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lletinci büyük ve tarihi i~tima devresinin ilk toplanbs1n1 yapb. Kamal Atatürk haz1r 
bulunan 386 say YID ittifakile reisicümhur se~ilerek and i~tli. Kurultay ba1kanl1iJna 

Bay AptiilhaHk Rende se~iildi. General ismet inönü yeni kabineyi te1kil etti 
---- - - -- ~~ ---- --·---

Ankara, 1 (A.A) - Betin
ti Büyük Millet Meclisi bu
llln büyük merasimle ilk 
~. devresinin birinci top
a..ibsam yapm11 ve Cumhur 
leislijine Kamil Atatürkii 
·~~mittir. 

kadm !aylavlann da ilk 
olarak i§tirak etmekte ol
dnklar1 bu toplanb Millet 
~eclisinin favkalide günle
l'ilae mahsus bir hava i~inde 
le~mit ve tam bei saat sur
lilltittür. Dinleyicilere mahsus 
~lardan ayn olarak top-
1-nb salonunun bir par~as1n
dt bu tarihi toplanbda bu
lllnmak istiyenlere aynlmq 
01111u1na aaj'men, bir~ok 
dinteyifer yer bulamamitlar
dar. Ve meclisin a~dttm• ve 

Kurultay bqkan1 
Bay Abtülhalik Rende 

'-tlavlann ant i~itini ve niha
tet reisicumhur intihabm1 
'Y•kta ve koridorlarka takip 
~tlllek mecburiyetinde kal· 
"'11lard1r. 
• Batkanbk kürsüsünün sa
tlPda aynlmit olan k1B1mda 
4' vekiletlea erkän• ver al
~tlard1r. Büyük ve orta el
~er~e el~ilikler erkän1 ken
ila tnne mabsus localarda 

llr bulunuyorlerd1. 
~Saat 14 de dogru bemen 

tln saylavlar yerlerini al
~tlarda. Büyiik miilet Mecli
•111· •n ~ab11 altmda ilk ola-
~ )'er al1klar1 bu toplanb
~- kad1n saylavlar1n hepsi 
;'1~1 a~1k olarak ittirak 
~ lll1f1er ve bir ~oklan siyab 
~tnm tayör geymi1ler v01 
;•t baglamitlardar. 

._ llln saat 14 te Trabzon 
1-~Vl bay Hasan Saka bi
li.· t ktirsllaiine gelerek mec 
~~· en yqh izas1 bnlunan 
~~m saylavi bay Necib 
~ llQ Y az1ks1z1n ba1kanhgan 
lc&ti •.~ilacagan1 söylemit ve 
~ Plik itini görecek olan 
li , len~ saylavlann isimleri-
lli bild' · t• B -tiaa lnDlf Ir. UDUD uze-

.... e bay Necib As1m mecli
~kilrekli alk1,Iar1 ara11nda 
'lt •nbk makam10a ge~mit 
lba. fll sözlerile toplanby1 a~ 
~ta„. 

1'e~nci Büyük Millet Mec-

liaini ea ya1h arkada11n1z • Mebrure Günen~ ve azhklara ve alk11lar aras1nda batkan- • dirmek üzere toplanbya fss1- • S1k s1k alk1,Ianan ve ya,a 
olarak ben oluyorum. Bilyftk mensup Türkler bu intibap hk yerine ge~erek §U sözler- le vermistir. sesleriyle kar11lanan nutkun-
ulualana tarihlerinde birer dairesine mensup saylavlard1r. le tetekkürde bulunmuftur : Bu se~im neticesi arzedil- dan sonra, Atatürk bqkan-
albn denim vard1r. Büy&k Bundan sonra yapdan se- Beni batkanhga se~mek dikten sonra Atatürk Büyük hk yerinden ayr1bb salondan 
Ttlrk ulaauaun albn devri- Millet Mecli.sine gelerek say- ~1karken sa lavlarm ve din-
mini Atatlrk kunnuttur. Türk Iavlarm ve hazir bulunanla- leyicilerin yüksek saygi ve 
dilli ve tek imanb olan ulu- nn ~ok heyecanh ve dakika- baghhklarmm co1kun bir 
sumuz ger~ekten cumhu- Jarca süren alk11lar1 arasmda ifadesi olan heyecanh teza-
riyetle altm devrimine gir- batkanhk yerine ge~erek hürleri i1e ugu lanm1§br. 
mittir ve onu Y&flYOr. Tarihe apg1daki nutuklarila and Kamäl Atatürk nutkundan 
göre yeni bathyan bu dev- i~mi§lerdir: sonra 15 dakika istirahat 
rim batfangicindaki haza 
göre Türke Türk ulusunu 
kisa bir zamanda bütün ulus
larm üstünde bir ürüne gö
türecegine büyük inac1m1z 
vardar. 

Bu sözlerden sonra Bay 
Necip As1m yaz1ks1z saylav
lar1 and i~mege ~ag1rm1t ve 
alfabe s1rasile intihap daire
lerinin isimleri okonmu§tur. 
Ilk okunan intihap dairesi 
Afyon olmut ve Ali <;etin- Önder Kamil Atatürk Meclis kiiTsüsünde 

kaya ilk olarak and i~mi1tir. simde <;ankir1 saylav1 Aptül-
Ve gene Bilyüy Millet Mec- halik Rende Büyük Millet 
lisinde ilk olarak and Bayan Meclisi Batkanhgma se~ilmit 
maes s~ss 

Sar dün resmen Almanyaya 
teslim edildi 

----- ..000„ -----

Bay Hitler bu n1ünasebetle Sarbrukene: 
gelerek n1iihin1 bir nutuk söyledi 

Sarbruken, 1 (A.A) - Bay 
Hitler Sarm Almanyaya ilba
k1 tenliklerinde bulunmak 
üzere buraya gelmittir. Bay 
~loisi sabahleyin Sar idare-

ziyade kolaybkla ortadan kal' 
danlmasma yarayacag101 söy 
lemittir, 

Bay Hitler sözüne devamla 

sini Alman hükiimetine res
men devretmittir. Büyük 
halk kitleleri sokaklar1 do
latmakta 1enlikler yap1lmak
tad1r. 

Sarbruk, 1 (A.A) - Saat 
14,30 danberi 100,000 kiti 
Belediye da iresinde bulunan 
Bay Hitlerin önünden ge~-

mittir. 
Sarbruk 1 (A.A) - Sann 

kurtulu1u münasebetile yap1-
lau tenlikler arasanda bugün 
bay Hitler tarafmdan pek 
mühim bir nutuk irad edil- • 
mittir. Bay Hitler nutkunda 
Sarhlara sadakatlanndan do-
lay1 te1ekkür ettikten sonra 
bugünün bütiin Avrupa i~in 
~ok m01s'ud bir gün oldugu
nu ~r.nkü Sann AID" ; a;a 
dönmesinin iki komü':.I ?:1illet 
arasmdaki mütküllerin daha 

~·11 

~' 

~ 

. 

demi§tir ki: 
Bu adiläne bareket saye

sinde Almanya ile Fransa 
arasmdaki münasebetlerin 
kat'i snrette seläb bulacacm1 
ümid ederiz. 

,.„.,, 
1.:.'t11 "=' ..... 

, 

suretile gösterilen itimaddan 
dolay1 hepinize te1ekkür ede 
rim. Bu vazifeyi yaprken ~ok 
k1ymetli yard1mlar1n1zi ben
den esirgememenizi bilhassa 
dilerim. 

Müteak1ben ratkan vekil
likleri ile idare amirliklerine 
ve kitipliklerin se~imi yap1-
larak, ba1kan yekililiklerine 
Hasan Saka ( Trabzon ) Nu 
ri Conger, ( Gazianteb ) 
T evfik Fikret Siläy, idare 
amirliklerine Halid Bayak, 
( Bayazad) lrfan Ferid, (Mar 
din ) Mehmed Ali,( <;orum) 
kätipliklere de Ali Muzaffer 
( Konya ) Ali R1za, (<;oruh) 
.hdrid Celal, ( lcel) Haydar 
Rüttü, Na1it Ulug, Kütah
ya ) Sabiha Gög~el ( Bah
kesir ) se~ilmitlerdir. Bayan 
Sabiba bu suretle büyük mil 
let meclisinin riyaset diva
mna giren ilk kad10 saylav 
olmuttur. 
Riyaset divan1n10 bu suratle 
tesekkülden sonra riyaseti
eumhur se~imine ge~ilmittir. 
Y apilan 1e~im neticesinde 
batkan bay Aptülhalik Ren
de Kamäl Atatürkün mevcut 
386 saylavm ittfakile cumhur 
reisligine se~ildigini bildirmit 
ve hu sürekli alk11larla kar-
1ilanm1tbr. 

Batkan bunun üzerine ne
ticeyi Kamäl Atatürke bil-„ .... ,, 
~I ·~· IWll 

italya ~a~1istana bir tabur asker daha gön
derdl. Italya sava1a haz1r olmal1 imi§! •• 

Roma l ( A A ) - Müs- 1 mesine ragmen mütemadiyen J ltalyanm herteye hazir ol-
temlekit büt~e komisyonu, s1n1r badiseleri \:•kanyorlar. mas1 liz1mgeldigi neiicesine 
meclise italyau Habetistan Adis Ababanm menfi surette ! varmaktadar. 
münasebatlar1 hakkmda bir harekette devam1 bu bususta Mesina l (A.A) - ltalya-
rapor vermittir. Bu raporda bir neticeye var1lmasma mani mn 3 cü piyade alayinm bir 
deniliyor ki olmu1tu. Ual hadisesinden taburu $arki Afrikaya dogru 

Habet ~eteleri ltalyan ta- sonra Habe1 hükiimeti bi~bir buradan hareket etmi1 ve 
raf1ndan 1934 Agustosta tarziye vermemittir. askerler vapura binerken te-
s1mnn tahdidinin kabul edil- Rapor bu sebebten dolay1 zabürat yap1lm11br . 

• 

Kamutaym saym üyeleri, 
Kamutayce ben bu se~im 

devresi i~inde Cumhurluk 
ba,kanbgma sekmek yöniJe 
yüksek Türk ulusu adma 
göstermit oldugunuz büyük 
güvenden dolayi egilerek 
hepinize saygilanm1 sonanm. 

Reisicumhur s1fatile Cum
huriyetin kanunlanna ve hä
kimiyeti Milliye esaslar1na 
riayet r ve bunlan mildafaa 
tursai, Tilrk devletine tevec
cüh edecek her tehlikeyi ke 
meli tiddetle men, Türkiye
nin f&D ve 1erefini vikaye ve 
illye ve deruhde ettigim va
zifenin icababna haar nef
setmekten ayralmiyacaguna 
namusum üzeriqe söz veri-. 
nm. 

Bayanlar Baylar, 
Bu i~tigim atla üzerime 

aldigam onurlu ödevin kutlu 
oldugu kadar agir da bulun
dugunu pek iyi anbyorum. 
Buna benim özel gücüm an
cek sizin se~kin arkadatla
nm1n aynlmaz birligi ve ara
s1z yard1m1 ile yetebilir. Bu 
degerli güvencin benden 
esirgenmiyecegine inanamn 
büyüktür. Arkadatlaram, ki
timizden ~ekilirken ba1lad1-

edilmek üzere celseye niha
yet verilmi1tir. 

lkinci celse a~1ld1g1 zaman 
bqkan Abdülhalik Rende 
Cumhur riyasetinden gelmit 
olan tezkerelin okunacaguu 
bildirmis, a,ag.daki tezkere
ler okuumu1tur: 
Büyük Millet Meclisi yük

sek riyasetine, yeni se~im 

Y edi Kabineyi tqkil eden 
General lsmet lnönil 

dolayisile icra vekilleri hey
eti istifa etmif tir, Y eni hey· 
etin Malatya saylrvi lsmet 
anönü tarafandan tetkili ten
sip olunmu~tur. Yeni beyetiu 
te1ekkülüne kadar istifa eden 
icra vekilleri heyetinin ifayi 
vazifeye devam edecegini 
arzedenm. 

gi01z önemli yurt ve ulus it· Reisicumbur 
lerinde sieler i~in verimli Kamäl Atatürk 
mutlu ~allfmalar dilerimi. [ Sonu 4 üncüde ] „ . ......_. •. ..........._.. ...... ,_ ......... ,,„ ____ _ 

Görenler Söylesin! 
/'# 

1 

- Neden bu kadar ~ok 1 boyan1yorsun? 
- Sinema y1ld1zlanna benzemege karar verdim? 
- Buna nas1l muvaffak olacaksan? 
- <;ok basit: Methur sinema ydd1zlanmn kulland1klan 

" kll'IDIZl " hj1 elime ge~irdim . . . 



Sahife 2 

Zckiyc 
(Kendikendine) 

Merdane veda bu ise ä§1-
kanesini Allah kimseye gös
termesin. 

islam 
- Gayret„. biraz gayret 

edclim... Seni Hüdanm bir
Iigine emanet ettim„. Vata-

mna duay1 unutma! i§te.„ 

i§te.„ ben gidiyorum„. ben 
gidiyorum ... 

(~iddet ve tehalükle) 

Gidiyorum„. gidiyorum„. 
Ya§asm vatan. 

(Zekiye oturdugu yere y1-
k1hr isläm ~1kar) 

Ü<;üncii n1cclis 
Zckiye 

(Bir iki dakika o halde 
kald1ktan sonra odanm he1 
tarafma göz gezdirerek) 

- ttk1bet gitti... Yoksa 
rüya m1 idi? Ah„. Sevinccek 
bir §CY olayd1 belki rüye 
~1kard1. Beni de kendi gibi 
tahammülü • zanneder degil 
mi? Gösterdigim gayrete 

inamr öyle m1? Ah gönlüm
de ne ate§ler yamyor? Cige
rime ne ha~erler uruluyorl 

Gönlümden ne zehirler ak1-
yorl Bilseydi belki beni böy
lc b1rakacagma ac1r da öl
dürür öyle giderdi... 

Bayirnl Sen beni vatamn 
i~in terkettin. Ben seni ki

min i~in terkedeyim? Benin 
vatamm da sen idin. T opu 
iki kerecik görmek nasip 
oldu. Gördügum vakitJerin 
däkikalan keri dönebilse ye
rine olanca ömrümü feda 
ederim! ~imdi gözümün önün„ 
de idi. Kaybettim. Sesimi 
i~itecek.„ sanki gönlümün 
eli var„. pe~esini abyor da 
bogaz1m1 s1k1yor, nefesime 
yol vermiyor!. Hälä kO§§am 
arkasmdan yeti§ecegiru! Scn
ki gönlümün zinc1n var„. 
Vücudumu sar1yor da takti
m1 kesiyor, ayaklar1m1 birbi
rine dola§tmyor? 

~ 

Makedonfa 
komitasi 

Art1kJanndan oln1as1n? 
Sofya - „Eski Zagradan 

telefonland1gma göre, me§
hur :avcilardan Kaorinof ile 
Demir oglu' AJeksandro köyü 
civarmdaki gölde ~ok ördek 
ler oldugunu ögremni§ ve 
vakit kaybetmeden köy gö
lünün ba§mdaki gömeye git
mi§lerd1. 

Gömeye girecekleri esna
da önlerine iki sil ähh ve 
maskeli adam ~1km1§hr; 

- D.tvrann tym v~ e\leri
nizi kaldmn ! 

• • 

Emrini vermesi üzerine av
c1lar bu emre itaat ctmedik

lerinden maskeliler aveilara 
ates etmi§ ve birini yarala-
·~u§lar ve ka~mt§lard1r. Ka
varniyof yarah arkada§l De
mir ogluou yüklenerek kara
kola getirmi~tir. 

HaJkm Sesi - Acaba rnas
keJi Makedonya 1htiläl komi
tas1 efradmda m1, yoksa De
miroglunu tuzaga dü§ürmek 
i~in bu da kurulmu§ bir plän 
m1? 

Hieran„. hieran.„ yine ay
nhk„. yine ~yr1hk Ah, sanki 
nefes mi al1yorum? Cammm 
bir pai~as1 kopuyor yere dö
külüyor. 

(Biraz dü§ündükten sonra) 
Ni~in ölümü bekliyeyim du
rayim? Zab her nefeste bü
tün ömrüm gidiyor. Zati ben 
bu hal ile ü~ gün 1f a§amam. 

Bu gün ölüv.erirseru ne 
olur? Göulümün yar.alamna- .... 
d1k neresi kald1? Varsm üze
rinde bi~ak yaras1 bulunsun. 

(Biraz dü~ündükten sonra) 
Y a o.„ o ya§ayacak. .. Eger 

duyar da benden sonra kin
dini tclcf edcrsc... Ni~in?„ 
Ni~in tclef etsin„. Onun va
tam var„. vatamna hizmet 
cdecek... vatamm benden 
ziyede sevmeseydi gitmezdi. 
Sanki öldükten sonra daima 
hayalinde mi kalacagrm? Ni
nemi gözümün önüne getir
mek istiyorum da mümkün 
olm1yor. 

- Bi~are kadmm belki 
mezarda gözlcrini baksalar 
halä bebeginde Zekiyesi 
bulunur- 0 ni~in daima 
beni dü§ünsun?„ 

Kara toprak neleri örtmezl 
Y okluk i~inde neler kaybol
mazl 

(Biraz dü§ündükten sonra) 
Ya benden sonre.„ ya 

benden sonra„. ba~kasm1 se
verse„. Dünya bu ya.„ kim 
bilir?„ Yemin de etmedi„. 
ben cttirmedim„ 

(Hayalfit görmü§ gibi kor-
karak ve minderin üstüne 
y1ktlarak) 

Y ok„. yok„. o dünyada 
benden ba§ka kimseyi sev
mez.. Severse mezanm1 par
~alay1k kanh kefenimle ünü
ne önüne ~1kar1m. 

(Hiddetle ac1 ac1 gülerenr 
Ben onun yoluna öleyim 

de o ba~kasm1 sev.sin! Ah! 
Kendiml öldürüp te dü§ma
mm1 dü§mans1z m1 b1raka
cag1m? 

(Arkas1 var) 

Mücel id 
ALi RiZA EVCIM 

y· cni 1·ayaflarda (:$4) 
nt1111a rada 

En ~1k cilltJeri, cn zarif 
albümleri en ucuz ve saglam 

§ekilde yapar. Hararetle tav
siye ederiz. 

C k §Ükür 
Soguklar ge~ti, havalar tat

J1land1. Az zaman sonra s1-

cak günler i~in serin tutan 

elbiseler aramaga ba§hyaca

g1z. ~u tasarruf zamanmda 
masraflar1 göze alarak yap-

bracag1m1z elbiselerin bari 

modayoa uygun olmasm1 ve 

zevk ve keyifle giyilmesini 
temin i~in 

(Roben Kata ) 
kitabhanesinin behemehaJ 
1935 senesi i~in ayhk ve yaz 

hk fevkaläde zarif tayur 
manto rop tuvalet ~ama:z1r 

ve saire modellerini görmek 
läz1md1r. 

Biiyiik bir varhk ile atild1 ileriye, 
Medeniyet yolunda bakmad1 hi~ geriye. 
~imdi onun adnu bütün cihan bihyor, 
Bütün cihan öniinde alm dimdik dumyor. 

Bir zamanlar demi§ti "Ordular ileriye„ 
Sagda solda ne varsa hepsi ka~d1 geriye 
0 zamanlar adma "Yüce Gazi„ dedilcr 
Padi§ahlar tahtmda s1ra ilc indiler. 

Cümhuriyeti kurdu Anadolu kurtaldu, 
Yabanc1lar kirsmdan köpek gibi kudurdu. 
~imdi onun ad1m bütüu bihan bihyor; 
Degerli önderimiz "Atatürk„ tür hep diyor. 

Adnan Günal 

ZR Ay 
Biz yalazm1 yükselten gen~ yavrular senin icm, 
isteriz dirlikler mermer baJ1rh tun~ neslin ii;in. 
Birök, aglad1klanna bakma sayru sakathlam.1.: 
Amk Ulusta yard1m i~in <;eri1'i ahlar1m. 

~aik kurumlar ku1uyorsun yurdun gögsü 1~m, 
Istemezmi hi~ yard1m, gen~ler Ulus belgesi ..i\:in? 
Ad1mlar1z gideriz o ~izdigin yalaz yollardan, 
Y alazm1 aparbr soysal bilek ~elik kollardan. 

Balgasun i~te kurtar1r bu ~1ragda benligini, 
Güni olun karde~ler Ulus itikmez cnligini, 
Ötüksüzce ya rnlar yalaz dar kapmauda elini; 
Ekliyerek tamamlar sayru, eksik olan belini 

Ä!i Kemal <;1krik~1 

Co§kun 
Co~kun daglar gibi inleyen benim, 
0 csen rüzgär1 diuleycn beni'm. 
Sonsuz dü§iinccler kaimasm diye. 
Muttas1I ko§arim bir tek heceye. 

Nelcr dü§ünürüm bu sisli yolda, 
Bu dü§üncelerim kalmasm solda. 
Sende kadeh gibi bo§al1p dol da; 
Bu yolda sen §air bende §airim. 

Teselli isterim versene bana, 
Bir ömür böylcmi ge~ti de derim, 
Ne olur ufkumda güne§ olsana; 
Bu yolda sen §air bende §airim .„ 

um 
Ufukta sürünür 1<:1kh sa\!lar, 
Ruhum gibi sessiz gamh aga~lar. 
Ruhum kadar dertli sahil bu ak~am 
R,uhum, gibi sisli kar§i aga{:lar. 

§ 
Gururla ~ahlanan ba§tm indir, 
~u zavalh lrn.lbi arbk sevindir. 
Beni nnlamadm fakat artik bil; 
Hicranh hayabm arhk senindir. 

§ 
Guruba baktimda kendimi sandnn, 
Y1llarca ismini hu§ula and1m, 
Ufuk gibi zalim sen a§kl gömdün; 
Ben onun kabrinde alevle yand1m. 

• • 

Fahamct Dam§ 

Karam - a 

DERTI..i 

Den °z !larkusi 
Ufuklarda ko§an denizcileriz, 
Bizim be§igimiz d.:ilgah deniz. 
Denizin üstünde ak1p ge\:crken 
Kal•r arkam1zda köpüklü bir iz. 

Ne§'eli martdar bize yolda§br, 
Geceleri ay da bir arkada§br; 
Her günümiiz dalgalarla hep 
Gemimizle biten birer sava§br. 

Mavi deniz bizim scvgilimizdir, 
Ana gömülmek son emelimizdir. 
Bizleri hem seven hemde aldatan; 
Biricik vefas1z sevgilimizdir. 

T. B. 0 

"V· R. Sögllt" e 
Etraf bak1yorum gölgelerim kesildi, 
S11larm iJLerinde ufuklar k1pk1z1ld1. 
Gözlerim hcyecanla dabyor enginlere; 
Gölg~mlc ko§uyorum bu ~aglayan dereyc. 

Uzad1k~a gölg-eler birlikte gelir art1k, 
Bu ~1lgm sesleri nf e kalbim darma dag1mk. 
Y anar kor gözlerimde sihirli ak§amlarun; 
Alevli gölgcleri art1k almi§b bagnm .. 

Gurbetten ka~1yoru:n gölgelerlc birlikte, 
Yapa yalmz kalm1~1m l'uhumda derinlikte, 
N~hayet yorulmu§um gölgeler ba§ ucumda 
Kimisi koynumdadir kimisi sol avcumda. 

Gölgeler sizin o•sun gölgeler bizim olsun, 
Bu kimsesiz yollarda hazan yeli savrulsun; 
$imdi ne cumm kald1 nede gölgelerim var. 
Sonu gclmiyen yollar sonu gelmiyen yollar. 

Bu ayr1hk günleri bu yolda ba§lam1§b, 
EI ele gidiyoruz gölgelerim karI§b, 
Snnki akan ya§lar1 arbk bagnma sald1k 
Gölgeler gidiyorum allaha 1smarlad1k. 

Muzaffer ~ükrii Ozall 

Kubilay 
Atildm aslan gibi sen o kara kuvvete, 
Gen\: ya§mda camm feda ettin millcte; 
Bizde senin ardmdan hazmz can vermege 
Kahramanca ölmege dünyaya §an vermege .. 

Sen vatamn, cn büyük kahraman oglu oldun, 
Kavu§hm sen, Kubiläy en büyük sevgiline 
Kalbimizi ezeli bir imanla doldurdun 
Vatam b1rakmny1z mürteciler eline 

Rahat, rahat uyu sen mabedinin i~inde 
Gömüldün milletinin bagrma bin bir eile 
Yükseliyor milletin istedigin bi~imde 
Ey §ehit yürüyoruz sarsilmaz bir emelle. 

AVNI CAN 
•• 

Karde§ime Ogüt. 
Hayat ac1, sulu, 1zbrapli göl, 
inlemeden katlan her ac1 derde. 
Vazifeni yapta haylurmadan öl; 
Kaderin ~ag1rm1§ oldugu yerde .•. 

§ 
inlemek, aglamak, yalvarmak gibi, 
Dü~künlüklerde sen bulunma karde§. 
Olda hayatta §eref sahibi; 
Olsun sana cefa, 1ztiraplar C§ „ . 

N ami Sezmen King Ko-' 

Ablama! •• 
- Hasret yolJannda ' 

Hasretin yayd1g1 k1:1.Il yol!ar1 
Bir anda soldurmak isterim abla. 
Bana uzatbgm mü§fik kollar1 
Co§arak doldurmnk isterim abla ! .. 

§ 
fzmirde sabahlar renklidir, ho§tur, 
Hasretinle ruhum her an sarho§tur, 
Gönlüm ihtiyardir sevgiden bo§tur, 
Hayalini arar hislerim abla ! .. 

Ne en? ••o 
Ah hu sonsuz sevginde, 
Kalbim akar enginde 
Sihirli gözlerinde; 
V efas1z kald1m neden ? 

§ 
Muammah bak1§m, 
A~k1 k~be tak1~m 
Zehir gib,i ak1§m; 
Kalhimi ~aldm ncden ? ... 

§ 
Kalbim de her an anan, 
Senin sevginle yanan 
lzd1rab1 y akla§an; 
Can1m1 aldm neden ? .. 

„ Ve cihe R. Sögüt 

Bir F1rsat . 
Kar§1yakada sahilde 51 

pa§a caddesinde ~ok gü~, 
büyük bag~eli bir ev ac 
sabhkbr. lsteyenler güOJ~ 
kar§ismda Meyveter güOJ 'l' 
sokagmda 7-9 numaraya . ..1 
ya 3186 telefon numara5ö) 
ba§ vursunlar. (t·l 

. Sat1l1k E". 41 lngiliz bah~csi üzeJ"!" d' 
Halil Rifat pa§a cadde~•~k' 
112/3 numarah hane sa~ 
br. Talipler i~erisindeki 
sahibine müracaat edebiJit• 
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lzmirin „en 1üks ve en ucuz hastanesi 
Birinci S1n1f Mutahass1s 

OPERATÖR - DOKTOR 

BAY TAHS.ININ 
Hastanesidir 

( Halkm Seai ) 

Yüz tuvaletinize ehemmiyet veriyor, gen~lik 
taravetinii muhafaza etmek istiyorsan1z 

1\1 u t 1 a k a 

Bu resim hastanenin ( LÜKS ) sm1f hasta odas1 olub bu 
81111

flara on gün yatmak, yemek, ilä~, hekim ücreti meselä 
ilPandisit, f1ttk, basur, fistül, kanser, urlar, karin, beyin 

''sair her türlü bu gibi briyük ameliyatlar da yapdmak E C Z A C I ß A S I 
•artile toptan yekun (SO) lira ahmr . 

......._ _____________ Ferit yags1z kremini kullan1n1z• 
Sebebi Ne imit? 

._......, Yabu, sen eskiden beni böyle birden yere atamazdm, 
"- lle oldu? Sana bu kabaday1bk nereden geldi? 
~b Sen de benim gibi Kabaday1 rak1s101 i~ bak. 0 zaman 

•dayd1k nereden geliyor, anlarsm„. 
• 

~~_...,..,.~~~~~,~~"·~fl 

TA YY ARE SiNEMASI T3~~tn • 
HUGÜN 

Arhk : Istanbullu 
Eski, Ali Fuad 

Solgun 

Bir 
~ey 

Kalm1yacak: 

Den1ektir 

Yünlü, pamuklu, ipekli 
her kuma,1, her robu yeni· 
le1tirmek, en solmu1 renk
lere taze bir can, canb bir 
parlakbk vermek istermisiniz, 
( H 0LiST1 NA) boya to
zunu kullammz. <;ok ucuz 
yapdmas1 ~ok kolaydrr. 

Umumi deposu: Suluhan 
civarmda ( Hüseyin Hüsnü 
Ödemi1 ) ticarethanesi. 

T eminath, saglam ve ucuz 
her nevi koltuk ve somye, 
divan, perde itleri yeni ya
p1hr ve tamir olunur. 

Kantarc1lar No: 17 

Haz1r 
Kurulmu§ 

A1ü~terisi 'ah~1k bir 
di~~i klinigi satihktir 

Kiras1 ve masraf1 ~ok el
veritli olan bu klinigin ev 
olmaga müsait iki odas1 ve 
bir mutbag1 da vard1r. Talip
ler gazetemiz idarehanesine 
müracaat edebilirler. 1-10 

Bu Pillerin En Tazesini 
L: 
N c:: 
:::J 

~ -· --~ 
""1 

~ 
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Saygd1 izmir halkmdan gördügü ragbefe ve teveccühe 
ka111 tükran borcunu ödemek i~in mevsimin en 

yüksek iki filmini bir arada takdim ediyor 

1 • F E D 0 R A lzmirde umumi deposu SuJuhan civannda 

Frans1zca Sözlü ( a·· . a·· .. Od • ) 
ltt Viuorren Sardunun ölmez eserinden iktibas edilen • USeyID USDU emlf 

ARI BELL taraf1ndan temsil edilen büyük bir haile Ticaretbanesinde bulabilirsiniz 

2 MART 
Ed 

Dünyac.la \Ikan tra~ h1\aklann1n krah say1lan 

Poker markal1 tra§ b1~a~ 
Her yerdc sabbr, bundan ~asn1ay1111z - - -

. Keskin bir ktl1~ gibi ! 

Ba!j, di~ agr1larm1 keskin bir k1hcm bir ot par~esini 
keser gibi bir anda kesen ve grip hastahgma kar11 da 
saglam bir kalkan hizmetini gören ( GRiPIN ) i herkese 
tavsiyeyi bir bor~ say1yoruz. 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi1tir 

GOLD 
Golt (Altm) tra, b1~ag1 isve~ ~eliginden, miliniitrenin 

onda bir kahnhgmda olup dünyada e,i yoktur 
Bir b1~ak ok1ar gibi 10 - 15 tra, yapar 

~emsi Hakikat 

Ucqzluk Sergisinde 
Tanesi ,) Kuru~ 

tk. 1·1 T s· Telfon ·~e~nle 1 <te: an 1nemas1 3143 

1-

2-

27 ~ubat 935 <;ar§ambadan itibaren 
Kudretli ve dilber yild1z MARLEN DITRiH'in 

Frans1zca sözlü ve §&rk1h 

K1r1k Mabude 
" Don Jose Mujika „ mn ispanyolca l - Hayatta Bir Defa l!.lfi_._..~_.„ •• , •• _.„.~„4111100 

In E L H A M R A ldaresinde Milli a 
( Almanca Sözlü) • • Kütilphane Sinemas• III r 1•ngeneler Kral~ 

GUSTAV FROLICH ile COMILL HORN 'un ' ,„ ~ Pertembe gününden itibaren gene iki filim birden 
temsil ettikleri hakiki bir taheser • ' l _ ß O L E R O 3 - Paran1ount Dün)'a Hädisat1 

sözlü ve 1ark1h 

Ayrica: ' S E A N s LA R 
a' Tiirk~e aözlü cc F 0 K S » dünya havadisleri spor, • ' Musiki, dans, tuvalet, Iüks, eglence ve hayat filmi ~ Pertembe, Pazartesi: K1r1k Mabude 13, 17, 21. <;in-:••i ve i~timai hidiseler. "NOEL BABA„ renkli Miki 

11 
Batrollerde: 9 geneler Krah 15, 19 

,.;•ez • büyük sanat eseri. • • GEORGES RAFT - CAROLE LOMBARD • Cuma, Cumartesi: K•rtk Mabude 9, 13, 17, 19 21. 

C iXNSLAi: ~•rJ&;;;-ba 1s:"Pel'§e.:'ii!"h Cuma 11, • 9 2 _ MaJek ßira Krall ' <;ingene Krah 11, 15, 19 
._.rteai 15 t b 1 Son 2115 seansmda (Fedora) " !:."" Pazar, "ar•amba: "ingeneler Krah 15, 19, Kink tö e &§ ar. ' , . Batrollerde: BUSTER KEATON ( Malek) "' T "" 9 
p •terilir. ' Mabude 17, 1 

ll atar, Pazartesi, Sah günleri lSte batlar So 21,15 se- PARAMONT JURNAL No. 5 Sab: Kmk Mabude 17, 21. <;ingeneler Krab 19. 
,~••nda (Hayatta Bir Defa) göseerilir. Hergün son 21,15 „, Bu haftaya mabeus seans saatlar1 : ' 

""llila BALERO: 15 - 18 - 19 - 21,30 MALEK: 17 - 20,15 1 MÜJDE: sab„s1zhkla beklenen " <;ARD A ~ ~ 1 ucuz " H A L K „ seans1d1r. Riatlar: 1 inci 25 Ü 1 
Oll 35, hususi 50 kuru,tur., lila Cuma günü 11,30 da Per1embe günü 13,30 da batlar A .!f;g~~Rr:l~~~~~:·F~~R~S~T~;qN~,,, ~h~af·ta~ya:w;a 

'* * * * * * • * * • • * • „4!11t„„ ... „„lfl>t9 9G8 „„. D 



Sahife 4 

NASIL CENGEDER, 
Y AZAN N J y J d T e f r i k a 
H. o. as1 &§ar ar 1 No. -ss-

~~~~-- oo~~~~~ 

D1varlar yardd1, k1zil alevler savan vc nar gibi 
k1zarn11~ ate~lerle dolu bir f1nn gröründü 

c ' 

Bahaeddin bila terettüd bu 1nüthis cehen 
" 

neme dogru birkav adun ilerledi 
N erelisin oglum?. 

- ~am taraflarmda bir 
kabiledenim. Kimsem yok
tur. Dünyada yalmztm. Bu 
yönlere dogru geliyordum. 
Y olda f brahim efendiye rast
geldim. Karmm a~b. Kendi
sinden yiyecek istedim. Bana 
yard1m etti. Kendisine sor
dum, siz efendimiz~n mürid
lerinden oldugunu söyledi. 
Zaten büyük namm1z1 kulak
tan kulaga duyuyordum. 
A~1k olmu§tum. Beni tarika
hmza kabul buyurur iseniz 
ölünceye kadar en sad1k bir 
kulunuz olarak yolunuzda 
canim1, ba§1m1 f eda etmege 
bazmm. Hasan Sabah Beha
eddinin bir sualine .;;kar§1 bu 
kadar izahat vermesini dik
katle dinliyor ve !her lalar
bstm öl~üyordu. Ondan sonra 
'u suali sordu: 

- Peki evlät, verdigin 
izahab dinledim. F akat bi
zim tarikabm1z ~ok zordur, 
yapabilecek misin? 

Behaeddin hemen ahld1, 
tereddüde lüzum yoktu, i§i 
bu derecelere kadar getir
dikten ve bu tehlikeli ada
mm huzuruna girdikten son
ra her fedakarhg1 göze al
mak liz1md1. 

~u kart1hg1 verdi: 

$eyh Behaeddinin dikkat
la bakti. Sözlerinde ve tav
rmda bir azim ve idare eseri 
vard1. Bir tecrübe yapm1§ 
olmak i~in ona §U buyrugu 
verdi: 

- Oglum, görüyo um ki 
sad1k bir mürit olacaksm. o 
halde ayaga kalk, sag tara· 
fma dön„. 

Behaeddin heman yerinden 
firlad1, sag tarafma döndü, 
d1var yarilm1§ ve kar§isma 
bir büyük firm pkmi§h. i~e
riside 1äle gibi k1zarm1§ ate§
ler görünüyordu. Arada 
mevtai bir sukfit vard1r. Bir 
saniye dü§ündü, ve gözünün 
önüne büyükMkamandam Sa
läheddin Eyubinin güler yüz-
1ü ~ehresini getirdi. Cand ~n 
sevdigi bu hüyük kumadana 
her vakit i~in ~amm fada 
edebilirdi. Derhal Cebel 
§eyhine döndü ve heyecanla 
§U sözleri söyledi: 

- Bu fmna girmekligimi 
mi emrediyorsunuz. Dedi ce
vap bekJemesizin bir ka~ 
ad1m ilerledi 

Hasan Sahah ölümden yil
m1yan bu gence bagird1: 

Durunuz. Behaeddin oldu
gu yerde durdu ve cebel 
~eyhine dönerek §U ceveb1 
verdi: 

( Hallan.,.Sesi ) 

~an-kay-~ek 
Tokyoda i<;in ve 
Japon itif ak1n1 

n1üzakere edecck 
Londra, - <;in büyük dik

tatörü Mare§al <;an-Kaye.§e-:i 
km bugünlerde Japonyanm 
paytahb olan Tokyoya gide
uegi haberi Londra mahafi
linde heyecan uyand1rm1§br. 
Mare§at, Japonya Ba11vekili 
Okado ile ve Hariciye ve 
Harbiye Naz1rlar1 ile görü§e
cek, orada kalacag1 on, on 
iki gün zarfmda <;in ile Ja
ponya arasmda bir itifak 
zemini haz1rhyacakbr. 

Napoli 
Jjrnan1nda virn1i hes „ 

w 

harp gernisi 
Paris, - Antransijan ga

zetesi Napoli -limanmda yir
mi be~ ita!yan barb gemisi
nin haz1r bulundugunu yaz1-
yor. Bu gemiler Habe§ hu
duduna gidecek• -olanJtaly an 
askerlerinin nakliye vapurla
rma refakat edeceklerdh·. 
Bu büyük ordu be~ güne 
kadar buradan hareket ede-

- ceklerdir. i 
f Almanya j 
1 l~usyay1 Sark I\1isak111a 1 

Ni<;in iste111ivorn11s ! . ~ 
w , 

Galatasaray s1f1ra kar§I 4 sa
y1 ile Fenerbah~eyi yendi 
istaubul 1 (Hususi) - Dün Galatasaray ile Fenerbah~e

senenin en mühim ma~1 i~in kar§tla§blar. <;ok heyecanh 
bir oyundan sonra Galatasaray s1f1r kar~1 4 say1 ile Fenere 
kar§l güzel bir galibiyet kazand1. 

Bu suretle her iki tak1mm puanlar1 31 ile musavi oldu. 
~ampiyonluk i~in son ve kat'i kar§ila§ma yakmda yapila
cakbr. 

1~11 
ll1111lf 

Büyük Ulus 
Kurultay1 

1r.;i1 
11111111 

[ Ba~taraf1 1 incide ) 
Bzyük Millet Meclisi yük

sek reisligine 
Ba~ vekil ismet inönünün 

teklifi üzerine yeni icra ve
ki!!eri heyetinin a~agmda 
isimleri yaz1h Zt!vattan tc3· 
kili tasdik olunmu~ oldugunu 
arzede!"im. 

Reisicnmhur 
K /\ -1. +'" k .. ~ta.ur -

AdHyc vd ... ili: ~iüluü Sara
~og·Ju (izmir saylav1), Mifü 
Miidafaa vekiH: Käz1m Özalp 
(Bahkesir 5aylav1), Dahiliye 
vekili: ~iikrü Kaya (Mugla 
saylav1), Hariciye vekili: Rü.'?· 
tii Aras (izmir sny!av1), Ma
liye veki~i: Fuad Ag:ah (El
aziz saylav~), r<-'iaarif vekili: 
Abidin Özmen (Ayd.m say
lav.). Naf1a veki!i: Ali <;e
tinkaya (Afyon saylav1), ik
bsad vekili: Cdal Bayar (iz
mir saylav1), Sihhat ve i~ti
mai muaveuet vekili: Refik 
Saydam (istanbul saylav1), 
Gümrük ve inhisarlar vekili: 

rr;rr 
1111 II 

11'"'11 
··i!:'ir 

1i;11 
ltuol~ 

Alman-Türk 
Ticaretodas1 

Berlin 1 (A.A) - Alman· 
yanm Türk tiraretodas1 y1l
hk toplanhsm1 yapmt§br. 
Oda ba§kam bir söyhv söy
Iiyerek Almanya ile Türkiye 
arasmdaki tica::i mübadele
Ierin mesud inkifafrndan 

1 b:ahsetmi~tir. 

Sir Co 
Saym.enin 
~loskova s~·vahaü 
Londra 1 (A.A) - Lonra 

sefiri vas1tasile Sovyet hü
kumcti Sir Con Saymenin 
Moskovaya gclmesi i\:in da
vetini kat'i olarak teyid et
mi§tir. 

Londra 1 ( A.A ) Sir 
Con Saymen Rari5tec tay
yaro ile buraya döndil. 

!Vlacaristanda 
Unu1n1i toplantdar 

n1enediJdi 
Budape§te 1 ( A.A ) 

- ~eyh hazretleri, §imdi 
bu dakikada emrediniz ken
dimi yolunuzda feda edevim .. 

- Camm, ba§Jm yolunda 
feda olsun. 

(Arkas1 var) 

Var§ova - Gazet Poliska 
yaz1yor ki, Almanya Fransa 
ve ingiltereye verdigi cevapta 
~ark misakma giremiyece· 
gini bildirmi~tir. Sebep ola
rak ta demi§tir ki: 

l Eger Rusya bu misak gi
f [rerse Avrupada ve Asyadaki 

1 
kuvveti artar, sonra bütün 
Avrupa ve Asay1 da istilä 

1 eder. Bu yüzden Alamanya 
~ark misakma hiremez, Bal-

Rana Tarhan (istanbul say
lav1), Zizaat vekili: Muhlis 
Erkmen (Kütahya say!av1), 

N e§redilen bir emirname ilc 
bütän umumi i~timalar ve 
siyasal tezahürler menedil
mi§tir. Aläkadarlar qu ted
birin ge~ici oldugunu s§yli
yorlar. 

''!lt~ 11.„.11 
11~1 
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1r.;i1 
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Yugoslavyada Mebusan 
intihabat1 

Yugoslavyada §imdiki hal
de günün meselesinin 5 Ma
y1sta yap1lacak olan Pare
lemento intihabaah te§kil 
etmektedir. Hahrlardad1r ki, 
bay Y evti~ hükumet ba§kan
hgma geldikten sonra Yu
goslavyanm siyasi hayabnda 
yeni bir devre ba§lang1~ ol
mak üzere parlementoyu da
g1tarak yeni intihabat ile al
ti senedenberi siyasi faali-
yetten uzak kalm1§ olan f1r
kalara tekrar siyasi hayata 
dönmeleri i~in vesile ver
mi!jti. 

Belgrad•dan geien son ha
berler, yeni intihabata daha 
iki aya yakm bir zaman ol
dugu halde bütün f1rkalar 
mahafilinpe intihabat müca
cadelesi i~in hummah bir fa 
aliyet görüldügünü bildir
mektedir. 

Bazi f1rkalar daha §imdi-
den listelerini haz1rlam1§ ve 
bunlardan bir k1sm1 da lis-
telerini temyiz mahkemesine 
vermi§ bulunmaktad1rlar. Ma 
lum oldugu üzre Yugoslav
ya kanunlarma göre intihab 
listelerini halkm reyine ar
zedilmeden knce temyiz mah 
kemesinin tasdikinden ge~
mesi läz1mgelmektedir. ~im
ki halde temyiz mahkemesi
ne biri B. Y evti~in digeri!de 
Yugoslavya Halk f1rkasmm 
olmak üzere iki liste veril
miftir. 

Eski hafbakan B. Uzuno-

v1~1n ba§kanhgmdaki Yu
goslav ulusal firkas1 ise yeni 
intihabaatta namzed listesi 
gös:termege ve mensublarim 
ulusal birlik i~in en fazla bir 
z1man gösteren bir listeye 
girmekte veya bu listeye rey 
vermekte serbest birakmaga 
karar vermi§tir. 

Diger muhtelif firkalar 
arasmda ise henüz görü§
melere devam ediliyor . 
Söylendigine göre, §imdiki 
halde Davidovi~in Ba§kanh
gmda !hulunan Sub Demo
krat ve Y ovanovi~in Ba11-
kanhk ettigi S1rb <;ift~i 
f1rkalar1 ile sab1k H1rvat 
köylü f1rkas1 ve B. Piribi~e

vi~in ba~kanhgmdaki musta
kil dejokratlardan müte§ek
kil kpylü demokrat kodlis
yonu arasmda bir anla§maya 
veritmi§tir. Diger bir k1s1m 
muhalefet partilerinin de bu 
grupa iltihak edecekleri zan 
ediliyor. 
Muhalifet partilerinden Sta

novi~in ba§kanhgmda bulu
nan Sirb Radikal partisinn de 
Y evti~ grupu ile birle§tigi 
söylenmektedir. 

5 May1sta yapilacak olan 
intihabat neticesinin Y evti~in 
ba§mda bulunan dugu ve 
iktisadi. smai, zirai gruplarla 
gene udsurlarm ~temsil edil
digi listenin büyük bir ekse
riyeti etrafmda tophyacag1 
kuvvetle ümid edilmektedir. 

bk hükiimetlerile Rusyay1, 
rahat b1rak1p, kuvvetlendire
mez, zira Almanyanm bu 
meselede bir hakk1 vard1r. 
Öyle plänlar var ki, muhare
beye ~ok benziyorlar. Eger 
§arkta bir 1 arp olursa Al
manyanm elleri kesik kalm1§ 
olur. · 

Bu tezkere okunduktan 
sonra martm yedinci per§em
be günü toplanmak üzere 
i~timaa nihayet :verilmi§lir. 

Ankara 1 (A.A) -K. Ata
türk climhur reisligine tekrar 
intihaplari do!ay1sile Buyük 
Millct Meclitindeki riyaseti 
cumlmr makammda vekiUer 
heyeti He miHet meclisi äzä
larmm, büyük ve orta el~ile-

1 rin tebriklerini kabul buyur· 
} mu§lardu·. 

Rusyada yeni ,. Ankara 1 (A.A) - Bugün 
. reisicumhvr Hntihab1 21 top 

§imendif er abm1 ilc ilän edilmi§, §ihcr 
bayraldarla süslcnmi~ ve ge-

k&Z8SI ce resmi ve husu§i binalar 
Belgrad - Moskovadan 1 donanmi§br. 

bildiriliyor: -· -oo---„_.._ 
Tiflisin yakmmda yolcu Litvanya 

treni ile hamule treni ara- . 
smda bir müsademe oldu. UJuslar Kurunu1na 
Ü ~ ölü ve on iki ag1r yarah 
vard1r. 

Yugoslavyada 
Afyon inahsulü 

Y ogoslavyada bütün afyon 
mahsulünü sabn alan Yugos
lav afyon ihracah enstitüsü 
1934 y1h i~inde 46,222,530 
kilogram afyon sahn almi§
br. Sahn alman her kilo af· 
yonun fiyah ha§ka masraflar 
nazari dikkate almmadan 
262,78 dinara gelmektedir. 

Satin ahnan bu afyonlar 
üzerinde yap1lan resmi tah
lillere göre bunun vasati ola
rak yüzde 'H ,91 ri te§kil eden 
14,542,668 kilosu su, vasati 
olarak yüzde 10,91 ri te§kil 
eden 4,987,371 kilogram1 
morfindir. 

n1üracaat edecek 
Paris, 1 (A.A) - Havas 

ajans1 Kavnesden istihbar 
ediyor: 

Litvanya Hariciye nazm 
Almanya tarafmdan Litvanya 
aleyhine yapilmakta olan i§
lere ait dosyay1 tetkik et
mi§tir. Litvanya Hariciye Ne
zaretinin Cemiyeti Akvam 
misakmm 11 inci maddesine 
istinad ederek Cemiyete mü-
racaat edccegi söylenmek
tedir. 

Bay Laval 
1\irkiyc Elc;isini 

l(a bul I~tti 
Paris 1 (A.A) - 01§ i§leri 

bakam bay Laval 'fürkiye 
büyük elaisi bay Suad1 ka
bul etmi11tir. 

italyan Erka 
n1harbiyesi 

Habe~ hududuna gitti 
Roma - Habe§ harb1m ida 

re edecek olan italyan erkä 
mharbiye heyeti Valydona 
vapurile Habe§ hududuna ha 
1·eket etmi~tir. 

Bu heyet umum! erkämhar
biyenin Habe§ seferine dair 
tanzim ettigi plänlari da ha -

· mildir. Bu vapur italya nak
liycleri i~inde en süslü ola
md1r. Ayni vapurla birka~ 
bin asker ve pek ~ok mü
himmat dahi gönderilmi§tir. 
Diger bir vapurla da Eriter 
yaya bin ü~yüz asker daha 
gönderilmi§tir. :\ududa gön
derilmekte olan ~ askerlerin 
s1hhetlan dikkatle muayene 
edilerek en din~ ve en ~~vik 
olanlar tercihan se~ilmekte
dir. 

Ruslar 
Altinlaruu ingiltercye 
Y ollan1ag1 dü~ünüyor 

Londra - Royter Ajans1-
nm Sovyet kaynaklarmdan 
ald1g1 baberlere göre, Rus 
hükumesi madenlerden ~1kan 
altmlarmi iogiltereye vermek 
fikrindedir. Evvelce bu altm 
lar Amerikaya gönderilecek 
idi. Fakat Rusya ile Ameri
nm anla§amamalar1 hasebile 
bu karar degi§mi§tir. Bu ka
rar Rusyanm Amerika ile 
anla§am1yacaklarmm ni§aDl· 
dir. 

~Lik Ma~lal',! . ' 

Birinci devre bitt1 

Dün Alsancak spor ~ 
nmdai:lik ma~larma de"V• 
edilmi§tir. Dünkü ma~Iard 
sonra birinci devre IikJe 
bitmi§tir. 

Günün ilk ma~1 
~arkspor arasmda 
Altay bu ma~1 4-0 kazl 
m1§br. Saat 14 te ba§hY' 

,,,ßuca • lzmirspor ma~l ~ 
heyecanb ve zevkli ge~ 

!Birinci devre her iki tarafi 
birer say1 ile berabere bi~ 

ikinci k1s1mda Buca 
iki gol nrsab ka~1rd1 be 
berlik vaziyeti oyunun S 

on be§ dakikasma kadar ~ 
vam etti. Bir arahk ha~1 

Bucuh bir oyuncuyu d1saJ'1, 
~1kard1. Bundan aonra fzllf 
sporlular üst üste ü~ gol Y 

parak fusabakay1 4-1 kaz' 
d1lar. 

Günün en son ma~1 ~ 
hayli dedikodoya sebebi)'j 
veren Altmordu - Türksri 
takimlan arasmda yap1IJ 
Birinci devre bittigi \T~~ 
Altmordu 2-0 galib idi. ikiJI 
devre Altmo1 dulular ha~ 
miyeti ele aJarak oyu11 
ikinci k1rk be§ dakikas1 i 9 

fmda gol adedini on jlci, 
~1karmaga muvaffak ohll~' 
lard1r. 

Altmordu birinci devrell 
§ampiyonu 21 puvanla o!d 

Halk Sahas1ndn 
Dün Halk sahasmda JJJ&lb 

telif ma~lar yap1lm1§br. ~ 
rata§ gen~lik tak1m1 Bayt• 
hy1 0 - 2 maghib etmi~tir· 

Saat 14 de K. S. K. - t\ 
tepe arasmda bir eksel"'" 
ma~1 yap1ld1. Neticede ~ 
ik tak1m da birer sayi sl 
ile berabere kald1lar. 

_ .... _'!lwr---

ßuJgar 
Gazetilerini~ 
Di§ siyasas1 

Sofya - Umum Bul 
gazetelerinde Almany 
dileklerini ihakh gösterJ11 
Almanyay1 maglnblar zeJJ 
rinden kurtarmak i~in ~ 
ag1zdan makaleler ysz1yorl~ 
<;ünkü Almanyamn durll li 
ile Bulgar1stamn durumu 
dir. Almanya harb ceif 
ödemekten kortar1r, oro.u:; 
nu serbest ~ogalhr va s1l8 

landmrsa Bulgarlan da ~~ 
byan ayni sulh muahadeS1 

y1rblmasmdan Bulgarl11fi1 
M acarlarm, Avusturyal~lB d 
da Almanlar gibi istJfe 
etmeleri iktiza edecegin° 
Bulgar gazetelerinin ~Jll' J 
tezini müdafaa etmesl r1 
görünmektedir. 

Alman 
'T alebeleri Sof yaL~; 

Sofya, - Almanyan1n Y I 
sek kimya mektebi teJeb~ 
rinden bir grup tSofya t O 

belerini ziyaret i~in bug 
lerde burada bekleniyor· J 
ziyaret iki millet aras•" ~ 
bir dostlu>t tesis etmek fl1' 

sadma mebnidir. 

Kral Zogo 
istirahatt9 

Tiran, [ Amavud aja11 ef' 
dan] - Kral Zogo ve Pt 1 
ler k1~ banyola.r1 olsß 
kalede käin bulunan J(-f• 
gitmi§lerdir. 


