gası o zamana kadar görü imi lar birbirlerine tokat bile atmıslar- hır kadın, cemiyette gene erkeklerin h İl d. d. k 1iE k 

- · · ···· k a ırb' h, ı y d'k · · · ·· - dır · koydukları kanunların adetlerin ve a €'.r ne ır> ıye sorar en, « r ·e 
ram vardı. Herek reis onun annesının as yen ır ız a ene ı gemısınm us- · . 1 . 'd' E ' ler kadmlan nasıl düşürüp küçült · .. ı k k J k d l · · · nızam arın esırı ır. rkekler zevce . . Padişah sarayda bir misli daha geç hikayesini anlattı: tune atı mış, onun ıç asarasmı to- an, avga an sonra uç sesını . . . ' ' yorlar> ~ualını orta va atmak Jazı 

k b · · k k ~evgıh, metres, fahıse, dan~öz çengi · · miyen böyle bir vak'aya rağm1tn asık Genç kız büyü ir sevinç ıçm~ pa tutmuştu. çı armamıs; anca gece yarısına . t' 
1 

. K • . . ' dır. 
·yüzlü değildi. Altın saçlı Rus güze- deydi. Herek reisin boynuna dolan- Türk kadırgası bira:z sonra kıçtan doğru yatağından kalkarak alt kata 

18
• 

1:.?r.aı:kt azda~çk, para, ıstıhs:ı} ya- F.rk:eği sinilendiren nasıl bir k 
linin onu diledifri gibi eg~lendirdi<ri dı·. d" Vened'k · · d'" inm's d d l b l 'f nı u un ı ıM ı uvvetler ellermde- clıııdır, ~ı·kek nasıl bı'r· kadıı1cl.·ııı }1o ~ .. ramkp~ e ı~ce f k kı ge~~sıd ~n: . ı .kve ktlıvnr ak absı baı u unan çı - dir. Bu kudrete karsı kadın ram ol "' 
anlaşılıyordu. _ Şimdi anlıyorum. Bunun için me ıstemış, a at oca gov esını teyı uca ıyara a sının uyu ~ k ~ 'i - !anır? Sualini de hiç ~i.iphe yok, c 

Herek reisin kadırgası Akdenize T" k 1 tl ı·ne karşı büyük bir kolay kolay kımıldatamamıştı. makta bulunduğu karyolanın başı- d~al dt~.~· bol)d·un e~mekten ve erkek mi.rette bit" taraflı hak, bir taraflı n 
ur even er .. . . l k be . . ı e ıgı yo an gıtmekten bagka ne 

dotru yelken açtığı zaman leventler sevgi duyuyormusum Onları hic Bu sırada Turk gemısınden Vene- na ge ere onun ynme hır kur - b'l' ? B k d 1 d~ muskarlık, bir taraflı Ye gayri tab 
1 '- ·· · d"k · · -ı l k ıı k t .rapa ı ır. azı ·a ın arın ürü.st . coskun deniz şarkılarına başladı ar. düsman aibi görmüyorum Babamı ı gemısıne yag ı paçavra ar, um- .._un 81 mış ır. f . tkA . . 1 b ' ıııtihap gibi yaradılış kanununa t 

;. . ~ . h f J . S d k ld b'l eraa ar, ) anı namus u: azıları-
Herek reis, kamarasında ve genç ne zaman göreceaim? haralar fırlayor, er tara ı tutuştu- orı an ra ımı 3m1ya ı e Ya- . k f k d 1 1 peden tıtırnğa kadar aykırı bir erke 

..., . b l k k k't b l d d "l .. .. l"" nın oyna ve ı ır aK o ması bazıla-kızla beraberdi. Onu öptü, kucakla. _Bir aya kadar Türk donanma- ruyordu. Bu kum ara ar, ateş ·ayı - ı u ma an o an a o mnştur. 11- k k .. .. . ' · z:ihııiyetin.i gô.:>teren bir ifade t:ışıyo 
ı d k il ld - ·b· f k · k d 5 d nnın şo a ta ~urunmesı Ye bazıları-dı. Fakat dilediği kadar şen bulmu- sı ve ordusu Agriboz seferine gide- ıarın a u anı ıgı gı ı yarıcı ve pat e sesıne oşan ma am an ra Ye .1 1 Bu zihniyete Ye bu şekilde terti 

d cek Tersane kahyası olan Hasan }ayıcı madelerle dolu idi. Üstüne su komşuları derhal polisi haberdar et- nın aı e yuldvakal rında . kal~ası, hep edilmiş suallere verilen cevapl!trla 
yor u. · d'"k .. 1.. d h k l d · 1 d" mensup o u arı aıleJerın babala-

- Neden dalgınsın? Bir üzüntün bey de filoda bulunacak. Bir aralık o u unce a a ço par ıyor u. mış er ır · k 1 . . . van111 halledileceğine akıl erdirem 
mil var? Çandarlıva u~rıyacak Türk gemisi bir taraftan da ya- Mevkufen karakola götürülmek- rı.~, ~ca aı ın ve~ hayatın 1malesme yom.m. Çünkü suallerin kapalılığı 

· · · l l'l \' ed'k · · · .. t } J ·ı l .. gore bır akıbete uaramısılardır Diye sordu. Genç kız delikanlının boynuna atma usu ı e . en ı gernısmın gu- e o an an gazetecı ere şun arı soy- . . .,, " • : . rağmen, mes'ul olan kadın değil, bi .. .. .. .. .. · · · ı ·· d' d T k } · f . Bence ışın asıl yanlı~lıgı, ıntıhap 
_Annemi düşünüyordum. Acaba gittikçe saulıyor, onun yuzunu opu- vertesınını at ust e ıyor u. ı a emış ır. h kk b . ·~ zl\t er:keğin kendisidir. Kadınları b 

ne oldu. Ah, al,. ak Koralis .. O yılan cüklere bog~ uyordu. O kadar sıkm~ basa dolu olan galer, çok yediği için - Bunun böyle olması c;ok tabii la ık~ını· ,'lü~diln hayvanlarda tab:ı l:ıiblo h::ı.line :-1okan, kadınları kafe 
'l: .. • • k ld ı_ • d d.. 'd' Ç" k.. be 1 d· · A b' o ara <ışı eı e bnluıımagına ra•~-

~uratlı papazla birlikte.. tıdan sonra uç hasretlıye bırden ka- ım1 ayamıyan uır man aya on- ı ı. un u n onuna aımı ır b .. .. . . .. " iderin !Wkasrna tıkayan, onları uma< 
·· ·· ·· d ı · · d d N" · men ugunkn ınsan neslı!1de ısın Herek reis gülümsedi: vuşuyor üç saadet birden tadıyor- muştu. muca e e ıçın e yaşıyor um. ıçın ter · . . . . · ' ·· ' gibi .sim siyah çarşaflara saran erkelj 

- Düşündüğün şeye bak .. Anne- du ' Karaca Hasan bey bunları gör- açık konu~mamalıyım! Hakiki ba- sıne t~cellı ettmlmış bulmıınası- lerdi.r. Onların eteklerini kt:-;altar 
ne gidiyoruz ya işte .. O iki alçağı da .Sarayda kimse bu maceranın as- dükçe: . bam olmıyan bu adamdan ben şid- dır. . . . . . da<lakl:11"ını boyat!m, bacaklarrn 

Af · H k ı d'- · d d ) f d. d o d be · Eı kek 1se sahıptır pal·ası ve kuv Tinosda ipe çektim. lını bilmedi ve herkes şuna inandı: - erın ere ·· ste ıgım en ete ne ret e ıyor um. a nı . . · ' . - . _ - İJYincecik çor;.ı.pbr giydiren, plıljlal 
. . · · 1 · d . ·· ı· v • l vetı 'ardır. Bu :-1uretle mtıhap sala-- İpe mi çektin? Cellad çırağı Efe Mustafa Mıhrı- ıyı o. uyor.. sevmıyo~ u • ~oy ıyecegım şey er da çtnlçıplak koşturan, onu baza 

_ Evet ... Ve anneni Çandarlıya, dil adındaki gfizel cariyeyi kaçırdı. Dıye mırıldandı. . bundan ıbarethr. bundan bir müddet evvel sinir teda- kapalı, baxan açık oynatan hep e 
kendi evimize getirdim. Orada bizi Doğrusu c~llad çırağı da olsa bir de- - Devııımı 9 ncu Sahıfede - Yapılan tahkikata nazaran, Jan visi görmüş anormal bir gençtir. - Devamı 7 nci Sahifede -

Hllt\ 
fl Nakleden: Vala- Nurettin 

--23--
Maskemi ta.kar, göz yaşlarımı 8İzden gizlemeğe muvaffak olurum. 

Siz bent.len nefret ediyorsunuz, Adnan lıey ! Bunu bana kaç kere isbat 
ettiniz annenizin müsaadesile odanıza girdiğim gün beni kovdunuz. ; 
Bana aliikası olan bir adamın yanında beni tahkir ettiniz. Hoş o ada
mın alakası da vız gelfr ya .. Velhasıl, her hlinizle, her hareketinizle 
beni küçülttünü. Ben ise, beyefendi, size bu akşam bir itirafta bulu. 
nacağını. Bu, benim kadınlık izzeti nefsimi rencide ettiği halde yapa. 
cağım. Artık tahammül kalmadı. Bir erkeğe bu kadar bağlanacağımı, 
onun için bu derece teesaür duyacağımı tasavvur edemezdim. 

Adnanın yüzündeki istihza tebessümü yavaş yavaş silinmeğe başla
mıştı. Naciyenin azimkar hali onu şaşırtıyordu. Alçak sesle tekrarladı: 

_ Bir erkek jçin bu kadar teesür. Kimden bahsediyorsunuz. Ha
nımefendi? 

_ Sizden içtimai mevkiimin buna müsaade vermediğini biliyorum. 
Fakat in!'lan fakir olmakla kalbi yok demek değildir. Size bu ak::ıam 
bütün hakikati söyllyeceğim. Hatta Tokatlıyan meselesini de anlata. 
cağım .. 

- Demek Gabiyi kaçırtan sizııiniz? 

- E\'et benim. Ye yegane mazeretim kıskan~lığımdır. Sizin onunla 
beraber ~ aşayıp bu eve gelm~yeceğinizi dti!}ündilm. Annenizi teşvik 
ettim. O, oğlunu kazanmak, ben ise Rizi yanımda görmek~ için bu işi 
yaptık. 1~te beyefendi, şimdi her şeyi biliyorsunuz. Sizin gibi alfoenap 
erkekler. bu kadar ıstırap çeken kadınlardan intikam almazlar. 

Naciye bu .son sözleri o kadar yavaş söylemişti ki, bunlan Adnan 
çok güçlükle işitmişti. Genç kadının bu itirafatı onu hayretlere dütü
rüyor<lu. 

Ondan nef ert mi ediyor, yoksa onu af mı ediyor. Henüz bilmiyor
du. Kalbinde zıd hisler çarpışıyordu. Bir müddet öylece hareketsiz kal
dı. Naciye kitaplaı yerleştirmekle meşgul. Onu arkasından seyretti: 

Güzel bir lavanta kokusu genzini sarıyordu. Kadının çıplak kolu
na gözü ilişti. Birdenbire bileğinden yakaladı. Kendine doğru çe
virdi: 

- Hanımefendi, beni affedin. Dedi. 
Nariye irkildi. O devam etti: 
- Evet, evet. Şimdi anlıyorum. Çok terlıiyeı.izlik ettim. Yaptığım 

hareketler bir kadının affedemiyeceti şeyler! Bakın bana rica ederim. 
Naciye gözlerlni önüne eğmiş duruyordu. Delikanlı, bir adım attı 

1ki eliyle kadının yüzünü yakaladı. 
- Bana bakın ... Allahaşkına !.. 
Kadın yavaş yavaş, göz kapaklarını kaldırdı. Yaşlarla dolu gözle

rini görünce, genç erkek, Naciyeyi kolları ara.sına sarmak istedi. Ka
dın onu hafifçe itti. Pijamasının yakası açılmıştı. Adnan kadın teni
nin sıcaklığını hissediyordu. Artık onu sarmak, öpmek istiyordu. :Maa
ınafih, hissini yendi. Bir adım &"eriledi: 

- Barıştık ya; ded 
-Evell 

- O halde elinizi verin. 
•" - !şte .... 
.,. Avuçlarının içindeki küçücük eli ı;ıktı. Naeire. kapıya doğru yilr 
dü. Adnan eşiğe koştu ve seslendi: · 

- Naciye sahi artık tamamen barıştık ya!.. 
-Evet .•• 
- Tam, bütün manasiyle? 

- Bunun cevabını yarın akşam size veririm. 
- Nerede? 
- Yalıda. Herkes yatbktan gonra burada .. Allah ı-ahatlık versin. 

> Kapı yavaşca kapandı. Adnan yerinde mum gibi duruyordu. Aca 
ba mukadderat yarın için neler hazıı·lıyordu. 

>'' O gün, saatler Adnana pek uzun geliyordu. Naciye ile birdenbire 
barışması ona dünyanın en garip hadi~esi gibi görünmüstü. Daha düı 
ondan nefret ediyordu. Kadıncağızı her şekilde tahkiı: için vesilele 
arıyordu. Herhalde sinirine dokunuyor, sesi bile asabım o~ natıyordu 
Ne olmuıjtu da bugün herşey böyle deği~mi~ti '! Hangi d<1hi \'e görün 
mez re:ısam Adnanm muhayyelesindeki Naciye hayalini bambaşk: 
bir şekle getirmişti? Vücudunun hazlarını ve yüzünün renklerini cazi 
beleştirmişti? 

Adnan gözlerini kapıyor. Cinsiyet gururunu . on dereci' oksa mı! 
olan bir cümleyi için, için tekrarlıyordu. 

-«Bir erkek için bu derece teessür duyacağımı ta!';avvur edemez. 
dim.:. 

Bu söz ona mütemadiyen hor muamele ettiği kadın ..:öylemi-;:ti 
'"Q"fıJeT>bire aklına okudui!'u bir kitabın ismi geldi: Nefretten a~ka ! .. 

· - Aı·ka:.-ı var -
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tay ~üzakereleri 
- Baş tarafı 1 incide - zmı (Çoruh ınelıu:-;lu) CeYdet Cic:i- gündüzüne katarak. didinerek calı - Jan .Jak Rosso bile partilerin tahak-

tek in~an gibi. (Alkı:)lar) oğlu ('I'ckirdnfr dclege:::i) Yahya Ke- ~an İnönü. lıüyük Türk.. (Şiddetli al- kümünü demokrasi için hayırlı bul-
Ve onılı n doları<.lır ki onuıı kurdu mal Bayatlı ('l'ekirdıığ mebusu) Hul- kışlar) Türk gençlerine milletin sine- maz. Muhtelif partileri milletin ha

ğu Purtimiz de lıüyük Türk milleti- ki Aydın (Siirt mebu:rn) Şemseddin sinde ebedi ve sonsuz bir ~evgi kazan- kiki İt1tek ve arzusunun tamamiyle 
nin aziz Paı·Usidir. (Alkışlar) Cöziibi.iyiik (Erzurum delegesi) Ali mak için nfüul çalışmak, nasıl bir ha- te:zahürüne engel telakki eder. 

E:ıerlerini en mukaddes milli bir Münif Yegene (Seyhan mebusu) yat geçirmek lazımgeldiğini göstermiş Demokrasi, en mühim karan al-
\·cdia halinde ne~ilden nesile ulaştır- l\Iehmed Turan (Tokat delegesi) tir. Bu, İnönüni.in bilgi, fazilet, na - mak için bir fazla reyle iktifa etmek-
rnnk, en btiyük titizlikle \'erdiği ide- Kamil Dursun (İzmir mehnsu) Ce- mus dolu temiz hayatıdır. tedir. Halbuki Türk ulusu islerini 
ıdi korunıak ve 1n!Jakkuk dtirmek ın~tl Ahın (Afyon mebusu) Hamdi Tt,rk milleti, İnöniinün başknnlığın birlikle yapıyor. Bundan büyük za
fJiıyük f'üı·k milletinin en önemli \a_ Aksoy (İzmir mebusu) Neşet Akkor da fazileL \'ı: c.lürüstlüklcrin hakim ol- fer olur mu?. 
zifl.!si \ e nıilli mi ıık dır. (Ali u;Jar) (Aydın delegl'. i) Osman lsııı (Eski- lİuğu bir devrin Liiti.in fı;yizlerini g;ö- Bizim muhtelif partilerle idare 

Müstakil Suriye büt .. n ec e bi il1t!. Bü} uk Kuı ultn.rııı · • .rm iiyelcı·i. ~ehil' nıelm:m) Sabiha Gökçül (Halı- recektfı·. edilen mcmleketleıi kıskanc:"lcak bu 
Ebedi Sefiıı Hz'z hutmısı önünde kesir mebusu) Mustafa Aldıkaçtı Iler badireye rağmen, istikbale em- yönden noksanımız var mı? Hangi 

raslarına teS • ffi ed• ek bir özlerimizin ve cluygularımızm da (Sıımsun ddegeşi) 1\Iehmed Alde- l1iyeUe uakabiliriz~ muvaffokıyellerine gıbte edebiliriz. 
nhclüpeym.ıni olarak hepinizi lıeş mir (İzmir delegesi). Sadi Tahsin Ali Sa!p Ursavaş söylüyor l7te görüyor~z .. I?emokra~.i d,..dikle-

surı•ye demekmı·ş dakika :ı~·ukta tuzimle tıiikut.t dn\'et Asal (Bur~rı delege.si) Tahsin Co.~- TT r 1 Al' s . • rı yerlerde bırbmne dış dusmandan 
d . k ev t . lı ) ö 'l' vt' a sııy ~vı l mp T.;r:::aı.·aş ~e- d 1 h b' J ı· .k 1 e ıyorum.> un nas •. ınonı mt> u:-;u mer ı:t"j- • • • • 

1 
h . , . . · a ıa asım ır a ay po ıtı acı ar .. 

F ·ı S . d S . 'k .. d . . d"J V S l •r· k 111 .. Elı 1· C< f' A t·· -ı (K . l 1 ") I S"'· .. çırn netıce.nıten e\ec.ı.,1 du,dug.ınu B 1 ı Ik . ı · k' ranaa ı e urıye arasın a, urı· et musna esını veı ı er. e . am ı üı· · ın etmın •, Cl ı 9 ı ta ur- çıog u :ıyseı·ı le egesı Jr .•. ıı t\:l'll .• 
1 

.
1 1 

. • . - .. .,uıı ar, ııa ·ın perı~aıı ıgınm acı ıı 
· · 'kI·ı· · k .. · 1 ı h ı F k" .. 'b' 1 1• 1 • ı.:! ('·" t • b ) l\ı·· ıfat e e1.1erek, e ıeınnııyetlı Lır ~·un }<l- b' . 1. d I k b' _] ~·ı yenın ıstı a mı tanıma uzere ım- ınenıur ar nemen er yene ransız un guıı gı ı ayl w \'e nteş ı var ıgın- 9eno~aıı r..as amonı me U$U ' U- .. .. .. .. .. • • ırer tımsa ın en )aş a ır_ey cıeısı -

la F l . l . B • • . E şadıkıtııızı Atutuı kun olumu ıle on d" I T" k l d b l za nmıs olan muahede, ·ransız memur arının yerme geçti er. lan maddeten ele ol n ıııahnım kalı- nıb oya (\an !ll!:!bmıu) Naım ren . . . .' . . A .. •• .. ır er. ur u usunun a un arın 
ı . · 4 

f d } ·· d'k F ı l k , · t 1 ,, 1 . h.. ( ....... 1 1 1 .) Ah d lh T 1 teı;ırııııs:rnıııııı mıllı rııtttem gununıuz, . l . . l. b. ı. b k mec ıaı tar~ ın an lenuz tas ı e- · ransız memur arı mern ı:: e.ı a- :sıııı ıın ııtı r.en bn1.1'ıa rnnın :-<esı u- .ı. ... ıgc e t e ı ge::;ı nıe :>an o<- b' . . . . . . aynı o m<.ısı ıçın ııç ır sel.,)e yo -
·ı ·ıı l b' .. .. (() . <l Al' l(' on ırınc·ı t ı·ıııı smıının de acılar1m1-dilmcmiştir. Ve bilhassa son gi.in - mamı e, mı et er cemiyetyinin ıze 1.lm \'e heyeı.:aııla kı!Sıhyoı du. sıxt. rdu mebusu) :\lehme ı a- . ~ _ . .. . tur. 

1 d F b d 1 d .•. S · h. · · y· . 11 . 1.. • J (r.· 1. d 1 ') '!' f'k 1:-·k zın tı=sellı lrnldugu bır gun oldugunu p . k" .... d T" ,_ L.ı er e ·raneız mat uatın a an aşma- ver ıgı urıye ımayesı nızamna- ırmı yı uanberı ~aptığı l ol'l top- gı ~ı .n.ocae ı c egesı ev ı [' ı - ._. 
1 

d' . . artı ursusun e, urK u su-
_..ı•k d'J • ' . ' 'b' "d d' } d . . t $'1 (J" b ) İ 'l S SO\' e l. :\1emleketın 18 yıJc.Janbel'! her k" .... d h k L • nın t IKll c ı mesı tavsıyesuı- me ı mucı mce ı ure e ıyor ar ı. hıntıda Lıı Kul'ultu:'ı \'e her ıçtmıa l'e • ı t1~' "\.Onya me u:m smaı a- · . ·. .. .... ııun Urs\lstın e er es, ner mes e-

d b ı · .. "l k d' H lb k' k d' b't k ı · .. . Ö 1 S 1 1 ') Al' B sahada terakkı hamlelerı go5terclıgını l . b" .. l w • 1 'f d d b! e u unan ne§rıyat goru me ·te ır. a u ·ı, en ı za ı ve as ·er en • yılının başlangıcında lıu Kurultay fa zer ( eyhan c e egeı:1ı ı e- . . . r .. eyı utun uryan ıgı 1 e ı a e e e ı-

Ca 1 d b. k . ~ı s . . b' . J l . k" k . l 'T' l.ı J ') tebariiz ettıren Alı S!tıp Ursavaş nu- ı· s·· .. "h ·ıAı ·ı . d 1 b .. J zete er e ır ço sıyesı er un- mız ızım memur arın yer erme ge- kahrumıtn Atatür un to ve çelikten ce ( ra zon de ege::<ı . f . .. . • .. ır. utun ı tı a tarı un ,. ne oy e 
· F · · k b' · · d ş l ı h Ik L h. . .. . K . . t' ug meselesı ıızennde durarak şovle l yeonın ran ~ ıçm .• ~a~ ta. ır ıstma çen am ı m~n:ıur arı a a 1'.arşı. ı- esıle çmlnrdı. Bu ba~kaıılık kursü- om:sıyonun raporuna . ın ızaren dedi: • o mu~tur. .. .. . 

nokt sı teıkıl ettıaını, bınaenaleyh, maye etmek ıçın her tarafta faalıye- ünün arka ında en yüksek \'e ebedi- \'e saat 15 te toplanılm~k üzere cel- L- .. Dıktato~uk altında, bırçok par-
b ld k l l.. ·ı . . _ - azım ol:m herşey yapıldı. Gor- .1 l .d d'l d k uraeının e en çı arı maması azım te geçtı er. yet ıçın astıgı cEgeınenlik Ulu::;un- $eye son verildi. dük ş· d. . tı ere ı are e ı en emo rat mem-

ıd ... · · ·ı · .. .. 1 s · d · · k·ı· " M'l a r Ô . ım ı yalnız bırşev var o da ya- l k I d b·· 1 h.. . d .. gc ıgını ı erı suruyor ar. urıye en nıçın çe ı ıyoruzr ı ur.> ıevha ı altında onun altın ba- "'leden sonra·. 1 k d t .. -~ · . . e et er e oy,. i\ırrıyet var mı ır r 
B 1 h kk d .. · 1 1 · k ı · · · d t ~ pı acıı . onu a nonl\nun devrınde gö. K I . . d.. .. l . . , 1 u mese e a ın a, roportaJ ve <>t er cemyetı artı uıze ıtıma e me- mı görmeğe alışanlar şimdi onun . . • .. u bü "k .. , . . nnaat ~rını, u. un<:e erını samım -· ... ı h · · l J cl' - · · · b'ld. · · ) ]-f · Kuru it ay öğleden sonra saat 15 te ı ec:egız. n LI ' Ll ııut us meseleı;ıdır l l - l l .. tıy sı yazı ar mu arrırı. o a.n erom _ı~ını mı ı . ırmıştır_. ım .. ay.·eyı ~ciz hatırası i'nüt,cle bef} dakika ayak Tu··ı·J•IL .. ık ıııe\'"u.dı')'"'tı·nı'ıı · v.et e >a •. gran arn. ıurmetten vazgeç-
J T ka d l b k 1- - ') Al -ı o ı ikinci toplaııtıı.m11 yaptı. :\Ieclis açı. • ... ... büyünıe$i - l l 1 } kk l ve an aıo r eş erın ır rna a· agv mı elm~tı. evı er, urzı er, tH durmak gibi \ ~vifı=:leriııin erı ha- tırn, musama laL an c n, 1a • ı 1ayat 

l ı B d ~ · d El · ı Ik b' · t k · t · lınca, Oı.ı.hilive \'ekaleti ve parti genel dil'. d ') N d } . l k eıi çıı•mt~tır. ura a, .... urıye en :. cezıre 1a ı ızı arı ıs emıyor zinini ifa ediyorhırdı. ~ var mı ır. ere e, ıangı mem e et-
L_.._ k T k 1 h' d d ) ı:ıekl'ett:rliğinin, parti tüzüğündeki fa- lnörıü de, biz ele genciz. Cmnhm·i-owısedet en ür iye a ey 111 e muy u. Be~ dakikalık ihlirnm vakfesi buy- le?· 
Franıız matbuatında eskidenberi Hiçte değil! Biz Suriye üzerinde- le geçti. l.faışvekil: <liliHu ait esl.ıalıı mucibe layilrn$I \'e yetin otuzuncu yılında, otuz milyon- Sayın Bayanlar, Eayın baylar: 

.. 1 · 1 b 1 t k k' h kk d f d - ·ı ı -:alıahleyin aynlan komisyonca ha - luk Türk ııurmıunn ayakta, dimdik T'· k 1 A .. k 'h .1,.,1. gorü mu o an azı terane ere e · ~ ·ı a tınız an, sır , egı mem e- _Ruznameye geçiyorum; eledi. .. .. ur u.usıı, tatı.ır ı tı a 1 ve 
rar teşadiif ediliyor. Mesela, Tiirk- keti, Şamı bile temsil edemiyecek :;. bnşkıınlıklflra miıfü;fikan Ab- zırlanan ~·eni nuıdue.ler ::e . m.uaddel g~rece.ğiz. Bunu. görmeden olursem, onun partisi bütiin di.inya miivace-
I•rı'n 11at0 va "'görülmemiQ bir sid- olan bir ~vuç tahrikatçıyı memnun ı ·· 11 l'k R d ·ı l' d l · maddeler okundu. Reıs, soz ı.stıyen °- ~·ozlerım açık gıller.> 1 hesinde böyle bir ak yiizle çıkıyor. ... ...~ ... ~ c u ın ı en a ı e \.Onva e egesı 1 1 ~ d 0 d' k' · .. İ - -
detle~ yerletttikleri söyleniyor ki, .. tmek için vaz geçiyoruz. Bunların ~ ·k· E .. , . . . ~ . · . . \up 0 ma( ıgım sor u. nye 1 ·ışı ~oz smet Eker söylüyor: Kanlı değil. hiç bir ihtilale rakip ol-

:r •• e\: ı .rguıı \ e .n nca kuı a ıle 6 sek- .. 1 1 .. . . 1 · · el d 1 
bunda hak ız olduklarım işarete lü- yirmi senelik faaliyeti, yeni hüku- 1:eter seçildi. n. Renda gösterilen iti- soy eme< uzere ısım erını yaz ır ı ar. <- Muhterem arkada~larım; Par- mıyım temiz hir Yİcdanla .. 
zum bile yoktur. Çünkü Hataym nıeti i tedi1deri gibi idareye mukte- marla teşekkür ederek ri\'aset verine Hakkı kıhçoğlu söylüyor: timizin kurucusu ve değişmez ba!3kam Ufak tefok bazı miistesnalar var~ 
Türk olduğunu teslim eden ve Türk- dir olşcakJarı zaman kendilerinden geç.ti. · · İlk ~özi.i Hakkı Kıhcoğlu söyledi ve ebedi şefin ebedi hayata çekilme _ dır. Kolav dc!lil, bin yıl hir hamlede 
lere bu hakkı veren milletler cemi- ne bekliyeceğimizi göstermiştir. Bundan sonra c. H. Partisi genel ezcümle dedi ki: :-·inden sonra müihim bir vaıifeı:.ini yıkıl:rken, saltnnc;ıtı, hı laf eti, mües 
yetinin kararı v~ Fra~sa ile. yapılan Bilmem nasıl bir siyas:te uyduk sekreterliğinin nizamname tadiline _ Kamutay İnönünii Cnmburreis- ifaya ~ağ!'ılan kongremiz, bugün çok ~~sderiyl~ ~in yıl bir hamlede yLk~
anla~madır. Bu ışte hır ~ebır yok- ta, ~unları :r:n7mnun ~tmıye. ~ara.r aid esLabı nıucibeyi takdim eden şu !iğ·ine • Parti de Milli Şefliğe seçerek hm betli kararlarını vermekle milli ar- lı;ke~. ve. bır ham lede gtne Y""Pyenı, 
tur. Hakka dayanan bır anlaşma verdık ve, hızı tamax:ııle aksı bır sı- tezkeresi okundu: kendi~ine olan yüksek itimadlarını zunun tekrar tecellisine ma.kes olmuş- d~~dın hır vrlık ~~mlursa, elb:t de 
VC'rdı.1:: . . yas~~e d~.vet eden~e:ın, davet eden Dördlincii bi.iyük Kurultayca tan- gö!'llenli. Bu günden itibaren İnönü, .tur. Hu kar:ır, Türk milletinin ' cum- boyl.e şeyler olabılır. .F.akat dıkkat 

_D~ger taraftan Surıye nasy.?n~lıst de soz mu, bunun ı~ı~ ya.lvar.anların zim ve tasvip olunan parti tüzüğü- ınilletimi!Zin kendisine gösterdiği sev- huı iyetinin ve iukilabının ebediyen ed:l.ım, bunlar da po~ılı~a kavgası 
l~rını~ Tra~sızl~ra k~rşı. «.Turkıye· a:zularım ve seslerım hıç dmleme- nün genel başkanlık hakkındaki gi ve güvene dayanarak yürüyebilir. rnesııd olduğunu bir kere duha ilan ve rlegıl, uh~~· .. yurd. endı$~sıyl~ ya__Pıl· 
nın b~tun.!~malı s.urıyey~ ıl~a~ et • dık. • maddelerinin tadil ve tanzimine aid Atııtürk cumhuriyeti yarattı. Öliı- hıbat etmiş olmakla, partimizin en mıştı~ .• Gonuller, ışte Turk ınkılabı-
mek ... ıet~dıgn şeklınde b~r ıddıaları • • . . . Kurultayın yüksek tetkikine arzedi- miyle bunu perç.imledi. Artık dahilden kıymetli vesikasını teşkil edecektir. mn sılah.~arı.. . .. 
oldugu ışaret olunuyor kı, bunu da . Bu Şamlı na~y?nalıstl~r hızı ~e~- yoı•um. Müzakere ve 1.ıir karara bağ- \·e hariçten hiçlıir kuvvet bunu yıka- M h d E d B k Atctıırk dıktator olmadı. ! enez· 
itiraza lüzum olmıyacak kadar ma· dı oyunlarına ıştırak ettırmek ıçın !anmasını diler genyönkurulnn vüce b a~ mu sa oz urt ziil etmedi. edemezdi. O, hılafet ve 

· b 1 b' .. 1 d' b'l' 1 ' · maz, ozamaz. · 1 l kl'f' · b'l h ,_ l d naıız ve yersız u uyoruz. ıze .soy c ıye ı ır er: başkanlığa ve yüce Kurulta va ~on3uz 1 .... ü . hl r·. d 'nkilap YÜ· sôy Ü'jOr: Qa tanat te ı mı ı e aKaret e re -
B ı b be F S B' .. t k'l S . h . • ::; nonun ıı ıe oer ıgın e ı . d . O 1 T" k ·ıı .. 

unun 8 era r', b~ansafnhm u- ~ . ır ve mus .a 'ı ukrıbyelc~.J~ B~- baıilılık ve saygılannı sunarım. rüyecek, cumhuriyet yaşıyacaktır.> İzmir sa\·Javı :Mahmud Esad Boz- ett1ı:. 'dn:aVmnt ~ılpl . ıırB mı .~tınınk 
riye siyasetinde yenı ır sa a te~- yetını memnunıyet e a u ecıın. ı· Genel sekreter ve Dahilive Ş dd' G" l ı. rt .. 1· d a· k'. var ıgı ı \. e mı 0tı ay gorcre 
1...•} ed k } .. " " .:l k' .. } . • d b l . b . • J emse lil Una tay ;n.U ezcum e e l l. " ] • ' k _ı .. ı ece o an onumuzae ı gun er ze ıtıma es eyın, u sızın men- Vekili _ S , B . 

1 
. ~ B ·! ~oz ""rını aparıı. 

h_Lı .. d f'k' k .. k f . . d' K t]' b' ·ııA h' le a.}ın a.}an ~ıım, sn.}ın a\ a- B' .. A .. ı "Ih aıuun a ı ır verme uzere ma a- aatmıze ır. uvve ı ır mı ı ıs Dr. Refik Saydam söylüyor: rım. · ır gun, taturı<:t~n mu .em, 
leyi naklediyoruz: hareket eden bir Suriye oldu mu, ar Genel sekreter ve Dahiliye \Tekı'lı' s· ayla"ı Şemseddı· n Günaltav B' .. •"k 'ht·ı·ı· bü .··k ·t· Türk ulusunu diktatörlükle, tahak4 

S . h d . . k b'. .. . IA S . . . 1 ıvas s y • . u~ u ı ı a ı :tapan, \ u paı ı- k .. 
1 

l 
Fransız - urıye mua e esı, yanı tı ne utun ~ıma ı urıyeyı ışga Dr. Refik Saydam söz alarak aenel .. , "-ÖYle dedi. . 1 • f k t~ 1 . t' ·

1
, t b·ı ·um "" vasar sanan ar onu tanımL-

s . .. . d k' h' h k . d" .. T" kJ d k k <Ç> ezcıımıe y • • nın vıı ev ·cı <tC e ıç ımnıııı ırsa ı - h · ki d d . t' 
urıye uz:erın e ı ımaye a~ ımız- etmeyı uşunen ur er en or u- başkanlık hakkındaki tadilata aid - C H Partisi mua'-·ven bir smı- ı· Ufnl t ·f k b d" 'i . l . i yun a mı=ı ar ır, em ıs ı .. 

• • Y• • l h'l Al .. d .. . · J. cım. ..< e e azı wnnce erını 8 .... k P . . 1 ba d 
delen vakz geçıp ge~n:ıy~~gı~~z fme- nu

1
z 0 ur.kn: ~a 1 e1 vİ 7vıd agına projeyi tetkik için tüzüğün 34 üncü !fın menfoatiııi korumak, muayyen önünüze düküp, yaymak i.:1.tedim. Hoş •. 

1 
ı.11~l1ı · .h""rtının .. :;dı~.suc·· şar ı-

s esi anunu sanının ı ıncı a ta - ye reşme ıstıyen ta yan ar an, ne mad<le.sine göre 15 azAlı bir komis- , .,·plerı'n t«haklrnkunu temin et_ •ö .··r ... c;rt ı ıtır. cı an sumu ur. un geç-
}. .. k F·ı· . k. E 1·· S" . f k pıeıı:sı .. ~ Hı ıuz. "k d .. . k N' 'k. ıından sonra mec ıste mtl'l!a ere e- ı ıstın, şar ı rcLın, urıye ve rn • von seçmek icap ettiğini söylemi.~ fa- ı ıek l"İn kurulmuş bir parti değildir. Ark~d~ıılnı" lıüvük iht'FJ. . ' t· çe ,. one-rm artaca tır. ıt~ ım 

d.,_ ,_ B . . F Ak .. kk'l b .. "'k A k ll - J " T l" • • 1 u ı HlJ.l:.ın .. ··1 - b 1 t B .. k" uecea;. unun ıçın, ransarnn - tan muteşe ı uyu . rap ra ıg• kat bu komisvonuıı bir defaya mah- C. H. P~rtiı:;i Türk milletinin kahn.ı.- lıtı~·Lik r>:ı.rti divorlım B ··ı-'ı Qoru me•T~ aş amıs ır. ugun u 
.,ı_ • k d-''-' · · · bawl k k b l Y h d'I · · ' "' · · u mu a.rnza - Al f l .. 1 · · T·· k 'h Qı!CfüZ şar m aKI vazıyetının g ı .urara ve u surete a u ı erı . ı Jmok u··zere 30 azalı olmasını ve ı11anlık seciYesindt:ıı doamuş milli bir mırı ''eı·ı·ıı,ı ld • . d n,ı_:,n, te. Y"n repn1 ""rmın ur ! .-

- h kkı d h l b - k ı· · 1 k · ı<l :> 
0 

.. • ..,, J '"'e 0 uguna ınanım var ır. · • · d "ll ld • Al hulundugu bu mesele a n a a • ogma eme mı asa ter etmemı~ k .1 t f "k edilmesi teklifinde fırkaı,lır. o milletin mukaddt:s duygu- Çünk" , ·t' . C H P· ... . tılalın en mu ıem o ugnnu man 
ka malumat vermenin tam zamanı· olan fngilizlerden; ne de, her yerde Lulra 

1 
e te rı ıurıı•dan d~g"<lug-u içindir ki bütün 1 ku pabr ı1mız, k:. · artL:;ı ~ehır- tarihleri kavdetmeiie basladı bile .. 

. k w 'b' b t 'k ed Al u unmuş ur. ' ' , • ere, ·usa ıı. ara, ·oylere, mah::ı.lltlere ·k d l . .. · dır. Zira bu mesele oldukça karışı oldugu gı ı urayı tanrı en - K . ld milleti sinesine almıştır. Hepimiz el- k· d k"k . 1 .ı 1 , Saı • ev etl .. rınl"' goz atılır"" . . bu 
h . d'kk h b. h ld 1 d omısyon ayrı ı· ,{ ar o sa mış, uil budak uzatmıı:; ı l k .. "1" ı t l\. 

ve ıraz ı ate mu taç ır a c man ~r a~:· . . . • . . . . . birliği ile ayni hedefe doğru yürüyo - Lir te~ekkUldür. '" r a ı~ cıçı gonı ~~r .. ste . r~n .• r~ıısır-
bulunuyor Bız mustakıl olunca ıstıklalımı- Bu teklıf kabul edılerek 30 kişilik B' . . h . . h . . b' . · dı:1tı durum Hurrıvet ıstık!al diye 

· . . b k ruz. « ırımız epımız, epımız ırı- K b. d · 1 T·· k l k .. · Meecle<le ilk göze rarpan bir nok· zi müdafaa ederız ve hıze unu a- komisyona şu zevat seçildi: . . . . ısa ır evır e ur u usu, en- hav kıran avaO.a k:\lkan dört yüz el-
~ . mıı» vecızesı şıaı·ımız<lır. d' · b" ·· b' Al · k b"' · ·· ~ . 

ta var ki, 0 da şu: Suriye, tek kitle zandırdığı için Fransaya ebedıyyen Şükrü Afncan (Konya delegesi) Bil"ük tarihi milletler hususiyet- ~~1k1 "d,~l kultu~. ıpr a e.m~ a~krıyakn .u- li milvon. insan. Çin! 
k 'I d b' l k d • ·ı b -ı k l f smaı·ı Al (Ç b ) Al' J ' yu ı e erını artının yu ·se var- T·· k 1 _ı k · · d te§ ı e en ır meme et egı , ayrı ag ı a ırız.> . · psar orurn me usu ı 1 .· . österen ruhlariyle gururlanır_ I _ . • . . ur u mm. ııt>mo ·rasıyı e tar-

ayrı ırk ve dinlere mensup kavimle- Gi.izel ! Yalnız isin fenası şu k~ 'l'unulı (Saın:,,un meLmm) Atıf Tu- 1eı 
111~~lli varlıklardan kabiliyetler _ ıgında ~fade ehm~tı.r. d sin ~~t>rt>k bir ihtil2\l yaptı. Bu ihtt-

rin, biribirinden çok farklı mıntaka- ızösterdiğiniz bu milli his ancak sı- ;r. el ~ gurur al 1 de zamanda giz- .. Partıden, Partının kuru).~ayın I an ifil inki~~f yolunrladır. ba~ları dt1ra 
larda yaşadıkları bir memlekettir. zin hayalinizde bulunuyor. Belki yi ateşe ve kana boyıyacak olursa, ~ie;:al~ı~a~endisi~i et:celli ettiremez soz açıhn~a .ulus, ulusta~ ~z açı B- r:Yelt>nlPr kurtuluş yolunu onda l:m-

Bir yanda Şam, Halep ve Oronot bu his bir gün olup doğacak, fakat acaba gene miidahale etmemiz lazım ~I'll t h h g· b'r zamanda bir ha~ c~. d.? partlyı .anlaı:ıakta a ıyız. u lacaklardır. 
vadiai vardır ki, bir müslüman gru- o gün h~nüz uz..qkta, bugünkü va- ""elecek mi? Bizim idaremiz altında a·ı ek, er :n ~ 

1
1 

0 
zaman ferd duşunce .. ye.rındedır. "Ih .. .. « Şunıı tt>harliz ettirmelivim kt. 

bu teşlcil etmeketedir. (Yalnız Ha- ziyetse istikbale itimad etmemize kalmayı istiyen asileri Şam hüküme-
1 

1~de k~rbşısm a a ır:1~at,erek bir he~·e: .. Ataturk t.~~ .. m~d. emth' .• ~~tun Tfük millt"tİ cöll.orde yükselen 
ı h · b'l h · · d ) .. 'd d .... 1 · · ı · · · k ·· d eı e ı u gurur mtş J Turkler Partının uyesı ır tııalı ya . . 1 b l ep 9e rnın yarısı ı e ırıstıyan ır. musaı egı .. tıne ıtaat etme erı ıçın as er gon e- . . d . . . H b d y • - pıyanıst t!re ayı ır .. 
Oiğ~r tarafta Dürzü dağı vardır ki, Bugünkü halde müstakil bir Su- ırecek miyiz? ca:_ ~~a; \rn: ·m hamlelerimizde pan ~artıdır. er Bar ıgı ış, ulu- f nönii .. 
buradakiler de Şam hükümetini riye,, bütün ecnebi ihtiraslarına tes- Bana şöyle cevap verebilirler: \~.aş ariu m: lnönUnde mille- s~n .bır başa:.111j?,ır. unu sarsı.~ma~ Bıı adamdır ki, Tiirki1n bu 8z 
Türklerin hakim olduğu zamanda lim edilmis bir Suriye demektir. Mu- ~Muahedenin protokolları imza e~ ~ ~ .. 1~ ro· l a an, zaferden zafere bır ına~cl.~ soy uy~:1'b~· Bu.g~n~u oğludur ki, f nönl .. rinde Türk rnille-
bile tanımamıştır. ahede tasdik edilir edilmez ne ola- e-di!di. İşler o kadar ilerledi ki geri tı5;.:. uıb·ı ~:~ u~ununndan Lo~anın mede~ı. du.n~a~ı.n k 1~ ır partısı m.ıl- tinin maklıcı taliini yt>ndi .. Atatilr-

Bir yanda şimali Suriye yahud cak? Bugün henüz Fransız himave- dönmek için çok geç k.ı:.lmıs bulunu, g. uıetıı L)I umk hrarr:an s· a~.' letlennı bızdım ı ~ arh yerlesmış, kün bu en vakını, simdi Tü'"k mille-
. k' . . 1 . d I k 1 S ~ ::ııvase ma::.asının a ım . ı bizimki ka ar samımı is edemez , b' ı·v .· ·ı b d b ) Elcezıre var ı, yırmı sene evve sıne rayet e en meme et er u- yoruz.> t ·.. .. blit·· Tü ·k milletinin parti. .. .. I d p .

1 
.. 'İnın ır ıgı ı ,. aşımız a u unuyor. 

d>lden ibaret olan buralarına Fran· riye üzerine atılacaklar. Geri dönmek icin hiç bir zaman n.o~u,fl'ğu'n ~·ımiştir ' Çunku on ar a artı er gruplaşma- f nönü, kayadan piramidin üzerinde 
. l k d 1 · b ·· .. k 1 d ld B' k mızın şe 1 ıne se.,.ı . · dır > 'f" k 'il · · _ı f 1 sa hayat vermiştir. Ve burada muh- s ·en erun mese esı unun onu- geç a ınmıs eği ir. ır ·aç sene B l'k k anası d" ·ır .. h d E d • ur mı etının Yfl.nınoa za er ere 

.. d k' ] IT 1-1' h kk 1 b' . l h } unun Y ı se m ' un mı ı Ma mu sa Ebedı Şef Ata- l y .. h' b k 'b' d l telif ırk ve dine mensup mü1tecilerin muz e ı c e ı ı. ımaye a ımızı evve , ızım e emen ıemen ta- h . 1 te 1 , k olan mukad<les ru _ .. k b h . ' .. . <: ogru yuzen tr Byra gı ı a ga-
k t k · t' · Id • .. ·ı · ı · b' h d · aı e rn rn) na tur ten a settı ve sozlerıne dcvcun. 1 emniyetini temin ediyoruz. Diğer ter eme nıye ımız o ugunu soy- ınamı e netıce enmış ır mua e eyı h .11 t' . hakim oldu· ıcl r .. l ..:ı, d' · nnıvor. 

1 .. 1 T" ki f 1 b kl dd . 1 S . l"' un mı e ımıze gı u . la soy e ae ı · B . .. .. l d .. ··ıt taraftan Alevi dağı var ki, burası da er soy emez, ur· er aza e e - re etmı~ o an urıye par amento- . ·k . .1 , B" .. · . . · .. .. i.ıtun ııoz er on a, gonu t"l' 

d ·ı y · · · d b' k' d'I k l .. · Arkadaşlar. baş a memleketleıne - utun bır mıllet dunyayı ok- f d k yine bizim idaremiz sayesinde yeni- me ı er. arın, nıyetımız en tama- w ıze ta ·ıp e ı ece· yo u gostermı . . . .1 . . • .. b k . . · . . onun etra ın a çarpıyor, çarpaca -
d ~ hal .1 t'". · · ... d'kl · ) cumhurreıslerının seçı rnesı pıopagan- suz ıra tın, gıdıyorsun dıye hangı 

denL .. ogmıdya bşhamı~t.ır. .. mıevHazlgeç ıgıEmlızı?gr~nlı ekrı.z~- yorTn:ı.uk.l . S kt .... 
1 

dalal'la olur ve çok defa da korkunç diktatörünardındanağl~dı.Atatiirk, tır. 
ubnan an a setmıyorum. Çun man, a ep ve cezıreyı ama ıçın ur erın anca a, goru me - beb', t . . H . ..

1
.. .. 'll f flerlivoruz. 

kü parlamentosunda müttefikan ve- hududda hadiseler çıkardıklarını gö- miş bir şiddetle Fransız memur ve ça.rpış~ı~laır\ se b 1~ e ·uver~\ . ep~.- 5

1 
enklo ~mu~d~ de mı ete za er çe· fJ,.rliyec,,.2-iz. 

rl'len kararla Fransadan ayrılmak recegwiz ( ! !) askerlerini kovdukları hu anda Su- mız. hızım e .e~a erhmıl ı:_t 1 _ı}t~rh bı, en erı getırdın. Tiirk mill""ti Si"crol<1un !» 
• l ·· ·· .. reısıcum uru ·a l11 ı a ı B .. k" f .. · T'" k 

• t d·~· · b'ld' d. E•ase O zaman ne yapacağız) Suriye rivede de bizi inandırmak istedikleri ııonunun g ugun 11 sını sız, zumreSJz ur Hu"srev Kızı1dag"' .c::o··y'u··yor.· ıı eme ıgını ı ır ı. ., n mevzu- ·· ~ · · · . . . . ··anda vnpmak d "il tek bir t d "Ik" b' r·· . h b. -
bahı olan muahede Lübnanı alaka- cumhuriyeti ile yapılması düşünü- bütün sözl~rine rağmen b1zden nef- 1~.ın ~~olpag . d ···ıa· Be., ·. • tl~kusun a u u .h:r ~gı 'ar:;ıa, 

1 
ı: . ır- K l 

1
_
1

•• K ıld y 

d k ed. ı k A 'tt'fak mucibince menfa- ret e<len nasvonalistlerdl'n il"nİ mu- soz soy cnmış egı ır. una ıagmen ı onun ve tarı ının zaruret nı ıca- anı sn~· avı -:ıusrev ız ag e:z.-
ar etmeme t ır . ıen as erı ı ı J 1 k r· ·· k .. · k' \'atan ı. d \/ b b' l'k · · d .. J .. l d d' 

F ka hed · d'l' ·k tl · · 'l"'hl mücla.faa için müda- ameleve uO.ramak tehlikesine ken- meme e ın en ucra oyuncıe ı . · Dı ır. e u ır ı ıçın e li!"ayeve cum e soy e ,. ı 
a t mua e ımZi\ e ı ınce, ı - a erını sı a a ,, b 1 1 el i\!'ll t l\I ı· · · · e 'ınde .. 1. ) b k ·ı ·1 A .. k ·11 · · · k 1b' 

dt h . bü .. h t t h ı . d ~· .., Fakat bunu nasıl dimizi maruz bırakamavız. < a~ nr an, .ı. ı e • ec ısının Rın :- en~ı ıyorsa, zora as a partı .. r ı ı- - tatnr mı eiımızın a ın-
tıaa ayatı yanı tun aya ı a- aıe mı e ecegız r J 1 b 1 k d ı . 'T'" ·k d k 1 .. k" 1 z ı 1 d' ı f .... . l S ~ d l . "'b" l b'l' · Ç" k" yni zamanda • top anan m us ara a ar, ıeı _uı as etml' nn~ı mum ·un o ur? _or- ce e ;e ıv:ı,r,..n vaı:ııv~ra :tır. norııı, 
manuy e urıye ev etme ta ı o ursa yapa ı ırız. un u a c • 1 d k n ·ıe on 1 f .. I k p · · ]'"' · · h" .. · · 
Lübnanın vaziyeti ne olacaktır. Türkiyenin de dostu olduğumuzu id Fransanm menfaati, hiç olmazsa \'17l(lat~ın ban ·opan ~a ı'.nın e~rıdde .;1 p" sı~lı Ye zurnr~ ~r Ry~ra]tahr~ l1:1' ı.fı;tı rt>ıs ı~dı .ıçmO ııAtun ~~~~~lı v~ •• ia-

" d d' B' k d ha mı mua- bugün için bu muahedevi ta3dik mı e ın aşma geçırmış, mu a ı - artı er yaratncagı7.? .. oy l"l ır Jır- sı .arı "aml ır. , · ~~tt1r~nn ıwy e .. 
".. a e ıyoruz. ır ere a ' . ı· . t' 1 k l ·1 . .. l ·ı· ) cı·-. ·ı . ·11 . k. t r· . ren 

d h d ı . . . · t' enin ma ,.tmemektedı'r Suriyenin menfaati lım onun e ıne vermış ır. i te Pc:ırti t"T ne ı e viıl'lWeoı ır. il\! gı .ıı, mı etın ma 'U'I a 11111 ~ -Bu ayrı ayrı memleketler en hiç e e erımızı yerme ge ırrn - - · · · · · T .. ·k .. . ·. · l k' . . 
dd t · k"" bulundu de bunu icap ettirir. Çünkü, kendi Bu emsal.sız manzara, bıze ur ta- Sonra Tın·k mı1letını bu yon ım mı~tır. 

birisi Şamın sıkı idaresi altında ya· nen ve ma e en ım ansız 'h' . b' b' · · d d ·ı l } I D k · b l k · B b b' .J" .. ıc·ı k . . ) O l'l . . . . b. vaziyet .. d k lrnıyacak basına terk edilecek olursa kend;sini n ının ın ır m:ı.cera ıc;ın e enı en 7.or ıva )i ir. "'mo ·n•.qı zor .. i' ı . ıca- en ura va ın s,ırırt vıız ı Qtrı"'' 
~ama ı8~em5ıy~r ar. ahe 

1 dm~ ıdstıh - gu 
1~ ıçın e a F r~nsanın vardımı ile bile ol~a. vine Türk miletinin kendini na,;ıJ kurtar- bı dPvil. zorbalığın dfüırnanıdır. relik vold n gelivorllr.ı. Bunun 400 

yorsunuzr urıye mu e esı a a mıyızr · ld - 1 k .. l .. t k 8 . . d'k .. ı··k ı ı.·ı · l ·ıı d.. k 
F ı .. d d'k d'l d' .. müdafaa edecek vaziyette değildir. mış o ugunu c n pe guzc gos erme - ızı z~mnn zaman ı tat<'" u a • l".t ornetrl" ı otomo -.ı "', ı ~er ~ı 
ranıız mcc ıaın e tas ı e ı me ı- "" t d' I d .. .. l d k 'd _1 f .. ·• .. · l" J • 1 ... hald d k' F 'd ·ı . Al ~ı o·· zAler ve Elcezir~ Tek ve asıl t-mniyt-t himaye ni:za- e ır. tın a '7Mmus o an emo ra~ıı p rıa, nnmın•ın cızım 1 ç.a 1"ffif.11!JV e 

Ş&ı h~k~.ra 8
, 

1 
rank

81
•
2 1 arechı edrı h Ik evı erd, ukr 

1 
• hakkak- mının F ransaua v•rı:lic.ı manevi oto· Atatürklln yanında fazilet. kudret ı mıı"htel; f nl'\rtil~rin mevcııdiveti '1~- Anadolııyı,ı sımm derrıir v"lu ile ya-am ij umetıne san 1 mua e e a ı e.rasın a cı acagını mu J • ~ , • • • • • 

0 8 
• eo h'f .ı 

k .. . • 'b' h .. d" . .. .. _j_ ·h'lfo . 1 Suriye ritedcdir ve namuskarlıK tim~~ıı olarak gecesmı yild;.,. D'"mokl"l.""lrıtn r·~ı..~ .. , r'nn - f!'Vf!Mtl ne• . ~a , e~e -meriyet mev ııne ilrmıt il ı are- iOr u'ium~ wı ı ı ı•ye.n ar - · 
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S Duvarlarda aalkam salkım üzüm-
• • lerin dibinde yarı çıplak, kalcaları 

Pitkin: · - Bugi.in pazar, dedi. Bir kişilik sadece sabırsızlaşıyor. Hepsinin de ateı fııkıran kadınlar, halka - kur-
- Doirudur, dedi. Hatta, tatbik bileti bir dolara almak mecburiyetin- gözleri dumanlı • Birazdan, sihirli mu1, kafa tütaüleyen .zeybekl~r var

Wilen nıetod ahlik ba~ından ku - deyiz. Birbiri arkası sıra dizilmiş bil- ıölgelerin tesiri altında bulunmağa dı. Bu meyanda, 
sursuzdur. ~ükemmel. bır kli ve be- tün şu gördüğünüz in anlar da, birer hazırlanıyorlar. Arada sırada, sine- •••• Rakıdan iç .. 
dt>nt tamam~yete :ahıp bulun~ıymı dolar verip bilet nlıyorlar. m' nı ı açılan kapısı kalabalıK-ın uüyük «Erbabı zevkin beğendiii ye~i.ne 
&lelide ıraheıyetlerın akamete ugra - S! 1 . . k u 

1 ııhhi içki Rakmdın 
nema sa onu, gırıp çı ·ması ser ı.· k , t 'b· "rtinU ···• tılmasına "elince ... Hiçbir ~eyi izam et- · 1 vır ·ıımllnı ~ u uyormu§ gı ı go - O .. h 11 .. .. k 

. . best olaıı bir yerdir l . . . . . . . « zum, a • uzum ra un> 
ınıyelım. • . · yor. stıf şeklıni değıştırıyor ve, ~ e- Cümleleri de okunuyor •. Kızaran 

- Benim de zaten fazla bfrşey is- Bu dogru bırşeyclir. Btltiln bu in- niden, çoğalıp uzayor. ciferin dumanla kar,ık kokusuna, 

lzmir, Istanbul, Ankara maçları 
•• 

Uçok 9, Demirspor 3 
AJsancak 3 •Yamanlar 1, Ankara muh 
teliti 1 • Rumenler 2, Galatasaray 1 • 

Beşiktaş 1. tew;im yok. Teklifim ~u: Evvelce iç- sanlar, dütküıı olclukhm bir zevki pek Buşka bir sademe ile cesim sine- sirke kokusu da karışıyor.. Genit 
kiden menedilen ve Allahın lütfi~·ı: puhalıya tatmin ediyorlar. Fazla ola- manın methaline dahil olduk. Bura<la, kaplar içinde aalatalar, büfenin bi- Pazar günü Alsancak sahasında kikalarda her iki takıma semeresiz 
Yarın ölıürıün sıgara tiltturmesını r·nk. kımıldıyan resimler mabedine ka- meraklılar birer doları ceplerinden çı. raz ilerisinde çiprolar, duruyor •.. Bir bölge Jik müsabakalarına devam e- geçen birer korner oldu. 1 O uncu da
yasak edeceğiniz bu gibi insanlar, aUi- bul edilmiş olmak için, iistuste btif e- karıl'lar ve bilet ~.ılırlar. Gene burada, tavada, yaj kızarıyor ve hava kabar- dildi. Seyirci çok azdı. Evvela (B) kikada Alsancak bir firikik kazandı. 
kada.rl&rın akıllıca mazereti altında, dilmiş bir vaziyette, ince yağmur ııl- sli~lü elbiseli müstahdimler kalabalığı cıklarının patlayııı duyuluyor.. takımları oyunları başladı. Enverin ayağından çıknn top Ya-
aetil bir ne il y~tiştiremiyecek bir ha- tında beklemeği göze ıthyorlar. muhtelif kapılara taksim ederler. Biz Şairlerin terennüm ettikleri mey- Demirspor takımı gelmemişti. manlar kalesinin ağlarına takıldı. 
le ~etirilıinler, i te bu!.. Kalabalığın pek fazla oluşu ve ko - de, ko~arcntıına, ıssız ve a-eniş böliln - hane kurulmaktadır. Üçok seremoni yaptı. Saat on birde Bu gol takımları daha güzel bir oyun 

Pitki?, s.ti~unetle: . . . nuŞmamıza de\·am etmekten vazgeçe - tüleri ·aştık. Yerler şark t~klidi halı- Siaıara dumanının kesafeti ve mı- Alsancak - Yamanlar maçı da Alsan çıkarmağa sev ketti. Fakat hakemin 
- Şımdı ış, naz ret sısternını bul- meyişimiz, oraya katılmamızı güçle - !arla agır}aştırılmı~. rılıtılar arasından, radyonun, gra. cağın seromoniıinden sonra hususi yerli yersiz müdahaleleri oyuncula· 

nıata kaldı; dedi. . . tirdi. Bu insan istifi hiç konuşmuyor, (Arkası var) mofonun aeai aeliyor. Kö4ede seyyar mahiyette yapıldı. Yamanlar 2 - 1 rı sinirlendiriyor ve her iki tarafın 
- Oh! Diye haykı~clı~, benı ~ndı- bir muıikiıinaa, uda aarılmıı: galip geldi. muntazam inkişaf eden akınları ke-

feye dUıüren bu değıldır. Kendımde Ehli .,kın neıveaahı kutei mey- Birinci takımlar: siliyordu. Kaleler önünde zaman za-
hisaettiiim yaratıcılıkla ben, daha zi_ s • t • t hanedir ilk oyun Üçok - Demirspor ta - man voleybol oynanıyor, oyuncu-
Yadt, kontrollü .ve tamamen m~ntıkt ınema ve ıya ro Sakıya uıtak dilşad eyliyen pey- kımlan arasında geçti. Oyunu Bay lar çelmelerle düşürülüyor, hakem 
bol ıüITiyet yetııtirme usullerinı keş- menedir. Hasan Yanık idare etti. ihtam. bile lüzum görmüyor. 
:fedip tatbik mevkifne koymaiı düşil- Diye, meyhanenin kendi havaıına, Ü~ok 9, Demirapor 3. 20 inci ve 25 inci dakikalarda 
nUyorum. Aziz dostum, cSeçme> to - Hilet Ücretlerinde yeniden tenzilat meyhan9'ieldlerin akıamcılıfına, Uçok takımı Ziyadan, Aliden, tekrar iki neticesiz korner oldu. 33 
humlan her türlü tehlikelele karşı ko- aııklıiına uyaun bir ıarkı ıöylüyor. sol açık Namıktan ve kalecisi Ne· üncü dakikada her iki taraf birer gol 
ruyabilecek il~t bir. mile.ses~ ha~- yap~lmaSI takarrür etti Ve ona, aaih, sollu maıalardan ra- jaddan mahrumdu. Demirspor mu- kaçırdılar. 35 inci dakikada Yaman-
kında dil§üncemz nedır? Ben böyle bıl' . kılar ikram ediliyor. Arada bir bah- tad kadrosunda kısmen tadilat yap· !ar sağdan aktılar. Mehmed çavuşun 
tlSzU öylemeie ces ret ediyorum. Bu Ankara, 26 (Telefonla) - Tiyat- cBUtiln bu tetkıkler de\'letçe yapı- tİf te var. ' mıf ve muhacim hattına ikt yeni o· !!ya~ından beraberlik golünü çıkar-

ı k f d l t ·ı ld r-0 ve sinema bilet bedtıllerinden devlet ı ~ d k~ 1 ~ t t t ı 1 eunıt e pe ay 1 i'arım ı er e e e - . . an :ı.e a ar ıgın, amamen mu anlım Kadehler ince tınıırtılarla dumıa- yuncu yer almıştı. Demirspor, ilk dı. t1ki dakika sonra Yaman ar sağ 
dilmi§ olur. Kadınlara teklif edilecek ve bel~dıyelerc ." 1.ınm~kta olan ve ~ık Jar lehine gayri meşru bir kazanç tc- dan iıliyor. Gırtlaklar iıliyor aiız· dakikalarda çok enerjikti. müdafii Ahmed solaçık Hakkıyı bir 
seçme soya gelelim. Bunlar, hiç §tip- ktarı bılet bedelm:n yuzde 21 -2sbeılne mininden bn ka bir favda temin et- lar itliyor, kafalar lf. liyor •• :aon iı· Fakat Üçok Adili yerinde oyna- tekme ile oyundan çıkardı. Bu tek-
h . . . . ı d t' . ı. k ö t• . ·adar rıkan damga tayvare ye e- ) . , • . . 
esız, ırı ;)apı 1 a am ıpı, uo r ıpı, . ::r. • ' .. • • d'~ · · ··,t . kt d'. B h l · liyor •İ•e itliyor tava çatal bıçak tıyor ve hasmının akınlarını :Semere- me de ıhtarsız kaldı. Devre bıraz · · u · · l 1 d dı\'e .re ımlerıyle dnrulaceze hisselen me ıgını go::ı eıme e ıı. u a e nı- , .,. .. , ' , , . . . . . . 

sporcu tıpı, rn nevver tıpı 0 ma 1 ır- · - . . . . kap kacak meyhaneci ıeyyar fıı- sız bırakıyordu. 21 ıncı dakıkada sonra l - 1 berabere bıttı. 
Jar de,,,.il mi? birleştiı·ilmek uretivle ı·esım mıktar- hayet verılmesı ve kanunun maksadı- ' ' ' O k l d ·ık k d fk· · d · 5 · · d k.k 

• 6 • • : • . • . . • . . tıkçı İ§liyor. ço pena tı anı sayısını azan ı. ıncı evrenın ıncı a ı ·asın-
Birdenbire ciddileşen Pitkin: !arı yüzde ona mdırıJmı§tı. nın yerme a-etırılmeı;ı ~ele~ıyele.rc te- Ualu ualu airenler artk, tamamile Ve 2 dakika sonra Mazharın ikinci da Alsancak bir gol çıkardı. Hake-
- Eter maliyet fiatini az~ltrnak Bu tenzilat halkın bedii, fikri ve rrettüp. ~den en ehemmıyetlı vazıfe)t>r- deiişmiılerdi.. golü, 30 uncu dakikada Said enfes min evvela topun sahanın ortasına 

isterseniz, dedi, bu kadar çok tlpe ha- eğlence ihtiyaçlarını tatmin eden sine den bırı .olduğundan ~:JedJye!ere bu Çehreler, duman arasında dafılı- bir şütla üçüncü golü çıkardılar. 35 getirilmesini işaret ettiği halde bilu
cet yok. ma ve tiyatroların halk bmı.fından :u- hususta ıcabeden teblıgatın yapılma- yordu. içkinin doatluiu da baıla- inci dakikada Dernirsporlular sağiç- hare bu kararını değiştirdi. Bu yüz-

- Öyle olsun! Azami iki tip tayin cuz olarak görülmesinin temini için ~ı ve nazarı dikkatlerinin C€lbedilmesi mııtı. Düımanhğı da, ayaklar, diller )erinin ayağından bir gol kazandılar. den bir münaka§a çıktı. Bundan 
edelim, bunlar da elmnlar ve armutlar ~·apılmıştı. De\•let \'e belediyelerce ya maksadı kanunun istih~ali noktasın. dolaııyor, sözler bakıılarmı kay- 3 dakika sonra Üçok lehine tekrar sonra da oyunda zerre kadar zevk 
o-'bf l~ 1 T biatın icaba tını .. · pılan bu fedakarlığa karşı sinema a- <lan lii:zumlu olduğu mUtaalea edil - bediyorlardı. Vakit rece yarıaını ıe· penaltı oldu. Namık topu dördüncü ve n~'e kalmadı .. 1 O uncu dakika-
61 o un ar. a ;eıı. . .. k d. y ] b. k d . 'f d 
ne getirmek için, nazarı itibara alın- hipl.erini~ sin;m~ ilc;:~Jcrmde 1 mu: rneJ)teh'~~-~ YekAl t· l\1 r. Vekil çiyordu: defa olarak Oemüirsp~rl~'leıib': s.ok- d~ a;a~ ~r ır d o~?~rd eft:tı a e 
:rnaıı Jizımgelen bir mesele kalıyor: nnsıpd~ıktdar a enz. yapma arı ı- ıt" . abı ı::-tetk·k· . e ·ıı'.., tal ı)eb'ld' :- Birer, ikiıer çıktılar. Udu u.ıu tu. Dlk~vr~d4 - 1 • ço8. .ıdnek'kıttı. : emke ı. d .. ınkcı a ı da a .eankc~l-
p k 'k 1 eh t 1 · y · cap e ıyor u. mm u e 1 ını vı a) e ere 1 ırmış gelenler timdi batıra çağıra aidi- ıncı evrenın ıncı a ı asın- ~ın azan ıgı orner e aynı şe ·ı -

e nazı . 
0 a~ § .ve. ~ewe esı. anı, Maliye Vekaleti bu hü ·usta tet- inema \'€ tiyatrolann halk tarafından yorlardı: Demin, kibar zannettiaim da Saidin beıinci golü ile oyun açıl- -:le t~hlikesiz geçti. 

yaratıcı bır mıhanık ışı... . b t' .. D l k ö "l b'l .. t . . • 19 d k'k d .k. k k . . . . . kıkler yapmış \'e unun ne ıcesını a- ucuz o nra g ru e ı mesını emın ı - adam timdi köıebaşında biri ile ko- dı. Demirsporlular hücuma geçer uncu a ı a a ı ı ta ım ·a-
Parker P. Pıtkın ~erınden kımıl- . . V k~l . b"ld' · 1. · b' t !Ak d ı ı ' f k 

d • b. d b. k . k , hılıye e ·a etme ı ırmış ır.. çın ızza a il ıı ar O ma arını ve ne- nuıuyor ve diğer bir baıkaaına, öm- ken çalı§ıyor, akat oyunu açtı ç2 lecileri, kar§ılıklı olarak birer kurta-
Sıyor ~ece ın en ır aıne çı arı>or. Maliye Vekaleti ezcümle ıu müta- tceyi vekalete blltlirmelerini istemi§ - rümde çetidini ititmediiim küfürler Saidi marketiz bırakıyorlardı. O da rış vaptılar. 26 ıncı dakikada E.nve-

onr•0· h 1 n· . . bütıı .h .ki lenları serdetmektedir: tir. aavuruyordu ayağına dü en topları harikulade bir . ·k d w f t y ) ] h. - . ıyor, ışın un mı anı · . . .. .. . . . rın açır ıgı ırsa aman ar :ıe ıne 

cihetine gelince, bu meseleye daha Her cün ıokakta uysal uysal ae- ç~vıklıkl~ s~rU)~kdt ~ıtlfık 20 m- firikikle inle.isaf etti. 30 uncu daki• 
şimdiden lıaJledilmi§ naıariyle bakabi. Anketı• mı·z ' zen ihtiyar adam, ıimdi aendeliye cı ve 22 ıncı. da ı a ar a ç~ ~n sa- kada Alsancak lehine birbiri üzerine! 
liriz. aendeliye &'İdiyor ve farkı .ciylüyor- yılarını yedıye çıkardı. 27 ıncı da- ilci korner oldu. 35 inci :ve 40 ınci 

Ve, derhnl, cebinden çıkardığı kar- du. kikıı.da Demirspor 2 inci aayısını ya~ dakikalarda Alsancak 2 ve 3 üncü 
neye bir kroki çiziyor. - Ba~tarafı 5 nci Sahifede - larında köy kadını, şehir hanımefen- Daha ileride, meyhaneye kolkola pıyor. 35 inci ve 42 inci dakikalarda sayısını kaydetti. Oyun da bu suret-

.:. keklerdir. Fakat kadınlar da, hak- disinden çok fazla şeylere maliktir. giren iki arka4aş, rırtlak gırtlaia Said tekrar il.:i fırsat yakaladı ve le Al ancağın 3 - 1 galebesiyle bit-
Sinema deı•ri vcıhut hiir ı·ataudarm lannın verilmesini erkeklerin lütfü Çilnkü hayatın mes'uliyetini kabul cirmiılerdi. Bekçi, kendilerini 2or Üçokun Rollerini dokuza çıkardı. 43 ti. 

eğlenmesi kereminden bekledikçe, yemek İÇ· ederek çalışan köy kadını, y~lnız ayırdı. üncü dakikada Demirsporlular da Ankarada Ankara muhtcliti 2-1 
Pitkin: mek, giyinmek ve yaşamıık için da\- penl:ıe Y!lDaklaıını kocasına öptlir- Ah, ıu meyhaneler, !U meyhane üçüncü gollerini attılar ve 9 - 3 mağ- Romenl~re mağlup oldu. 
_ Bütün şu ış1kları göıiiyor~unuz ma erkeklere müftekir kaldıkça lıu mekle kalmaz. Köylü Fatmanın başı f~eleri. lup olarak sahadan ayrıldılar. letanbulda Be§iktaş - Calatasa-

ya, dedi, şimdi oraya gidiyoruz. Bura- işin bu menvıd ilzere de\•am edeceği kızdığı, izzeti nefsi kırıldıkı zaman ÇİMDiK Alaancak 3 - Yamanlar 1: ray maçı 2 - 2 berabere bitti. 
u sin~nadır. muhakkaktır. fırlayıp kaçar. Bu cesaret, birleşmek Günün bu mühim karşıla ması Ankara, (Radyo) - Ankara 

Sonı'li, gökyüzilne bakarak mırıl - Bir kadınııı kısrak ~il>i ata müsa- ve beraber çalışmak, milşterek hak- keğin esiridir. hakemin bazı hatalı kararları yüzün- muhtelitiyle bir maç yapmak iizere 
'!andı: vi olması; ayni arabayı ayni cesaret !arla müşterek bir yuva kurmak için Kadınlar bu kadar açık ve kendi den epiyce gürültülü geçti. Hakem, ehrimize gelen Rumen muhtelit ta-

- Hakikaten muhteşem lıir sine - ve gayretle çekmek külfetine katlan- duba iyi bir arkadaş bulacağına emin tabirlerince kaba, konuştuğumclnn Bay Ferid. kımı Pazar günü muhtelitimizle kar-
ına. DCiııyanın en büyük ~inemaların- ması ile münıküııdiir. Kadın, fethe- olmasından ve kendisine güvenme- dolayı beni nffetsinler. Fakııt mak- Takımlar şöyle dizilmi:ti. şılaştı ve oyunu 2 - 1 kazandı. Ha-
dan biri. Birazdan göreceksiniz. dilmek zevkinde:1 vazgeçmedikçe, ;;indendir. Çünkü güzel Fatma, ayni şadım onları uzmek değil, kendileri- Alsancak: Hilmi. Fuad, Z. A1i, va yağmurlu olmasına rağmen yeni 

Bu cümleyi kasten bitkin bir tavırla erkt!ğin elinde bazice kalacak ve zamanda kendi ekmeğini kendisi çı- ne şu erkeklerin esaretinden kurtu- Fethi, Enver. Nuri, Hakkı, Salahid- stad seyircilerle dolmuştu. Birinci 
ıöyledi. Bu sinemanın azametli bir lıir bayancı~lll Lir düve, (Yani dişi kanr ve yalnız yanaklarını öptiire- luş yolunu gösteı·mektir. din, Rasim, llyas, Said. c1evrenin 19 uncu dakikasında An-
duruıu var. Silslü ve cHakikaten muh inek), bir Layıının bir tanık kadar rek yıışamağa tenezzül etmez. Fat- Haydi kadınlar, haydi bayanlar, y 8111anlar: Mazhar, Hakkı, Ah- kara muhteliti bir penaltı ka7.andı 
teşemb oluşu, bir nevi hu usi gurur dişilik hnkkı olmıyacaktır. ma, koca:mıa muhtaç olmadığı için iş başına! Yoksa ölünceye kadar esir med, Medih, Süleyman, Mehmed ve Ali Rızanın ayağından eref go
aksettiriyor MUnevver ve zeki lıir a - Horozu intihap eden tavuk, ken- mağrurdur. Ve hiç şi.iphe.siz bizim ve kıyamete kadar gurursuz yaşıya- Ali, Saffet, Mehmed çavuş, C8hid. lünü attı. Misafir Rumen takımı 40 
dam olan Pitkin, bu derece şayanı di karnıııı kendhıi doyurur. Hatta çıt kırıldım hanımlardan çok fazla caksınız. Hikmet. ıncı dakikada beraberliği temin etti 
harret sinemalar yapan büyUk bir yavrularını horozun yardımına muh. mes'ud ve şereflidir. Herşeyi hazır- Benim rniltnleam ve düşüncem Oyuna Yamanlar baştadı. Fakat ve devre l - 1 berabere bitti. ikinci 
memleketin yerli::ıi oluşundan iftihar taç knlmu<lan b~slcyip Lliyiltnıesini lop bulmak istiyen ve keııdi~ini ver- Lundan ibarettir. -ıaha nısıf sahada topu kapan Al- devrenin 8 inci dakikasında galibi-
duyuyor. ·becerir. mekten başka birşey beceremiytın ZAKKUMOCI..U ı:ancaklılar soldan sür·atle aktılar. yet gollerini atan Romenler Q.evre-

Bana: Ba:ıs göre, dişilik erkeklik hak- şehir kadını bunun için zavallıdır, er- Mahmud Re,ad Turia3• '.:ekilen şüt avut oldu. 3 ve 7 inci da- - Devamı 8 nci Sahifede -
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lstikial mücadelesinin parlak bir safhası Parti Kurultay 
zakereleri 

•• mu-
Gaz 0 J 

nu 
kurtuluşu

i yıldönümü 
- Battarafı 6 ncı Sahifede - Atatürkün yolunda, fsmet f nö-

pılmıştır. O, nur·yolunun, yurdun nünün izinde yürüyeceğiz. Bu yol, 
iman babasıdır. şeref, saadet, refah yoludur. Kema

Parti, lnönünü genel başkanlığa lizm yolunda, Milli Şef İnönünün 
seçmekle Türklerin fikirlerini, rey- izinde ileri daima ileri .. > 

Frarıs zlar, şehrin teslimini bekler· lerini b~r a~ay": getir~iştir. K.urulta- Aziz Sami İlter söylüy~ 

k A t b k 
- • J T•• k b yın reyı,fmıllBetınkreyı demekl:~r. > Aziz Sami İlter de ezcümle şun-

en, n e aıesınue ı ur ayra- musta a er er söy uyo~: ları söyledi.: .. .. 

d l l 
J. ., ., •• l d. Saylav B . Mustafa Berker ezcum «-:- Ataturkun kolu ol!ln fnönu, 

ğl'fi.!fi Q ga analglnl gOTfflUS er fe le şunları söyledi Partıde de yardımcısı ve ikincisi 
' - Bugün, burada tarihi ve mü- oldu. 

him vazifemizi ifa etmek için top- Şimdi sevgili İnönü \'ardır. l\Iilleti
landık. Şimdi vereceğimiz kararla. miz, onu sonsuz bir itimad ile takip 
şimdiye kadar olduğu gibi tesanüd etmiş h~e. İnönünde kalbinin sevgisi 
ve birliğimizi bir kere daha göstere- ve inancı ile doludur. 
cektir. Atatürke· en layık halef, lnönil, Kemalizmin en büyük va~fı 
onunliı b~rab~r çalışan f nönüdür. devamlı olma~ıdır, buyurmuştu. Baş-

. Atatiirk ebedi varlıktır. O ölmi- kumandaııımız, bize en şerefli yolla
yecek. millet ile beraber yaşıyacak- n açaL'aktır.~ 

:ır. ~e~alizrnin 6ugü.nt- ~a~ar.~ldu- müzakere tat;l ediliyor: 
gu gıbı refah ve feyı~lerını gorece- Röz isti.ren le relen anc·ak sekizi söv-
ğiz. leınişlerdi. Dah:ı 17 kişi :ıöz i tiyo.r

Spor du. Verilen bir takrir ile müzakere
nin kifayeti kabul edildi. Bundan 

- Battarafı 7 nci Sahif'ed~ _ . ~~nra muaddel madde ve yeni mad
nin sonuna kadar hakim oynadılar. ~eler reye kondu ayrı ayn ve hep bir 
Fakat ba~ka gol atamadılar. Oyun lıdk:1e .tüz_ükte yapıl:rn tadilat kabul 
da 2 - l Rumen muhtelitinin lehine e ı dı. 'i apılan tadıl:lt şudur: 
bitti. Muaddel madde: - Türk Cumhu-

lıtanbulda: riyet devletini kuran, Partinin banisi, 
İstanbulda Besiktas Galatasa· ebedi başkan Kemal Atatürktür. 

Kahramanlar diyarı Antcb, hugüıı modern ray takımları ara;ındaJ yapılan Jik Yani maddeler: 
.- - şehirlerimiz arasındadır karşıla~ması da 2 _ 2 berabere neti- 3 - Partinin değişmez genel baş-

ı kanı İsmet İnönüdür. 
- Gazinntep müdafaası, hiç şilphel 1 ce KenmıriştkirO. şuları: 

yok ki, rnillt tarihimize altın kalem- Anteb Günü 4 - Deği:;mez başkanlık: 
Je yazılmıyn değer, eş iz bir kahra- A - Vefat; 

Beden terbiyesi Genel direktör· B - Vazife göremiycek derecede 
manlık destanıdır. 336 ikinci kanu- ı· t b 'd A k d S an Uı. a Ve n ara a lüğünün emirleri mucibince yurdun ha~tslık; 
nundn Antebi i gale kalkışan, son sis- her tarafında yapılması lazım gelen E - İ:-.tif a. 
tem harp vasıtalariyle mücehhez bü- merasim yapıldı kır ko~uhrının ayni tarihlerde ve ay- Halinde inhilal eldebilir. Bu tak-
yük dtişman ordusu, uğradığı mer- lıtanbul, 26 (Telefonla) - Ca. f l 

ni mesa e er üzerinden bölgemi:rd~ dirde büyük Kurultay derhal topla-
mi sağnağının şiddeti karşısında şa- ziantebin kurtuluşunun onyedinci d 1 k k ed B e yapı ması i tiza etme ·t ir. u narak rnebu.-ılardan biri~ini değiş-
şırnrak duraklamış ve bu noktada yıl dönümü, dün burada ve Ankara- müsabakalar evvelce bildirildiği gi- mez başkanlığa seçer.» 
tam dokuz ay müddetle adeta mıh- d t ,.d d·ı · t• ş h · · d k' b. k. k k a eı ı e 1 mıt ır. e rımız e 1 ı i ı atageri üzerinden yapılaca - Bundan sonra Cumhurreisimiz fs-
lanıp kalmıştır. Anti)pliler bu münaıebetle yapılan tır. 18 ya!!ından küçük olanlar kü- met İnönü alkışlar ve: 

Şaoırmışlardır. Çünkü; nihayet merasimde ıöylevler vermitlerdir. çükler katageri~inde ve 18 yaşını it- - Yaşa , varol! 
bir avuç insanın galip ve muzaffer • · ı ı B k 
L. .1 k d h k t b. Ankara Halkevindc de Anteplı- marn etmış o an ar iiyükler ata- Sesleri arasında kürsüye gelerek 
ır oruu ·arşı ın a are e e geçe ı- . · · d k kl d B ·· 

leceğine ihtimal vermiyorlardı. Ken- iler gecesı tertip edilmiştir. gerısın en osaca ar ır. u musa- tarihi nutkunu irad buyurdular. 
bakalara iştirak edebilmek için ku- l\liiteakıben D:ı .... ·vekil B. Celal Ba-dilerine parlak bir istikbal hazırlan- kahramanlık örneği alabilir! l l 

dığını ve Fransız bayrağını Antep Ve l\lilli Şef İsmet İnönü de: üp ere ba~lı olmak c:art değildir. yar kürsüye geldi ve ~unları söyledi: 
G · d f Her istiyen amatör bu müsaba· - cSayın arkadaşlar·, kalesine çekmekle işgali tamamlıya- -« azıantep mü a aa. ı, dilş- k l 

· t·ı~ d .. · k ·a ara i!'tİrak edebilir. l\Iilli Şefimiz, Cumhurreisimiz. 
caklarmı sanıyorlardı. Fakat, bunca manııı ı ı a or u:-.unu uzerıne çe ·-

8/ I 939 tarihinde büyiiklere parti gen~! ba.c;kanımız ismet İnönü, 
gayretlerine, onbinlerce kişilik yeni mek suretiyle Gazianteple birlikte 6000 metre i.izerinden ve kücüklere müste:ma bir l~ıtuf olmak üzere ben. 
takviye kıt'alnnna rağmen, dokuz bütün bu havaliyi işgalden kurtar- 3000 metre üzerinde Kültürprkta denizi genel başktw vekilliğine tayin 
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BİZDEN AYRILANLAR 
Sessiz sinemanın şiir 
ve heyecanı nerede:-

Şimdi, o artistlerden bazıları "makine 
kadınlar,, haline gelmişlerdir 

·-S7"',..,.,,.-_.., 

ay çalıştıkları ha]de ilk durakladık- mıştır!> saat 10 130 da bir kır koşusu yapıla· bu.vurmus.·lardır. Kentlilerine ,·ırz 
l kt d b. h t ·ıer·,_ e at Buyurmuslardır. - ~ ld 
arı no a an ır a ve 1 ı,, - • c:aktır. Bu 'müsabakanın derece ~lan şükran ederim. :o a Jan Kravfor, yukar1d·m a~a-rıya Marlen Ditrih, Norma Talmac;, 

PolaNegri k · k~ b 1 d l Gazi '~urdun düşmandan kurtul- • 
rna · ım unını u ama ı ar. ,, koşucu1arına mükafatlar verilecek- Şefimizin arzuları, sizin vükseJ, 

Vakıa, önlerine çıkan müdafiler duğu mutlu günün 17 inci yıl dönü- · ,, 
tır. istediklerinizi öğrenmektir. Ki btı 

nihayet bir avuçtu. Onlar gibi topla- mü münasebetiyle bahsettiğimiz şe- 29/ ı /39 'h d b ki tarı İn e üyü ere milletimizin dilekleı·i demektir. Run-
l·ı zırhları t:ınklu.,.ı \'e tav'-·areleı·ı· hamet menkılıelerı·ııden birisini ver- 700 k k · • • ·,, .. m~tre ve üçü lere 3500 met- )arın" tahakkuku için calı~mağı şeref 
yoktu. Ayrıca aç f>ırakıltrn bu bir meden geçmedik: d d · re uzerın en sonra an yerı ve saati ve milli bir vazife addederim. 
avuç Türk kafi milttarda silah ve Gazi "·urdu dürt .vandan muhasa. t b't d'l k 1 b. 'k ,, es ı e ı ece o an ır tesvı mü- Ruznameye geçiyorum. 
kurşuna dahi malik değildi. Onlan:r. ra eden düşman. yeni getirttiği on- sabakası daha yapılacaktır. · Genyön kurulun btifasını okuta. 
yegane silahlarını goğüslerini dol- IJes buçuklulnrla şehri yirmi dürt sa- Bu müsabnkalardan sonra S/2/ cağım. 
duran vatt\nperverlik \ e btiklul acıkı ultır insafsızca bombardıman ediyor- 19 tarihinde fzmirde: lstanbul • An~ Hund:ın ı:;onra D:ıhiliye \'ekili ve 
teşkil ediyordu. Açık ';ehrin bir a\'UÇ du. Bu nıüdhiş Lombardıman Antebe kara - fzmir bölgeleri arasında bu Parti Genel :;ekreteriniıı idare he\'t'· 
evladı, her gun bir yenisi gelen düş- çok nğırn mal olmuş. binlece hanı- iiç şehrin kır koşuları birincilikleri tinin btifasını bildiren tezkere~i ·ve 
man kafilelerini nyni noktada tevki- man sönmüş, 24 saatt:ı dokuz yüze vapılacaktır. Mesafesi 5000 metre· n [iteakıben de partinin rrnmzed }i::;. 

fe tamamen muvaffak oldu. yakın ~ehit verilnfrti. dir. tesi okundu .• ·anızedler ittifakla ka. 
Onun için değil midir ki, Antep- Ertesi gün öğle ,·akti, Fr:ın.-ıız ka- 26/2/39. tarihinde bir teşvik mü- bul ec.liltliler. 

!ilerle karşı karşı) n harbeden Kolo- rargahmdan şehre doğru eli beya;ı.: 'abakası daha yapılacaktır. Bu mü- Genel başk::ınlığ-:ı kurull::ıyın se\
nel Abndi, hatıratını muhtevi eı;erc. ba) rnklı uir adamın geldiği görül- sahakanın büyükler için mesafesi gi ve saygı duygularının bildirilme~: 
('I'tirk Verdönü Gaziantep) umanı- dü. Hir oltinıatum getirmişti. Gene- 6000 ve küçükler için 2550 metre· hakkındaki takrirde ittifakla kabul 
nı \'ermiştir. Kolonel Abadinin izhar ral Goro imzasını tası\'an bu oltima- <lir. olundu. 
eylediği hakikatseverliğe ancak te- tuında; Se\'r muah~;lesinin Antebi S/3/39 tarihinde Büyüklere Başvekil, kongreyi şu ::;özlerle ka. 
şekkürle mukabele olunabilir Lakin, Franı;ız manda ı altın:ı koyduğu, bi- 6000 ve Küçüklere 3000 metre üze- pattı: 
Verdönle Gaziantebi bir ayarda gos- naenaleyh Fraıısaya ait bir vilayetin rinden Kır koşusu bölge birincilik- - cBütün üye lere kurultaya arzı 
termenin de büyük bir hakşinaslık derhal te. limi lazımgeldikini, Fransız leri vapılac;aktır. şükran ederim. Üyeler memleketle-
teşkil edeceğini unutmamak lazım- hükumetinin bir milyon altın liraya J 9/3/39 tarihinde Ankarada rine avdet ederlerken, iyi intilJalar 
dır. Verdön, üç buçuk milyon Fran- mukabil müşev\ ikleri affedeceği ve Türkiye Kır ko§uları birincilikleri götürmelerini, sıhhat ve afiyetlerini 
sızın müdafaa ettiği müstahkem bir :ıehrin derhal te !im edilmediği tak· yapılacaktır. Bu koşunun mesafesi temenni ederim. 
kale idi. Orada Fransız ve İngiliz ser- dirde bombardımana çok daha şid- 6000 metredir. Bu koşuya yukarida Kongre kapanmıştır> 
vetinin önceden temin eylediği mu- detle \'e fa ılasız dernm olunmak sayılı müsabakalarda derece alan ko- Kurultay Ruznamede başka birşey 
harebe vasıtalarının mükemmeli var- Ruret'yle.tas taş üı;tiinde bırakılmıya- ~uculardan seçilecek üç kişilik fzmir kalmadığından alkışlar arasında ka. 
dı. Verdi.inü döğenler iki buçuk, mu- cagı ka) dedilmekte ve te.:ılim işareti takımı istirak edecektir. panmıştır. 
dafaa edenler üç buçuk milyondu. olmnk üzere kalenin Jı'ransız karar- ----·-----------
Halbuki, Antep, her türlü müdafaa gahına nnzır bur<'una beyaz bir tes- ise yalnız ekmek değil, cephane de 
imkanlarından mahrum, açık bir ı;e. lim bayrağı çekilmesi istenmekte he~a pla veriliyordu. 
hirdi. Değil eyice bir siperi, müdafi- idi. Umumi toplantı büyük heyecan 
lere tevzie kafi cephanesi bile yok- Kahraman Antep müdafii cephe- içeri inde sona erdi. Özdemiri orta
tu. Şehri döğen onbeş buçukluklara lcr kumandanı Ali Şefik Özdemir !arına alan kadm, erkek binlerce 
İngiliz fişeklerinden tadilen vücuda miıdafileri ve halkı Kara Tarla en- Antepli, hep bir ağızdan ve bir de
getirilmiş Yıldırım Yusuflarla mu- miindc toplndı ve oltimatumu okuya_ niz coşkunluğu ile şöyle haykırmış-
kabele ediyordu. Antebi saranlar rak umumun reyini sordu. !ardı: 

yirmi bin, müdafaa edenler iki bin- O tarihe kadar beş bin evladını -c Harp i<ıtiyoruz ! Teslim olma-
di. "'ehit vermifl olan Gaziyurt, bu ol ti- '17. ! Riz Türküz!> 

Gaziantep müdafaası, e atiri kah matumuıı alındığı gün en buhranlı Fransızlara verilen cevapta; Sevr 
ramanlıkları gölgede bırakan seha- demlerini yaşıyordu. Hariçls olan ir- muahedesinin Antebi Fransız man
met ve hamaset menkibeleriyle dolu- tibatı tamamen kesildiği cihetle mü- dası altına vaze~liyeceğinin buraca 
dur. Bu kavgada . ekiz yaşındaki ço- dafilcre erzak ve cephane temini tanınmadığı, Verdünün Fansızlar 
cuk, onbeşlik genç kız, yirmi ikilik r:ıümkün olmıyor. açlıktan her gün için ne ise, Antebin de Türkler için 
gelin ve altmışını aşmış ihtiyar, deli- bir çok insan öliiyordu. Açlık o de- o olduğu, taş taş üstünde kaldıkça 
kanlılarla ayni safta yer almış ve rece had bir devreye gelmişti ki, Ro- ve bir tek Antepli hayatta bulunduk-

Pur Vu Mf!cmuasından: lar. 
Ya:nm: JAN VlDAL Onlar da ad{'ta her an çıplakmı~ 

Belki sizin fikirlerinize i!;tirak et· ~ibi bize biitün iiryanlıklarını ve do
nivPc .. ~im nziz karil,..rim ! 13 n, şu lnyısile l:irliliklerini de göstermek
•nda bi7den ayrılan, kimisi tonrniTın ten memnun oluyorlar. 
·cinde, kimisi istirnhata cekildiği Se!;!i sinama bu güzelJerin katili 
·\:\ide artık onları göremf'mt>k mt'c- o!dtı . Konn~an kadın, şiirden, efsa-
ıuriy,.tinde kaldı~ımız vıld•zlard<ın n. vi_ 3~ikiı.ttan tı7ak kalan güzel; bi
'ıahsedt>ceğim. Rc-n onları s•vt>rirn. zım 1'""1 hır et kiilçesinden batka ne· 

Onlar bt>nim hi.ilye>l~rımın. iimit- dir~ EI'an içimizde yaşıyan o eski 
.. · · · ce tcm,.nni ve arzula- ~an <llkarlar. hu~ün bizim manevi• 
rımın. en ın t d k" "k b' · · bil 

-ımın c0cuklarıdır. Onlar konu~maz- ya ıml ız nnl ·tı'çu ·b.ırdzamb.an ı~hın. e 
· d .. ayrı mıc; o ~a ar. ır en ıre ı tıyar· 

k Onlar yalnız beyaz P~.,,r :- l~Ze - layıverece<,imizi sanıyorum. 
·inde gezinirler, efsanevı hır alem Emin olunuz, bizi yasatan sessi% 
dnd,.. teneffüs ederek Y"sarlardı. . .. ll .d. . O l h • - k d" · 1 - sınamanın guze erı ır. nar, .,. 

Hepimiz onlara P.n. ı ~ar ıgımı- ,.a ile, madde ile temas ettikleri va
~ın ~iirini verirdik. Hepımız onla-ın k · · 1 it ansızın eriyecek kadar narin idi· ·bedi asıkı idik. Hepimız on arı se-

• lcr. 
ıiyorduk. Fakat bugün, ben kendi-
ni çok eli boş hissediyorum. Nerede N{; zaman ki, sesli sinamanın btı-
~azimova, nerede Evelyn Bren ne- tün bir hayal dünyasını mahvettiği 
·ede Norma T almaç! günlere kavuştuk . O dakikaCia Gre· 

Biz bunları ancak rüyalarımızda 
·ahayyü) edebilirken şimdi herkes 
Marlen Ditrihle Greta Garboyla. 
Frans Farmerle, Heddy Lamarla bir 
sofrada yemek yiyor. Onların içli. 
dışlı dostları olmaktan çekinmiyor· 

ta Garbonun, Kravfordun gözleri -
mizi kör edecek derecede parlaklık-
1nrı ile adeta hastalandık. 

Bunlar birer şiir olmaktan çok. 
uzaktılar. 

Bunlar, insanın sevki tabiileri ile 
oynıyan, cismani zevklerini gıdıklı· 
yan ((makine kadınlar) dandı. Biz 
ise, san'atta ruhumuzu yükseltmek, 

onunla ilahileşmek istiyorduk. 

Bugün sesli sinama, bilakis bizi 
., bunlardan mahrum ediyor. 

Ben, sessiz sinamayı ve onun da· 
ima ilahi kalan san'atkarlarını bü • 

ti.in mevcudiyetimle takdir etmek .. 

ten kendimi alamıyorum. 

Teşekkür 

çelikten bir kale kesilen tamamı, akıl kağa atılan bir iaşe. lıa.şına üşüşen- ça müdafaaya devam olunacağı bil- . 

Kızımın ufulü müna:;ebetiyle ce • 

ııaze törenine.le bulunan dostlarım~ 

"llektup \'e telgraf göndererek tta.iye
e bulunanlara ayn ayrı teşekldJre 

lrlim mani olduğundan bu vazi
'enin nn:hterPm gazeteniz vasıtiısile 

ve mantığı durduran, fevkalbeşer ha- ler tttrafı1ı1dan bir lahzede yok edili- dirildi. Beklenen saatte, kalenin Fran Fuar komitesi. İzmirlilerin. kemli memleketlerindeki eseri de tanıt/" 
diseyi yaratmıştır. Bu sebepledir ki, yor; gece sokağa çıkan çocuklar aç sız karargahına nazır burcuna, tes- mak istiyeceklerini dü~iinerek yılhnşı tebriklerinde kullanılmak üze-
Ebedi Şef Atatürk: köpek r•r tarafından bir anda parça- lim bayrağı yerine büyük kıt'ada, re, çeşitli Fuar kartları hazırlanmıgtır. 

- Türküm deyen her şehir, kn- !anıyordu. İşe yanyan müdafilerden şanlı bir Türk·bayrağı çekildi. Yukarıdaki esim, Fuarımızın gece vakti, eğlenceler esna:ıında alın- fn mı snygılnrımln rica ederim. 
saba ve köy, Gaziantebi kendisine çoğu şehit düşmüştü. Mevcutlarına Ali Enver Tokaoy nuştır. Serczli Osı ıan Ertiı;aıı 
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Peygamber Süle} manın Sarayında Cenevre qeneral Şan-Kay-Şek'in sevgilisi 

KUDÜS KIZLARI Bir casus şebe · 
kesi bulundu 

.. 

-·13·· Yzana: lskender FahrettinSertelli 
· ·Casuslar, Almanya 

ve ltalya hesabına 
çalışıyorlarmış 

Süleyman, akşam güneşi batarken 

de _çünkü- zevcesinin kaybolduğu ha-

-

berini ak~am üstü almıştı- Tamara 

için söyledikleri şiirler kadar haziıı 

ve acıklı sözlerle yazılmış şiirler, mer

siyeler söylerdi. 

Silleyman, zevcesinin öldürüldü
iüne kanidi.. Ve Tamaranın Yahudi
ler tarafından hapsedildiğini, nasıl 

olsa gü.nt1n birinde meydana çıkacağı
nı umuyordu. 

Haydutlar çarı 
aklını kaybetti 

tPAREHA~Est ı 
l:nıir ikiııci Bry7er ~rıkCJk 

C. Halk Paı·tisi biıl(l.'~ı ir.i11de ~ 

Telgr:ıf: lzmir - AKA DOLU r 
r;·r:·:o~ .. ~77; ;s~a :tt;,~~, .. ;oa,. -------H--e-r_e_k • 

Süleyınanın zevcesi Sama hak. 
kında, her akşam güneş batarken oku
duiu ıiirler suay halkını bile ağlatır
dı. 

Halbuki Alkapon y irmi giin k adar 
sonra tahliye edilecekti 

J'ılJığl 1 ~(111, A7!ı O!f/ıijı. 8()0 re ıs 
Kıtııı.~tur. - Baştarafı 5 nci Sahifede - 1 - Ne yapsın? Gençlik .. Deli ı. 

On dakika sonra Venedik gemisi ı kanlılık .. 
Yabancı mt>mlt>ketler için senelik 3}evler içinde y;ıtnarak denize gö-ı - Bu bir suç sayılmaz, hakkıdır. 

cSama! stni sevmiştim .. 
Smi camdan sev1nişti-m! 

A.surilfm-e eşi bulu·mnıyan bir 
güzel kadının Kudüse gelmek 
i.atediğitıi haber aldığını zaman 
'11e kadwr semn,d.imdi.. Kudiis i 
iizliyen bu gü:el kadın giiııü;ı 

biri.tule 16'rail hükünıdarwın ze I'· 
Ccft <>lmUft'U •. 

«Şikago gangsterleri çarı» ismi veri 
len meşhur Amerikan haydudu Al Ka
pon , buJunduğu hapishanede deli ol- j 
muştur. Halbuki hrıydud, önümüzdeki 
ayın 19 unda serbest bırakılacaktı. 

Şikagolu gaııgasterin mahkumiye
tini bitirmek i~in daha iki senesi var
dı. Çünkü Al Kapon on seneye mah
kılm olmuştu ve Alkantrez haı)ishane
sinde s~kiz senedenberi bulunmakta -
dır. 

Fakat hapisliği müddetince hiçbi r 
~. benim zevcelerinı arası. 

tı.a kanp;rtftı.n .. Seni i'llcitn•eden 
-hattti kok/amağa. bile kıyma.darı- fena hareketi göt·ülmediği için ceza -
beş rılın ilk bah.a-nnı kep seninle sının iki senesi affedilmiştir. 
hirii#te geçirdim .• Serı.i ve senin Halbuki, Nevyorktan bildirildiğine 
f edak4rlığını unutmadım, Samıa! göre , Al Knpon yaklaşan hürriyetine 
Seıuien doğa1ı ÇQcıtğum, bugiirn kavuşamıyncaktır. Çünkü deli olmuş
iiçiincü yıhtnı tamamlarken, göz. tur ve bariz cinnet alaimi göstermeğe 
lerinı k.er yerde seni aıradı .. Bm- başlamıştır. 

d8?~ 1"ı9tın mı? [(a~rdılar mı? Haydudun deli olmaı:ıma sebep diye, 
bilmiyorum .. Fakat, seni candan hapishanedeki sıkı inzibat gösterili • 
seı.:diğiıni rahbın huzı1rUnda bit· yor. Eski Şikago ~angsteri büyük bir 
da.haı tekrarlıyorum, Sama!> . azim ve irade göstererek, hapisbane-

Süleyman mütemadiyen aj'lıyor- deki kanunların hiçbirine aykırı ha-
du. reket etmemiş, konuşmak yasak oldu-

Ve ağlarken: ğu zaman konuşmamış, otur dedikleri 
- Sağ gözümden akan yaşlar zaman oturmuş, kalk dedikleri zaman 

Tamııra ve sol gözümden akanlar da kalkmıştır. 
Sama içindir.. Vaktiyle en azılı bir haydud olan 

Demekten kendini alamıyordu. bu adamın, böyle uslu bir çocuk gibi * hareket etmesi hapishane erkanını 
Prenses Sama niçin ve nereye kaç_ memnun bırakmış, fakat orada mah-

rnıştı? bus olan diğer haydudları kızdırmış. 
Ölmüş müydü? .. Yaşıyor muydu? .. tır .. 
Kudüste ve Süleymanın sarayın- Alkantres hapishanesi sade böyle 

da bunu bilen yoktu. Fakat, saray ve azılı haydudlara tahsis edilmiş bir yer 
şehir dışında, Süleymanın karısının dir. Orada en .sıkı bir inzibat hüküm 
nereye kaçtıi'ını bilenler. yok deiil- sürer ve mahpuslar adeta bir esir ha-

Alkapon , mahkum olduğu zaman, 
k e lep çeli e lle rini şapkasnm altında 

saklıyarak gü lüyor .• 

abone ücr~ti 27 liradı.... mülüyor , Türk bıdırgası da alkış seş - Fakat .. 
Günü ırec;miş nfüıhal:ıl' 25 kuruştur. leri arasında ülonun arasına dönü- - Ne var? 

ANADOJ,Ü 11IATBAASINDA ! yordu. - Bu kızı saraydan kaçırmış .. 
----Bı:mAIDllS•ll.=ıo,.•'1•1.·~r.T•lR _____ l Padişah, Mahmud paşaya döndü: Hani şu, cellat çırağı .. Herek reisin 

........................ ._ ... ______ ____ 
Memleket hastanesi 
dahiliye mütehassısı 

Dr. Celal Yarkın 

. .- Kimdir bu yiğit? -~anlı ~ülle I sevgilisini kaçıran cellad çırağı var 
gıbı saldırdı. Alnından opmek ıste- ya .. 
rım. - Evet?. 

Mahmud paşa tersane hakyasını - Onların ikisi birdir. Bu sırrı 
gösterdi: bu sabah bana söyledi. 

- Hasan bey bilir.. Padişahın gözler~ parlamıştı. 
Hasan bey cevap verdi: Fakat bu panltılar kızgınlık de-

Muayenehae: ikinci Beyler Ad H k d 1 - ına ere reis er er, pa- ğil, takdir anlatıyordu. 
sokak No. 25. T clefonn:3956 d" h ışa ım.. - Onu görmeyi şimdi daha çok 
Evi: Göztepe No.1013 - Herek reis mi} Kubbe altında istiyorum. 

Telefon: 2545 gürültü çıkaran delikanlı ha!.. - Başüstüne padişahım .. 
gsterlt>rin fena muamelesine karşı - Eevet padişahım.. Fatih Sultan Mchmcd Herek rei-
koymak için büyük ruh buhranları ge- - Hoşuma gitti. Onu n o zaman . si alnından öptü. Kendi hazinesin-
çirmi~ ve nihayette, aklını kaybetmiş- isteğini, gürü ltüyü n için çıkardığını den düğün hediyesi olarak bin altın 
tir. biliyor musun? verdi. Tersane kahyasına da: 

Al Kapon, ceza:-ıından iki sene indi- _ Duydum padişahım? - Böyle yiğitleri devlet kapısına 
rildiğini haber alınc~ çok sevin_:niş ve _Acaba kızı vermedim diye çok kayırmalı.. 1-lerek Reise tersanede 

yatı yaşarlar. Bu hayata gangsterler gelecek ayın 19 unu ıple çekmege baş.. .. .. .. .. . kendine layık olan yerini veresin. 
daima i:-ıyan ederler ve bu yüzden ce- lamıştı. Hapisten çıktıktan sonra, bir uzuldu mu? Onu çok mu sevıyor- Dedi . . 
ıaları arttıkça artar. köşe.ve çekilip sakin bir hayat yaşa - du ~ . Bir ay geçmemişti ki, Agriboz 

Halbuki Al Kapon, bu sekiz seneyi mıya karar verdiğini söylüyordu. O - - Evet padışahım. adasmın zaptı bitti. Zaferle dönüşte 
nun bu arzmmnu ,_·erine getirmek için, - Anla<llılan kız da onu seviyor- "ft d"' • ·· ld G k d uslu hir çocuk itaatı ile geçirmiştir. Y çı e ugun yapı ı. . enç ızın a 1 

eski haydudluk arkadalşları kendisine du. Onlan ayırmasaydım daha iyi Hatice: annesinin adı Ayşe oldu. 
Haycludlar ise, orada da başlarına ge. TekRa~tn büyük bir çiftlik almışlar ve olacakmış, haklı imiş.. Baştan ba~a donanmış kadırgalarla 
çeceğini ıanııeLtikleri «Çar» !arının hediye etmişlerdi. Al Kapon kanunu- Hasan bey padi~ın önünde i- lstanbula geldiler. 
bu hareketini yadırgamışlar ve onun ~aninin 19 undan sonra, hapishane- ğildi: Ondan sonra Herek reis Türk 
kanunlara itaat etmesine kızmışlar - den çıkıp butaya çekilmek ve orada - Padişahım Herek reisin bir su- · donanmasının en tanınmı~ amiıalle-
dır. yaşamak istiyordu. çu var. Bağışlamanızı rica edersem! rinden oldu. Kemal ve Burak reis-

İşte, söylendiğine göre Al Kaponun Bugün, delilik ~razı gösterdiği için acaba küstahlık mı etmi~ olurum. 1 Jetle birlikte bir çok savaşlarda bu-
çıldırmasına, içinde bulunduğu bu buna imkan yoktur. Çünkü eski hay- - Bir suç mu~ Nasıl şeymiş ' lundu. Türk bayrağını ,A \ı.denizin 
müşkül \'azi.vet sebeb olmuştur. Eski dudun nezaret altında bulundurulması bu~ lköpüklü dalgaları üzerincre uzun 
haydud bir taraftan hapishane kanun- ve icab ederse tımarhaneye kaldırıl - - Bi.r kız kaçırmış. [yıllar zaferle dalgalandırdı. 
larıııa riayet etmek, Lir taraftan gau- ması icabetmekteclir. - Gene mi? R İ T T 1 
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--------------------·~------------------~----~··-·~----~----------------~ 
Antalya s·c· 
luv n a • 

• 
1 tmemur-1 lzmir Defterdarlığından: 

Satış 
Muhammen 

Bedeli 
Lira Kr. 

Telef on numaraları: 
Denizbank Acenteı:ıinin sıfat ve ferler navlunlarına mahsuben o. 

selalıiyetlerile temsil haklarını mii- 1463 Salhane M. Halil Rifat paşa Cad: Taj - peşin p.ara ahzine veya avalts 8 
heyyin b"'-'annameclir. No. lu 17 metre murabbaı arsa. 254 tO 

Yangın ihbarı: 2222-2532, Karşıyaka: 5055 imadı sıhhi: 2046. J kabulüne salahiyetleri yok - 1464 s lh M S } S k 
Müddeiumumilik: 2455 polis: 2463, sehir t f fonu müraca t num~ 
rası: 2200, hirler arası telefon mürncaat numarası: 21 50. elektrik 
ıirketi: 2091, ha,·a g.azı.; 232& ha:ı1a ~zı fabrikası: 2294, Karşıyaka 
su idaresi: 5 105 Basmahane istasyonu: 3638, Alsancak istasyonu: 
2134, Pasapoı t vapur iskelesi: 2854, Denizbank vapur acentası: 2674 
1zmir 'u şirketi: 3015 taksi ıstemek için: 40ft0. 

Madde 1 -) İsbu bevamıame ti- a ane ı · e arnet o ak 1 O T aj No.lu 
IJ tur. 1\1 A 

care:t kanunu birinci lc!itabımn seki- F 141,50 M. · rsa. · - Acenteler memur bulun-zinci faslının 89 uncu madesi muci- 1465 Birinci Karantina Dilaver ve Yıldıztepe Sokak 

28 50 

dukları iskelelere g~en veya 8 n k N I 499 J\ hince tescil ve ilan olunur. 44. 46, 4 .ı:..s i o. u l. M. Arsa. 
oralardan vapurlara tahmil edi- H 1 l R f Madc1e--- 2) Denizbank gemile- I 1466 1 ci Karataş a i i at pn,Şa Cad: 172 Tajlı 

399 20 

en yükler için gümrük ve P,ol\ş. 
rinin u·:tndıklan iskclelttde müstnh" kanun ,.e nizamla.rı de.j t":Sinde 309 M. M. Arsa. 
dem muvazzaf veya aidatlı acente- l 1467 1 ci Karataş hlalil Rifat paşa Cad~ 184.186 Tajlı· 

123 60 

DEM1RYOLLARI: 
azım gelen evrak ve Yesaiki tan. 

ler, bankamn bilha 'la vapur işlet - . . b ba 26S M. M. Ar8a. 106 40 
zım ve. ımzaya ve u pta ge- C- ..ı ıı:. 

mesine ait mua."llertında (tüccar reken idari ve adli te~ebbüsleri 1468 3 cii Karatas Halil Rifat paşa ao{ ;.13/ 1 ~ki K'aıaka hattı - fzmir - lstanbul - Ankara~ H~r gün snat yN:lide 
(Pa7.or, Cuma, Ça~...amba günleri '/ataklı vagon - büfe vardır.) lzmir 
Soma her gün 17,20 de otoray, İzmir - Alasehir her gün 15, 10 da 
tren, 16,25 de otoray. lzmir - Bandırm'\ · P-azartesi, Çarşnmba, Cuma 
günleri 7 ,30 da sair günler 1 'l de ekspres. 

memuru) sıfatını haizdirler. ifaya mezundurlar. tajlı 85/ SO ~l. M. Arsa. 
Madde- - 3 ) Acentelerin (tüc- J _Acenteler bankanın şube- 1469 Mersinli Karşıyaka şosası üzerinde. 57-59-61 

21 

rar memurn) sıfatile haiz oldukları Taj No. lu Ahır ve oda, Mutbah 
i bulunmıyan iskeleJ.erd sa-

salahiyC't snnlard.ır: lahiyet ve mezuniyetleri dai.re- 1470 Şehitler Hücum sokak 1.5 Tai No. lu Ev 

400 09. 
200 00 
400 00 

Aydın hattı - İzmir - Karakuyu - Af •on: Pa7art~cıi, Çar&rmba, 
Cuma ve Pazar günleri 21, 35 de. Nazillye her p.ün 1 5,40 da. I?<>nizli
ye Salı, Perşembe, Cumnıtesi günleri 6,30 d~. lzmir - Tire - Ödemiş 
her aifn 5,35 de katar. 17.30 da Ödemişe. 16.10 da Tireye otoray. 

HAVALI KATARLARI: 
Jzmr - Buca: 5,25, 7. 8,05, 9.38, 12.04, 14,45, 16,20. 17,44, 1~.1 O 
İzmir - Bornova: 5,30, 6,46, 8,07, 1O,15, 12,25, 13, l 2, 14,40, 

'16.15, 17,15, 18.50, 20,10. 21,40. 
fzmir - Karşıyka - Hacıhüse-yinler: 5.43, 7,38, 8,30, 12.20, 12,10 

13,03, 14,50, 16,50, 17 ,47. 19.30, 21,25. 
fzmir - Menemen: 5,48,. {valnız cumartesi gUnleri: 13,03.) 

KÖRFEZ VAPURLARI: 
lzmirden Karşıvnknya ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttan, gece son 

eıt ur J 1,30 da Konaktan kalkar. Karşıvakadnn 1zmire ilk vapur saat 
W , son vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yarım saatta bir KarŞllıklı 
vapurlar hareket eder. 

Ş E Hl R D A H t I. 1 N A K 1 L V A Si T A L A R I : 
Tram-;aylar: Sabahleyin ilk tramvay Güz~lyalıdan beşte, ikinci 

tramvay 6 da hareket eder. Konaktan 5,20, 6,20 dedir. Gece son tram
vay Güzc1yalıdan 24,5 da Konaktan birde hareket eder. Gündüz her 
beş dakikada bir tramvay vardır. 

Otobüıler: Buca, Burrrnva, Basmahnne, Tepecik ve Alsancak hat-
tına her gün muntazam otobüsler işlemektedr. 

DEN1ZYOLLARJ: 
Çarşamba günleri saot 12 de lstanbula sürat postası. Perşembe 20 

de ara postası. Çarşamba onda Mersin sürat postmıı. Pazar günü t 2 de 
Mersin postnsı (Rodosa da uğrar) Karaburun postası pazar günleri 
saat 8 de, tarşamba günleri 9 da. 

MEMLEKET HARiCi: 
İtalyan vapurları muntazam postalar. Çarsamba saat 17 de Pire, 

Brendi.zi, Veneclik, T riyeste, Perşembe 1 7 de Rodod, Adalar. 

NÖBETÇi ECZANELER: 
Cumartesi: P.aştuıakta S;hhat, 
Pazar : Kemeraltında Hilal, Karataşta B. Habif, Keçecilerde Yeniiz

mir, lrgatpazarmda Asri, 
Pazartesi: Kemeraltında Şifa, Güzeyalıdn Güzelyalı, Tilkilikte B. 

Faik, lkiçeşmclikte lkiçeşmelik, Alsancakta B. Fuad, Ayvuklada Ke
mer. 

Salı: Kemeraltında Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, 
Alaancakta B. Ahmed Lütfi, E.şrefpnşada Eşrefpaşa .. 

Çarpmba: Bu turakta Sıhhat, Karntnşta B. Habif, Tilkilikte Yeni 
l:ımir, lrgatpazarında Asri 

Perşembe: Kemeraltında Hilal, Karantinada B. Eşref, Tilkilikte B. 
Fuad, Eşrefpaşada Eşrefpa~n. 

Cuma: Kemeraltındn lttihaJ, Güzelyalıda Güzelyalı, lrgatpazarın
da Asri, fkiçeım~likte lkiçeşmelik, Alsancaktn B. Fuad. ~ 

1111J~~~"~'l\'lmll~~~~,m~~~~l'~'l~J!')"'"l~~!~11~!~~W!~i'!'1'!~1!mıımınnı 
.. n ı • 4508 Ölçü sahiplerine 

Hatice ve Zibn; Kıymet; Servetin Elinde 34. 35. 36. 37 damgalı öl-
,ayian ve irsen mutasarrıf oldukları çüleri bulunan herkes ölcüler nizam
ikinci Süleymaniye mahallesinin İbiş namesinin on yedinci ~desine gö
ata sokağında 21 numaralı ve bir re ölçülerinin cinsini miktarını boy 
oda \'e bir hayatı havi 200 Ura kıy- ve çekerini gösterir bir beyanname 
meti muhammeneli evin mahkemece ile 939 senesi kanunu sani ayı için
verilen jzalei şuyu kararına Ltina- de İzmir grup merkezi belediye ayar 
den 28 1/939 cumartesi saat 10 da memurluğuna müracaat etmeıi la

lzmir sulh hukuk mahkemesi ı:alo- zımdır. 
Müracantlnrmı zamanında yapmı~ 

nunda satışı yapılacaktır. Bu arhr- 1 l kk d k A tak'b tt yan ar la m a anunı ·ı a a 
mada tahmin olunan bedelinin CO 75 b 1 ~ ·ıA 1 uunu acagı ı an o unur. 
şi ni!betinde lıecl el verildiği surette 21-2 7-2-9 4451 

tnlibine ihalesi yapılacak aksi tak-

dirde satış 15 giln dnha uzatılarak 1 Ödemi- i 
ikinci artırması 18/2/939 pazartesi ::? 
ıaat ı4 de gene dairemizde yapıla- Adagide nahiyesinde 
caktır. meraklı ve heyecanlı 

'Gayı·i menkul üzerinde hak tale-
binde bulunanl:ı.r ellerindeki resmı deve güreşi 
\"eüikleri ile birlikte 20 giin içinde 
dairemize müra::aatlan Jazımdır. 

Akai takdirde haklaında tapu sicilli 

1 /Kanunusaniı939 Pazar gii
nü Adagide Jlahiyesinin Tayyare 
meydanında muazzam bir deve 
güreşi yapılacaktır. Bu aüreşe it· 
tirak edecek deve sahiplerinin 

A - H r aC€'nte yalnız tayin sinde ifa ... ttikleri muamelatta,n 1471 Sehitler 1527 sokak 8 Taj No. lu Ev. 
ed"lmis oldu~ u i k lelc:-vdeki va doğan hak ve vccibelcrd'"n do 14 7 2 Sehitler 2 ci Altın perakenqe çıkmazı sokak 
pur isl•tm~in .. müteallik mmı layı banka namına mahkeme- 29 Taj No. lu Ev. 
m ı·t irin nncak tasrih edilen lerde ve kaza sa.lahivetini 147'3 Şehitler 1497 No. lu Sokak 28 Taj No. lu 

100 00 

selAfıiy(•ti ha:z ve temsil ht.kk haiz diQ:er makamlar nezdinde harf\p Ev . 150 00 
tamamt'n mahdudur. 'k 1474 Şehitler Azim Sokak 7 Taı' No. lu Harap Ev 100 00 

ı nmci davaya ve işbu muame-
8 - Acenteler memur olduk- llit dolayısile üçüncü şahısların 1475 Şehitler J 497 No. lu Sokak 26 Taj No. lu Hıırap Ev 75 00 
ları iskelerden bilet alacak yol banka aleyhinde açac~kları da- 1476 Şehitler 1528 No. lu Sokak 3 11aj No. lu Harııp Ev 175 00 
culara bedelini peşin olarak bi- ·varlarda banka_y,ı temsile ve bu 1477 Kahramanlar Koca yiğitler ve Akın sokaiında 
Jet veorilir. Gemilere tahmil o- h k 7,7/ 1,7/ 2 Taı' numaralı Dükkan 

ll.!Us içjn ahan tev il veya azle 
lunacak yi."k ve hayvanlar için mezundurlar. 1478 Şehitler İkinci altın sokak 1 S Taj No. lu Ev. 

350 00 
275 00 

umumi ve matbu şartları havi K. _ Act-Jlteler bankadan ve- 1479 2 ci Tepecik Sevinç sokak 22 Taj No. lu 150, 15 
konsimentoları imzaya ve li.i- kaleti mahsusa almadı kaç ka- M. M, Ar~a 150 1!5 
mu halinde mE1 1ın muayenesi tiyen sulh v.eya ibra tasarrufun- 1480 Şehitler 1213 No. Sokak Bila No. 4788 
ve k~ndi i kelelerine ihraç olu da bulunamazlar. M. M. Tarla. 
nan şyanm sahiplerine tesli - L _ Acenteler banka subesi 1481 2 ci Sultaniye M. Amber geçidi Çorlu soka-
mi hususunda deniz ticnret ka~ bulunmıvan yerlerde mahallin- ğında 5 1 No. 65,50 M. M. Arsa, Bu arsanın 
nunu mucibince kaptana tevec deki bankaya rnüdeYvt>r iskt"le- fa,·knfa olan 58 lira teviz bedeli alıcı tarafından 
cüh eden muameliıtı ifaya sela- lerle deniz fenerlerinin idare avrıca ödenecektir. 

150 00 

39 30 

hiyetardırlar. Yolcu ve yük için ve isletmesine müteallik car.i J 482 Köprü Mahal: Knya tepe sokak 1737 Ada 101 
hükCımetçe musaddak tarifeler muamelat için de yukarıda ya· Parsel sayılı 200 metre M. Ar!a. 
hilafında navul talep ve tayin 7.ilı kayıt ve ~rtlar nltında ban- J 483 Köprü M. Kaya tepe okak 1737 Ada 98 

30 00 

edemezler. k . ...- p 1 I 125 M bL- A 
A l 

. . avı temsıl ed~rler. arse !18.Vı ı . rnure Dllt rsa. 

d 
cente er me!lulıyetlerı altın Madde 4 _ ) Elvevm müstah _ 1484 Köprü K~ya tepe sokak 1737 Ada 100 

18 75 

12 00 a çalısan memurlara yalnız -• b 1 1 · ·ı ·d · 'h p } f 120 111 11. .1 A 
k l b

'l l . . rıem u unan acente erı ı erı e ıstı - arse sayı ı a . a . rsa. 
onsmento ve yo cu ı et erını l"'f 

1
. k 1 1 f 1 Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 17 12 938 tarihinden it;i 

l'mza · · kA 1 t b"l' l a (tr' ıyece o an arın sı at ve ııın fı-ıcın ve a e vere ı ır er. haren bir ay müddetle açık arttırma usuliyle müzayedeye konulmu 
C - Acenteler her hangi bir hiyetleri de yukarıda yazılı hüküm- tur. ihalesi 16 / J / 939 tarihinde Pazartesi günü saat 14 dedir. Taliple· 
yük için konuşmento haricin- lerle taayyün eder. rin muhammen bedelleri \.izerinden r c 7,S depozito akçası yatırdıkları-
de navul kontratosu tanzim ve Madde - 5 ) f ~bu beyanname na dair makbuz Yeva muteber Bankalardan birinin teminat mektubu 
imza edemezler. Ancak banka hükümleri ileride yine usulen tescil ile l\lilli Eml:ık Müdürlüğüne rnüracaat)::ı.rı ilan olunur. 
tara!ından ":eril~.cek tahriri me- ve ilan şartile her zaman bankaca 17 27 ( 4409) 
zunıyet halı mustesnadır. tad'l d'l bT Z / k 
D - Acenteler yük sahiplerile ı e ı e ı ır. - lZmir Ahkamı §ahsiye Sulh Hu- ay i fı a a 
veya yoıcuıarıa hükm. Ü .bir se.- ı Kı·myevı· gu·· b-eler kuk hakimliğinden: 93s1s1s 1 k .. l~k .. 1 . . .. . .. 230 sayı ı amyonun on Pl.l.l ası 
ferden fazlaya şamıl hıç hır , " zmır cumhurıyet muddcıumumı her nasılsa kaybolmustur. Yenisi 
mukavele akt ve imza edemez· Bağ, Tü.tün, .Sebze, ~e~ cins mey· muavinlerinden lzmirin Pazaryeri alınacağı ilan olunur. · 
ler. Yolculara verilmesi mutad va ve zeytın agaçları ıçın kuvvet mahallesinde .59-51 numaralı hane- İzmir: lnönii caddesinde 589 sayılı 
gidiş, gelis •• halk biletleri gibi ve mahsul gübreleriı:nizi emniyet d m k' 'k ··ı 1 · "dd · e u ım ı ·en o en zmır mu eı - d"kk" h'b. Al' Sab · 
muay~n müddetli olan biletler ve kat'iyetle kullanın1z. Ziraatta umumi muavinlerinden Ömer Hulu- u . an sa ı ı ı rı 
bu hükümden müstasnadır. müteallik mes'eleler müzakere ve Ça l 
E- Acentelerin muvazzaf bu- fenni tavsiyeler yapılır. si gının a acaklıfarı. ~e borçl~la: ğine yedlerindeki ve!aikle birlikte 

rının kanunu medenının 561 ıncı mu"racaatları aksi takdirde ileride 
lundukları muamelatı tedvir R h • V d f dd · 'k · · · • 
l
"ç' l d h' h' b' b a mı nara avu roa esme tevfı an tarıhı ılilndan müracaatları nazarı itibara alınmıya-
ın o sa a ı ıç ır se ep ve . · 'b b' · · d l k b d 

'\
' ·1 ·ı · t'k kd' Halımaia Çar§ısı No. 31 ıtı aren ır ay ıçın e a ca ve orç- cag· ı ve vorisleri ne şahsen ve ne e 
esı e ı e ne ıs ı raz a ıne ne l t de hatta mutasevver ilerki se- Telefon No. 3809 ZM R larını Bahçeliler hanı üst katında terekeye izafetle takip edemiyecek-

~lllllllllllllllllllUUllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111 lllllHlllUllll~ ahkôrnı şahsiye sulh hukuk hô)<irn li- lori ilan ol un ur 

:Anadolu Matbaası~ Jzimr Pamuk mensucatı 
§ K·ı k Kı· h . ~ Anonim şirketi Kapat bezi sa-
~ ı ap ısını ve ışe anesı :.= r· 
E: = ftŞ T.lQfl. 
~ A Ç O <dl O Tip No. Markası 

••• 
Eni santim 36 metrelik bir 

iatıı fiab 
kuruı ---= = =Kitap kısmımızda resmi ve gayrı resmi evrakı mat-~ 

- bua ile taşra Belediye ve Köy büroları için muktezi a 
_ Defter, makbuz ve bültenlerin en son nümuneye -
:::: muvafık şekilde gayet ucuz ve sür'atle tab eder. ~ - -- -= ····- = §§ Ticari mektupluk, zarf, poliçe, hisse senetleri, defterler ~ 
§ gayet iyi cinsten kağıt ve teclidiyclerile müşterilerinin zev- ~ 
~ kini tatmin eder. Sayın milşteri!erimiz matbaamıza uğra- §!§ 
E: madan sipariş vermemeleri kendi menfaatleri iktiıasındandır ~ - -
~ T E L E F O N : 2776 ~ 

4 
ı• 
5 
5 
8 
8 
9 
9 
1 

At 
At 
Değirmen 

" 

85 
75 
90 
85 

Geyik 85 
ti 75 

Tayyare 85 
" 75 

K5pekli 85 
İşbu fiaUcr fabrika teslimi 

655.-
595.-
759.-
726.-
731.-
665.-
675.-
615.-
653.-

ıabş fiab olup ambalaj 
masrafı müşteriye aittir. 

25 toptan aşağı satışlarda yukandaki fiatlere % 2 zam 

~ımııı ıııınıınıııııııııııımmıııııııııııııııııııııı ıııuııııııı11111111111111111111111ııııııııııl 
lzmir Lise ve Ortaokullar satın alma komisyonu 

dan: 
malOm olmadıkça paylaşmadan ha

riç kalacaklardır. Müzayedeye işti

ra'k etmek i teycnler 'kıymeti mu-
Adagide Belediye dairesinde mü- Cinsi 
teşekkil komisyon ma~1ausuna 

Azı Kilo 
6750 ~ 
26()0 > 

Çoğu 
8350 
3600 

Kilo fiati 
Li~ Kuruş Santim 

33 

Muhammen tutrı 
Lira Kuruş 
2755 50 

ilk teminat 
Lira Kuruş 
206 67 
118 80 

Hangi okula aid olduğu 
Bütün yatılı okullar ihtiyacı 

Çamaşır sabunu 
hammenin CO yedi buçuğu nisbetin- , müracaat ederek develerini kay-

dettı'rmelerı· laAzımdır Birinci nevi yemeklik zeytin 44 .1584 > > > 

ae pe:r akçası veya milli bir banka yağı 
teminatı ~etirmeleri 18zınıdır. 1 - Kazanacak develere ve- Toz şeker 13500 > 1730C 26 59 4584 50 34.3 84 > > > > 
Şartname 8/1/989 tarihinden iti- rilecek ikramiye. Toeya pirinci 12000 > 1580Ô 26 4108 308 1 O > > > > 

baTen herkesin görebilmesi için açık- Başa: 50 lira Trilya zeytin daneei 2000 .- 2800 60 1:680 126 > > > > 
a gayri menkuliln evsafı da şart. Başaltı: 30 lira Kuru soğan 8100 > 11000 1 O 1100 82 50 > > > > 

ı:namedc yazılıdır. Gayıi menkuliln Ortaya: 20 Jira Ayvansaray unu 4600 > 5660 18 1018 80 76 41 > > > > 
veı;~i ve sair knnuni mOkellefiyetleri Ayağa: 1 O liradır. Kuru horoz fasulya 5800 > 8000 J 7 1360 102 > > > > 
aabcılara ve yüzde iki buçuk del- Nohut 2250 > 3000 25 750 56 25 ~ > > > 
liUiye ve fersğ hnrçları alıcıya aid ihalesi yapılacak arada tuhakkuk Ekstra ekstra makarna 3050 > 4100 37 1517 113 78 ::t> > > > 
olup ihale bedeli defnten ve pe§inen edecek ihale farkı hiçbir gilna htık- Sarı patates 12650 > 17400 1 O 17 40 130 50 > > > > 
ödenecektir. me hacet kalmaksızın vecibesini ifa Domat salçası 1800 ~ 2500 30 7 50 56 25 > > > > 

İhaleyi müteakip milşteri ihale be- etmeyen müşteriden tahsil olunacak- lzmir yatılı okullarının 1938 mali yılı yiyecek ihtiyaçları yukarıda hizalarında tahmin edilen fiatlerle 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
delini vermediği ,·eya veremediği tır. Daha fazla malOmat almak isti- konulmuştur. 29/12/938 par~be günü saat 14 de lzmir Hükumet konağında Kültür direktörlüğünde toplanacak komisonda açık eksiltm 
surette gayri menkul tekrar 16 gün yenler dairemizin 9SS 1189 sayılı eleri ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri her gün Kiiltiir direktörlüğünde komisyon masasında görülebilir. 
müddetle artırmaya konulup bu ar- syasına mürst:"aa+lftn lüzumu teb- Bu işlere -şirketler ve yabancı tabaalılar 2490 eayılı kanunun 3 ve 4 l.ınd.i roaddelerinde yazılı Vt:: ika \arla girebilirler. 
tu"mada en çok bedel verenin Uzeriı:ı.91 lii olunur. •,tcldilerin yukarıda yazılı teminat miktarlarına s'1re alıtluile belli iÜn ve .saatta komisyona müra c;aatları. 11-17-23-27 4311 



SAHiFE 11 - --- ----~--~-----· 

--
~ = ~ = = vır· ı ·~L Tl:l.ZU ~ -

Nekris romatizma, kum sancılan ;§ 
na karşı ~lide yra ciğer ve b9Çrekle- ~ 
i temizler. =: 

En ucuz madı>n c:u~·u eldP edilir. § 
~--~~~~~~~~ 

Mürac:a.at y~ri: 
İkınci beyler sokak No. 25 

Telefon: 3869 
--!--~~~ ........ ----~ 

Paı:tksüluini:zi ve 
ayanların kürk man· 
o ue Buga Yaka kür h Avruoa.da tet'-!"k s-ynbatind~ 
laini JBRAH/M KA gehni~.ir. H ııt.1.nnm her &ün 
bA v; A ~-A b k a ntı1.wyon hr>""e~. ~" h~·~t ede~. n n,...n~"- a ma aı- · A%T' -

• • 

g~cl!';;'a~'!zNo. 12 BUkui\.t-or 
~ a t.eryo;og 

-------·-.. A. f(emal Tonay l!>r. Behcet Uz Bulaşıcı, .saıauı hastalıklar 
• miitehasısı 

Çocuk hastalıklan {Verem ve sa.re ) 
mütehassısı Basmahane poliıı karakolu ya-

nında 747 ffutalannı 11,36 dan bir~ 
kadar Beyler. soka~nd Ahenk 
ın.atbaası yanında kabul eıler. •--~~~~~-'ı 

S. FERİ 

Se a 
Ec~acıbaşı 

-
i • 

Norı'\{eçya balıkyağlarının en 
halisidir 

iki defa sü:zülmüıtiir. 
Şerbet gibi içilebilir 

Hq,mdi Nüzhet Çançar 
SıJ,hat eczahanesi 

Bıışdurak BOydk Sale(!!(-ioğhı hmıı karşısında 

ı 11111 ( 11H1utltn111111 "llll l tU 11 lUI ı ı ımm H 1111111111111111111111111111HlHl111111 

Ot 
----~------1 Otel Fu~; ~~- ı~ka~ta~: 

Azmi e.~~yşoğlu 
Bir.incikordon Atatürk caddesi tayyare 
sineması .Yıaınnda No ... 208 Tel: 3277. 

Izmirin en güzel mevkiinde bulunur. Her türlü iatirahati temin 
edc;r. Mutedil liat, aenize nazır odalar .. 

Türk Maarif cemiyeti Devamlı mü~terilerimize pansiyon komple ve hususi tenzilit 

Ege Lisesi direktörlüğünden: yat'. 
Görülen ihtiyaç üzerine Ege lisesinin beşinci sınıfı da açılmıştır. OkC!l°!tam!zda: 
Kayıt muamelesi devam etme~tedir. K~yıt işleri için her gün Sabah, öğle ve akşam yemekleri ve husust ziyafetler verilir. Ve--

sabahtan akşama kadar Karantinada karakol yanında Manımri Kona4 ril~cek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 
ğma müracaat olunmalıdır. Telefon: 2929 .kafidir. 

Nezle, grip, Bronşit ve bilumum 
burun, boğaz hastqlıklarına karşı 

Depo: ŞİFA ECZANESİ 

T. i5- BANKA~ 
1938 

KOçül\ Cari He&a~cır 

lkrami~e planı .. 
' adet 1000 L. 4000 L. 

' > 500 > ·1000 > 
u , 250 > 4000 > 
'78 • 100 > 7600 > 
ao , öO > 4000 c 

200 » 26 .. oO•JO > --884 , 28600 • 

~uralar 1 Mart, 1 Haziran, 1 Ey
h\l, ı Birinclkanun tarihlerinde çekL 
lecektir. 

,., 

En u 50 lira mevduatı bulunan ~~~ 
huaplıu· ku.ralua dahil edilecektir. lllliJI 

-~~--llmilRDiar.mım:ır.ımmaım:ii6DlCJG:mm stW.,.,• ı - l!m•~t-!l,!l!!P1m9!P'!ftP!lll!!~!P1!!1,!!"!l!!~!ll!!!~~!!~ 

•• •• 
B V K FARK 

...., 

/Elektrik - Radyo - Telefon 
Peşte malcılar 77 - 79 telef on 3332 



27 Birinc:ikinun 1938 SALI 
(ANADOLU) SAHIF ~ 12 ~~:-~~~~~-:-::':"""""'.:--~~-:-~-:-~~-;-=-::----~~::;:::-~.....;_~~~~-=-~~~:----:~~~~~~--.-~.~~~~~~~~~ 

ızmir Levazım amir/iti satın alma ite· Lise ve Orta kullar Satına}. KUÇUK JLA LAR 
misyonu ialnları k 

lzrnir le\•azim amirli~i selın alma komisyonundan: ma omisyo u başkanlığından 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
1 - lzmir tayyare alayırıda mevcud altı aded muhtelif fabrika Alınacak eşyanın cinsi adedi Beherinin toptan muvakkat temi- Karilerimize kolaylık oJ-

te:zgahı taa~hüdvnil ifa edemiyen müteahhid nam ve hesa- h · ed 
ta mm i- tutarı natı k t · d hına açık artırma suretile satılacaktır. ~ len fiatı ma üzere, gaze emız e 

2 - lhale~i 7 ikinci kanun 939 cumarteai a-ünü saat 9,30 da leı,-
1
.. L. K. L. K. L. K. (Re mi olmıyan) küçük 

Küçük ilan şartları 
Dört s11tırhk \:üçük illnlardan: 

lada lzmir levazım amirliği satın alma komiıyonunda yapı- . · Boz battaniye boyu 2.15-20 200 7 50 1500 112 50 J } b 
lacaktır. j an ar için ir sütun ayır· santim 

Bir defa için 80 kuruı 
İki defa için 50 kurut 
Oç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kurut 3 - Tahmin edilen tuarı üç bin altı yüz liradır. Eni 1.50-60 dık. 

4 - T~r.ıinatı muvakka:.- akçesi 270 liradır. santim J nJ Devamlı kflçfik Uil.nlann her ddaaı 
için 10 kuru~ alınır. Bir kolaylık 
olmak flzere her satır 80 harf iti· 
bar edilmiştir. Bir k!lçük ilin 120 
harftan ibaret olmalıdır. Dört aatır 
dan fazla hu satır için ayrıca 10 
kuruş alınır. 

5 ." .. .ırtn~mesı· lıer gu··~. komı.syonda go··ru··1ebı·1 1·r j K 1 il k l Ş arayanlar, iş vere e• • • zmir ızı çu u öğretmen o u u eğitmenler kursu çin yukarıda 
(ı 1 trklil.-r ticarı-t odasında kayıtlı oldul..larına dair vesika cins ve miktarı yazılı, kültür direktörlüğünde mevcud mühürlü nümu- rİn, lciralık ve müteferrik 

p,östem.ek meebuıivetindedirler. neye Köre 200 aded battaniye 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul- ilanlannı burada bulacak· 
7 Artırmaya i~tirak tdecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve. 3cü muştur. lhalssi Kültür direktörlüğünde toplanacak olan komisyo -

n 'Jelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat numuzda 1 O ' I / 939 salı günü saat on dörtte yapılacaktır. Şartnamesi 
mı .. :, ~.,atelerile birlikte ihale saatından evvel komi8 yona ve numunesi her gün kültür drektörlüğünde görülebilir. isteklilerin 
rı '"aatarı. 23 27 1 5 4479 belli giin ve saatta taminatları ile birlikte komisyona baş vurmaları 

fzmir leYnzım amirliği satın alma komisyonundan: . ilan olunur. 22-27-1-8 

ı - ızmir müstahkem mevki hariç kıtaatı için 479500 kilo lin- fnhı"sarlar Um um mu·· du·· rlu·· g" u·· nden·. 
yit kömürü kapalı zarf usulile eksiltmeye konmustur. 

2 - ihalesi 7 ikinci kanun 939 cumartesi günü !aat -on birde l - idaremizin Pa~&bahçe fabrikasında yaptrılacağı ve 26/ 12/ 
loslac'a lzmir levazım amirliği S<ıtın alma komisyonunda 938 tarihinde :hale edileceği ilan edilen 15202 lira 40 kuruş muham-
ıoılacı ktır. men bedelli beton arme döşemelerle sair müteferrik işlerin eksiltmesi 

3 - Tahmin edilen tutarı 5754 liradır. görülen lüzum üzerine hir hafta sonraya talik dilmiştir. 
.4- Teminatı muvakkate akçesi 431 lira 55 kuruştur 2 - Eksiltl"r'e 3: 1, 93'? tarihine raslıyan salı günü saat 15 de Ka-
5, - ?artnamesi her Fİİn komisyonda iÖriielbilir. bataşta levazım ve mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapı-
6 ~~ lstekliler ticuret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika lacalttır. 

göstermek ın~cburiyetindedirler. 3 - Mühürlü teklif mektubunun kanuni vesaik ile İnşaat şube-
7 - Eksiltmeye ı~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3cü mizden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde yedi buçuk güvenme mak-

maddelerinde ve §ıırtnamesinde yazılı veaikal~ril" teminat buz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfla· 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en a:z bir 98at evvel rın eksiltme iÜnÜ en g.-ç saat 14 de kadar yukarıda adresi geçen alım 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 23-27-1-5 4459 komiayonu ba1kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

... 

İzmir Bornova Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1.) Aydındaki birlik hayvanları ihtiyacı için (33) ton kuru ·ot 

~çık eksiltme suretiyle münakasaya konmu!tur. 
2.) ihalesi 512. Ka/ 939 Perşembe günü saat 1 O da yapıla

caktır. 
3.) Umum tahmin tutarı 

liradır . 
( 1320) lira olup ilk teminat· (99) 

4.) 
5.) 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatlariyle bir
likte Bornovada Askeri Satın alma komisyonuna ııelmeleri 
ılanolunur. 17 21 27 3 (4413) 

lzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. Rs. den: 
ihale günü talibi çıkmıyan 23 üncü Tümen birlikleri hayva

natı için (280) ton yulaf satın alınacağından kapalı :zarfla ihaleıi 
28 1Birinci kanun/938 Çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. 

Muhammen kıymeti ( 14420) li radır. ilk teminatı ( 1082) liradır. 
Şatnamesi her gün Komisyonda görülebilir. foteklilerin ilk temi

nat makbuzu v~ya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale günü ihale saatından 
en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komu
tanlık Satın alma komisyonuna vermeleri. 13 18 22 27 ( 4377) 

iZJllir Levazım Amirliği SAT. AL KO. Rı. den: 
ihale günü talibi çıkmıyan lstanbul komutanlığına bağlı Topçu bi

rnci alayı hayvanatı için (300) ton yulaf satın alınacağından tekrar 
kapalı zarfla ihalesi 28/ Birinci kanun/ 938 Çarşamba ııünü saat 15.30 
da yapılacaktır. Muhammen tutarı on beş bin döft yü:z elli liradır. ille 
teminatı ( 1 l 59) liradır. 

Şatname•i her gün Komisyonda görülebilir. isteklilerin ille temi
nat makbuzu veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale günü ihale qatından 
en az bir saat evveline kadar te)Q)if mektuplarını Fındıldıda Komu
tanlık Satın alma komisyonuna vermeleri. 13 18 22 27 ( 4.379) 

• 
İzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. Rı. den: 

ihale günü talibi çıkmıyan lstanbul komutanlıiı birlikleri hayva
natı İçin ( 420) ton yulaf satın alınacağından kapalı :zarfla ihaleai 28/ 
Birinci kanun. 938 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Muham
men kıymeti (21630) liradır. ilk teminatı ( 1623) liradır. 

Şatnamesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk temi
nat makbuzu veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale günü ihale ıaatından 
en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komu
tanlık Satın alma komisyonuna vermeleri. 13 18 22 27 ( '4378) 
\.-,. .. ,.._~·,.' ' 

lstanbul Jandarma sahn al· 
ma komisyonundan: 

1 - Efsafiyle nümune ve şartnamesine göre 8400 kilo çoraplık 
yün ipliği müteahhidi nam ve hesabına 12 iknci kanun 939 perternbe 
~ünü saat 15 de Gedikpasadaki lstanEıul Jandarma Satın Alma ko
misyonunda açık eksiltme ile satın almac~ktır. 

2 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı 1&rtlım hai:z bulun
maları ve teklif edecekleri fiatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde ilk te
minat mektubu veya makbuzu getirmeleri şarttır. 

3 - Şartname her gün adı geçen komisyonda görülebilir veya 
parasız aldırılabilir. 

4 - isteklilerin yazılı gün ve saatte satın alma komisyonunda 
bulunmaları. 27 1 6 11 ( 4512) 

C. H. P. Aydın ilyönkurul baş
kanlığından: 

Eksiltmeye konulan iş: Avdın park kar,ısındaki binanın tadilen 
ikmal intaatıdır. 

Bedeli keşfi: 14164 lira 83 kuruıtur. 
Bu ~ ait enak eksiltme şartnamesi, mukavele projeıi Nafia itleri 

genel ıartnamesi kefif hulasası projesi dosyası. Bu evraklar Belediye 
fen itleri müdürlüğünden veya parti bürosunda görülebilir. 

Bu itin ihalesi 12 ikinci kanun 939 Perıembe günü saat 17 de ka
palı :zarf usuliyle Aydın Pati ilyönkurul ba§kanlığında yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için talip! erin % 7 .5 muvakkat temina 
vermeleri ve müteahhitlik vesikası ibraz eylemeleri farttır. 

Teklif mektupları ihale saatından bir saat evveline kadar ilyönku
rul ba,kanlıi:ına tevdi edilmiş olmalıdır. Postada olacak geçikmeler 
kabul ~ilrne:z. 27 - 30 - 2 -5 · {4513)_ ·- · 

-.:.. " 

25-27-29 9409/ 4507 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 31 Kanunuevvel 1937 tarihinde ilan edildiği ü:zere eski bronz 

bet kuruıluillarla yiiz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31 kanunu 
evvel l 9 38 akşamından itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunu evvel 1938 akşa
mına kadar bilumum mal sandıklarile Cümhuriyet merkez ve Ziraat 
bankalarına müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 225 7 numaralı kanu
nun sekzinci madde•İ mucibince 1 kanunu sani 1939 tarihinden iti
baren bir sene zarfında ancak mal sandıklarına ve Cumhuriyet mer
lte:z bankaaına yapılacak tediyata kullanılabilecektir. 

4-6-15-17-19-21-23-25-27-29-31 4291 . ~' . 

Merkez lokantası 
Birinc:i Kordonda Rıhtım hanı 

altında yeni açılan (MERKEZ) 
Leluuataaında, UCUZLUK, TE-

MIZLIK ve serviste intizam ha
kimdir. 

FEHMİ 
Makina Tamir hanesi 

lzmir: Kestane pazarı demirciler No. 67-69 

Her türlü motör, makine tamiratı, imalat ve montajı 
Bilumum döküm, teıviye ve torna itleri 

Telefon: 3993 

Prensiplerimiz: 
1 - iti söz verilen ıün ve saatte bitirmek. 
2 - Müıteriye azami suhulet. fiatlerde itidal, işte teınlzliktir 

DOKTOR 
M. ŞEVKİ UGUR 
DAHİLİ HASTALIKLAR 

MOTEHASSISI 
ikinci Beyler ıokak No. 82 

Telefon No. 3286 

-------""'!!~-------------· Doktor 
Bürhan Bengü 
MEMLEKET HASTANESi 

GOZ MOTEHASSISI 
Haatalannı her &"Ün öğleden 

ıonra Beyler aokaiındaki muaye
nehanesinde kabul ader. ıı...-.;;;;;;;;;;;;;;-...-.. __ ...-________ _ 

Dr. Nuri Şemsi 
Gün eren 

Emrazı intaniye hastanesi labu
ratuvar şefi 

Hastalarını Tilkilik Menzil so _ 
kak 15 No. da kabul eder. 

TEL: 4057 

d 
C. Gencer 
Zafer ate iyesi 

Resmi, sivil, okul, kasketler, 
foterlerin toptan perakende 

SATIŞ EVİ 

Malı birinci elden alınız . 
Alipaşa ceddesi numara 28 

sınız. 

Evlenmeleri Kolaylattıran 
Danıtma ıerviai 1 1LAN: Muhtelif boyda iyi cinsten 

Ya:zı işleri lisan dersleri, emval aşılı kaysı, şeftali, frenk elması fi • 
idaresi için dahi müracaat ediniz. danları ucuz satılır. 

B. Kardıçalı 39 Hukukçu Burnavada Salon şaraphaneııiH 

D. 26 tiyas d . .3 mllracaat. 

Küçük ilanlardan istifade ediniz! 
Fratelli ~perco 
Vapur Acentam 

ADRIA TICA S . A. di 
NA VIGAZIOONE 

Deutsche Le-
vante Linie 
G.M.B.H 

P. FoscARI Motörü 211121 ta- Hambu g 
rihinde gelerek 28/ 12 de Leros Ro- r 
dos BrindislBari Trieste ve Venedik cVEISSESEE> vapuru 24 ilkklnu-
limanlarına hareket eder. na kadar Rotterdam, Bremen, Ham-

LERO Motörü 29 / 12 tarihinde bur cANVERS D . 
gelerek ayni giln Patmos Leros Kaim- g ( OGRU) yük ata. 
nos fstanköy ve Rodosa hareket eder. caktır. 

ClTTA di BARİ Motöril 29/ 12 cMACEDONİA> vapuru 2 den 7 
tarihinde gelerek ayni giln İstanbul ~onkiinun sonuna kadar Rotterdam, 
Pire Napoli Marsilya ve Cenovaya Bremen ve Harnburg için yilk alacak 
hareket eder. tır. 

cADANA> vapuru 16 dan 21 son
ROY AL NEERLANDAIS KUM- kanuna kadar Rotterdam, Bremeıı 

PANYA~I: ve Hamburg için yük alacaktlr. 
GANYMEDES Vapuru Limanı- cKRETA• vapuru 9 dan sonkinu-

mızda olup 31 / 12 tarihinde ROTTER na doğru Hamburg, Bremen ve 
DAM AMSTERDAM ve HAMBURG Anver.den mal çıkaracaktır. 

SVENSKA ORIENT LIN~IN 

AMERICAN EXPORT LINES: 
cEXMINSTER> vapuru 21 ilkkl

nunda bekleniyor Nevyork için yUk 
alacaktır. 

EXT A VIA• vapuru 29 ilk kin un. 
da bekleniyor. Nevyork içn y!lk ala
caktır. 

LIGURIA Motörü 4/ 1/ 89 tari- DEN NORSKE MIDDELHAVS-
hinde Roterdam Hamburg Gdlnia 
İskandinavya ve Baltık limanlarına 
hareket edecektir. 

ARAGON Motörü 21 l 39 tari
hinde Rotterdam Hamburg İskandi
navya ve Baltı~ limanlarına hareket 

' edecektir. 

LI. 'KE: 

cBAALBF.K• motörfl 11 sonkAnu
na doğru !skenderiye, Dieppe ve Nor 
ı•eç umum linı~nları için hareket ede
cektir. 
SERVİCE MARITIME ROUMA. 

İN: 
cDUROSTOR• vapuru 27 ilkka -

SERViCE MARITlME ROUMAlN 1 ıında bekleniyor. Köstence için yük 
PELEŞ Vapuru 9/ 1 / 39 tarihin-

de gelerek MALTA MABBILYA li
manları için yük ve yolcu alarak ha
reket edecektir. 

İlinlardaki hareket tarihlerile nav 
lunlardaki değişikliklerden dolav 
acenta mesuliyet kabul etmez. Dahe 
fazla tafsiUit için İkinci kordonda 1 O' 
numarad., FRA TELLİ SPERCO va 
pur acentasına müracaat edilmesi ri. 
ca olunur. Telefon: 2004--2005 

Olivier ve 
Şürekası 

LlMiTE'f 

\ 7 apur acentası 
BlRINCI KORDON REE3 

BiN ASI TEL 2443 
cPOLO• vapuru 8 birinci k§.nunda 

LONDRADAN a-elip yük çıkaracak 

ve ayni zamanda LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LENANTE • L!NlE 
cDELO~. vapuru birinci kanunun 

ortasında Hamburg, Bremen ve An
versten gelip yük çıkaraktır. 

LİVERPOL HATTI 
cALGERİAN• ve cLESBİAN• va. 

purlarının yükleri 1stanbulda aktar -
ma ederek DENİZBANK vapurlarile 

alacaktır. 

JOHNSTON W ARREN LINES: 
cA VIEilIORE> vapuru 8 sonl• 

tunda bekleniyor, Burgas, Varna ' 
Xöstence için yük alacaktır. 

Vapurların hareket tarihleriyle 
qavlunlardaki değişi kliklerden a
·ente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Bi
ı·inci kordonda 150 No. da W. F. 
Henry van der Zee vapur acentahtı
na milracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2007 / 2008 

Septolinl 
Diş 

Macunu 
Dişleri inci gibi 

yapan et!erine ku .. 
vet, ağıza güzel 

' koku veren 
formüldür. 

• 
eynı 

tzmire gelmiştir. ı-A-·1_e_m_l_e_k_e_t_h_a-... -.. t-a-n;;; 

Eleksir Şahdp , 
Basur memelerini gi· 
derir, Kuvveti, Erkek-1 

liiti, istilınvr cırtfırır. 

basoperatö~ i.i 

M. Nuri Arkan 
Adres: !kinci Bey:er soka .< 

fırın karşu;.. Kaou saatl.ı.~ı 
':,-7 l.ad ır. 1 eıe: muay.n:• 
hane :., '' 5 . ·..., "1), 


