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~ ( zmir) <ie çıkar, siyasal gazetedir 

Japonlar 
Çin tayyare hücumuna 
karşı tertibat almağa 

başladı ar 

Balkan antantına dahil devletlerde b:rlik kuvvetlidir r K t amu ay 

Balkan konseyi, dün de mü- t~'!.~~nıyor Almanya ile de yakında 
h müzakerelere girişilecek.. 

zakerelerine devam etti 8:1::!~;::,·:~~=e~m ./ngiltere-ltalya =;;.;;;~k!reler, geleeelc 
An icara, 26 ( Hıısud mıı· h f • · J b k 

Pazartesi günü, resmi bir tebliğ neşredilecek ve 
müzakerelerin neticesi ilin olunacaktır. Yugos
layYa murahhasları memleketlerine dönüyorlar 

lıabirimizcl~n) - Bügiilc a ta ıç nae aş ıyaca tır 
Millet M .:cli•l, 6niimiizılelci Londra, 26 (R dyo) - lo· li. Çemberlaynı ziyaret ederek 
ça,.ıamba günil açılacal• fiti ' riltere-ltalya müzakerelerinin, izahat vermıft r. 
nıiizalıereler11 baf!anacalı ıe ecek hafta içinde başlıya· Sefir, mıi7akereler için ba2iia. 
i~in mıılıteli/ gerlerden bir catı .aöyleniyor. yarın Romaya hareket edecc:lctir. 
çolt .111116-.lar Anlcaraga ıel- Alakadar mahafılde söylend·· l J .,._. • 
mefe IHıılamııtır. Biigiilc tine rö:-e; &lnglltere hükumeti fa )'On gazefeıcft 

M. Benea aleyhin· 
deki neşriyat 

lıal,aya bir no!a 
,,.,,ı; 

Mil ıet M :eli.inin 6rı top· ita y" il~ müzakerelerini bıtir· 
lantısında Ba,nlcilimis B. dikteıı ıonra Almanya ile de 
Celil B11gar miilılm bir nıı• temasa ı~lecektir. 

.Ş~fİng-n nutkanat•I· 
sire clev:ım ediyor· 

talc lra-1 edecelctlr. Almanya ile müzakerelere l .. ___________ 11 baş antr başlanmaz, müstemle- M 'ino, 26 (Radyo) - ima.; 
yan gazeteleri, Şuınigıa nutkaao 
tefs re devam edıyor .ar. AYWJ
turya istıklaııne biç Wr Çin 

Atatiirk Tiirki,,eıini 
ntimane ittihaz etti 
lıtanbul, 26 ( Huıuıi muba· 

b rimiıden)- Ankaradan bildı· 
riliyor: 

Çın Oniveraiteıi rektörü B. 
Sanin bapn Ankaraya ıelmiı 

M. Metalc•as111 f~t;ea •lıaretl.,.lntlen lnti6al11t1 •• raıetecilere: 
hkar., J6 (Buut ••laüiriml•• üklua•• paaart~Iİ. .... r...U bir - Çin, Atatilrk Tiirldyeaini 

... ) - dalkaa aataah Hariciye teblit aqredil•eekdr. L Çi nfimuoe ittiuaz etmittir. "ni 
Velr.llleri koalflyi baglD a&Jedea •"•l Ankara 26 {Baıad ••haı.irimiae 

ke meselesi konuşullcaktır. 

Londra, 26 (Radyo) - İngiJ. 
tere • ltalya araıında ticaret 
anlaşmaaı müzakerelerine baş· 
lanmı,tar. Bu müzakerelerle 
iı' ibdaf edilen gıye, lng lter.e· 
ltalya arasında ticareti arta mak 
ve mübadele pkıllerini ren ş
letmektir. 

Londra, 26 (Radyo) - lngil· 
terenin Roma ıefiri Lord Perti, 
bufiin Huiciye N zırı Lord 
Ha 'ifa kıla uzun müddet görüt· 
müf ve müteakı ben B•svek l 

halel gelmemiı olduta lııall
kmda ver.len teminatla, 
Roma· Viyana· Peıte anı..-.. 
ıına Be 1 nin intıbıkını rösr.
mek bakım ndan eh·mm yetil'e 
işaret eden gazetele.; Şataifin 
Mussol ni için söyl~iti IÖderi
de tebarüz ett rmektecl rler. 

Gazeteler, Haric ye NQlrl 
Lord Halifakıın kamaradaki 
nutkunu da tahlıl ile M lletler 
Cemiyeti hakkındaki lileri tee
kid ediyorlar. 

ft eoara olmak Gaere Barioiye v.. dea) - Balbn aaıaata Hariciye v.. UJADd&rmak 'için liderler çallfl• 

UJeıiade iki toplaotı J•pmııtır. Ba killeri daimi konMyi •l111lr.ereledae yor'ar. Mıl&iyet duyruıu iyi ta• T • • kk t k • ı At 
toplantılara Yuaaaiatın liaı .. kili Ge- - •ona 6 ıncı •ttlıi/ede - ki,af etmiftir. Demiıtir. ur UŞU eş 1 a 1 
aeral lıletık•ıı riyı•flt etmiı, Yaıo .. ---:-~-----'--,_;m;;;;;; ______ m, __ ...... _..:.. ____ , 

il. ·-· 

=~~ ··;;:: .. :.···::~ .. :- :~:~ Çin - Japon harbi genişlet·ıecektir 
Neaareti •O-•'f•n B. S:ommea itd• 
rak eualflercl\r. T4rldye7l H.rioiye L• 1 d h J k d • 1 
v.rr.11••i• a. Bil•'' Ar .. , •• uı .,. Çin taj'J'aT !,ri, ( Yı:an~e) jehrinde ıse er e avacı ı ersın ta 

Roma, 26 (Radyo) - ç,kot• 

" bura ıef j. b.uıüo ..,. 
itli n •ermit •• ( Jurnale 
d~ltalya) gazeteıinin, Çekoılo• 

• ......_... .~:!:~ ... ...... iki Japon- tonçeı..erital 6atırdıla,. eebari olacajı 
lif .... aıu a.riDde mlukere o.. 1"' IC 

.Uya Cumhurreiıi B. (Edvu 
Benea aleybioe yapmıı oldutu 
Defl'İJıttan dolayı proteıtoda 
baluD11ut,tur. 

Koat Ciıno, ba pntenin 
Delfl)'atile hükGmetin hic; bir 
alllcaa olmadıfıaa beyan eyle• 
•ittir. 

Yenildik! 

yaa etmit •• her Gt hlk6meda nok• 
ili aııal'lan ananda tam J,ir birlik 
Ye berabe•lik balaada&a aetiMliae 
ftri1mııtır. 

Oıt• cııeri BatTekillmi• B. c.ıaı 
Bıyar, Aakarıpalalfa mlHfir Bat•• 
killerle Hariciye mClıteıan ,.ref leri. 
.. lılr 611• aiyafotl Termit. siyıfet 
•mimi baababallerle geçmiıtir. 

goa,.y mClaakereleri aeticeü 

GOneş 4 • ÜCiOk 1 
Galatasaray da Ankaradaki te· 

nıasında Muhafızgücünü 
3- 2 yeadi 

Anlumıtla S-2 ltatınan Galatasarag 
Aakan. 26 (B••••I) - Milli Galaı ... ra1 aı11f .. b.,.adaa .,,.ı. 

&... maçlana• b•gila An tara il• •adılar. 
laafıaaoce.Gal~tauray kartıl•t•aaıl• Ga atuaraylılana 111 ft aolaçak• 
..... eclalda. baTA çok aotuk idi. larOe y•ptıkJara la6oo111lar, llabahs 
0.... mlına allıada GD d6rd• rr... •Aclafaa baılarıada kiralıyordu. Nec
aar dlf•lfll. Buu raımea balk 4el " Eıfak tarafindaa 611Gtte ~· 
llMyo•• toplaomaell. lllaaNb pk kil• iki ti& diret• çarptı. Geae 
MJecaala pf&İ. Necdeda llM1 Wr ı•taaı kaleci, .. 

Jlatad aeraei•d• ıoua oya•• kwcb. 
... tuıaea .Mabafiablana dılaa ıerl Galataaan1 •ldaf-..ıma kaY. 
eyuclaklan gOrOldL llk daklblarda Yetil oyua. Mulıafaahlana kaleye 
Gele&aur•y lr.aleılal tuyike ........ kaür IOkalaaa.... •eyd• •ermt. 

••• -s.aa 8 lacl adi/•11. -

Çl11 .....,.d,.,., 
Tokfo, 26 (Radyo) - Çin• olu nziJltl heriade oynıyl• 

dtn dö.ıeo G~neral Mıtçui1• bileceti rolleri izab ile; Gen• 
muazzam iıtikbal merasimi ,a· raiia muluaamıba azablmaauaa 
pılmııtır. Matbuat, muzaffer ka· •• Scwyet Rusya ile bir llatillfa 
mandanı müttefikan aelimla• •bebiyet verilmnine kat'iyea 
mlktıdır. aleyhtar oldup laabrlatmak-

Müiıbidler, General Matçui· tadarlar. 
oiı\; bükGmefn ıimdiden nazik - •ona 8 lnel -1ıl/etle -

D~nizbanlı amam mtJclilriJ 

Dün limanda ve tersanede 
tetkikler yaptı 

Denizbank lzmir ıubesi en kısa 
b~r zamanda açılacaktır 

Şebrimiade baloaaa Deai•baak 
amam mildllrl B. Yuıaf Z ya Oıaıf. 
dCln limaa itletme mCl•IUılOllDde 
Deuiabank teıkillta lzeriade telklk• 
lerle •••~al olmaf. medk B. Bar 
met 04 gı.dea muJaıellf leler laakk•• 
da aal4m•t almaeıar. 

S.at OD birde qfabthule O.. 
alıbaak idare meclili HIPDd.. B. 
Cemal Şıbeogeri ile iimaa itllt•• 
ml411Gri baloadakları halde biriacl• 
kordonda bir geaiati 7apmıf, Ml'fl• 
>a"- •aparlarıDI, .. tlan. tahlDU •• 
talaliy• •ıleriai gOld.. 1-tlr-" •• 
aoara ..... ..,. ptl.uek Yaparlana 

la•iri ltia •lcade .. tlril•lt •laa 
teıltatı g6rmlttlr. 

Ter•aa•d• kıs••• tüllea Bay· 
ra~L YlparDDll ............. . 

•1n; timclal 11••11111 taran••• Ye 
te•laleom•I 10.a•• laakba4a laaa 
.. , 9-lhaiıdr. Lıaalıal limaaı ... 
raa•ıktaa ıonra Lmir Umu••• ... 
tanaae.a- .. &e•lale••oetie .. ... 
ntle derialeıtfrileoeal 167leal1or. 

B. Ya•ar ZiTa O.l1t ls•lrclekl 
tetkiklertııl paurtell gtal lthlrecek 
•• ealı ıaaa l11aabala gidecektir. 
11aaa •Gdlr; J)ealsbaakıa la•lr 
ı• .... laia n .... d• •lll•ca&a llakkaa .. 
tetkikler J•pmakaa4ar· 

Aakarıdaa allaıa lulııerler• 16· 
n 'J'arkl111• &etUlıu geaiıletılecek 
w bir amam müdurllk balın• g•tİ• 
riJecektU. liatla Jj..)erde baYICI hk 
..drila11 me~barl bale getirilecek H 

teeaklarda kl9Gktea tayyarecilik. be· 
"'bal ayaadumak ifia i kokullarda 
.. ı.heye ta17are modeldli!i derüari 
plderal,.cek, orıaa1d.t•plerde lıaH• 
eaht •p01'11 tamim edil~celılir. 

Paraıtlıçtlllk, bnıc lık brup 
elarak ,o.teril•ektir. Tcı kkaı• .... 
kil&u bııaa Ti1'yul rde •lcude , .. 
aid&.<U. Tarkkaı• filolan, •Pte• 

}Jf menimlerde propıpada apt 

yapacak. İır.mir Tilrlı.kuıaau ..... 
aı11a ayında bıtlı1Dacaktır. 

Bu yıl, lsm•r 'l'lratk ...... .... 
gl>rMek olıatır 52 rtet-li ..... .. 

B. H .Jm..ıi Ak.oy 
fehrimizde 

Hemtll'imi• bmlr •Jleft B. 
Hamdi Aktoy ıehrimiu gel .... •• 
•all 8. Faılı Gilleei rillyette ..,. 
nt ed~rek bir mOdılet ,er ... ...-ı. 
Aai• arkıdaıımıH boıgel•ia. ..U. 

ANADOLUDA 
"Ah, bu gönül,, 

ANADOLU karılerinia yazalar101 büyük bir zevkle obtld
ları det=rli mubarririmiz Sdime Sadi, bize çok rüzel n 9* 
~llblı bir romanını vermiıtir. Bu roman, üç kalp .,...da 
macera. beyecan ve buıiinkii b.ayabn m&&btel1f ufhalarile dolu 
geçen çok or6iinal bir eserdir. 

Kadın ruhu ... Herşeye rağmen 
qk .•• Kıskançlı~ ve hayat.. 

AH, BU GÔNÜ 





OBA MEKTUPLARI 

Bir çam dibinde 

Fransız parlimenf osunda, 
gürültüler devam ediyor 

••••••••• 
B. Flanden: U!aslar aoa,-etcai illda lıalintl~Jir. Biz lıime giive

ni_yoraz. Ni;yetimis, tek baıına Uluslar sosyetesinin 
j:ıntlarmaaı kalmalı mıdır? Dlyor 

Pari8, 26 (Radyo) - Fran- de Çine müdahale etmek iıter. deyi ihmal otmiı olan devlet• 
11z par~imentoau. bupa sabah- Delbos bulua olıra.k ıunlan lerindir. 
tan başlam ı ve hırici siyuet ıöylemittir: M. Flanden; benim Ba~veki-
etrafındaki müzakerelere devam - Fr1nsa sulhu ıever. Fakat Jetim zamanmda, lng;:t~renin, 
eylemiıtir. her ne pahaıına olursa olsun ltalya ıle müzıkerelere bazır-

Oiiıı oldutu fibi, bugün de delil. Iarıdığı hakkında ba:la, Londra 
~ir d~ok hatipler söz aöylemir Franı-. ·bir tehlike zuhurunda ~efirimizden te:grafla malümat 
er ır. icape derse Çekoılovakyaya yar- verilditi ve bu telgrafm, kas. 

Müzakereler, ötleden ıoara dım edecektir. ten tarafımdan saklandı~a bak· 
da devam etmit ve parlimeato Hariçiye Nazırı M. Delboıtan kında bazı sözler ıöylemiştir. 
akıam üzeri tekrar toplanmıf,l•r. sonra daha bazı 11ylavlar ıöz Böyle bir telgnf an asla habe-

Sabık Baıvekillerden M. Flan- almıılar ve uzun beyanatta bu· rim yo~tur. M. Flınden ten• 
den, iki buçuk aaat ıüren uzun lunmuılard:r. rc;ue ço { ileri gitmiıtirler. Sa-
bir söylov verm·ı ve bükGmeti Hıtiplerin aöıteri. bittikten r.'abilir miy·m, ne istiyorlar; 

'
iddetle tenkid etm:ıtir. · a B ıv k"l M Şota da --ıonr • a e 1 • a .oz planlara nedir? •• 

B. F.aoden, daha küraüye söyliyecet~nden, ceısenio, ıa-
çakarken Komüniıtlerin büc11• baba kadar devam etmeli muh· Diyorlar ki: Biz de ltalya ve 
muna utramııbr. temeldir. AlmaQya ile müzakerelere gi· 

Komu"nı"ıtler•. riımek üzere Lodra ile m11ta-
Zevceıinin öliimündenberi bu· 

- Yaı'ııo H"ıtlerl d-" l bık kalahm. .. gün ilk .. a parlimeıatoya re. 
Diye batırmıılar ve ima ••· miı olan ıab· le Baıv~kil B. Ben bu fikirde detilim. Biz, 

retile .. b le Bqvekilin Alman Leon Blum da kürsjye ıelere k ııyet bu iki devletle müzake
taraftarlıtı yapmakta oldatmı• . ıuaları söylemiıtir: relere giriımek istiyorsak, dot· 
ulatmak istemiılordir. _ Halk cephesi· bükGmeti, rudan dotruya müracaat ede-

B. Flıaden, bu riirültüler ke- her meselede viz&feıini 111>' biliriz. Niçin baıka devletlerle 
ıildiktea aonra: t bu hususta beraber y' ürüyelim. mıı ır • . 

- Beni daha dün, Bofte- Uluslar Sotyetesin:n 16 ıncı . B. Blumdan ıonra daha bir 
vlldikle itham ediyordunuz, b11· maddesine riayet ed lmedi ise çok hatipler ıöz söylemekte 
fiin de Alman taraftan oldaml kabahat biz"m detil, bu mad· devam etmişlerdir. 

Arkada,lar; ben, yalnız F raa
sanın, Fransız milletinin men• 
faatin • ~~Ü.IO'lllJ!lı. Biz b~ıüa 

~ lili7ıs. Harp 
ve sulh. 

B. Çemberlayn, ıulbu tercih 
etmiştir. 

Veraay muahedesi, bupn 
lifzı murad halinde kalmııtar. 

Uluslar Soayeteai iflis etıaelc 
üzeredir. Küçük devletlerin, bu 
müetseseye it .madı kalmamıftır. 

Mişterek emniyet ıiıtemine 
&t.1e riayet etmiyor, biz ki•• 
ve neye güveıaiyoruz? Fransa. 
tek baııoa Uluslar Sosyeteıinia 
jaada·rması mı 'O. •alc iıt'yor? 
Yoku pniiıl bil'iade loıiltere
nın bize: 

Efeod.lerl Taahbüdleriaize 
riayet ediaizl 

Demesini mi bekliyoruz.. 
M. F!aadenin nutku uzun 

ılrmüttür. 

Amerika, Japonyanın ta
lebini reddetti· ------- .. 

Telef alacalı Amerikalılar.la hasara ufrıya. 
calı binaları için tazminat istenece.lı 

Vaıinıton, 26 (Rad~o) Hariciye NAzın B. Hool beyanatta bu· 
lunaralc ezcümle demiıtir lci: 

- Merkezi Çindoki Amerikalıların oradan çelcilpıeleri ve Ame· 
rikan binaarıoa· Japon bayratt çekilmesi hakkıodıki jıpon ta· 
lebi reddedilm"İt r. Japonya Hıır~ciye Nezsıretine Tokyo sefiri· 
miz valtalile verditimiz bir notada hasıra ujrıyacak Amerikan 
mallarile telef o'.acalc Amerikalılar için hükumetin tazminat isti· 
yeceİi bildirilmittir. · 

Major .Attlı, şiddetli hü
cumlarda bulundu . 

. 

Jng:ltere, Uluslar sosyete&ini kendi 
haline mi terketti? 

lstanbul 
belediyesi 
Et liatlerini 
acuzlatmıstır .. 

İstanbul, 26 (Hususi muba· 
birimizden) - Beıediye, bayatı 
ucuz~atmak için tedbirler almak· 
tadır. Et fiatlerinde tenzilat ya· 
pılmış ve kı vırcı le etinin kilosu· 
nun SO, kuzu ve dağl ç etleri• 
n·n 47,5 kuruştan satılması ka· 
rarlaıhnlmışt r. Bu f atten yük
seğe et satanlar, tiddetle ceza· 
li.nd.rılacak ardır. 

Galatasaray 
A.nkaracla bir 

Lokal açtı 
Ankara, 26 ( Hususi muba· 

birimizden ) - lstanbuldaki 
Galatasaray kulübünün Anka· 
rada bir Lokali açılmııtır. Ga· 
lataaaray Ankara ıubesinin açıl· 
ması mün11ebetile tören ya· 
pılmış, Dahil ye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Bay 
Şiilcrii Kaya ile Ankaradaki 
Galatasaraylılar buar bulun
mutlardır. 

Törende nutuklar irad edil· 
mi,, Galataaaray lokalinin, An· 
kara spor bayabnda mühim bir 
mevki tutac1tı ıö ılenmittir. 

Ziraat iıleri 
Kurumu teıkildhnı 

tamamladı 
· Ankara, 26 (A.A.) - Haber 
aldığımıza gö ·e devlet ziraat 
iıletmeleri kurumu te,kilitaoı 
tamamlamıı ve faaliyete pç• 
ıniştir. Kurum lktısad ve Z raat 
Vekiletlerinden aldığı iktıaadi 
ve zirai direktifler daireainde 
çalışmalarını dıevam etmektedir. 

Atatürk tarafından hediye 
edilen müesseseler müdürlerinin 
i\nlcarada kurum merkezinde 
yaptıktan toplanblarda bu mü· 
esseselerin vaziyetleri · esula 
surette tetkik cdilmiı ve idare 
ve iıletmeleri hakkında yeni 
kararlar verilmiıtir. 

Bir aaylavımız 6ldü 
lıtanbul, 26 (Husuıi muhabi· 

rimizd~n) - Ankara mebuıu 
8. R.&sim Aktar burada vefat 
etmiıtir. 

Köyün dotusunda en ıon ev. 
Ondan öte artık ev yok. içi 
badem ağaçlarile ıüılii büyük 
bir tarla, bu eve bitiıilc. Tarla
nın ortasına doğru bir de fııtak 
çamı var •• Çiçek açmıı badem 
ataçlarında arılar vazıldıyor. 
Tarlanın kıyılarında laleler öbek 
öbek. 

Köylüler, bana: 
. - Haydi seni Çakır Ataya 

götürelim, ded ler. 
Köy odası:ıdan ç kıp bir kaç 

sokak do aştıktan ıonra Çakır 
~tanın yukanki (Çamhbel) iae 
vardık. 

. Çakır Ata; canla bakışlı, ıür
büz, saçı sakalı atarmıı (Gene
ral Diriğin güzel tib.rile) olpn 
bir delikanh ••. 

Çakır Ata, bir alay misafiri 
göıibce; arıların başından bize 
doğru geldi. * 

Gençler: 
- Baskın var Ata. 
Çakır Ata güldü: 
- Böyle ballan dolllar ba· 

şına ..• 
Dedikten ıoora, baskın dedi· 

niz de akl. ma geldi. Ben, ıize 
bqımdao geçen bir baskını an· 
latayım dedi. Ve askerlikte at-
radıklan bir baskını aolattu 

•H11duttaydık. Zıbiti miı, bir 
vazifeyle bizi üç kiti huduttan 
içeri yolladL itimizi gördük. Dö
nerken sipersiz bir araz.den 
ge~mek lizımgeldi. Belki görij. 
lürüz, diye ıüpbelendik. B r in 
bu up içine Jgirdik. Akpm ka
raahtı çöbila de öyle çıkabm 
dedik. Tam akşam karanlata 
batınca inden çıktık. Kendi hu
dudumuza yaklaımıştık. Yola· 
muz ç~kıllı bir dere içiydi. 
Derede bir pınardan ıu içerkea 
bir düıman müfrezeai de pınara 
gelmişmiş. Dan patlar ıibi bir 
çatardıdır koptu. Bereket versin 
ıiper alacak kayalar çoktu. On· 
lu b ize, biz onlarL. Verdik 
kurşunu. 

Bizimkisi bir ıey detil. Şimdi 
asıl hududun iki yanı boyunca 
da silib sesleri çojalmııta. B.z 
kaldık iki atq araııadL •• 

Ôyle baskından c;ıkblctan son
ra, böylesi gül rüliıtan otaL ... 

Köylülerden biri, Çakır Ataya: 
. - Bu baylar, köyümüzü gör
mete gelmiıler Ata. Bizde ıe
nin yanına getirdik, dedi. 
· Çakır Ata misafirlere boı 
geldiniz, dedi. Eve dotru da: 

/tal"a - Ayşe gel, kahve piıir mi· 
T aafirlere, diye batırdı. 

Avustıır ya hududuna Şehirli delikanhlardan biri 
sordu: 

Yazan: R. B. 
- Şu fııtık çama ile eşim. 

Babam onu benim dünyaya 
gelditim yıl dikmiş. Yeni yeti· 
fİp gelirken bana: •Çıkar, şu 
çam senin eşin. Çam gibi dai• 
ma taze kal Çam ~ibi aıtlam 
ol. Güneşlerden yanıp gelenlere 
çam nuıl ıerinlilc veriyoraa, 
bayatta bunalıp gelenlere de 
HD öyle te•elli et. Yardımlarda · 
bulun, dereli. Hey rahmetli bey. 
E timdi yetmiı be,ini geçtim .• 

lçim"zdea biri, Çakır Ataya 
sordu: 

- Şu diiayada neyi bot 
buldun? 

Ak sakallı kocanın gözleri 
parladı. Nazarlaraaı çama dr 
kerekı 

- Neyi mi hoı buldan?' 
Diye bir aı düıündü. Sonra 
cevap verdi: 

- Şu bademlerin çiçekl_. 
mesi, ıu çamın fıtıltıaı, ıu lil~ 
htrin açalııı, ıa anlann vızalta-. 
ları... Hep boş ıeyler. 

insanlardan" da: Alcıll11101, İf 
adamını, elcmetini alnının terile 
yiyenleri, köye, komş11ya faydalt 
olınlırı,· ataç dikip büyütenleriş 
cins hayvan yetiıtirmete m• 
raklılan, hoı bulara& 0nla ... 
ömürleri boşa gitmiı det&ldiri 
Rahmetli babamın sözünü unm 
nıam. Çam bile insanlara fa,.. 
dalı.. insan iıe elbet daha 
faydalı olmah •• 

Çakır Ata, bize böyle tatlı 
tatlı koouıuverdi. Ayrılırken ... 
birliler; Ata, te bre aelinco bize 
do buyar, dediler. 

Ata, gülümaedi: 
- Şehirlilerin çotu. tehirde 

köylü dostlarım ıör&nce: 
(Hoı geldin) derclMJA ...... (. ...... 

B r daha reliıte bızo 
da b.r kahve içelim..• 
dedi. 

Şeb:rliler gülüıtüler. 
Çakır Atadın ayrıldık. Be

nim kulakları.mda bili Çalar 
Atanan şu sözleri çınlıyor: 

Çam, ııcaktu yaaaalara oa-
111 aerinlik veriyorsa; insan da 
insaların kalpleriae öyle ıerinlik 
ıaçmalıdar. 

Tatla dille, pler ,tizle .. ı.-. 
aanlara iı ö}retmek vo .. bi
tirmek'e.. 

Muhacerat konfe. 
ransı toplanıyor 

Cenevre, 26 (Radyo) - Mıl
letler Cemiyetinin muhaceret 
konferanıı, Şubatın 28 ino· P'· 
zutelİ pnii Cenevrede topla· 
nacaktır. 

B. (Flaaden) den aonra Hari
c=ye Nazırı B. Dolboa kiirıiiye 
çakm ı •• azun beraaatta ita· 
lunarak. batiplere cevap ver• 
mittir. 

Londra, 26 (Radyo) - Mev· 
cut içtimai teşekkülorin İftira· 
kile önümüzdeKi Pazartesi günü 
Avam kıaaar11ı önunde U,us· 
lar Soıyeteıi lehine büyük bir 
miting ~kdolunacaktar. Bu mi· 
t.ngte, bir çok haf ~ler ıöz 
ıöyliyeceld~r vo lngiltırenin bu 
pnkü ıiyuetin~ tenkit edecek· 
lerd r. 

bırakmıştır. Şimdi halk ve iı· 
Ç ler, aleyh.nde bir siyaset ta· 
kip ett tıni g~rüyorla'r. 

tekrar asker gön1erdi - Kaç y•ıındasın Ata? 

Londra, 26 (Radyo) -Avua• ----·-------------------ı 
B. Delboa, aorulan suallere 

halisatan ıu cevapları vermittir: 

1 - Fran11nın milli müda
faasını takviye etmek lazımdır. 

2 - Fransa b&t&n doıtlarıaa 
n bilhaua lngiltereye sadık 
kalacaktır. 

3 - lnriliı • Frınıız dostluta 
1alhmı idameli için en emin 
111Dandır. 

4 - Franıa Sovyetler birli· 
tile aktettiti itilih .. dakatle 
tatbik etmektedir. 

5 - Fransıı bük6meti Mil· 
letler Cemiyetine aıdıktar. 

6 - Avrupa ıilihlarıaı tab• 
dit etmek için t.,.bbüıler li· 
zımdır. 

7 - AwsturyanıD iıtiklili 
Avrupa ıu.hu içia eaash bir 
unsurdur. 

8 - Fraıııanın Çelcoılovalc· 
ya ya lcaı fi g riştiti llabbütler 
le. p edeue ) erine getirılecektir. 

9 - f ranaa ne lapanyaya ae 

Matbuat, bu mitinıe ehem· 
miyet atfetmektedir. 

Londr•, 25 \Radyo) - Mu
bahf f ıçi Parti•i L•deri M. 
Atlıy Okıfordda iradettiti bir 
nutukta lnıi lterenin yeni tut• 
tutu har chiyaıet ıelclini tenkit 
etmit ve demittir ki: 

- Çcmberlayn Baıvekilete 
geçmekle lnıilterenin an'anevi 
aiyasetinde bir cletiıildik prül· 
müıtür. 

Lord Halifalca, bundan evci 
Berline ava gitmittir. Kabinede 
iki Hariciye Naz1ra ve ayrı ıi· 
yaset takip edeb elemaalar 
olamas. Şimdi perde kalktı, ve 
görüyorsunuz ki bükGmet ı mdi 
M.lletler cemiyetini bir tarafa 

Nutku d'nliyea ve afkııl yan 
b lk ve talebeler 8. Atleyi el 
iiıtünde taşıyarak tezahürat yap· 
mı şiardır. 

E. 'Mısri gazetesi 
müdiiriJ tevkil edildi 

Kah: re, 26 (Radyo)-Veft or· 
'ganı E.' Mısı i g uetesinin direk· 
törü tev:Cif ed.lmişt r. s~çimde 
tedbiı usulüne teveuülden ıuç· 
ludur. 

' Elhamra 

turya hududundan çekilmiı olan 
ita yan kıt'alan, tekrar hudut· 
ta ki yerlerine ıevkedil mitlerdir. 
Avustuya Başvekili Şuıniain, 
son beyanatındaki ıiddeti. buna 
.. tfedilmektedir. 

General G6ring 
Berline d.s.~dıı 

Varıova, 26 (Radyo)- Av 
partisi dün gece bitmiı, geıaeral 
Göring Berline bueket etmittir. 

idaresinde Milli Kütüphane 
SIN EM ASI 

Bugün matinelerden . itibaren 
iki Buyük Fransız Filmi Bırden 

Dehakir artiıt HARRI BAURun ,ahane temıili 

KORKUSUZ ADAM 
FRANSOISE ROSAY ve ALBERT PREJEAN 

Tarafından nefıs bir surette temsil edılen 

MEMNU AŞK 
Seanst .. r. Kor.::usu 1 Adam 3 v~ 7 de-'<i ·mrıu A,lc S Vf" 9 da 

Evelki ıene otuz beı bia lira 
urfile moydana çıkan fuar ıa· 
zinoıunu geçen ıene on alta bin 
lira daha barcıyarak geniılet· 
tiler. Bu ıuretle gazinomuz tam 
elli bir bin liraya mal oldu •• 

Yeni Asarcı Hakkı Ocakot
lunun kulakları ıınluın; meter 
bu iş do pr<?gramsaz aıatı, yu· 
kan her beledi iş gibi r11ıele 
imit- Başta çok sayın belediye 
reisimiz old11ğ11 halde ıebirci· 
tikten, fuarcıhktın ve Kültür
parkçılıktan anlayan laerkea bu 
gazinoyu hem yeri bakımındın, 
hem de Hrvis bakımından be- . 
tenmiyor. 
Şimdi ne yapmah? 
Dut atıçlarına fink attırarak 

beı defa yer detiıtirten bele
diyemız, bu kadarcık basit bir 
ış karıııında aciz mi kalacak? 

Hayır •• 
Yıkar ve yenisini yaparız. 
Karar mı, karar .• 

SJlrfedilen 51 bin liraya f 
bin lira da 11yıkma paraıı. iı. 
ve edildi mi; SS bin lıranıa 
biizaillibi teali canına yalİa 
okumak iıten bile detıldir. 

Fuar 1azinoa11 bu ıene yı~ 
lacaktar. Belki bu yıkış ame-
liyesi, hadiseyi 'lukaundaıı evel, 
ben yazdım diye seneye kala
cak, fakat gelecak tene behe
mehal yılalıacakbr. 

Ya paralar? •. 
Adam ıiz de.. Bu kadar yiiz 

bin liralık lüzumsuz tarfiyat 

arasında belediyenin bat rı içi 

SS bm lira daha giderse n 
olur sanki, 

Kıyamet mi kopar? 



maa kuvvetlen ali-.. ..... ..., 
ve bana •ümaif flaaliElana 
kaldarılmuı• çı,k .,-..ı.. 
dokaamqtur. rı,.am ~ 
ehli IİİDD ~-il 

F U. ...................... ~ 
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6 }. eı :z.an: Aleksandr Oüma 

Dartanyan hikayesini isimleri deği~tirmek 
suretile iht'yara anlatmağa başıadı 

----~---------...-·~·•_.4 • ..-----~---~-
Niharet eski. kurt yenildi pen· nÜ7.. Ş ı h t.de, Allah aşkına Bu esna·:ia bana bir ekü attı, 
cere kanadı açı m ş, d had ğ· bana ani tın z Gördulcleriniz; ben de parayı a ıp m'"rd;veoi 
ruıu ara ılc edilmiş ve f kat bir baiHl sövleyiniz ve s ze asaletim verdim. Kapımı arkalarından 
kılıç lcayıfı ve tabanca arı üze· namına söı veririm ki, sözler:- k1payınca evime girer gibi gö-
rinde pırıldaymca hemen tek· n z n hiç b ri ağzımdan çıkmı· rünmekle be aber, doğru arka 
rar kapanmıştı. yacaktır. kapma koşarak çitliğin karan-

Bu harket çok çsbulc yap l· lht yar, delikanlının çehres"n· lık bir yerine saklandım ve şu 
mıt olmakla beraber, Dartan· de gördjğ~ c ddiyetten emin ı h amu ağacına çıkıp her şeyi 
yıa ibtiy r b "r adam n baş nı olduğu için d nlemesini işa·et gözetledp din edim. 
görebilra"şti.. ederek yavaş ıeı e söylemeğe Üç adım arabayı sessizce 

- Allah aş1cına1 Beni dinle başladı: yukarıya çekti ve içindeD kısa 
birini bekliyordum p!med"; - Saat dokuz s ılarında so· boylu, k çük yapılı, ııknaz, 
meraktaı:a öleceğim. Buralarda kakt& bir gürü:tü iş i titim ıçın yaş'ıca ve l·oyu renkli bir ku· 
bi9 b"r vak1a old~ mu? Söyle- sebebini anlamak aızusu ile ka· maştan adi bir elbise giyinmiş 
ıenizel.. pının yanıııa g .ld ğ"m uman bir adam çıkarıld; bu adam 

Pencere yavaş yavaş tekr-.. dışarda b :r adıtm n 01u açmak dıkkatle merdivene çıktı ve pa-
ıçılmıı ve ayni çebro tekrar maksadı ile zorlamakta bul •n· viyonun penceresinden teces· 
görünmüıtü; aocak baa çehre duğunu farkettirn. F. kir oldı· sümte "çeriye bak ıktan ıonra 
eıkiliaden daha soluktu... ğum ve soyulmak korkum o!- gene sessizce ıçe-riye indi ve 

Dartanyan hikiye~i:ıi iıüıa mad ğı için g idip açtım; kapı- onlara doğru: "Odur!. d ye 
söy1emiyerelc kısaca anlattı: nın b ır k&ç ad.m ötesinde üç fısı dadı. 
Genç bir kadm'a şu paviyonurı adam görd im. B k5şede üç Bunun üzerine benimle ko-
önünde baluımak için nas 1 söz atlı b r araba ve b ir adamı ı nuşmuı o 'an adam P.av·yonun 

B rsa 
26.2.933 

UzUm sat şhrt 
C. Al ıcı ~- S. K. S. 

171 M.J.Taranto 11 25 13 
99 K. Taner 12 SO 15 
68 1 hisar ida. 10 25 13 125 
94 O. Kurumu 13 14 25 
35 A bayrak 12 13 
35 Ş. Ru H. 12 25 13 25 
67 Vıtel 12 12 15 
10 Pa erson 13 13 
22 Ş nlak O. 13 50 13 50 
801 Yekun 

230949 Eski yekun 
231750 Umum yekiin 

Piyasa fiatl39 1 
26 2-938 çek"rdeuıı üzüm 

orta fiatleri: 
No: 7 12 25 

• 
1

8 12 75 

• 9 13 25 

• 10 14 50 

• 11 16 50 
incir satışları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
64 Eınaf Ba kası 7 25 8 375 

128185 Eski yekun 
128349 Umum yekiin 

Zahire satışları 
ç. Cinsi 
120 Buğday 

K. s. 

603 KentPa lamut 275 
141 B. P:ı muk 34 

K. s. 
5 75 

525 
34 
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ahi rer --~ 
e Kt upıar-ı_ 

Y11 ı· 
ey!'t 

Küştaıo 

- 36-

He beraber Ali Uğ run gazi-
n 1suna eğlent-ye gittik 

Ded m a; her"fte ıans gal p .. 
Tam bay Hafo: Mustafa ıle bay 
Halit Tevfik kalkmak üzre ken 
eczabsneye avukat Murad Ç -
nar düşmez m? Börelc y rken 
dolu a~z!a konuş ır gibi atı ld : 

- Ne o be, ne o be?. Vay 
m"rim, sen de burada mısın?. 
Az"z m bana bale, ben öıle şey 
anlamam. 

Hayretler içinde cevap verdim: 
- Ne odu urdeşim? Daha 

biz ağzrm zı açmadan hücuma 
kalktın .• 

- Tabi lıca'karım. Yok sizi 
bekleyim de ıemedik halt bı
rakmayın. Hem sen, bana bak
aana aziz m, ben öyle şakaya 
filan g lmem. 

- Ma um.. Bu memlekette 
şakaya gelm"yeo b r sen v rsm, 
bir de hlyalleri hakikat yapan 
beled ve reisi .• 

Hayalleri 1ıalc:ilcat yapan 

nız ilave edıl dikçe ko arım kı 
yer yüzund bütün para ka • 
mıyac~k. 

Ben m bu manas z müdaha· 
lem her ile sini de teskin etti. 

Uzatmıyalım efend m; Hafız 
Durmuşu üç avukatla teçhiz 
ederek muhakemeye hazır va· 
z yete gebrd kten sonra kalkhlc, 
hep beraber Kordonda Alı 
Uğurun gaziııosuna g ttik. 

Aman Yarabbi, kimler yok? 

aldıt nı, onun gelmemeıi üze· el nde de üç binek atının yu· kap s na gitti ve cebinden çı· 
rine ıhlamur •A'acına çılcarak larlan vardı. Bu üç at n o sü- ktırd ığ ı bir anahta rla kapıyı 

............... l!lllm .... .-ııaıı· mı~ 
lki adamın kadını kollan üze- Ebette .. Bak sana bir mi

sal arzedeyim: P rtioin Soi'uk
\cuyu ocatı kongresi varmış. 
Oc:ık idare heyetinin raporuna 
beş senedenberi b·r türlü yap
tırılamayan ik 10kaA'ın. albnet 
defa o lmak üzere, tamiri temen· 
n ısi de dcrcedilmiş. Azadan bir 
kısm hücumı kalkmak için 
ıündüzden baz rlanmış amma 
boşbo~azlıktao da geri kalma• 
dıtw iç"n keyf yet beledıyeıı n 
kulatma gitmiş. Ne yapsalar 
beğenirsin?. 

Bir tarafta aile1erile birlikte 
Karş yakanııı iki delikanlısı, 
Niyazi Tanburla Ned m Zanbur, 
öteki tarafta mimar: Necmeddin· 
le Reşid, sağda komusyoncu 
Bckırle Osman, solda Mene• 
menli üç Mustafalar: Abah, 
Onarın, Akıncı; karşıki lcöşede 
Çıf çi Necati ile udi Mebmed 
A li, yanıbaşlarındaki m&Sada 
S uleyman Şamlı ile Zeynel 
Bes·m, nihayet aabneo·n dıbı o
de Bay izzet Damdur tele ba
şına veriştırip duruyorlar. 

iç•riye baktığını ve odadaki vari k y.ıfetli üç adama ait bu· açı p içeriy~ girerek tekrar ka· 
limbı sayesinde loda ıçını lunduğuna şüphe ' 'Odu. •A l p ar en d ğer ilci adam da mer· 
darmadaj'm,lc gördü~ünü söy· muhterem cLndifc in, ne i ıti· d vene tırmaıd. Küçük ih•iya 
ledL yo sunuz?., dıye sordJm Bun· arabanın kapsında duruyor, 

lhryal'., başmı allayıp tasdik ların elebaşısı old1.1 ~ ı anlaş lan ar ı> b .ı cı a abanan atlırmı koru· 
ederek dıkkatle dinliyordu, de- biri: •sızdo bir ı:ncrd.ven var yor ve uşak ta binek atlarını 
likaDh ıözünü bit rinco ihtiyar mı?,. d ye sordu. tutuyordu. 

'-tı!lı aall·yarak çok fena bir "Ev t efendim, meyvı. topla· Derken pav·yonda bir kıyı· 
vak'a ı çtiğ ni anlatmak iattr mak ıçin bir merdivenin var.. mettır koptu. p,e cerenin önüne 
mitti. Dartaoyan yüksek scı1e D .. d ın. •O:ıu bize ver ve bir kadın ge'di, pencereyi aç•ı, 
IÖzilnde devam ettı: hemen ev ne g r; verdığim z ve k~nd· sini per.cereden at111ak 

- No deınek iatiyonunuı? zahmet iç n al sana bir okü ister gibi göründü; fakat iki 
Allala atkıaa söy!eyin "z. içiniz. bahti~ Ancak, no kad~r tehd t adamı gö·ünce g ri çekiı di ve 
dekiıai me,,dına koyu uL emiş ol.sak gene göıetley· p o nlar Aı odan n iç 'n dal dı. 

- ohl Efendi, bı9rk.lea bir dinlıyrc~ınizi ıyi bildıt miz Bondan sorar• bar şey göre-
181 aorıaa; çüakü girdiklerim1 için görcctğin ve ifitecetio söz· medim; fakat eşya kırıl ma ses• 
ıöyliyecok olursam başımm der- lerin bır kelimesini ağz ndan lerini şitiyorduın ..• Kad n ba-
de a&recetine ıüpbem yok... kaçıracak olursan mahvo\acağ nı ğ nyor ve imdat çıığ nvordu. 

- Dem~k b"r ~yler gördü, iyi bili. ded . Ancalc feryadı çabuk kesildi: 

r ne elaralc arabaya götürdük· 
leri görülüyordu ve küçük ih· 
tıyar da peşinden a rabaya gir· 
di. El• başı arı olan adam pen• 
cereyi kapatarak hemen qa· 
ğıy.a indi; arabanın kaptsıodan 
bakarak kadının arabada oldu· 
ğuna emindi. 

lki arkada~ı atlarına binmiş
lerdi, kendisi de ata b.nd ; 
biz.metçi seyisin yan na oturdu, 
•raba dörtnala vola düzüldü, 
ilç süvari arabanın peşine ta• 
kıldı, işte bu kadar... Ondan 

so ıra ne b r ,ey g5rdüm ve iM 

de i~itt m .• 
Bu korkunç hikayeyi dinli• 

yerek kendıı.nden geçmit olan 
.. Sonu yarı11 .. 

Tdıilra No. 
94 lnkıl3b 1 afıralarında Yazam 

M. D.ıQa& 

O gün akşam saat altıda Yıld zakadar Zeytinburnu imalathane 
sile iplikhane, Tophane, Taksim ve Taşkışla işgal edilmişti 

N-... onuncu Cuma günü hnca hir alk ış tufanıdır gitti. mebusam yani ikinci ve ÜÇ.Üncü cumle kapı• nm üzerinden toa-
ötlcye dofro M krit<öy işpl Hoşbeşten sonra örfi idare- avcı tabur arının ışgal ett tı lim işareti olarak çektıkleri bc-
olaama,te. ôLedonberi idet nin ıli 1 edil J ğine dair yanı• mıntakayı teılım alaca~dardı. yaz bir bayrakla ıgfal ederelc 
oldutu üzere laer Cuma günü ınızdaki kilıdlar duvarlara ya• Bu vaz"fe bilihad se yapıldı. İki at üstünde olan mumaileyht de 
Y l«hzda yapslan ıelimhk re- p ştırıldı. Derakııp yanım z• avcı tabJru da başlarında za- şehid etrnış'er ve gene •yni 
ıimler nde lstanbuldaki kıtutt gele.n pol s ve belediy m·mur- b tleri olduta halde neticeyi oyunla Dıaına taburlarından 
aılieriyeden bi hassa itfaiye ve lırile MakrH öyün "çindelci bek!edilen kırk kadar neferi zabitleri e 
Dİpttel tabarlariıe Davud paşa mahal"i ada yapışt rılmak üzere Ve lıa, ıl o gün akşam saat beraber kışlanın duvarı dibinde 
ve Ramicleki süvari alayların• de ili11lardan miktarı kif "Ye• a:tıda Yı ld za kadıtr z""ytinbur- mola biı nde iken pencerelerden 
dm müfres kıt•alar da bulunur- rild. Yalnız f rınlar kapa ı o'- nıı imalith lcsile lp ' ikhane ve ani olarak attıkıarı silahlan• 
du. O pmht de Cuma olmak mıyacıkh. KJlüp heyoti ıdar~ Topa le, T~ k3im ve T1şk şla şch"d etmişlerdı. 
haıebi e Davud p1şa ve Ranıı sın bir ık ı ate kadar g ceyi g bi bı Onum kışla ve em1!lnkın On ık nci ve on üçüncü gün-
kışlalarındaki ıüvari a ıyla·ı da iıtasyo, civarında g .. ç rmek as e•iy , Fıtih, H.ırb ye ne1arcti ler Kas mpaşadalci tersanei imi· 
1elimlıta gitmislerd. Henüz üz~ e iki tabur askerh xe ce· v Babai ele geçirilmişti. 8Jn· rf', Üsküdar ve Boj'az"çi kimi· 
1ellmlıktan dönüş edilmeden ğ:ni ıöy:ed K ve b thbi bun· la ,.ddn Babıalı de Cağaloğ un- len ışgal edilmişti. Üsküdar· 
bu kıılılarda ufak bir müsade- tara y•mek ihnr edı "'C. kti. He· d k lran sef rethanes nın kar· daki Sel"miye kışlası oldukça 
meden ıonra hareket ordusu men s,ğa sola adamlar gön· ı sındaki aske i .. ulübü taba~sun bir kuvvet kaynatı oldutu halde 
efradı tarafından işgal edılm ı derıldı. Biz ı de kulübe adılar. ed n •si e frat hraf ndan mÜ· kumandanları Süleyman paşanın 
ve ae l nhktaıı dönen efrad da G"ce bu iki ta bar efr Jda kuzu daf a ed ldikler nden b naların 

aldıtı takdire şayan tedbirlerle 
kimilea ıilih arından tecr d dolma'arı verilm ştir. lca:g"r olma arı hasebile b zz1-

• k b ı d 1 k h 9 bir kims nin burnu kın~ olunarak ka\ uşbend cd,lm .ş- I·hreket ordusu pişd-,r ku- 1 l. r top ı e mu a e e e i ere 
k b . - .J d maden ele geçirilmicti. lerdi. manda ll erkan ı harbıye bi ı ba- ısa ır musa;ıeme en sonra y 

Ayastafanostan bir ksç arka- şısı M ıhtar bey ile fırka ,.rkan s.ıkut t"ft rilerek işgal edılmiş- On dördüncü Salı gunü fetva 
daı iıtuyondan tedarik edılerı hubiye reisi ko'ağ sı Mustafa l erdır. Topanede bir iki saat emini tarafından Sultan Hami-
tttzene iıe Makriköyürıe get ril· Kemal bey; de o du}u h~lde ka Jar l İ "' mukavemet göster• d n hal' ne da·r verilen fetvı 
m:ıti. Henüz daha orayı işgal hep beral er geceyı kuıüpte ge· m"ş ıse de topçu kuvvetlerinin üzerine otuz iki sene sekiz ay 
edecek piyade kıta 11tı gelme· ç rdık. N sanın on bı rinc Cu· şiddeti u görür görmez tes m Ribi uzun müddet padişahlık 

._ d '- • - b h b ğ k t eden ikinci Abdu""lham.d hal'e• mişti. utasyo ıun karşıaın a~i martes g(J ıu s \ a namazı va- ayra nı çe ·m · ş ı. 

gazinoya çıkıldı. Bir kaç yüz kitlerinde gervk Muhtar bey ve Taksim "e Tcış~ ışla akşama dilmiş Ve yarine beş nci Sultan 
M b Mebmed unvanile vel ahd Re· kiıi kadar halk bizi seyrediyor- gerekse ustafa Kemal bey at· kada r devam ede ı uzun ir 

k _ı d"I :şad cfeodi tahta iclis edilmiı· brdı. Karşım zdakı caddenin kö.. lara binere vazife erinin başla- musadrmenen sonra işgal e ı • lerdi. 
ıesine tesadüf eden bina Mak· rına gittiler ve st syonda bu- mış1eıdi. Taks m kış aşındakı 
rilcöy 1 t h t vo Terakki kulü· lunan otuz altı lCl alayın ikincı asiler sefare hane erin muhafa· 
büymüş. K ılüp mensuplarından taburundan birisi avveli ve ya· ıasına g den ınektebi harbiye 
bazı zevat lsta ıbula mahıus bir rım S!lat kadar fasıladan sonra talebelerini bir oyanla kışla 
tive ve nezaketle bıl ve batır- d ğeri Sarayburnu,a doiru ha· içerisine alıp cümlesı ni şeb d 
lanmız ıordu. Hareket ordu· reket etmişlerdir. Bunlar imaiat· etm 1 ~rdi. Bundan maada piş• 
auoa meoıup gldutumu.a aulaaı· haocleıle lplıkh:ıueyi ve meclisi tar kumanda"' Mııbtar boy de 

Hamidin bal'ine dair fetvayı 
yazan lcalem tarihi mezkurde 
Mecl ı• mcbusan reisi olan Ah
med R za bey tarafından b r 
hatırai tarihi olarak alınmıştır. 

- .S.1111 ""'" -

Hemen o yollara taşlar dö
külmiif. UataJ• plip ,,.J .. 
keş~etmişler. Meıele yok; ertea 
günü tamirat başlıyac•k.. 

Eh, tabii bu bal ıörü üyor. 
O akşamki kongrede bu iş ko
nuşu urken: 

- Efendim. temenniye hacet 
kalmadı. Belediye tamirata b~ 
lıyor. 

Denil yor. 
Ve eıteıi günü belediye ata· 

baları ıokaktaki taş'arı sırıkla
yınca getirdıklerı yere götürü· 
yorlu. 

- Hayali hakikat tyapmak 
bu mu be?. 

- Batırma.. Buna hakikati 
baya) yapmak derler. Sana ge
lince: şakaya gelmezaio; çünkü 
her dalından bin ses çıkar. Sen 
ş"mdi bu laflara bırak ta b.ze 
yardım et. 

- Ne yardımı? 
- Hafız Durmuşun vekaletini 

al. Bık muhterem bay Harız 
Mustafa He çok Slytn bay Ha it 
Tevf k lütfen kabul buyurdu1ar• 

Bay Murad Çınıır tereddüt 
içinde iken bay Haf,z Mustafa 
atıldı: 

- Hediye gelmiş hindi gibi 
ne diişijnüyorsu ı ulen? 8 zim 
g .bi muteber adamlar bu ve
ki eti kabul ettıkten sonra sa
nı haydi, bayd "Evet., demek 
düşer. 

- Haydi oradan deli bozuk. 
- Ne ded n, n~ dedin? Dili 

bozuk mu? U en benim dı lim 
bozuksa senin de çenen bozuk. 

- Bozuk sentin. 
- Sensin •• 
Baktım ki iş ilerliyor; mü.da

h•ley~ me<:bur kald tm: 
- Aziz doı larııa, baııukluk 

sizde değil bende. 
- Esta~furullab.. 
- C ddi ıöy üyorum: Ce-

b . mde 32 kurut kadar bozuk
luk var. Bu bozukluk bende 
o :dukça ve benim bu bozuk· 
lutuma aizjn de bazukhak.arı• 

Biz içeriye giri nco bütüa 
masa ard n bir alkı, koptu; 
saz heyeti do istikbal marşı 
o arak: 

F•t•• da '8JIN ıpt•lf 

Türküsünü terennü.ne başla
dı. Hafız Durmuş iki eliyle ca
ketimin arka yenini tutmuş, 
ılerla yordu. 

B z de geçtik, iki masanın 
yanyaoa konmasu.daa terekküp 
eden zıyafet 80frMln kurul
duk. 

Mi uı-- •••• , .. 
müşterilere çattık d ye etraft" 
mızda pervane g"bi dönüyor. 
Muhakkak ki büfede kokmut 
balılc, bir haftalık beyin, pör 
sümü, salata g bi nefis ve ka. 
z " atılacak maHnın emrine 
müheyya mezelikler olaeak.. 

işi çakıyorum, çıkbl'1mı Ali 
Uğur da çaktığı içia bana: 

- Am n ağzını ııkı tut, ~ 
rın akpm bendcsio.. 

Gibilerde bir ipret çakıyor. 
Vicdan bu; se• çıkarmamak 
kabil olmadığı için derlsal 
susuyorum. 

Bayanlarda.. beyJardaa mle 
rekkep saz heyeti... En başa 
bayan Nuriye Damdur kurul
muş. Var mı bana yakan terti
bi kel.eyi kaabkça kasıyor. 

H1kk1 da yok detil hL. izzet 
Damdur karşısında ... 
Şu bav izzet hak kalen di.a 

bütün musl üman bir adam dar. 
Allaha ibadet için bir ruküa 
vardı, bili berdevam... Eşe, 
dosta rasgeld leçe ö le okur ki .. 
Hatızı kelisn ded tın de iıte 
öyle olur. Devrin şaırleri 1zaet 
Damdur hakkında az m kas de 
yazmışlard r?. Mesoli şaır Ce
mal Ahmedin: 
Ey İzı.et ıeoin t oburun ned n 
Saba ôla• ıea puta yimed • 

Dıye baş: ıyarı kasidvsi hakı· 
katen şaheserdir. 

Ne ise; zamanı gelince bu 
büyük mevzua gene avdet et· 
mele kaydile ş imdılı k vaz y .. tı 
arza çalışalım . 

- Sonu Va,. -
--~~~~~--·--~~----

Tur utlu Be ediye re. 
isiAnkaraya g"d'yor 

Turgutlu, (Hususi) - Bel • 
diye re ·s Bay Cevdet Öktem; 
şehrim ize • id bazı işleri ad 
olduğu vekaletl,.r nezdinde ta· 
k p ve ı ntaç etmek üzere Pazar 
ıuııu Ankaraya gidecektir. 

D 
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Diinya Haberleri 

Anaawtlak kralmın, Macar koateli Geraldiae ApponJi ile ni·, 
faDland li•ı JUIDlft.k. Gene; koatea timdi Arnawtlutua merkez 
oı.D Tiraaclad•r. Kral Difamlaıına, lce11di m11baf zlanna ilk defa 
bir baloda tanıtmıttır. Ayni ıecedir ki, kralıa holDlirel•iDİn 
~erikaya aeyahat edecekleri de ititifm:ıtir. 

Yemen prens~ 1 Gelin tuvalet-
Pariste leri modası 

fariate balanın Yemen prens. 
\ imam '\' alıyının otlu Hüıe
~ bir kaç rüa evel, Eyfel 

k11leı ni ıezmiftir. Pariaia pana
romasını uz11n müddet aeyret· 
m·ıtir. Fototrafının, bir çok 
ıefer çelcilmeıine de müuade 
etmitfr. B11 raim, Yemen pren
linin, kUlenia OçGnc6 katında, 
etrafı memnuniyetle ıeyreder
ldla alınmııbr. 

yakında, relinleria bq1araaa 

kondurul1Duş, ufak remi mo
delleri ıörecetiz. Bu reaim, ... 

lenen bir lnai:·z kız131n pliıalik 
kıyafetini fÖıteriıor. Eakidea, 

Fran11z kra'ic;eleri de, plin 
olurlarken, bu tekilde ıiyinir 
lerdi. 

Artist Şarlo sayesinde sokak· 
tan kontesliğe ~an kız 

Vakti'• çolc ıfizel bir l ı. 
Yardı. Fakirliti yüzünden, bar 
kapılarında çiçek ulardı. 811 
kız. "Şehir ıtıkları,, adı i:mde 
oymyan V.rg nia Cherrilldi, za• 
vall ; üıtü başı yırtık, ıotu' tan 
ÜfÜmüt bır vaziyette, Londra• 
nın ıiı i ve çamurlu bir kaldı· 
nmında duruyordu. Bir gün 
Şarlo bu kıza tesadüf elti. K • 
zın bu acılda hali, Şarloyu rik· 
kate getırdi. o ründen ıonra, 
bu kız, herkes "Ş bir ı~ıkbrı,, 
filminde tanıdı. Şaı lo r\bi, bir 
r ne; ont ta, v r niıy •~vd. 
Bu ltont, z~n~in ve ta anmıı 
b r ai en n çocuğ;.ıdur. 

B r kaç gün c ve! evlenerek 
ayaıı.:ı Çak~41r. 

1 Balayanı bitiı:ince, kontun 
s-yet muhteıem kö,küne yer• 
leşeceklerdir. 

Ş mden ıonra, Virıinia Cher
rill, bin bir ıece maaallanndaki 
hayah J•t yacalctar. 

ltalya 
l "byc:d:ıki kavoetle. 
rini geri çekmemiı 
Romı, 26 (Radyo) - .Sali

h yettar mahfiller, ltılyanın 
Libyadaki kuvvetlerıni seri çek· 
titı haberlerini telaib etmek· 
tedırler. 

Graç 
Be!ec. iye reisi 

azledilcii 
Viyana, 26 (Radyo) - Havas 

mu ha birinden: 
Viyanadan verilen bir emir 

üzerine, N ıyonal Soıyaliıt ya• 
tağı o an Graç üniverlİteaiode 
dersler tatil edilaa ıtir. 

Beledlye binası üzerine &ze
rine gam ıh baç hayratı çeken 
Graç belediye reiıin~ de mezu
niyet ver.im ıtir. B.a mezuniyet 
asıl deme.tir. 

Balkan konseyi, dün de mü
zakerelerine devam etti 

Pazartesi günü, resmi b·r teb 1ğ neşredilecek ve 
müzakerelerin neticesi ilin olunacakbr. Yugos
lavya murahhasları memleketlerine dönüyorlar 

- Boıı 1 inci Mldl•d• - muzmer fikirclen ayn b r ıiya· Po.un 11bbatlerine kıldarıyor 
ı,tirak •••• Y.,o•la• •aıalalau 11.. aetle dünyayı itimat verdik. Ve ve Balkan Antaata azaıı dev,.ti. yana at ... Bel,nda git•ek bupn datılmaz biri t m zle letlerin:n itili ve refahına ve ....,. Aakı..... .......... weket ·ı t el b. d l k b d 1 1 . b 1 . d ı· ...ıı ___ L.ı- 8 L-L..: y---ı- mı •der araıın a ar oıt ıa u ev et erı r eıtıren e ıt-
•a~ .... ••aN11...,. ___.. ..... 
da .. ..., .. ialilaalıea .1a ... 1tetile vaıda11 olmak emeliadeyiz. mez doıtlufa İÇİJoram. 
"lugeelnya rioaliaia dalaa -..ı .... Balkan ıntanbnın nızanmız- Elen Baıvelcili Ekse' i:ıı Me· 
labderilule l>al••••k bt•m~leridu. da 1amimi banı ve tetrikimeui tak111 ıerek kendi namına ve 

Ankara, 25 (A.A.l [~ec kmit- ba!ıeai demek oidutunu ve gerek Yuroılav ve Rumen me .. 
tir J - D ıiıleri Bakanı Dr. büyü 'c budutlanmız dahilinde lektaılan adana ıu nutkıa ıöy· 
Tevfik Rqdü Arıı BalbD an· ne kadar birleı .. ı milletleri lemiıtir: 
taab koaaeyi azaları Yıananiltan ilatin edene bizi çekm:ı ve Bay Baba, 
Bqyekili !bellnı Metakuı ve toplımıı olan bü,Uk ülkilııiin B:zlere ıaıterilea laararetli 
Y&apabvyı BaJvokiıi Eıeaeli ı ı laadimleri 11fatile kendim"zi o kıbuldea dola11 ebelluanııa 
Stoyadiacwiçle Roma11ya D ,... derece kuvvetli hiuedecetimizi rerek kemdi namıma r~r:k mim· 
leri mibteıın EU.li 11 Komnen beJ•na lüzum var mıdır. tu arkadaılanm Yuroılavya 
.. refüıe bu ak .. m Çankayada Eınellerimizde b ·c; bir f6pbe ve Romanya mGmeuilleri na· 
Daı Bakanhta köı1diade bir ak· noktası llalclanmızda da biç bir mıaa t~ıekkiirl•de bulQDmak 
ta• ziJaı.ti vermiftir. Ziy•fette ual olmakı ZJD d .ferJeriai pek ve tüzel memleketiaize •J•lc 
Batvekil Ce ll Bıyarla biitüa & yade anlamata amadeyiz. ba•htımıı andın itibaren 16r· 
Heyeti· Vekille. bir la11m B. Dört memleket dıı politi• d6tümüı ihtimamdan 101 de· 
M. Mecliai azalannıa. Yunıa, kada bikim o 'an prensip poli· rece mütehuaiı oldufumuıu 
v.,.ı.. ve R.amen e1cilerile tik ve ekonomık iıtik.ihm zi beyan etmek ,.,efiniD uhdeme 
Atia1, Belırad ve Bükrq elçi· korumaktır: Ve bu prenıibin terettüp etmiı olmaııadaa do
lerimiz •e Dıtiıleri Bakanlıtı. en iyi barıı zemini teıkil ettiti layt bilbaua bahtiyarım. 
ıntaat deYletleri elçilikleri erkiaı kaaaatiledir ki dahili mukave- Hıklamızda ibzaJ olunan mu
bazır buluamatlvdar. met kuvvetimizi ve harici mü- laabbet eserlerinin ıadece an'a· 

Çok •mimi bir bava içinde daf .. vaa lalarımuu imkan niı· aevi miuf•rp,,v•,.litinizia bir 
pc;ea bu z yafeti lcordip oma- betinde takviye etmek ıuretile ifadesi deti~ all Tilrlc milleti· 
tikle nklletler erklaı ve Bal· bu ülküye hizmet ettitim:ıi nin memleketleıim ze kup be .. 
lcaa antub kon1e1ı müzakere- müdrik bulunuyoruz. lediji doatlatua ve antaatım•z 
leriai takip etmek izere ,ehr·· Dıı polit kada realizm Bal• fikrine olaa bail ı ?ID bir bel
m ·ıe plm·ı buluı1an Elea, Yu- lcaa antanb devletlerinin bu ıeli oldutuna hiuediyorum. 
ıollav, Rumen matbuata mü- devletlerin enternısyoıııl icraat• Bu ltiılerime arkadaılır m n ela 
meailleriie Tiirk ıaıeteleri mi- larıaıa valfı olan tam itidalle ittirak etmekte oldatadaa 
meaillerlnin de iftirak eylecl.ke kullandıklan diler bır anıar• icat' yen eminim. 
lerl bir rami kabul takip .,. dar. Ea ıeaa mlttefiıderinin en- Mılletler miıi11 •ralanaclald 
..... t.,,..,...ı tuhhltltlri• .. ba birlJE ~le baclleriH mtl-

Aı.akara, 26 (A.A.) - D tit" ta laJitJeria amdi ba una bü- lctler c1111ia11ndı d 1bı büyjk 
leri 81baı Dr. Tevfik Rıitdii )le prealİplere Ndalcat polati- bir iıtildil temi• etmek üzere 
Araa, Balkan antantı konıeyi katarını kolayt.,bru ela ba kardeKe yatımak azimleriadf'll 
toplaab•aa ittink etmek üzere real zmd r. dotaa Balkan paktı bir aam 
ıebaiı INla•• cloat Ye müttefik &. IOG yallırm tarihi Ye tipi ıiyaaet icablarıaa iıtiaad eden 
devletler mü•euill•i .. refiae denler itibarile çok müamirdir. b:r bina detilclir. Hiç kimae 
vercl ti ziyafette fU nutku iracl Baz bu deralerden iatifadeyi aleyhine miitoveccib olmamak 
etmiftir: menfi n morab icara bir fikir itibarile bedef•ni bul• balm11 

Bay Bqhakaalar, Ba1 Baba: ve ruhla d~til tamamen kurucu ortadan lcallcmafa mahkGm bu
Ankar1, B.lkaa aatubnıa ve utlamlayacı •üıbet bir U- lunuyor. Balkan paktı neticeıiı 

t•·lincleaberi ildaoi defa oa.. tibmete teveull elmuini bil- uzun Ye elemli mücadele ve 
rak laer koaaeyiaia mizakere• elik. ltlerimizia aevk ve idare· rekabedırin acı tecriibeaini ıir• 
leri için toplaaaa milttefik dn- ıiadeki ba .. :im ziluli,.tia D8'! milt olan balkan milletleriaia 
letllr mümeuillsini kabtd et- ticeıi iyi olmuttur. aerbeıtçe tezahür etmiı liyui 
mekle babtiy•chr. BufİİD matad oldat11 ve~bile riiftlerinin bir ifadeaidir. Hik· 

Hiikamet merkezimis ... lik bütüa pol.tilc meaoleleri ıözclea meti YGcudü memlelcetleaimizia 
içindedir. Mevcudiyetilliz Aıtb- pçinaek üzere bir ma11aaa biribiriaia ayni olaa meafut· 
racla prçek bir doltluk ilavem etr .fuula •iilterila bir kalple leriae dıba iyi hizmet .emek 
yarabyor. S.. un içlacle •• ve bitia noktalarda biribirı• içia deria bir ımette du,cluk
zakereler:miz aetice itibarile mizi aalayacatamıu temamen lan aebiila iıbirliti ibtiyacında 
ıeaereli olacak ve bizi birle,. UDİ baluaarak toplanabiliriz. miiademi9tir. Manevi temeli İH 
tiren ballan• laer sa .. akiaclea 8aJ lqbakaalar ve S.y miifterek aullt .. ellerimizdir. 
daha aatlaa oldatu• " itti- Bakan, Bu aulb eMriae bizzat •illet• 
f lamızaa dotmasın• lebeb ol• BarıflD idamelİ içia müllem·r lerimiı ollD ba,.racaluaaıa bat· 
ve oaaa Utilaaleande de lmil bir dikkati ve b·c bir ıamaa ladıldarı iimitl•i• tama•ile 
bulunu bfiyillc banı dav• ro- ebik olmama11 muktezi bit tahıkculc etmit buluadutunu 
landa elele yürümete azmet• ı tevakkıau iltizam eden bir bir kere daha ilanı bilm- ili· 
o dutamam bütiiD dibaya,. ıa.. nimettir. HükGmetleria meau- zuaa Yar mı? 
terecektir. li,.ei •tardır. Fakat bu bülct- Naurlanmıza 1imdi1e kadar 

Cumhuriyet hil~dlmeti ad,aa metleria derulade ettikleri elİCİ kat'ettifimiz yola pyirecek olar· 
ıizlere TürkiJ•Y• hot plctaiz. vaaife ••leketia İJİ ula11lu lak elde edile• aetieel..-.. 
derim. meafaati ve b.r111a ytluek iftılaar eclebilecet:mizi biliyoruz. 

Dört ıeaelik yorulmaz bir fa. mf'Dfaati umana elde ettikleri Balb11 antantı ko11ae1iDio 
aliyettea 1011r• Ba.ba antanta- müspet bqanlarile ziyaduile muanea toplaablannda ve bu· 
nın tam ve m•tiak •UYaffalcı- mükifatlanm•ktadır. d•dlarımız ara11adald iltitar .. 
yeti laaklaad• •• küçüle bir ib- Balkan aatanb azuı olan lerde Jalaız dotnada11 dotruya 
tirali k yat dermeyaa etmekti- devlet erin bükGmetleri bu mü- Balkan menfaatleri•iıe te.., 
ıia onun bil&nços1111u yapabili- ki~ab kearetle bak etmiılerdir. ede• meaeleleri de}ıl fakıt bizi 
r L Fakat kur.et iDİ~ yalnız if. Ve ıeiccekte politik dJ· lıtlük· allkadar edebilecek beyaelmi• 
tibarla . baka dlmeaaılde delil- leri uyeı ade bu sahada yeai nel •ahiyıtte bGtil.ı meaalelerı 
dir. ı.tık~ali • bı lf olan ela- aeticeler elde etmek auretile daima aJllİ ,aıle mitalea et
vamııdaki. ~ot ulutıan bize ver- batka memnun;yetler de laıı... tik. Doat ve milttefik dirt Bal
diti ta• ıti~atla ve ODUD ZA• clcbilecelderine deri.D kanaatim kaa devleti arııaacla kurulan 
ferin• . ~laa 1••G&aaııla d•piı •ardır. ve bu devletlerl.ı kaqıhk;ı aaii
edebilirız: Banııa dünyada bir Ba kan yanmıda11nda teai• naaebetleri ıde lailcim olan iıti· 
bus11r au~uneıini teıkil ettik. liae muvaffak oldutumuz kar- naddaıı kuvvet bglaa anlatma 
8.ıtlo polatılc icaplarda en ıe• piıkla barat ve teıriki meui beynelmilel saltada aradaki bir· 
nif aalayı11 ispat ettik. A'aao•~t aalatma11 devreainde heyecanla lik ve ahenk .. ,.aiade her 
doıtluld:ı•111 idame ve İJİ ıelimlayarak lcadeb mi M jeste ıiin daha bGyiik bir ebemmıyet 
müa•~ .t'er çerçeveı Dİ inici- Elea krala ile Majeste Romanya almaktadır. Ôyle ki Ballcaala
•• f etllrd~l kralının, Majette Yugoılavya ran ittirald içia taNrlanaa Bıl-

Ak•ldi laaliuae ve ber türUi krauaıo ve Alt•• Prenı Naip kaa pakta umtuDI aulla daYU& 

' 

M. R.ızv lt, iıtetlill 
g: bi har ket e ecel! 

Nevyork, 26 (Radyo) - Ame
rika iyan meclisi ha biye encü
meni, bir harp vulcuunda iate
d 'ii ribi hareket edebilmeıi 
iç D reisicumhur M. Ruzvelte 
u 'lbiyet vermiıtir. 

Umumi ha pten evel, o vakit 
cumburre.ıi olan Vılaoaı aJDi 
u .ibiyet verilm ıti. 

Fransada 
Dotam l:ddi•elai, 

cz2lıyor 
Pari ı, 26 (Radyo)-Kardinal 

Verdiye, buıün bir be1-a .. 
neıretmiı ve dot11m bi;li ..... 
rinin, bütün F ıaauda aulcl .. 
tını beyıa ettikten IODrl, Y. 
kGmetin, ço1c c;oc11kla ailelere 
miiklfat veriJmeai liizam
ileri ıjrmiiftiir. 

lhtildlc:ler 
Baraelona t•lırar 
bom)ardıman ettiler 

BarNJOD, 26 (Rad10)-Fru
ko tayyareleri diiıı ıebri ,..ı. 
den bombardı..,. dmiflerclir. 

Bir loailiı vapa ·uaaa _..._ 
tebatandan b r kaç kiti ele Jlll' 
ralılır arı11ndadır. 

bizmet.ade de k ymetlı bil' •mil 
olmuttur. 

B rlitimizin iatikbaliae ... 
almaz bir imanla aüteltQIİa 
olarak kadeh mı Ebe!lnı TIP 
k Je Cumhurniliain .....r.-. 
dost ve müttefik det•ll Tük 
miDetinia ylk•,kiilc n ref .. ı•a 
ve ebel&uınızaa ıaW ...... 
tiae kaldırayo,;um. 

Belrrad. 26 (A.A) - a..... 
lcaleaıni B alkaa ~lf!~pt~;. 
... ., .. Mtilll ede$ 
zeteıi diyor ki: 

• Avrupaaıa ek1eri .... ... 
bir çok kara...a.w- ... . 
a&rmelcte iba Balkaa koa,._ 
nn• pnl Ye ferah ı bir U.. 
içinde Anka. adı toplail•ıt ı. 

.. au1or. B • güa Balkanlar.clı ~ 114 
idim ıürmekteclir. tlalhılq_ ,., 
nıa difer kı11•lan t.ir atet ,. .... 
dar. Balk• alltaDb 1t .. ,.... .. ... i,. il 
ett fi bir t1etioeclir. Ve llMC.. 
lar •abreaeti ewı 
ptirenler bakla laj; 
bund.ın iftiı.. d•pbiHrler. 

Dirt mlttelik -ılekı ... • 
her biri Ballcaalana b ....... 
liikGaetli, mavaffala,.tli a... 
yecaah •aziyetiacle .,.. "" 
paylan bulu•dapaa 
ileri ıiirebWrler. lıliıttıtlk JM1. 
kan memleketlm ........ 
aadabt Ye kaqablda i-..ı 
leri yalaaz faslai9t•akla W. 
mamıt. fakat a,.U zamı•cla cla
ba kuwetleaaiftir. 

Gazete bmdaQ IOIU'a Yu,.. 
lavyaoın komıalarile ...... ,. 
eaeriai babiı mevııaa ,.,.akta 
ve Yupalıvyaa11a ba ... ~ 
balkaıa antutuua lipbtli _Wr 
.... balundata•• ilbat 91 .. 
dilini tebariiz ettirmekte6. 

Gazete baaclaa --~ . .-. 
riae ıöyle deYam 

Ballcaa ADtaab .......... 
bir teıelclciil olarak ••••"' 
vermektedır. Dlıt cln:.t 
andaki d01tlllk ıittikp HllDll 
b11lmakta " dltt ••illMll 
cleY:et aelamlan arauclald S,. 
birl·ti rittiqe claJaa .. .. 
bale relmektedir •• 

Belırad, 26 (A.A.) - 0..
tel• miittef k devledtir ..._. 
lillerıne Ankarada JAPll• 
aam mi biilal kabull birik 
•aatetlerle tebarla ettlr..tctı. 
ve 8. Rlttii Alaa ve Metaa. 
ıın n.atYldanm tefair ed .... 
Balbe te1aaldilae W•hııq;. 

ı....,. 



·a;·ffi=~~K~A~D\ijMU-;;T~AiiJi?J'JrijHriE=a:Mlı"ü~S~Tri. E~~fi' JDn. 7·T~E~F:ıiR:Tıi K~A~· ~iiiiiiİiiilllİİA"-."Roma ve Bertin 
. ' ,;•, -

Çıplaklık ve ahldk end fel0 ri 

Süleyman Pey gam berin Aşkı ga!~~~leri 
illi _____________ .._ ___ ~-----· 22 L~rtl Halilalı•n 

Ye%~n: A. K."prln • fe•!nn: ~·· .'!••!~ All.,,..,ı. • Harici,. Nezaretine 

Paris tiyatrola ında 
~ıkan hidisel r 

• aliçemn gayrı meıru zevkını, bır suru rubanı- plmeainclen memnan · 

nin ıarip bir iyinini takip etti ,.=.~ 26 =-e Hiiki1', çıplak kadına bakarken 
- 9 - El nde beyaz fakat •ıdo ayak· ••det ve nimettirl N~etiai bW ecle• Lorcl daldırır aibi oldu. Bir de ne or-

KıMaçlıL Ôllbn aza,.. lan kırmazı bir ıüvercin vard ; Bu meımurun her perçumı Halifab laaldaacla _. .-.. •• e· k d dal 
d•n 6fterdir/ balJ'ıh"p mıbe~d kilwe ba p ilci reaç HIİD atJamua Ye luç- leler ,...,..... sun; &ftSI 8 ora 

Kırmızı baıl ldar ve baştı• vercioi ıöıterd.k.eıa ıonra, at r karıklar takip ettL Bta ıııeteler; Lord Halifak-
bap be1azlar ıiı mit on ibt yar bir eda ile: Bundan sonra, batraliipt. aa, AlmaaJ8yı iyi ulacbimı 
ve •lir baıl rahip mabedin - Hükümdar bizden bir kar- kraliçeyi yerind111 çak6rdılar. w lnpıt.. • Alaaaya •bak• 
••rbliae pdiler. Bun an iki bu illeclil Maamıfih rene ipek l»ir tllle nleria batlaa•ak 1we -
siJinm ı laaclm takip etli. Bupo Dedi. 6rtil Gydi. lanuldata bir u••Ü. Lor• 
Lb n Nefıti ile balaımak ıüail Ve •• b·r alkı1t •• bir ıü1c. Ruhaniler ba lauuli ve ajlr Halifabaa Hariciye Nearetla• 
icli. 8-lar blt6o aene mabacl nn hnebti •eya teeasilr, taac- l1inle Mabedin iç tarafına dotna bulaa1DU1n1n, ..ıla ioi• bir 
~- ö.iimil içia matem ta- cip beklemeden pverciniD boy- ilerlediler. amin :teıkil eyJecliiiai illve 

l•da. nana kopardı; ıötsünü yardı Gençler mezmura oku .. kta eylemektedirler. 
Baad• sonra, mabenia d.. ve za•alh hayvanın citerlerini devam ett ler: Roma, 26 (Rad,o) - ltal1a 

tlDIUcleriadea Gzerin:le en ki- l'!lkardı. Baırahibin parmakları. •Senin bapnıa ıiizellitini maLbaab, Lord HaLfabm Hui-
Y" ı kan muhafaza eden Alude bin fÜ-... Jlif .a. balunmıyu beJu elb'aelinn bazı kııım arı kür ve bımdolıuol ciJ• N~zarotiae pbaeliai IJİ 

elbüeler fİymiı bir erkek i9incle kalda. Mabetteki er bu M~nfiı ıohri, sana da bin brtalamaftlr. 
peJcla oldu; mabeclde bala.... kula Almeyi deri~ bir ıiildltla ıükran. Qinkü Oıiriain IOI el- it l •e İ 
lll'ln hepıi de ba adamın Üze• -~ti*:• Bat abıp. buta Ye ni do Hn n topraklar nda bal- ı j lJ )'Qft proı • 
riDcl• f6derini aymuclılar. nuıaz bar sesle:.. • . dak. Ba el, bizim ıııdet ve Oç deolet tarafından 

la adam, bandaa on aeae - Mabat Ozırll ıçm laep rahatımız için ıer mıbudelerile l d:ldt 
vel neffı ve viic11dlıal bu •a- birlik atlıyalıml miicaclelo etmektedir. Sat eli- lca6a e 1 1 

.... -wkfetmiı bir drlld dlaya DedL ni do •uhafaza eltili için Seia Loaclra, 26 ( RadJO ) - la-
i& Una MDel• alrea perlais Ve bir ancla, bdan elbiaeleri pbrine de ıiiknderiz.. pınya pl.lüleri içia lta'JllWI 
• atlak lauebile çok za1ıflamıı loi•de balaau iki kiti ·ki bua· Bu mezmar, lzise kocua Ozi. teldıf ettiti proje, lnı:ıten. 
.. J1i1 llir bclid yiiaiinl u- lardaa birisi lziı ditori de riaia cesedinin bütün parçala• Fru• " Al ..... ,. tarafaadu 
cbn,.-a.. Ncfiati. aheaktar ve .. arh bir nmn balwadat-a bildire• bir bbal etlilmiıtir. 

8a tlrild dlap hapa • aeıle fa .... aru ob•ata bar mellDIQ' idi. Ve, ayal zam... Rusya 1efiri, hiik~•-
..,. nlalat ....smi•I Japa- laclalan da da haıuat hücreainde Si- '-•iia eewap al•adalm .a,&.- r..rl• ,,.,,,,.,.,,... 6lr ,,,.,,,., 
-"ti. S..eler ... L6bDID •s. niae dön, çlaldl aeaia leyaın Peypmberia kraliceti aiftir. 11Jatro-........... de dekolte 
........ caplak. lm,alak te- dul ... melek Jiiziial ı&aek Aiti, aarayıo ıenç zabiti Eliafa: Ademi•Meh.a. lromitell•i• bir vlcad ~- laeYeli. d ... 

~,Iİlııııııll.,.... io1aJı " aohta ta- ...._ i9• bir eaaclet .. bir - S- •ilin Eliaf? Diye allkaclar bltla dewederclea ,.,. ...-. IMlhamayor. 
lıiıııi_.. etllit ._ iMi acla- lli•ettirl wda. ••••ılk OlftptM _,. topla- Aldak aw... -birçok .... 

:~~..ıllihlııt. lda w laaaametle ... Sellla _... laiı S- MDin Eliaf bıa hitaba ••küele •catı •'- alaaalfbr. a.atllrcle .. •••ta M,lı 
,_ .. _. .. ,. baktı. Tlriki dla• •••ı ,.-. eder ki, - aı... olarak ,.,. kariahk bücre ıp.. Kı fı • ••IPI ..... we fakat • .... 
--· ··~•1d1D ....... bar rahmet " Dimeıtalal dı krali~· Aslinin ıyakl•u UN anare•ı ............ laiftir. 

le .... Gbel n •ubclclea flllal kapandı, ba ayaklan ipti. Kra- Tra6la•••P ~.ıı.,;,._ 1'ii*OI Wr eclep obl11 iken 

...... ...., ":':~ ": =._ ııır~.....::.. 't:'ı: ~.;~.;..ı~ ıleclı1,~ oeptır~ ;,_.~ "T:. ~~ 
w•alilaPacla .. ,. ... Wr taç. ,..a. •1orl • kllm llcak tls ,... ..... _. •rm. 21 (Ra .. ) - Kal- kek l,eldiyealeria bir çota 
11rtmcla da pyet parlak renkli Haydi, evine dön, -akil ... lada. Rclu baraya plen. bepel~ ltıle mdi aevlliluiDİ ide 

,,mı==:a~~~~m;;~::.ı.:::;:z.-1 "1 kurı ta11~relerıodeo bara. 
ili JolA ........ ftr·?lllll• 

Bir sene içinde Mani-.a Halk 
v.inden 229 yardda 

faydal•mıııf.br 

Y"1uuıtla ••I•• hli:1t1I idare lı•gell, .,•lıd• 
,.,,.., ...,,.11ıı ,.,, •• 

Evla bitin ..... pl.nle ıen9 Halkev nin ba kadar .. ıı .. ,. 
" çalaıkaa bqkaalDI litayifl• laklar ıösterebilmea"aia-en _. 
ivil.ele pek tab iclir ki ,_iade laim lmi li ilbay ve parti bı .. 
ltir .... ket olar. kan mız Lütfi Kırdana n iti• 

2IOJ kar .. •-Jla Mıai• riDe kar11 ıömıcl.ti alllcadar. 

•nlarla beraw P-vai••fhr· 
Ka,bolu Mark01111d ta,,a-

teli ... , ...... Wtla .. ...,. 
....... , ..... lleaiia ....... ..... 
Ma.temlehler oı 
mandalar me•leai 

....... 26 (RaclJo) - Al
... ,... l:.onclra etki Mfirl 
w ,- Haricir Nema v. 
Rila•b ............. bal ... 
wcla .. ba,a.lerd• ...... ,. 
• J•eti ..... c1a Alm•• ... ......................... ..................... 
llakblı auarile ..... ,... .. ... 
............... ı • ....
İCİD Wit1D •llkaclar clnletl• ........................... .... ,...... topiaa•• telcrar ......................... 
br. Amerika laMtaeti, ... 
-- ...... ı. «letifti.u..k 
ütelldlll takclircle lrlleclillle i8a 
tifs• .......... , ..... 
İlttaekteclr. 

B. D8o2'era 
Da61inı "'""I 

o.b .. 2' (Racl,c>) - lrla. 
4a laiklllet reisi B. Dövale..., 
bu ... Laaclraclaa bara7a awclet 
•taiftir. 

M. Graçyani 
Ha6eıi.ıantlan R~ 

ma,a "'na, .. 
Napoli, 26 (Rad10) - Ha

be1i1taa 11b k kamaadu ve 
..Uai Maretal Grlçpai, buıüa 
bur~a ıel• ı ve karıılMIDlfbr. 

Gtawui. d•laal Roma,. ... 
relcet etmif ve ora1a ela aaat 
ta batakta ..,.. atar· Grawaoı 
Romacla ela tesılalratla karF• 
.. ••Itır. 

Ke11111f ,.,._l••ı 
DolaplaltaJU •alaıllelinde De 

nizlili lı•ail, kana 2S yı,ıncla 
M~•lüdenia ....... wraralc 1a
r•W.ııW• 

._ ,.lairleriacle clflaı 'k 
dap Jerİ iırıl el•• deiJldir. 

Paria uiptua; tiyatrolarda 
calı .. a ıeaç lcaclaaların, hiç ol· 
•aaa ince birer tülle sahneye 
talcmalanm tem·n için çok ter 
tib&t alm t. bwaı ratmen mca
.ıtlk olamamııtsr. Bı11ı11n Gze. 
riae, lliildlmetia çakarclata bir 
lraae•la. .. 1ua.,. bilabütiln fip
lalc bir laa ele çakan bdualardaa 
iki b"a franıı kadar nakdi _. 
.ı ..... w t~kerriirl bal.ad•, 
ba udmların .... 'attu melielıl
••leri brarlaıbrılmaıtar. Lakin 
va11i baan, vuıah•ın 111ade 
edebiyata ebemmıyet .-el tin· 
den, maksat, (Suda bir delile) 
•hiyetinde kalmıştar. Zıra tı· 
1atro kadınlan, kanuaan tayia 
ettiti cezadan korkarak. filh• 
ldka aabaep çaplak bir balde 
•"-mq•lda beraber, meafaatle
riae Ulaa u119a b r .-Jrıl bu
larak tiyatro clabiliade dekolte 
bir ftli,ette bizzat bilet aıt
•k JOlana htalmuı'anlarl Çieo 
ki ...... bana ıp bar ceıa 
tertip etmımiflir. 

GeteD ay, Paria tiy ıtrolaftn
._ t.·riae aiclen bir mahkeme 
rei 11loaa dolduran b n erce 
191irciain araıına kabld•ktan 
aonn. ıüzel bir kadının; 111et 
ince bır tülle vücudünün, ya.nıı 
ıörlomemeai lizımıelea au.
••m örtmiiı oldutu halde biı.t 
ubfaaa çaktatım ıörmİİf " 
ldeta pprm ıtar. 

Hikim, ıüzel adam ... 
lcea, karı ki 11rada keDCI kan· 
ama oturmakta oldu,_• ıö. 
rünce bu sefer de. &üabutün 
af.Uamıı, kardıta pa a naaal 
tamir ecleceiiai dütünmete 
'batlamıthrl 

Hlkım• sekllanı bık•nız iri, 
km-• karp itlediti ıünabı 
tamir etmek çın, bi et aataa 
kadındın, umumi ah ik n...,.a 
• olduhae Uerı .,. ... 

A zona, 26 (RadJot - Mır.ilM 
umum de Birlefik AmeriW 
letlerinin J\vrupadaki 
Dın batkumanclanl feQer 
ııng öl•ek seredir. 
bir c;ad ra 1at ralmııtw. 

ad .. makta 
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RADYO 

Ba~ünkii program 
Muhtelif Avrupa istasyorıları· 

Dan bu aqamki program özü: 
Senfoniler: 

9,45 BerJin kısa da!guı: Neş· 
eli ıeofonik msuıki. 

Hll/lf konserler: 
6,AS Pariı Kolonyal: t>:a~ 

konaeri, 7.l O Berlin kısa dagası: 
Pazar konseri ( 8, lS devamı ), 
9, 15 Berl"n kısa dalg s : Ko o 
konsri, 9,45 Askeri bando, 10,30 

Pan. Koloayal: Plak konıtti, 
12 Berlin kısa dalgası : Bando 
maa... 13 Berlin k sa dalgası: 
Hafifma8iki, ( 14,25 devamı ) 
14, t.S PMris Kolonyal: Konaer 
aaldi,. ( ıs ICea), 16 Peşte 1a .. 
dal-= Hafif m111iki ve Macar 
halk .-lalan, 16,4S Peşte: 
Çıgs 01kemw, 17,1.S Berlin 
kısa clillaw BiyiJc stittleria 
küçik eseleriadea, 17 ,3S O• 
trawı: ..,lah brnav.i musikisi, 
17,4! 8-5a kısa dalpm: Halk 
lcon.m, ( 18,SO devamı ), 18 
Peıtıa Alıken lronw, 18 V .Jr• 
tov• c;oe.k dattalan. 18,0S 
Büknts Askerf baodo, 18,35 
Prıs: K ,.le masilci, 18,35 
Brüae.Ş.lah lcon•er, 19 V yana 
Gras: EilenGelı mu lci ve daaı 
laavMen, 19,30 Ber1in kısa dal
saıı: Aakeri bando, 20 Bfl! lin 
kan dalraa :Pazn konlfti, 20, 2.f 
v ... v• Dibyac:a tanı•111 , aı· 
kntı....,_ p1ildarı, 20,30Viya· 
-.. Gıra: Aaced bmdo, 21 
lhiııao:K.aawal orkestrası, 21, 20 
B!' ıı: Nel9li plakı.r, 21,30 
Vı,....ıcamaval popurm, 21,2S 
P..- K..avlll popv.ıi {V.ıya• 
aailm misi&), 22 BW. ima 
clalıuı: Neıeli bavalar ve D"• 
UYat muı ii9i, 22, 10 Prar: ~i· 
leaceli orkettra mmikisi, ~41 
lıBknt: RMıo orkeatrası, 23,20 p._ (:i,.. orliutra•ı. 
o,.,.ı.,, operetler. 

ıD,» ••••• fb.ti10 operfti, 
22,10 ..... Operet. muikiai. 

"-'"'',.,,, 
11,W Berlia laa dalga• : 

Artiatı"k •tıs armoniti, lS,30 
Berlia la•a dalraaı:Brabms Cho
pla ve Köveo·a eaerloriodea 
llelliadrar, 16,15 Berlirı kı1a dal· 
Pli: Cbopiaia Herlerinden pi• 
JADO reaitali, 17,0S Varşova: 
piyano resitali (Schubert, K ııt, 
Cliopin. Vagner), 17,2S ltılyaa 
...teri, 18,Ia Brüno:Solo aak· 
ulan (Romantik parçalar) 19,30 
Pette: Kernan·piyano konıeri. 
Dons 111ıuilcill: 

18,35 B atiılava(P.ikla)18, 1S 
Bülcreş: 20 Bükre1: 22,SS Vıya· 
D ~ 23 Varıova: 23,35 
Prag: 2&35 V >'8"L 

rARINKJ PROGRAM 
S-FOllUtll': 

2r, 10 Peıte: Macar fi'hırmo
ailf, 2' Varıova: Fıtelbergin 
lclaretiiuhr senfonik konser (Ha· 
••it Petrida., Malovıki) 
afif ltortsf!f"ler. 

6itf5ı. Paria Kc.,!onyal : P:ilt 
baı.n. 7,10 Berlin k11& dalg"ıı: 
Halk muiki•, 8, ıs Dev•••, 
9,20- " 10,30 Parıa- lco'onyal: 
Pıllr.: a...eeri, 12 B!rl n kısa 
•••• : o~lcutra konseri, 13 
11.ıa la• dalrası : Hafıf mu· 
u CJ~tj dav•••), 14,10 P .. 
~ Kolenyab Kon1er, 15 Keza, 
1~ Bikr• N-'Şeli Fraaıı % 

.... kili pWdarı, 16,15 Bratis
lavm Raciye orke1trU1, 16,30 
S.lia k .... dalıasa:Aslceri ban· 
clo, 17, 10 Pra ı: Hafif musiki 
Cf"raııaız operetleri vesaire ) 
11,45 Berlin lcıaa dalgası: Halk 
konleri ( 18,50 d"amı ), 19,30 
Petlec Çipo orke.truı, 208ük· 
,.. A)&._ konseri, 20 Berlın 
la• dMp•a: Karnaval neıriy.tl, 
20,1! Prası Karnaval kabaresi, 
20.U Viyana: Karışık karnaY~I 

• 20.45 Pras : Erkek 

korosu, 21,25 s- r:cş: R mea 
musik·ı·, 21, O B r'in kım dal
gası: K~rışık karnaval programı, 
21,45 Prag: Orkestra, 22,05 
Brüno: Romxntilt mus ki, 22,45 
8jkreş: H .fif mus ki nakli. 

Operalar, opeıetJe,.: 
13, 15 Bükreş-: Rossini ve 

Pucc· rı·" plilcJ.,mdan, 18,25 
Ostrova: Suli tılm ve operet 
muska. 

Oda musikisi: 
19.10 V rşova: Düo şarla'ar, 

21,25 Bükr_.ş uzun kalgas : Be
ethovenirı eserlerinden kuartel 
konseri. 
R !1. tall11r. 

18, 15 V.-,ova: Oda muaikiıi 
t iyostı (keman, vivolo sel, aI o) 
18,30 V yana, Gr ar. p yan o 
res tali, 18,30 P~şte: Piyaao 
refakatıle ~arkılar, 18'40 Bra· 
t si v:ı: D11orak' n..,. ılanndan, 
19, 15 Berlin kısa dalıa..-: Zı m• 
bal so o, 19, 15 BJlcreş: Ş rlcıh 
remtali ( Bn. Ela taraf ndao ), 
22, 1 O B beş; Şarka reıi ali, 
23,0S B· te. 
Dans masilcisi: 

2 1
, 35 Brüao, 22 Varşcwa, 

23,30 Viyana. 

Pariate 
G~l~ni ö -diren kayin. 

ana idama mah
llüm oldu 

Pariı, 26 (R.&dyo) - Ge'ioini 
öldüren M ıda• Jojefio adında 
bir ka:yDa ma bupn cinayet mah· 
kemMia~ idama. JUhium ol· 
muştur. 

Kadnu le~ kendi kö
JÜIMl.e kiyotinle keailecekar. 

Mısır 
Demir labrilıalan 

tesia ecltteli •• 
Kahire, 26 (Radyo) - Mrsır 

laüldlmeti, Mıaıraa şimalinde 
cilemir fabrilcalırı tesiı etmete 
iarar vermiftir. Bu fabr:kaların 
inıas•, İngiliz ıermayedanna 
Yerilecektır. 

Kahire, 26 (Radyo) - Dün 
akşam top anan Nızırlır mec
liıi, lug liz·I alyan iÖ·Üşmele
rinde Süveyt kanalını11 müda· 
faası mevzuu bahıolurken, Mı· 
arın ancak müstakbel Mı•ır \le 

milleti olarak iştirak edebile· 
cetini kararlııtır.a.11tır. Bu kar 
rar derhal lngiliz makamalına 
l»ild · rilmiştir. 

Ahmed M bir paJ& iradcttiti 
nutukta, ka ıalan müdafaası 

hakkın•o yalnız M s ra terettüp 
ett&~ni kaydeylem ıtir. 

lngiliz 
Bolıriye büd.:!!ai ~ok 

yalı ektir 
Londra, 26 (A.A) - Daily 

Telbraf &azetesinin öyen-liğine 
ıöre Mart başlar nda parlamea· 
toya tevdi edılecek olan 1938 
lnı,i iz bab ive büdcesi imdiye 
kadar kaydedilmemiş yüksek k
tedir. Yal naz harp filoı• ıçi ı 
144 milyon lng Hz liraı.dır. 

Kubilay abidesi 
Tepe tamamen 
af açlantlrrılıyor 

Menemende Kubilay ibid". 
ıinin bu!undJğu tepenin afra~ 
landmlmasına devam ed.ıiyor. 
Abidenin etrafına ÇAm ağlçları 
dikilmittir. Tepe, sedler halinde 
a~aç·arla süılenecektir. 

Nülua başkdtiplifı 
Şehrimiz nüfus baıki ibi B. 

NC!Cdet Kem~ pa .. llazaaı tan. 
riıat kitiplitiae, nüfua katipl..
riadeo B. Ahmed de nüfua b~ 
kkipJtiaa ta,&a ecLlaaişlerdir. 

~~Af';n~'=U=====================::j~~~~~~-;:i~"i°-;;~~1~~~----~~~--21....;.~~-b-'-'---
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TRENLER: 

Güneş 4- üc;ok 1 
Tok O, 25 ( .\.A.) - Mecliste lııuirderı her ın blkaa tren. 

m"l et n um .ımi s .ferberliği hak· inin h•eket eaatleri.. 

kmdaki müzakere _ssrasmda bu· Agdın hatlı; Alsancafc: 
yülc partilerm mümess Ueri hü· 1rmir-Karakuyu·Ankara: Pazar. 
kümele ş ddetle hücum etm·ş\er reti, ~·r .. mba, cu'ıaa, puat glııleri 
VC bükü~te geniş H ah"yetler IHI 21,35 de. 

veren kanunun memleketin bü- lzmir • Nazilli: Ber gGll •a& 
15,40 da 

tün askeri, clfonornik ve errte- lımir·Dtnizli: S11lı, reflembe. 
lektüel kuvvet lcrinin ~erber (Omarteai J?Ünleri 11Ht 6,30 d• 
edılme3 ne- im kin- Yel'~ceği ıri ve . 1nnir·Tire.Ödemi,: Benafw!:t '"'"' 

Galatasaray da nkaradaki te
masında Malıafızgücünü 

3-2 yendi 
hunun da kanunuf'S~S ye- mu- f:.35 de bir bt8r. bu akpın Maı 
bal f o acat111ı, vatandaş n an., ı 7,3o Ödemi,e bİI' uoa, 16,3Q d 

Tıreye otora,. 
haklarını .lra edeceğini ve- hü· A/gon hattı: Baımaned,.n: 
kunretin İıted fi gen . ş salibt· Jrmir-1.tanhol·Allkua: Her glltl 
yeterin ancak ic ı tehlike ha· .... t 7 do rpaur. cuma, çu,ambı 
linde imparator• verebileceğini gOnleri 'ataklı "8!0n·bi1Fa IıuıunoTl 
bildirm şlerdir. 1smir • Ala,.bic Her gfllt aur 

Hükumet i• bilak· ı kanunu- ıs, 28 ele 
esasiıtİ!l harp vaz.y.:!tind& iıt 9- frm;r.Bandmnıt: Paur, tıelt, "9f" 

~ntbe .. mmarteli gttutel'i •balala• 
nai kanunlar imkanını verdifini yk uat 7,20 de mubtoli& luıhr; 
bildirme...ted ·r. paznteei. t••tamba. cama gG.Dlori 

Harb'ye N ıtrı general Sug - ekllpret eaat 12 de 
yama J pon mil etınin yal 11z İzmi:.Somı: P12ar ft peurtıui 
ç ·n ihtilafından ,~<>tabilecek ~nleri Hat 15.28 •l'I 

tehcl:t ve tehlikelere karp Iİ• Htl' zaman lizım olart tele· 
li lılanmıdda k m yarak ayni fon nıımarallll' 
zamanda çok mühim vtr fevka· Y··~ ihban: 2222 • .. bir tel&o 
lide vahim bid seleri de der· fnnn mGracaal numarası: 221)1). '"° 

hirlenr .. ı teloFoıı müracaat nnma• 
piş etmesi liz mgeld tini, bu· ratı: 2150 • elektrik tirketl: 209'· 

nun iç ndır ki memleketin eko- ba .. ~: 2326. peli•: 2'63 ·i•daılı 
nomir kuvvet1erinin temerküz •hbl: 2010 • Beıma•• iaaa.'t'O•lll 

ve ayni nm.ııııda millet rr d.ğer S638 • Aluocak i1taıyonu: 213' • 
erıerj eri de ~anrze ed ime· Paaaporc vapur iıkelui: 285' 

diğ takd rde kifi gelmiyeceğinı Şehir DMil uM&alanm• -'•> 
lıöylemişt r. Jeo'ria ilk "• gece eoa bareke& 

Tokyo, 76 (A.A.) - fyi ha- ıaatleri: 
ber a an m hfeller General Ha· Tramua9lal'f 

Her ubab Gaaolr11lı "" ••t 
tamn merked Ç ndek1 Japon beote bir 1,.mny hareket eder. 

llunetlerin:n kumanda:ılağa ta- Bunu uat albda hareket edea iltiıı· 
)fİn edilmes nin askeri hare lcita cıi uamny takib eder. Buuda• 

pçileceği ve d pi om asi nüf uıu· IOlml' her ~ı GU.ik.aıLa bir Lu.ıa-
..ı : n7 Tardu. 

nun IOlt1l era.ıj'1 maıu111ıne-tazam• Gece t0o tram••r Ga..Iyalaılaıa 
mun ettiğini beyan etmekted rler. 2ı,s dedir. 

H nko, 26 (Rltclyo) - Ç n Konaktan CGaelnlır• f1k tntn-

tayyareleri, Yaoça ıehrinde br ••1 •bahlerfıa 5,26 dadı•. İWııci 
lunan iki Japoa topçelıcerift tram.ay bir ...a aouı-a. ~ • a.. 
bombardıman etmişlerdir. G ·• nKet etkır. 

.Koaaktıa Cllaelyalıya ~ eoıt 
minin ikisi de bir kaç da!Wca tnm-, ..., wrr. banket ı •. 
içinde .batmııtır. e......_ _. »- • ._ """..., 

Bütün Japon 'ardu. 
Vap•l11rr 

fa.ı..·r' ,. · lama-~.,.-~ ot..,.. 
••/fiil ıe 1 uat 5,45 t• P .. porUH kalkar. Gece 

Çin la .. va lıü:umuna ııoa ••pıır ...ı ıı,acı c1a Koau· 
lU --- ..... 

karıı hazırlandılar ltart1yakadaa lamiff il\: "•pnr 
Londra, 26 (Ra iyo) Uzak Şark Nat 6•20 ~ ~· 'NfılY c&. , ..... 

.uc 2-ı declU. 
harbine daır alına., en •on haber· G6od4A her yanm ... u. biı 
lere göre, dıın Ç n tayyueleri ••pıır •udır. Akt-m aeiliaı6eıa ....,. 

tuafından Fromoz a'dasıodaki ı.drrl-r Hatıe bırdir. 

- Bnşr 1 inci sahifede -
yorıfu. 27 inci dakikada Mabalız[tÖÇ• 
Jnler .. ağdan iad ler. Sı~iç İlwabill', 
eıkı bir 9iltlo takımının iAr uptılll 
kaydeıli. 

Bu gol, iki tarafı da hm-ek~ 
te getirdi. Fakat Muhafız.lal•, 
üstün üğ elden. btralcmak iste
miyorlardı. Galatasaray gene 
bir kaç fırsat kaçırdı. Haşim, 
aceleden kaleci ile lcarŞJ liarş• 
ya aldığı kalde topu d.,.,, 
attı. EŞf ğm da bir şütü 18 
p:ıstan kaleyi ııyıraralc geçti. 
For aTı çok ıvi anlaşan Ankara 
takımı gene Galatasaray kaleıi• 
ni •kışt rmaf• b•f adılar w 
41 inci dakikad.. rene lbnahi· 
min ayağa ile ikınci goHJ. 
yaptılar. 

O un daha ıürat'endi .. Ga •· 
tasa,...yhlar tazy kler ni artı dt· 
lar. 43 ancü da ik a A uıan 
bir favü de uz;ı bir vuru.ş yap
tı. T llp şa-jaçıp kada gitti, 
tiecd•t mü dafıi •'lata ak topu 
ortalad; sürat e yet .şen Bübıted 

44 üne· da ikada.ı Galatasara• 
y n ilk gol nü yaptı ve birinci 
devre 2-1 Mu ha zgocü ıün ga-
1 .. besi ıle l i t. 

ile i il t:i ti eTlrt!J" 

Galatasaf'ay takımırrtlakı oy ın· 
cula • arası ıd y d ~ şrldı k•e- i 
yap lmtşh. Ankau tak mt İR 

a.yn .. 1 k dakıkalar gene An· 
lcaraltların lriicumla-ıie g çiyor. 
Fakat Galatuarayi far kın b"' 
zamand.. hilam1yeti ele Mctll
ları görülüyo . Sağdan, .aldın 
ve merkezde ı mütemadiyen bü· 
camlar yap yorlar. 

·r a holtu üzetine attlm ı o an 
b:>abalaF yedi kif1nin ölümüne 
20 kitinin yaralaamMlna mebep 

Dakika 17 .. ~oldan inen Ga· 
latasaray, topu sağa geçirdi. 
N!!cdet Haşime verdi, sıkı bir 
şi.it, top atlara tak ldı.. Bera
berlık Galatasar~lıları heye· 
canlandwdı, bar-ketlerınt artır• 

dı ve üç dakilca so;ua g~ne 

satdn bir imşle Haşim üçuncü 
go ü de ynp yor. lt:==========:::ll Yoruludu~lan görülen A:ık .. 

K ... çakçıi.ıkla lcaralı lar bir az gevşiyorlu. 
oımuştur. 

Anbi gaz~e• bu tayyarele
rin İogıl z mamu'itmdan oldu~ 
lannı yazmalı:tadı . ÇiD mem· 
bahrmdan s z.u1 bavacf.e göre, 
bu tayyareler lıcır.c veya &itmış, 
J oo ı tay1aresina tabr p etmiş.· 
ıerdir. 

Bu alcını müteakıp bugün on 
ki Çin tayyaresi dalı1 Hanı 

Gobow.:i n ge~erelt j ıponya 
ııt kaıuetine doğra UÇm•lda ol· 
duklan haberi yay lmap. 

Bugün jqpon ıeb rleriain be· 
men heps de tayyare aktmna 
lcerşı hazırlık'ar yıapılmı,, fakat 
beklenen akınlar olmalDlttır. 
B lhuu Ja:>on limanları beı 
b curaa haımımm şiardır. 

Çın to: r.ıldaraodı JaPQnl11rla 
boğaz aşan Çin kuvvet eriş mdi 
yeni bır tabiye l<u laıınuğa b•ş· 
l11mış ardır. Japonlar taarruza 
ı~c;tilw mi kısa b ,.. ıaulrave· 
metten ıonra mevzilerini bara· 
kıyo lar ve sonra cenahlardan 
ve gerıden mukabil taattuzlarda 
bulunuyorlar. 

BJ tabiye ilk muvaffalcıyetini 
Pukov • Tienhin dtm ryoluntlft 
cenubunda gösterilmiştir. Bu 
mantaka.d• ilerJcaıelctc olan Je· 
pon ordusu, Çin kuv~tlerinin 
garp ve_ ıar~tan yaptı klan hü· 
cuaılar uzcrıne Suıov s ibme
tiııcleki ileri Yirüyliflerıni du~ 
duruı.ıY• IDecbur olmuflardır~ 
9_.,rJa beraber JJponlaıan 5'&· 

mü=ade1e Fc1kat buna ratmen b ç o.maaıa 
Ankara, 25 (A.A.) _ Ven beraberliti temin ic;in çılıttyor. 

Yan müd'lf•da oyn yor. Nec
i en rna umata nazaran ,eç•n 
bir hafta "çinde rümrülc muh.. det, •111 b.r tüt çek yor, fa.cat 

lcalec· ıub rane bir kartar şla 
faza tet\c ı i ı S9 kaçakÇ1, 169 
kilo gümrük kaçağı, 2 silib, 4 gole rnani oluyor. Haş m, N c-
merm, 27 altın lıra, 37 Türk det, Eş'ak mü.emad yen Anka
lirası ıle 16 kaçakçı hayvanı ra lca&eııne şüt çakıyorlar. Bü
ele geçirm ıt r. ün çahşma ar netice üzerinde 

nriieMİr olm yor. Ya DUıf 3-2 
Ka:ade-:1İ%ie kar tipi Galatasıray leb;ne bitiyor. 

Gireson, 25 (A.A.) - ıc.., Galatasaray; yarm (bugün) 
denizde kar fartanaaa tiddetli Harbiye ile oynıyacaktarr. 
tipi balın:!• de .. ,. etmelctedir. latanbul, 26 (H1.1suai muba-

şovdaa 20 mal mesafede bulan- birim"zden) - Mili küme mü-
duklanm haber veriyorlar. 1abakal•rana bug.i ı lzmirin Oç 

Çia Ajan11aıa bildird tine ok talaıaile l1tmbalua Giiaq 
göre, Çinin Mo•lcOYtt büyük el- tala• ara•nde Taksim atadın
ç si T8iaos düa tanare ile da de._. eddmit. Güneş tala· 
HankoY11 dönmüştiil'. 8a alrfam nn 4·1 ıolle gai p gelm ıtit. 
M ıreşal Çan- Kay· Şelc taraf nct.. Saha, fazla yağmurdan çamur 
lcabul olunacak ve Suvyetier derya• halini almaşh. Her iki 
Bırl tinin dahili vaziyeti bak- takım oyunculara allcıılar ara-
lcında izahat verecektir. aında s baya çıkm·ılardır. Ha-

Tsiang gueteler& verdıti be- lcem l•tanbwapor takam1ndaa 
yanatta, Sovyetler B rJ linin kol- B. Adaaa idi. Gii ıeş talama 
lektaf emniyet siya•etine sadık C hat. Faruk, Reş· t, Yuıuf, 
bulunduğunu, fa.cat beynelmilel R z-. Ômer, Melıb, Niyazi, Sr 
VdZİyetin münferiden hareket ıihaddin, Murat, Rebi deo te· 
etmesine mani oldutuou möyle- ıeklcül etm şt . Üçok takımı da 
miştir. Ş!.I kadro ile c; kmııt : 

Pc.kin, 26 (Radyo) - Linr Hakkt 
ıan dağlarında J.tpoıı kuvvet• Necdet R.za 
!erile Ç n kıtaatı ara9t0da ıid- S•li• Adil Mazhar 
detli bir harp başlamııttr. Cemal Sa·d Namık H meli NJmak 

Çmliler, bu dağlarm g~d&.. MüNbaka bat aymca Güaeş 
rine yüz bin k fiıık bir lwwot oyuncu arı şiddeth ak&nlar yap-
tc&bt t etmiı bıUunuyor.l•. m ılard.r. ÜçüncU dakü.ada S~ 

ıiheddin zaviyeden Güneşin 
i k golünü yapmıştır. ilk 
dakikalarda yapaJan bu gol, 
Üço . oyuncularına ıaıırtmıı ve 
bunu az ıonra Me ibin ikinci 
golü takip eylemiştir. Goller 
iki leşince, Oço"'lular harekete 
~çerek lıikim oynamağa baş. 
lam şiardır. 

Oyun devım ederken Güneı 
kales'nde korner olmuş, Rıza, 
kornerden j:.Jelcn topu kuartar 
mağa savaşmış, ceza çizgisi da· 
hılinde topu elı ile vurmuştur. 
Penaltı ..• 

Oçoktan Namık, penaltıyı 
go:e çevirmiş ve bu devrenın 
soı ar ı nda açık Cemal, Güneş. 
kalecisi :e karşı karş ya ka dıtı 
halde b r gol fırsıah kaçını. 
mıştı. Devre 2· 1 Güneşin gale
besile bitti. 

ikinci dev ede Gü ıeş talcunı 
gene ağır basmışt. K -ıt'i biki· 
mıyetle oynay:ın Gü'\C1ıJil~ .. 
üçürıcJ. go lerıai de yapmap 
muvaffa" olmuşlıudır. Bımdao 
sonra oyun çok sert oy'l&nmat& 
başlamış V..! çığrmdan çıkmııbr. 
Hakemia, dar ·s zl ğ" bariz bir 
şekılJe ve ekser Y" Üçolı: ale)"' 
bine gör:.ilm İJı.ir. 

Otuzu;ıC4.J daL:ikada Üçok 
kales ne ve ilen b r ıeri pasa 
ka\,.cıde., ~vd yPtİşM Murad.. 
dördii!lcJ goiü de · a pmıp. 
Oyunun bundan sonra ı< ı kıııaı, 
çok set a·ç,nştir. Üçpk takı· 
mfnın mağ ilb yetuıdo mücl'aff• 
lerı im 1 o mJş ve çolc bmall-'. 
bir oyua oynamış' a ır-. 

Y ann oynaoeeilkı- Fc11erbahçe· 
Üçok maçının yapılma .. muhte· 
me:dır; çünkü, Fenerlıl•r, mü· 
11bakanın kend tadyoml•ında 
yap lmasanı iıtcm ş er, f• <at Tak
sim stadında yapıllDUt karar 
laşbrı ld it için bunu bebane
eder~ i ı. nYÇlarınd ııı çelcı1melıt 
o yetini gös ermiş erdir. Bu v• 
z yet. yarın lcat'i , .. ıcı n at~ 

F enerbahçeltıer sah 1ya çılam ı.. 
lan takdirde hükmen matlOp 
say,lacaklardır. ----
Aygır deposa 
Torbah:l:ıtt Jzıw!,. 

aakleclil,cek 
'1 :ıvet ay~tr deposumnr, 

Torba( da1 İzmir c varına, Bır· 
caya nakli karartaştırılmıı gibi
dir. Bunun- için B,.ytar rnüdür
lütiiD~ V liyet uraumi mec.i
aindea tabaıut İJte .ımi,tir. 9.,.. 
cı civanadaKi Mulnmebei H• 
-.r.ye •mrtan, Ayrr d•pCMlt 
için münas b göriMmuştir. Bu 
ahırlar kısmen tamu ed lecek, 
bir ot ambuı ınşa otunacıkbr. 

Vı.iyet Umumi Mecliıi, bir 
çok ıebep.erdea doğrn g5ri
len Torbalıdaki Aygır d pGlll

DU!ı lzın.re nak.i mıes~u-. 
bugünlerje müakere edecell
ve lıcanrlqtarK&ktu'. 

Süoevf kanalı 
V? M ·srr 

Kahire, 26 (AA. ) - Düıt
öğieden aoara top anan Nazır
lar Süveyı kaeah hakkında la• 
giliz • İtalyan müzake. elerinia 
ancak müstakil M ama ııt rak le 

kab.l edi ecetuu bildir18'fler
dir. lnıil % makamlan ba ka· 
rarda11 haberdar edılaıitf•din 
Ahmed Mahır pa~a söylediği 
nutukta kanahn müdafaası bak· 
kının yalnız Mısıra terettüp et• 
tifıUıi kaydetmt1tir. 



M sal o·rğ"l, gerçe~ 

ömer Avni 
... Bir hayatın hikayesi ---------
Kendisine karşı fevkal ade 

saygı ve muhabbet beslediğim 
bır zat. bir kaç gün evel b r 
mcc ıste bir arkadaşıaın baya· 
tından bahsetti. 

Bugünün, menfaatten iri, mef· 
kiire içın çırp ı nan, didinen nes· 
line ıyi b r örnek olur düşün· 
ccsile bu kısa biyotrıfiyi not 
etmekten kendi mı alamadım. 
Bana anlatılanları, aynen yazı· 
yorum: 
-ltt. h1ıd ve Terakkinin ilk ku· 
rulduğu zamanlardı. lıtanbul· 
daki azasının ekseriyetini mele· 
tep talebeıi teşkil ediyordu: 
Tıbbiyeliler, Harbiyeliler, Mü· 
hendısbaneliler.. Hatta Kuleli 
gibi Sultani talebeleri de bu 
cemiyete dahildi. Biz o zaman· 
lar Kulelide idik. Mektebim\zdo 
cem yeti bıfiyeve dahil 30 kü
sur aza vardı. işte buıün bayr 
hna anlatmak iıteditim Ômer 
Avni ve ben bu azadın ikiıi 
idık. Cemiyet fevkalide gizli 
çalışmak mecburiyetinde kalı
yordu. Çünkü yaka~anan azaya 
alda, hayale gelmiyecek tazy1k 
ve zulümler yapılıyordu. 

G unün bır nde yakalanan za• 
yıf yürekli blr arkadıı nasılsa 
O ner Avniyi de ele vermiıtı. 
Hemen Ômer Avniyi yakalayıp 
zınd na taktılar. Tam bir ay 
her gün, her saat kıp1rdıyamı· 
yacak bale gelinceye kadar za• 
valhyı ince tellerle dövdüler, 
ıç bıradılar. Daha bilmediti· 
miz bır çok işl;enceler yaptılar. 
Lakin bu tahammülferu tazyilc
lere rağmen Ômer Avni bir 
tekimizi bile ele vermedi. Bu· 
DUA üzerine Ômer Avniyi. ayale· 
larına ve boy,..aa Jileler taka-
rak mem"eketl olan Çankırıya 
sürdüler. 

Aradan aeneler geçti.. Bın 
Kulel yi b tir p Tıbbiyeye ıir
m şf m. Bir gün Aksaray dan 
Beyaz da çıkıyordum. Biriai ko
luma dokundu. Döndüaa, bak
tım: A... Bizim Ömer Avnil. 
•Burada ne arıyorsun. demete 
kalmadan beni kolumdan çekti 
ve yan sokaklardan , birine 
daldık. 

Çankırıyı sürüldükten ıonra 
onu bir müddet ıöz hapsine 
almıılar. Lilc:n büyük bir mef. 
kCare aşkile yanan Ômer Avni, 
bu bale tahammül edememif, 
kaç p lıtanbula gelm'ş. Silivride 
icaz ~obanlığı ediyormuı. Üstü 
bqı berbaddı. Kendiııne bir 
u muavenet ettim ve aynldık. 

Bir kaç ay ıonra Beyotlunda 
b·r kahvede oturuyordum. 
Önümdeki gazeteden başımı 
kaldırınca karıımda birinin di· 
kllmekte oldutunu rördüm: 
Gene bizim Ômer Avni de
lil m il Bu ıefer nisbeten t .. 
miı g'yinmişti. Yanıma oturdu. 
Bana da bir ı;tara uzatarak 
anlattı: 

- Şimdi, dedi. Silivride 
mahkeme başkitibiyi m. 
Benım hayretımi ıörerek ili

ve etti: 

- Geçen sefer fcu çobanı 
oldutumu ıöylemiştim. Silıvri 
kadısının kazlaranı güdüyordum 
ve geceleri kazların yattıtı 
ahırda onlarla beraber bir 
mum Jfığ nda kitap okuyarak 
ıabablıyordum. Bir gece, efen· 
dim beni okurken yakaladı. 
D şün bir kere, yüzde dokıan 
beşı cahil olan bir milletin en 
görgüsüz ve cahil bir ferd ol· 
ması ic~p eden bir çobanuı 
kitap ve bi hassa ilmi k ap 
ok mas1 her halde alelade bır 
~ey ıayılamazdı. Bunu kadı 

Yazan: Yaşıt 
efendi de anlamışb. Beni mab· 
kemeye aldı. Zımanla, işte rör· 
dü~ün ribi baıkitip oldum. 

Ômer Avninin ne kadar kuv· 
vetli bir karakterde oldutunu 
zaten mektepten biiird.m, sor· 
dum: 

- Peki Ömer Avni bütün 
bu d .dinmelerine sebep ne, 
ne olmak istiyorsun? 

Gülerek omuzlarını silkti: 
- H :ç bir ıey olmak istemi· 

yorum; dedi. Daha dojTuıu 
gayem uj'runda her ıey olaca· 
tım. Yeter ki, gün6D birinde 
o tahakkuk edebi ıin. 

O ıünden aonra Ômer Av· 
vaiyi ep~y zaman görmedim. 

Bir ıün Pariıte, pan.aiyonum• 
da t&r&f oluyordum. Hızmetçi 
kapıyı vurdu. Bir Türk Mösyö
nün beni ıörmek iıteditini ıöy· 
ledi. Bir az ıonra içeriye kim 
airae betenirı niı: Biıim Ömer 
Avni de til m 111 

- Amın Ömer, burada ne 
arıyorıun? 

O.ye. batırmadan lifı atzıma 
tıkadı: 

- Trablurarp yanıyorl ·dedi· 
bu vaziyette ben lıtanbulda 
durabilir miyim? Bana yardım 
edia de Af rikada çarpııao Türk· 
lere iıfrak edeyim. 

Ona bir pasaport ve lizım 
olan diter ıeyleri de tedarik 
ederek bu kahraman idealiıti 
vataa bar:cinde ıeref ve namuı 
için ölüme karşı mücadele eden 
bir avuç Türk reaCADİD yanına 
JOlladık. 

Aradan epey zaman ıec;ti, 
lıtanbula döndüm. ilk itim 
Ôm• Avaiyi.-yttur..ak o&d .. 
Edimede bikim olmuıll .• 

31 Mart vak'aıı oldu. Rum
elindea hareket orduıu gel· 
yordu. Bir gece naıılsa bir iı 
için. Sirkeci ııtasyonunda bulu
nuyordum. Bir tren geldi. içi 
aıkerle dolu idi. O . kırk kişilik 
büyük yük vagonlarından birin· 
ciıi açılar açılmaz ilk önce yere 
atlayan kimdı biliyor muıunuz? 
Gene bizim Ômer Avnili Gü· 
rülti içinde güçlilde iıitilen 
bir aesle batırdım: 

- Nereye gidiyorsua Omer? 
- Şeriat perdesine bürü-

nüp te kuııma çıkacaldan öl· 
dürmete. .•. 

Onu uzun bir zaman için ıö
remedim. Y alo ız tanıdıklardan 
bazı malQmat alabiliyordum. 
Umumi barpte bütün Türk renç
leri ıibi çarpııtı. Mütareke 
olup ta yabancı donanmalar 
lıtanbulu işgal ettiği zaman o 
da her milliyetperver ribi Ana· 
doluya kaç11111t yurd Jn iıtiklile 
kavuşmısı için bütün varbtile 
çahşm.ftı. 

Harp bitmit, yeni Türkiye 
dotmuttu. Bir gü J A'yonlcıra· 
biaarına gitmiıtim. N ısılaa, te
aadüf, karııma gene Ömer Av
niyi çıkardı. Arkasında eılci bir 
elbise vardı. Belli idi ki, o ka· 
dar refah içinde det.idi. Likin 
yüıü memnun, gözleri saadet 
dolu idi. Gülerek sorduaı: 

- Ey ıöy le bakalım Ömer 
Avni. •. Bifüio bu utraımalardan 
ve did ımelerdeo ıoora oe oldun 
bakalım? 

Oudak!a,.ını biiktii: 
- Hiç. D:di, neticede bu· 

rada alelade bir illcmektep 
111uallimiyim. Fakat hay t mdan 
çok memnunum. Çünkü ıim· 
diye kadar çoktan anlamanız 
icap ederdi 1c·, ben hiç bir 
zaman menfaıt iç n )aşamadım. 
Eğer öyle olsayaı ş· mdı ber· 
halde b.u rada bu~unmazdırn. 

----- --- - - -- ---

i NEMA 

Holivudda eaki Yunan ıan'atına bflyük bir ehemmiyet verilmefe bqfanmııbr. Gerek Yunan 
danslan. gerek F dyasıa eserlerini hatarlataa ahenktar heykeller Holivudda zevkin detiımelc 
üzare bulunduj'unu anlatiyor. Maamıfib ıu ıülen, cazip, dilber ve cana yakın Amerikalı yıldız· 
larıaı unutmak ta imkansız rörülmckte ve Holivud hatıra sıelditl zaman banlua da behemehal 
habrlamakhtın zaruri bulundutu anlaşılmaktadır • .... .. . .. .. 
Marseillaı·se· Fransız inkıl?~ına ait 

• biJyiik fılım 

Tarihi çok güzel canlandırıyor 
Filmin bilhassa 
bazı sahneleri, 
çok alakalı gö· 

rülmektedir 

r 

Rama Talıe 

Yeni bir Fran-
sız filmi 

''Garp,, 
Resmini gör.düğünüz dilbe. 

Pllmd~n 6b- ıö,/Jniiı: 
merbutiyet eskiıinden 
bem,.n fark11zdır. 

Rama Tahe'nio, içınden şa klı 
eı:adıo rolünü aldığı (Garp) adlı 
film, mevs min oldukça geniş 
m ktarda alika uyandırd ğı bir 
eserdir. Cezairli ıenç ve güzel 
Haıene ilk, orta ve yüksek 

1 tabıılinı Pariıte yapmıştı. B n&· 
cnaleyh yavaı yavaş Parisli 

Ş~lı "r 411Alllnıle 111aA11,..1Mler •ö•l/dlgor olma• arbk .-la -•• 
hemen baılamıftı. Bana wa le olan 

Filmde 7 6 ıncı Lüi ve Mari 
Antuvanet 

Jean Renoir, Marıeillaise adla 
filmile gene hepimizin nazarı 
dikkatini kendis"ne çekti. 0, 
inkılabın bu zamana kadar fıl· 
me çekilmiı karııık ve mutlak 
tarihi yerine bize vazıh, kısa. 
alikala bir tarih vermek iıtedi. 

Uzun tafs littın bilhassa kaç· 
masını iyi bilen Renoir fak"r 
halkın ihtilalini, imtiyazla sın f. 
tan nefretini bütün çıplakhğile 
gösterm ıtir. Eğer o devrin 
adamları bizden kıyafetleri iti· 
barile ayrılıyorlarsı, içleri iti
barile muhakkak ki bizden ol· 
duklarını söy:emeliyiz. Bugün de 
ayni ıstıı abı, ayni sınıf aynlık· 
larını, zengin sınıfa ayni nefreti 
pek ili görüyoruz. Yalnız ayni 
topra§-s ba~lılık, ayni hislere 
..... llİll ................ , 

Ben mefkurem için yaıadım; o 
da Türkiyevi hür ve müterakki 
ıörmekti. Bugün gayem tabak· 
kuk etmiştir. Vatanım ve mille
tim benim için her şeydi. Onu 
istediğim gibi görmekten başka 
beni ne memnun edebilir ki. 

Allah rahmet eylesin, dört 
aene evel bu mPfkiircci büyük 
adam babers:zce öldü gitti .• 

Küçük aile ıahneleri, yapılan 
miting.er, ufak tefek SfÖrüşme· 
ler fı lmde fazla gibi görünüyor
ıa da hakikatte inkılabı aydın· 
latmaaı itibarile lüzumludurlar. 

Filmde kral ve ailesi bütün 
teferruatile gösterilm §, tarihin 
en lüzumlu addettiğı bu çerçeve 
dahilindeki hadiseler hemen 
aynen muhafaza edilmiştir. 

Bazan uzun cümlelerin ma· 
nasız bir ıurette çoğaltaldıjı· 
nı da söylemeliyiz. Pariı ma· 
hallelerine ıeçilince filmde bu 
hava birdenbire detiıiyor. Ar· 
tak süıe değil, hakiki söze, ha· 
yata, hakiki dekora kavutu· 
yoruz. 

Jean Renoir, bu balkın ma· 
ballelerini ve onların adetlerini 
o kadar iyi göstermiı ki tarif 
edilemez. ihtilalin bu taraflar· 
da kopan ateşi, bizi unki o 
devirlerde yaptıyormuı dere
cesinde sara yor. Barikatları elle 
tutuyormuı ıibi oluyoruz. 

Bazılara bu filmde arzu et
ti itlerini bulamamalcb beraber 
ne olursa olıun (ıinema içia 
sinema) noktainaıızarını ıüden 
Renoirin bu fılmi tam muvaf. 
fak olmuş eıeridir. Burada her 
sahne, oldutu g:bi gösterilmiş, 
evelce de ıöyled kimiz gibi tt\

ferruattan, süst,.n pü:s eıı uzak· 
laşıhnışhr. Hatta bazı şahne• 
ler bitmemiş gibi bir fakir ver
mektedir. Maamafih 1111 ıinema 
san'atının güzel tarafı da böyle 
o \m,a dır. 

Bu sahrlara fazla bir ıey 
ilave etmek istfl!miyorum. Yalnız 
ıunu ıöylemek isterim ki, ba· 
yabn en temiz yolunun men· 
f.ıatten ziyade herhalde mefkure 
için yaşamak olduğunu bu mü· 
tevaz ı biyografi bize anlatmı ş 
o!uyor. 

Haşvekilimizin 
1 • ı . en son resım erı 

Sezai Yaııt 

Büyük eb'atta Başvekilimiz 
B. Celal Bayarın fotoğrafileri 
yalm7. Hacı Alipaşa otelinde 
fot'l, ressam B. lsmaılden teda-
ıl· Pd l ırs n z 

,.,.. ıvare Je ba,lca bir bi.diıe d e meydana 
l ay J cıı geldi. Cezair, düşman tarahrı· 
Kızıl izdivaç 

Marlen Dietrichin en ıüzel 
ve geni filmi 

Geçen sene Zarbıız ,övalye 
diye ilin edildiği halde artiı· 
t nin rahatsızhA-ı dolayısile te
ehbura utrıyan ve bu defa Kı· 
zıl izdivaç namı altında yapı· 
lan bu muazzam film, Ruı ib· 
tililine takaddüm eden vekayi 
ile ihtilal ıabnelerini ve ibti
lilden ıonraki müdbit vekayii 
canlaaıdırmaktadır. 

Marlen Dietrich bu filmi tem
ıil ettikten sonra, film hakkın· 
da ibtiaasata soruldukta (cidden 
mükemmel bir eser yıptım) 
demiştir. Film bugün tay}are 
ıinemasında oynamaktadır. Ay· 
rıca •Pataşon Sirkte. isimli 
eğlenceli bir fi!m de vardır, 
karilerilerim:ze tavsiye ederiz. 

Tabanca taıımak 
Çorakkapı me kezinde yapı· 

lan silah araştırma ında A hmet 
oğlu Mustafad'l hır tab c ı 
bulun muş, mu adcre edılmı~ ı . 

dan istila edilmiı, Hasene in 
aileşi katledilmiı ve evi de 
yakılmıştı. 

işte bu sırada güzel Hasene 
Cıdiere adlı genç b ir bahriye 
zabitile tanıııyor. Zabit gemi. 
ıile şimali Afrikaya giderken 
aevditi Haaeneyi de yanına ah· 
yor. Gerek deniz yolculuj-unda, 
gerek ıark havasının kendıle
rini saran efsanevi çerçevesi 
içinde her ilri genç biribirlerıne 
ıonıuz bir aıkla batlanıyorlır. 

Bir gün Haaenenin yanına 
yerlilerden bir adam ıeliyor. 
Ona, memleketinden, memleke
tinin geçi rditi felilcetten acı 
acı babıediyor. Bütün bunlar
dan ıevgilili Garplının meı'ul 
oldutunu, ona batlanmanın bir 
nevi vatan ihaneti telakki ed" 
lecetini anlatıyor. 

Haaene düşünüyor. Evet, men. 
leketinin intikamanı alması li· 
zım l Bunun içla Cadiere'in za
bit arkadaılarından ve çok sa· 
mimi dostlarından bir iuıi tes
hir ediyor. Onu vazifesinden 
bile kıçıraıa~a muvaffak olu
yor. Ayni zamanda bu genç 
zabit, kumandanın kızi le n şan
hdar. Onun bu hareketi hem 
as!:erlik, hem de verdiki s · z 
noktaıından şerefıizl.ktir. Ca
diere ara a g ir:yor, r.rk d 
kurtarmak istiyor. O nu her 
yerde arıyor; nihayet güç'ük e 
bularak genç zabit i n 'şanlısının 
ve vazifeıinin başına gct riyor. 

Artık haseneyc ihanet edil· 
miıti. Genç kız kend· ııni ma· 
naaız yere kandıran yerliyi b -
lııyor ve öl durüyor. 

Bundan sonra harp 
ığtr ağır dem'r alarak 
Afr kad n ayrı ıyor Fı m 
di:ber Ra ma T htnden b 
Ch r es Va e , Robert L"' V 
He.e' Rob rt t ro ~r nı 

vva Hb kıy e başa m s a d r. 



:::sm :SEQS "' 
Ak eki 1icarel bankası Tark anonim 
şirketinden: 

Bankamızın 937 y ılı b"ssedaran umumi heyeti 28/:~art/938 
tarihine rasl yan paz:ırtes günü saat on dörtte lzmirde Mimar 
Kemalettin caddesindeki bank:t binasında aşağ'ıdaki husuılımn 
müzakeresi iç·n alelad~ ve nizarnnamenin be, nci maddesinin 
tadıli içil d~ fevkalaJ~ top!an ca~ından içtimada b,.zır bgl~ 
nacaıc h ssedarların 25/M rt/938 günü akşa mana kadar hiue 
senetler ı.i banka merkez ne gö.stQrcrek d1h1aliye almaları ve 
vekil sıfatile iştirak edecek Z"'vatın da hi.stedadaıdao olm• 
sının meşrut bulwıdut11 ilin olunur. 

Akseki Ticaret bankala 
idare mecl"si retli 

H. S.erter 

Alelade rııznamei müzakerat 
1 - idare meclisi ve murakıp raporlannın okunması. 
2 - Bılanço:ıua tetk"k ve tastikile idare mecliaioin ibru. 
3 - Temettüün sureti tevzii hakkında karar ittihazı. 
4 - Müddetleri bi ten idare meclisi azalarının yeriao ~~ 

niden aza intihabı. 
S - Müddet eri biten murakıpların ycr:ne yeniden murakıp 

intihabile ücretlerinin tay.ni. 

Fevkalade toplantıda görOşOlecek i~lfrı 
Beşinci maddenin b:rinci kısmının eski şelcl': 
Maddo 3 - Ş rketin sermayesi (250,000) ikiyüz elli bin 

Türle liraıından ı barct olup br ben Y,irmişer 
Türle lirası kıymetinde (12. 500) on iıei bin 
besyüı hisseye münkas"md.r. 

H'sse ıenedah bereçhi iti tertip ve taksim edilmişfr: 
Birinci tertip - Y.rmişer liral ık birer 1 bse. 
ikinci teıt p - Altm şar liralık üçer h:sse. 
Üçüncü tertip - Yüzer liralık beşer hisse. 
Dördünci tertip - 1k yüz"r lirallk onar hisse. 

Beşinci maddenin bir.nci k smıoın yeni şck1i 

Madde S - Şirketin sermıyesi (500,000) beşyiiz b 'n Türk 
lirasından ibaret o lup beher b şer Türk lireaı 
kıymetınde (100.000) yüz bin bısseye mit,... 
lcaaimdır. 

ffısse senetleri berv~çb" ati tedip ve taks"m edilm Jtirı 
Birinci tert p - Beşer lirailk b.rer hisse. 
lk nci terf p - E lişer liralık o:ıar b sse. 
Oçüncü tertip - Y,üzer lirahk yirm ,er hisse, 
Dördü.ıcü tertb - Be,yüzer lira'ık yüz h sse. 

Çünkü ASPİRiN seneter
denberi her türlü soğulcal· 

gınlıklartna ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduOunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R i N in tesirinden 

emin olmak için lütf P.n @ mar· 

itasına dikkat ediniz. 

Aı"AB0.1..U --~----~~~~--~~~~~~~~--~~~~~--~~~~~--w-~1 ..... 2~~h_•_t __ _ 
jz-,;,i~ f~vazrm amiri .. g . ." ı/titt/""'ı fzmfr sici'Jj ticaret Akhisar icra meniurluğupdan: 

fzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. R.I. den: Mustafa H km t ve K mçıya 
1 - 3600 takım yazlık er.at elbiıeıi kapalı zarfl• eksiltmeye memurluğundan: borçlu Sıdıkanın Hasanhoca 

konmu...,•r. I mahallesinde Şark caddesinde 
'ili".. zmirde Peşte malcılar. b•atnda 237 b ı~ 

2 - Hepsinin biçilen 27000 lı'ra olup ilk te-iııat parası ....,,. UÇUK" metre murabbaı ar• ... 9 numarada ticaret ve komiı· 2025 liradır. sa üzerine mebıi sağı arabacı 
3 - İhalesi 11 Mart 938 Cuma aünü saat 11 dedir yonculuk :r,apan (Suphi Erkin Hasan solu yol arkası nalband 

• ve razil Atamao) şirket nin M f - 1 1 1 f 4 - Şartnamesi 1.35 kuru• kar• lı,,..nda:. M. M. V. sabn alma ush a önu yo i e çevr: i ev· 
.., ., a~ 31· 12·937 tar;hj ndeo itibaren k d d 

komisyonunda alınabilir. ani ö rt o a ve bir sofa tab· 
fesh ve tasfiyesine ve tüccar· · d 5 - Eksiltmeye airec.eklerin 2490 S'.'tytlı kanunu 2 ve 3 ncü tana mağaza ve için e tu · umba 
dan Kazım Tanerin tasf ye mc· b' h .. b" k madde erinde istenilen be gelerile birlıkto teminat ve ve ır c a ve ır m · tar av• 
muru tayine mütedair bf'yan· ı - ·1 1500 ı · k ~klif melitnp'annı ıliaJe otinündo en geç bir uat uyu muştemı ı a ıy• 

• .:- name ticaret kanunu hü.kümle- h ı· b b ev.eline kadar: M: Ml V. satın ıtlma omiıJOmına ver- meti mu ammene ı ir ap hane 
meleri. 22 27 4 9 568: rine göre sic.lin 2198 numara· bodeiinden 400 l rası borçluya 

sıoa lcayt vo teacil edıld ki ilin mesken bedeli olarak verilmek 
lzmir Lv. amir1it• Sat AL Ko. IU.: olunur. ·ı b" 
l - H~r l>ir metrea ne tahm n edilen 21i kur.ıat o en 10000 Jzmir S cili Ticaret Menaur- ıuretı e " ay m"iddetle açık 

ile 15000 metre kışlak elbiselill k11111&1 kapalı zarf.a luğu resmi mührü ve F. arhr.may1 çıkarı m ıştır. 1 ıalesi 
miioakaaaya ko!lmu•tur. 28/3/938 Pazartesi g~nü saat 

~ Tenik imnsı ıs · d ı k O 2 - ihalesi 14/3/938 Pazar.teli aünü saat ll dedir. to ıcra a yap ca tır. 
3 - ilk teminatı 3093 lira 75 kuruştur; 1: Bey,an1t.2111a gün işbu haneye ko nılan mu• 
4 - Eva"f ve tartname bed,,lı 207 kur:uı mukabilinde M. Bi11 taraftan Karantina tram- hammen kıymetin % 75 ini bul• 

M. V. aahn a'ma komi~onıından alın>I\ vay cad.deıı 6 S No. hanede dut" tak:lirde ihale edi ecektir. 
S.: - Ek1t.iltmeğe ır"rtceklerin 2.49,0: sayılı kanunwı 2 'le 3 cü mukim Supbi Erkin ile dij'er. 8Jlmazaa artırma on beş gün 

madde!erinde yazılı belgelerıle teminat ve teldıf mek· t raftan B rinci kordonda 396 daha uzuatılarak ikiac· artırma 
tuplarile birlikte ihale aaa~inden en : z b.,. saat ev.ol No. hanede mukim F.azıl Aa.. 12141938 Sala günü saat 15 te 
komisyona verme

1
eri. 23 28 4 9. 519 man aralannda aptda yazalı icra dairesinde yap lacakbr. 

Jznıır I.::.evazım amir.ıği Sat. Al. Ko. R ·. den: husus'arda mutabık kalmııla,... Yile muhammen kıymefn yüzde 
1 ~ OJO ili 250) adet portalif çadır kapalı zarfla eksiltme- d r. Şöyleki: 7 S iai bulmadığı takdirde 2280 

ye konmuşıw. Madde 1 - ile" taraf arasn• No. lu kanuna tevfik3ıı tecile 
2 - Tah nin edi 'en bedeli 18)50 lira alup ilk teminat pal'.asa da lzrnir üçüncü Noterlifinin tabi tutulacaktır. İşbu g1yri 

1406 ltr• 25 kuruştur. 10563 umum ve 41112 bu8UIİ menkul üzerinde bir bak ı ddi· 
3 - ihalesi 1/M.:art/938 SAh gijnü salt ti tedir. No.Ju ve ~O Ağustoa 1934 ta.. sanda bulunanlar v.arsa vesa ki 
4 - Eıes itmeye girece<lerin 2490 ıay h kan11nun 2 ve 3 üncü r ı bli mukav4lenamo ile te,kU resmiyelerile birlikte 20 gün 

maddelerinde iatonilen ' belgelerile ihale gün"i en geç bir edilmiş o lan Suphi Erkin ve içinde- icraya müracutları aksi 
ıaat eveline: kadar teminat ve teklıf Qlek.tuplliuaı M. M. Faz l At~man 11rketini şerikler- baldo b 1lde hakları tapu sicil• 
V. satın alma kom syonuna vermeleri. 31/12/937 tarihinde fesh ve< iti lioco sab.t o;madıkça paylaş• 

11 17 22 27 4S~ ta.sfıyeye lcarar W:rmiş' erdir. maya g_iremezler. Harcı dellft. 

Nihat Kar 
Mimar K'emalettin caddeli Akseki bankut karşısında N~ 35 

Garod O»ıulik Radyoları 
En tabii -.. en kolay kallaaıg en tık moble, en hassas aparey 

K a o r · fer 'f e s i s at t 
ED büyük man...eı.cıea itibar• bir aç odalı mera 

kadar bilbu.a: ı:.paıtmualal" içia kat kaloriierlori 

Cihet Antenleri 
Fenn:n en IOD bediy•i, pratik. kuvvetli v. emitı iletlw 

Neon tüpleri ila ı~ 
Matızalamuza v& müewaelerinize tüzellik verece1t b11 

1t)'Di zamanda size bilyük bifl" reJc. 
li.m vasıtu& da o:acaktır 

ilan 
iz.mir suları Tftrk Anonim şirk~ 
tinden: 
Şi lcetimiız biuodar1ar bey.eti umumiyesının senelik adi içti· 

maını 31 Mart 938 per~mbe günü saat lS de lzroirde Alıan· 
cakta 454 Na. lu moı kezi idare binasında yapacaktır. 

lçtimaa i•tirak etmek istiyen bisae ,.hiplerinin nizamname
mizin 27. nci madde.t veçhile içtima gününden 10 pıt evel 
biue ıeaetleriııi ti ketio hmirdeki merktzioe veya merke~ 
Brue&ile. de olan BruxseU. bankasına veya ıubelerine te•cf, 
etmeli d.r!oı. 

Konuşulacak işler 
1 - idare meclisi ve müııekıp rap,orlanaıa: okWtnH11 
2 - 31 Kanunuevvel 19-37 tar hli b linç~ &car ve zarar 
he•bıle mevcudat deftoıioin tetkik: ve. l.ab-.iü, kir tewzıiae 
aıt teki f:. 
3' - idare meclili ualarile mürakıbua ibraıı 
4 - idare mcclia azalannın intihabı, azalar hakkı buzuıu· 

nun tayini, media idare u.altfma .ntibap ediiea Ol. Kimranuı 
tay~ninin tasdiki. 
S - Mürak p ntib~ w. ücretinia ta.~oi. 

2 - Akitler tüccardan Ba,. ıiyesi alan& 8't satış p~şindır. 
Ka~ m Taneri müt.terekea ta~ Alıcıların müza.y ::dey.e iştir.ak 
fay~ memuru tayia etmişlerdir. için. bedeli muhaıumenin yüzde 

hbu mukavelename bir n~ 1,5 n'sb.atfode P-'Y akçesi vey• 
ha olara tanzim vo no~orce teminat mekt.ıbu ibraz etmeleri 
tasdilc ettirilerelc tufiye me- şarttır. Artırma 5/3/938 tarihin• 
mum Bay Kizua T•eı• tewdt den itıbaren ahc lara açıkbr. 
edilm.ştir. Talip olaoların icraya müraca· 

imzalan. atları ilan olunur. 623 

Geıael •yr. 2577 Özel uy1!3l19 : .. 
J~ 91'21938 tarihiı feeJı fi,.., Taksi 

ket mukaveleoamesi altındak 

;mzılann zat ve hüvyotleri Basmane 
daiıec:• marm ve dairemiEde 
meYCUt • rkülere müıı.·cı-. 
lmıirde kin ( Supbi Erkin Telefon 
ve Fazıl Ataman ) unvanlı 
lcollektif şir.lceti şerıklmnden 
Faztl Ataman ile SUpb· Erlti· 
nio olup münderecatıoı ayotn 
ve tamamea kabWden aonraı 
buzarumda bizzat uzettikler:ini 
tasdılc ederim. Binı dolcm yü&: 
otuz- aekir yıb şubM" ayının do· 
kuzuncıu ça11amba güm"h9/2/.938 

T. C. İzmir, ikinci Noteri r.Uf. 

mi mübı:ü v· E.Eren~ İmzH 
Genel ıayı; 2901 Oıel .. ,ı:3/12 

işbu mukavele mretinin da· 
irıemiz dosyamnda saldı 9/2/938-
ve 25'37 genel u~ı alına uy
guıı Öldıığu. tudik-bluadı. Bin 
dokuz yüz otuz ıekiz yıla şulMtJ 
arının oa dokumncu cumart.i: 
gün& 1911.1938 

T. €. 1zm r. ikinci noteri re ... 
mi lllÜbrü vo E. Eı:enerı imZ<J I& 

30 kurutluk damı• pul1t 
20 kwutluk harç- pulu 
10 kurutlulc: tayyare p11l11; 

3353 
Gece iÜn düz biıı telefoDla 

derhal omri nize 

: .. 
AkfıiSar bele-

diyesinden: 

6 - 'il cal:e. kanunu" 323 iincü maddesine trnika11 iUro 
~UlllllllllllllllllnllJllJlllllllUJllllllJllDDllllllllllllllllll:lllllllllllllllllllllllltnlllDlft meclisi aı.alarına llendı veya w.hıı abu namına bizzat ve b~ - A !! v.1tsıt" ~ rlce•le mtteıntt'le yaprnata Sl'lih"~,.t v.e·ilmelıİ.. 

İftalt ildcma 
lüzum kalmadı! 

Stbhatinizi leorumalc, hayab
nızın 11lttnt1lanm atma\; ye
mefınizi iıtahla, leızetle yemek; 
kuvvet ve kudret ıabibi olmak 
ve i>ilbana keyf ve neş' e ile 
bir bayram geçirmek istiyorsa
nız Kabadaya fiabrilcaaının iiay
ram şerefine, en iyi, en 8tbbi 
anason ve- en mugaddi ve ne-

Y. rmi ıekiz bin üç yüz on 

dokuz lira ke~ifli şchriu elek· 

trik ŞQboke işleri 15 Şubat 938 
tarihinden itibar~n bir ay müdo 

dletle ICapıh zarf usulile eksilt

meye çıkarılmıştır. Keşif ve 

prtoame ile icabeden proje ve 

resimler 150 kuruş mu' abilinde 

verilir. Elcaiitme 17 Mart 938 
Pc,.embe günü saat 14 de AJo. 
b 'sar belediyes:nde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat m ~tarı 2123 
lira 9.2 kuru$tur. Teklif mcJc. 

tup. arı en nihayet 17 Mart 938 

Peuembe günü saat 13 e kadar 

loabul edilcceğ.t ılaıı olun ur. 

~-~ K 1R1 L ~ı Z ~=· A nısar ı ctı m·uıu.u.ıgundacı: liLe ıcrada ycptac .. kt.r. Hu 
Akh" ıar. tütüncüler ba kaıına artırmada muhammen kıymetine 

==-
§==HAKi• Ki"' -==~=-= borçlu Merm~reden Berber zado Öa<ılm;ıka,ı n her.- kaça ç ka"1a 

Mu talanın Akb sar Tütüncüler kat'i ibalo., y,ap ·lac,ıkt1r. Harca 
_ Ban kasma ait lO) adet bir•ncı del il iyesi a'aoa aittir. S.ltt• po.· 

-=§ TERMo~= ihraç beheri 20 Jıra kıymeti iti· ıind!r. Tarp:enft mezkQr pnr = bar sinde 104 adet ikinci ihraç l r.d · • ti ilin 
~=- ~ ==~ beheri be• l ı r!l kıymeti itibari· :un:r~craya muracaa an 

ıindc: 2S20 ira kıymetinde his· -
= = se s~net erin ı n temettüıerile b r· 
~ Ç e ş i t 1 e r i G e l d i ! hkte açık artı rn, ile sattımasr 
e - na kuar veril miıtir. 
§Zarif, Fevkaldde Saglam ve çok u:uzdur ~ BJ h ~ se senetleri 28/3/938 
= = P .. nrtc9i günii saat 15:dc Ak· 

~_-: Şifa Eczanesinin ;= ~~~ac,İ;~~ 1:i:ues~~!: ~~~:~~:r~: 
nİıl kıymeti itibariainin yüzde 

E Ç • • l = 75 ini b·ılınadığı takdir<ie arbr· 

!- ok zengıo çeşıt erini görünüz ;; ma 15 gün uzata~•rak ikioci ar· 

.11111111111 UJlllllllllllllılllllllllJlllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllUlUlllllllllllJlllJllllUl~ tır oıası 12141938 Salı günü saat 

DOKTOR 
M. Şzvki U Jur 

DahUT hastahktar 
mutahassısı 

lkin~Öeyler sokak No. 82 
Telefoa N.). 3 86 

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

fis üzümlerim"zdeıı çılcardı~ı: 

KABADAYI 

Kordon 
Yüksel 
Rakılarından a1magı unutma

yınız. Bunlar gıda, şif.ı ve .se.a 
kaynağıd r ... 

18 23 28 s .. 
Konak-taksi 

Telefon 

3456 
tOKS • UCUZ • SERi 

O.omobillerim z g c ve gün
düz ~mrın iz e haz rdır. 

beyan :ıwm~ 

Müessesat ve otel er için po
lıs bcyannlme def erı erı M r fet-
ma tbn s nda s l m .ıoır. 



· daiall a.aedmeoindeo: 
G~araburun ~lL illt!&'a ı iti• P2 Şubat 938 tari

lainde elaJlıude ..._. ~IWiJ mıelft.pları ..... nokiaanlİI* 
.,, .......... ,. .. rwı* hsusat cftt:ıeli!ıA • 

~liııl- _____ .._ vmil~ 

a•tmexe koııula11 iı ' c;;llabçe - Karaburun yolunun 

&tif beall 
Lıtme 

0*"'7 - 2+33& ve 8+.025. • 
2t+986 kilmıerreAr· •asuMI ' 
ymt< ıoıe it 46 arenlez ve 
1 ,...ıoo kilometr.deki 2X 10 
a•~• bubıaa bli.ik11ow• 
klpirlsünün yapıtiara. 

ı (l'tlll5S) lira (2~ iüraŞur. 
: 7 rt 938 tarih ne- raıt1•yan 

Pı.mıtesi günü saat 11 • &.av 
iU 6imi encümeninde kapalı 
zarf awlu ile yapılacaktır. 

r Eis•ıı ..,....-_ ..-.,,,. 
p • ....... ill•a-1 
fa7

1

11 Hi, "-f - .. sasf ...+ 
n._ ve projeleri lzmir·Allkara• 
ls11 1 nafi• ailıiirlüalei 

ı• 
Jl.ilimeye rirebilmek için ' l•klileria 72S3 lira muvakkat 

t•inat ıeı meli ..,.. ~ \lelai
ı.Ddea alınmıı mjteahbitl k ve
liliuılle ticaret odası ve1·1cuım
t .. if mektupları iJa. Wrlike yu-
lilnda üçüncü macllecle yealt 
.. ttan bir aaat evelinet liad_. 
il• r villtı daimt' encll'tneni bat
C'aalıtına teılim ederek makbuz 
al•lan lizımdır. . 
Posıtada olan geçi lemeler kabul 
edi meı. 18 27 518 

ILDIZ 
~ clldıleri ve 

ıaplıala~ atölyesi 
Plll'İlr l.ontlrf, Vi,.ana mo 

"""'""" Jfl1J-I modella. 
. , ... ,. .. atbii edilirt 

ettıielidiır. 

M. Eiiman oe 
Saime Ôz,.ar!n 

laril ikiı Alcademilindea 
Diplomah 

HiJlldmel catltldıl 
mlı ıo • 2& 

IZM ,..,.,., ..... 

ensuca 
·rı. 

aılkapınar Kumaş Fabrikası 
T......_ mevlim ct.layuile ,_, tıkaNıta kum.._ 

ğ~am, aırif ve ucuzdur 
Jçbrdıim z elb aeler için &o dumiu ili flltcllt ttdiai 

SATIŞ YERLE 
s .... .,. ... 

._AH 

ANıii~ t 1 

Frat~Ui pttco 
V apu• Acenta 

ROY AL NtEJtl AND.AIS 
KtmP·,,. . ....., .. 

,.. Ttt~f.!r .. ·npllru 2T 
""P" Fl p A E ( iotru 

Al>nEID- ~ERDAB 
• E~ lm•ları iç· 
yülC •'acalChr. 

"HERMES,, vapmu 3 Mcrtta 
r, P' BllRCAS. YAlılffA "Uet 

KOSTENCE i~in yük alacaktır. 
..YARS... v~ 7 Martıt 

bf'if'enmeltte olup lttitl'!ltr>'ml: 
AMS'IERD.W. wı l:IAMBURG 
... nlerı içili yül llfbltır. 

!VENSKA CQIENT 
LINl!N 

.. FINN,.. ·~,. il Şuha"la 
• aorı."lllD\M.. HAii· 

BURG, GDYNIA, DANZIG, 
UANIMARKA lim•ları BAL-
nlt ve NOltVEÇJimı afur iç.a ....... 

•·GOTLAND,, motör:i 1 M rt· 
ta- .. elı&.tt•elıb oı.R.O'I:ı:E& 
DAM, HAMEURG, GDYNIA, 
DANZIG. Ot NIMARKA ve 
NO~Vi~ linwılan için ya 
a~calttm 

" GUNM>RG ,. mot&ü 14 
Mtwtt. ._.,e._.lcte crNp RaJ". 
t!RDAM, HAMBURG, GDY. 
~ DANZ,G, DANiMARKA 
98 BALTIK limanları içıa 7ülc 
alacaktır. . 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"Al..BA JULIA., Yl~ru 7 
pip MALTA, CENOVA ve 
MW Y.A limanlan için Jiik 
ve ,elk h68I.. eder. 
ZEGl;\IK'A. PflUKA S. A. uuCHtsr-. llftatörii ı.s 

Martta hlıllenmekt ~AN· 
ftRs. GDYNIA. ve ~ 
........ için yük alacatıtar. 

• laareket ~n..
delitiM'Jlliiıj._.. 

--~-•-.il ... bul etmp. • 

Ellf'IL lWIYEd 
SOSWiL MECMUA 

rmı, ila netri,.a va diioya 
edebİJl .. lD Clli güzel ..... 
lar:n n•e•r. 
~ .. ~ .. bi~teflUk 

babası KOLTOR ü tak.pten ........ 
11~ abe,. bid'elf "Z40 

altı ag.lti.ı 130 dan ..,,,.,., 
Otr k11tt1ttrır: 

A*es: mir KUltUrJ 
mecmuası 

DEUTSCHE LE .. 
A E.tı IE 
G.. la 

"·-rFUTSCHE lEVANT!-
lll\IE,.. A..G.. W.MBURQ. 

ATLAS LEVANTE UNIE A.G. 
EREMEN 

••ACHAIA.. ftpt1111 28 Şı
beliten:yor. ROTl'FRDAM 

Hi\NldURG va BRltAEN için ,. .,, ....... 
··cAVALI~ •• y-.pmu 5 Mıtt

ta belden yor, ROT fERDAM, 
ve HAMBURG limanlar·nclıan 
)'Ü< ç·k ""acaktır. 

.,LARISSA,, vap•ır ' 15 t.llrt· 
ta bekleTtiyo, ROTTERDAM. 
HAMBURG ve BREMEN içia 
yülc alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT· 

JlllnWG 
1'GLUCK9M!Jlkj,, vapu 8 

Martta be lcleniyor. ROTER· 
DAM. HAMBURG ve BREMEN 
için yük alacalctır • 

0 NORBURG,t vapuru 23 
M•rtta bekleniyor, ROT'ER· 
DAM, HAMBURG " Bk& 
MEN için vü lmr • 

• 

F.PPE 

mot&tl 15 
ellıl._ ISKEN8E· 

• NOR\l:Ç ......... ,. .. 

•CEGED" mot&G 1 S Martta 
h iyoı, BUDAPEŞTE. \il. 
YANA ve BRATISLAVA Ji. 
mania ı · ~ alacaktır. 
lQIAIS01' RREN UNES 

Ul!IPOOL 
MINClllOIE, vapura 27 Ş... 

batta beldenıyor. BURGAS. 
VARNA, KôSTENCE ve GA· 
JA..Z 5' A yük 8l11Qlctır. 
AllER1t'A1' ~RT UNES 
"ijE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
·~~~,... .,.,. 4 Martts 

RK İçİD ylk 
alacalcbr. 

Vapurların hareket ~ 
......... .ai ... le. 

&erden •ceata aıeauliyet bbuA 
etmez. 

D.ı.a fı• talaillt almak için 
8Ma kor W! F. HENRY 
~AN DER ZEE & Co. ~ V. 
upur acentaııtma mürac:W 
u.a.aıeai rica olunur. 

ı.w-. ~ 2'mJ™-

E 
L.ao. .... i No. • flttw llepoaı• 

-r.t. 
:ttı. lllah ... ,...... Dıı:rı a ı•nt• •e.t flJI' ~ 

..&. s.ıııvı... • • ı n , 
ltabatı yukanda yazıla gayri menkul 3·3· 1938 Perşembe giinii 

.- onbirde peşin veya sekiz tıkıitle satılacaktır. 
•teldi olanların gösterilen güa va: bizalanada J•ll 

dlepez"to akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve 
ymlaranda nüfus tezkerelerıle birer fotoğraf getirmeleri. 

ll 2IJ 46S 

Kınık belediye riyasetinden: 
1 - BaJe•flDl·Jlee- yapttallwt kararlqhrılan elelctrilc teıi· 

sata gerek kapalı zarf ve gerekse pazarlık ıuretile iki 
defa ilin ettirilditi halde keıif bedelinin kifayetsizli· 
t"nden dolayw talip bulunmadıtından beled're meclili-
ain- Şehat 931 ._.._. ... ct9 zam 
edilerf'k bütün teai• msw. ti .. st•u ..... ,br . 

2 - hJ ıır.... ~,.-.. at e tlktM Nli•.r... 
3 - Eksiıtme: Kapılı zarf usuliledir. 
-4 - Eksiltme müddeti: 16 Şubat 938 tarihinden 3 Mart 

938 tarih ne kadar tS gündür. 
"5 - ihale Mattın ; ncü Kiinüne müsadif ferşembe ı&rıi 

saat t«S &uçukta 16ml beltcll,estachr enca'meır 18aza
run dad r. 

t - ihale: 2490 sayılı ıibrma, ekıiltide, ihale kanun•• 
hüküm ve kaideterine göre yapllacaktır. 

"J - iı 6 ı tar .._ 2779' lfla 34'" ltu•llı• 

g.. _ "··· .. ıhhı•• ™ ... la .............. 
f"- "reııAt n ıellt 1'\fta ed!&tbıce Dlll18dt!W pröf& pm. 

ıartnamelİ fenni mukavelenanae w velcilt';fjli 1ua.Ju&. ill
f razivesi nuan dıklcate -*••ak kaydiledh\ 

- Pliulann tedariki: Ebiltae .-ınameti, '8rtnamei fenni 
ve buna mütedair evralır il.r ltM m·' •bilinde ICuulr. 
lediyHinden alınabilir. X 26 27 1 S9Q 

1'a 
Jıulı 
clürr 
liini 
para 

hisarJar toto 
den: 

'':tımıA- -t on dörttedir. 
_..ameaiai Alsıncaktaki 

·---n ve adı geçen ıia 
20 24 17 3 

temi ota.. 4D il •-• 
mezklr ala* ..... 14'ct. --...-.. ........ ıtt 
dileri_. 2a RO. li 
veaai 

Denizllani 
8hıdenı 
O... b" t..- a· •arma padı. taft..._ .... ,_,ş.rtana. 

ötrenmek ve fiat teklifinde bulu...k illi• ea: · eoe M-· 
bD hiliMi ..... lcldın itl-.t~ ......... Ha ol~. 

24 27 588 
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Pastil Pektoral Doktor Şahap GöğsiJ yumaşattr, balgam söktüriir, öksürağü 
söktürür, tesirli bir ÔKSüRüK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

l\luledil fiatJe 

Sözverilen gonde 

,.~----------.---__.,.Makine tamir ha· 
eainde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demirciler 

No. 16 - 18 

• '"; • .r·- . J ~ ".. • • Telefon: 3993 
, 11' • . •. . . •• . • : • ı· . .•. . . . .. " 

Sep .. olin 

DIŞ 

macununa 
:::ı:x:> 

Mailalc 

laıllanuu~ 

Toptan 
aatış yeri 

Peıtemol cı larda 

L ütfi Krom 
Ecza deposu 

EN MÜKEMMEL OiŞ MAC.UNUOUR · 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En m~hur fabrikaların fototraf makineleri, film, cam, lcitıt. 
kart ve bilumum fototrafç1hkta müstamel eczalar, fotoğraf al.it 

ve edevab, toot ve aebpal&t. 

Fotofrafçılıfa müteallik her nevi malzeme 
"le'f ki oktıyacak resim ve •trandiımaalar, tenedat ve evru 

iatınaahlan ve kopyalan kemali dıkkatlo yapılır. 

AMATÖR iSLER/ 
Developman, kopya ve ber nevi atraodismaa ıürat ve nefa· 

aetle yapılır. 
lZMlR: Emirlerıade çarıısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, ) 
Telefon: '. 675 Telsrraf· Rüstem lzmir -Harat;(iı kardeşler 

mobily 
gaza.lan emrinize d 

MERKEZ ŞUBE 
lZMlR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kend 
halıne göre temız b r eve, mısalırlerıni kabul edecek bir salon a 
ra hat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. lyi bir mobilya içinde kendı nızi 
v ıulenızı muhi te daha iyı tanıtabıhrsiniz. Evioizıo cşyaw hayau· 

zın ctıketı olduğunu unutmaymı:ı. 

M emuı l ta 1 O tak:.itte veresiye muama· 
le ~ i )'apılır. 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi N üzheı Çan çar 

Mücellit 
Ali Rıza 

'.' 

En temiz •o on zarif itleri 
aiiratle yapar. 

B:r kere müracaat 
ed:niz. 

Yeni Kavaflar 

çarş .. sı No. 34 

• Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler tokak No. ~ 

T elefoa: 305.S 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türl'/J idrar, Aan, 
balgam oe saire ta it. 

lilleri .vapılır 
'1.Clracaaı yeri: 
_ . ik.lııcibeyler ankak 

Telefon 3869 

ı·-~--~-------· Birinci Sınıf Mut4Abau .. 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oflm 

Cilt ve T enasOI hasta•ı!<· 
ları ve elektrik tedavi .. 

lzmir • Birinci beyler aokaia 
E.ilıamra Sinemuı arkaaaada 

T .-le'on : 3479 

Göz Hekimi 
Mitat Oral 

Adıu: Beyler Numaca ... 
katı No. 2J 

Kabul ıaatleri: Otleden evel 
ıaat 10-l:l ötleden IOIU'a 

15,30. 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 

cvrole Otomobiller· 
Kuv,,,.eti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek parçaUar mevcuddU:r 

Üldsmobil otomobilleri de her türlü evsafı haiz, sağl.ım. 
elverişli, ~ozel ve lük~ makinelerdit 

lzmir ve bölgesi bayii : 04 Kutay 
Birinci kordon telef on 2704 


