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Scnt.~1 1 
Viyanadaki tevkifler 

Viyana 26 (A.A) - Resmen bildiril
diğine göre Anşlusun tatbikinden beri 
1600 kişi tevkif edilmiştir. Bunlardan 300 
kişisi serbest bırakılmıştır. Geri kalımlar
dan bir çoğu 1 O Nisandan evvel serbest hı· 
rakılacaktır. -' 

YENi ASIR Matbaasında buılmıttır 
- ~~==~!l 

Almanya sukutu hayale uğradı 
/ngiliz Başvekilinin nutkunu aleyhte tefsir ediyorlar 

"-----~-------~--~~ 
Jngi/tere J Alman gazeteleri Avam Kamauısında söylenen 

Vakı·t mı· sözleri. bektemediklerini yazıyorlar G.. t k Al "" 
Durgun bir oyundan sonra 

• 
0 

• uneş a ımı sancaga 
~azanmak lngilteren · , kendı ışlerıne 1 - 2 galip geldi 
·istiyor? karışmasınli istehliyorlar 

·~~iz parlamentosunda bütün A,.. Berlin, 26 (ö.R) - fogili:ı ~vekili 

Al sancak kalecisi yaralandığı için lzmir 
58 dakikaıını 

ettirdiler 
cocukları 
~ 

oyunun 

l'Upanın, hatta bütün dünyanın endi-ıSir Neville Chamberlain tanafmdan 
telet' • 'I_ . • ı -'- . · ı " '_ili KUVVet • aaaettıre=ı r.eı ~r Avam Kamarar.ında ıöylenen nutuk Al-
~di. Hele muhalefet rnebu$ları j man siyasi mahalilinde az. çok hayal kı
~adalô ~madik "efsa~ıine rıldığına sebep olmUJtur. Jagiliz b&1veki
~ ikinci kurban daha katdmau ih- r linin orta Avnapa itlerine kartı kat'i bir 
lirı.aıtınden bahsederken Çdu>alo- I alüuızlıl& bildireceği Berfü:ıde ümit edil
•airya için. sarih teminat verilmemif melde idi. Nazist diplomasisin bilhassa 
olınanna teeuüf ettiler. Bay Atli ~ harkiye nazll'ı baron Von Ribhentrop 
L.. )'olun mliabet bir bant yolu oldu-

1 İngil' • .:_: R h · · •- t tuna 1 ı:ı ııyaseumn en ne rmsn pr• a-
. inanmadsğını, sadece harbı ge- rafında olup bitecek itlerle mqpl ol

cilctırmefe matuf olduğunu söyledi. 

Değişiklik yapılacak 
Şarktaki valiler garba, garptaki 

şarka gönderilecek valiler de 
lıtanbul, 26 ( Huıuıi) - Yakında ValileT arasında ve geniş mik

yaıta JeğişiklikleT yapılacağı bildiTilmektedir. U%an müddetten 
beri SaTkta bulunan valilerden bir lu•mı garba alınacak, garptelıi 
valileTin bir kumı da Sarka gönderilecektir. 

Dahiliye vekaleti memurlar intihap encümeni, ıon toplant .. U.da 
kaymakam ve mektupçular araıında yapılacak değiıiklikleri gö-
rüşmüştür. · 

on kişi ile devam tihabmı lüzmnlu lnlmaktadır. Öyle ki her 
·ntanda~a ve bilhaasa cenubu fllrki Al-
manlıiına ~nsup vatandaflar son haf- Misafir Güneş takımı, dün be§ ğimiz gibi ne aeyirciler, ne de oyun-
alar içinde olan hadiseler ludJanda gö- hini aşkm güzide bir seyirci kütlesi cular misafirleri Tencide edecek' en 

riiflerini bildirmek imlııanı verilmİf ol- önünde beklenen oyunlarından ilkini ufak bir hareket bile yapmadılar. 
11m. oynadı ve üç puvanlık bir galibiyet Oyun 8.z.ami samimiyet havası içinde 

Prag, 26 (ö.R) - Çekoılonkyada- elde etti. geçti ve zaman' zaman güze) oynıyan 
rn .Leh dcaUiyetinin gueteıi e>lan cPolı- Evvelce de tahmin ve iprct etti- - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

1stanbul, 26 (Husu$İ) - Hari
ciye vekili Bay Tevfik Rüıtü Ara· 
am, nisanın ük haftasında Mısıra ha· 
rcketi kat'i aurette kararlaınıtJ!lır •• 
B. Tevfik Rii§tü Aras Kahirede üç 
gün kalacaktır. Hariciye vekilimizin 
bu ziyareti esnasında Türkiye ile 
Mısır arasında me-vcut doıtluk bağ

lannın daha ziyade aağlamlaftınl
maıı eaaalan ıönqüleceği -ve M111· 
nn Saadabat paktına sirmai etra
fında da sörütmeler yapAcaiı tab
min olunuyor. 

F ==r=-

18 Nisanda Ankarada bir Ziraat kongreıi açılıyor. Bu kongre
nin üzerinde duracağı mevzular hakkında alakadar makamların 
lazım gelen tetkikleri yapmağa ve yapbrmağa çoktan batlam1t 
oldukları muhakkaktır. 

* Ancak mah•ulüt1 arziyc gibi bütün tdkiklcr kafi olmayıp bu gibi mcaailhı 
memleketin iktısadi bünyesini alakadat matbuatta da yer bulmaııı ve birbiriH 
eden 'e vatanın en ücra köşesindeki va· ZJt fikirlerin efkarı umumiye rnüvacehe
tanda !ara da taalluku olan mesailde 1sinde etrafiylc münakaşa ve izah olun• 
resmi kanaJlnr "aaıta iylc yaptırılacak~ - SONU 1KtNC1 SAHiFEDE -

Alınan poliıleri Königabergte 

Bitler Laypzigte 

.lngiliZ Başvekiline . karşı ·Yeni bir nutuk verecek 
Plebisit ıçın Almanya 

devamlı bir hazırlık 
ve Avustur yada 
faali yeti var 

Harbiye 
Galatasaraya 

karşı 
GUzel bir oyunla 3 - o 

galip geldl 
1atanbul, 26 (Telefonla) - An· 

kara f8111pİyonu Harbiye takımı, bu
gün ıehrimizde ynpbğı maçta par-

• lak bir galebe elde etti. Galatuaray 
takımı, geçen haftaki maçtan beri 
kınlan kuvvei maneviyeaiyle hiç le 
iyi bir oyun çıkaramanuthr. 

Anlıaraldar, fırsatlardan istifade 
ederek~ sol çskarmıtlard1r. Her iki 
talum da oyun üzerinde hakimiyet 

tem eclememittir. 
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Ankara da toplanacak büyük Ziraat 1 ~--------..... ..-.-.........-.--iiiiiıiimi .... İillıllm-.-----· ı ı· ·ı 
-- - - Ş' EH.ıR HABERL-ER--, ...... , . ngı tere kongresi münasebetiyle 

.--BAŞTARAFI 1 tNCt SAHtFEDE
ma• lazımdır ve faidelidir. Tecrübe ile 
eabittir ki çok kITTısclcr muhik ve makul 
fikirlerini dahi. makWı bir mütalaa kM
tısında kalmadakç-a ortaya koymazlar. 

piyasalarda satışı pek tc kolay ol:nıyan 1 

böyle bir mahsulü başı hoş bırakıp ta 
(bu sene yapıp satamıyan gelecek sene 
yetişirmesin ve bu suretle haddi layik 
kendiliğinden vücut bulsun) demek el
bette doğru olmaz. Fazla mahsul yetiştir
mek demek piyasanın gayri tabii suku· 
tuna yol açmak demektir. Bu ise hem 
müstahsil için hem memleket için zarar
lı bir ıeydir. Uzun izahata ne hacet. geç
miı senelerin tecrübeleri meydandadır .. 
ihtiyaçtan fazla tütiin yetişen senelerde 
ekseriya fiatler sukut etmiş, ekicıler bir 

~ Vakit mi 
Kazanç vergisi hakkında ~azanmak 

1 . ? Ziraat işleri mevzuubahis olunca ilk 
hatara gelen hio ıüphe yok ki Ege mınta
ltuıdtc. Filhakika bir çolc hususatta ol
'duğu gibi, verimli toprakları, elverişli 

Mimi ve mütenevvi mahsulleriyle Zira
at husuıunda da Ege mmtaka ı vatam
mzın diğer aksamına tefevvuk eder. Bu 
itibarla 18 nisan kon:;resinin bu güzide 

Gayri safi kazançları Üzerinden vergi i~~~~~~ 
verenler hakkında bir emir geldi ~;~m~~::=~09n;~ 

----------------·---------------- anlqmalarına dayandrğını t~ 
ettirmiftir. 

vatan parçasında en derin fikri allikayı çok urara uğramıştır. ikinci sene i:Je z - Kıu.ınç vergi i kanununun bazı mad- kaklar hariç:. dolayısivle kendilerine bir ücretlerinden hizmet erbaplarının tii.bi 
bulması tabii bir icaptır. rar edenlerden miıhim bir kı.tınu tutün delerinin sureti tatbiki hakkında Maliye ücret verilen lt.imselerin bu ücretlerinden olduğu vergilerin kesilip yatınlması la-

Yirmi gün kadar evvelki Yeni Asır ga- yapmadıkları için mikd r azalmış bu se· vekal~tinden mühim bir tamim gelmiştir. tediye sırasında hizmet mukahili istih- zı.mdır. Demiryolu inıaat müteahhitleri
zetesinin baı makalesinde muhterem B. fer de ihtiyaç tatmin edılemediği gibi fi- Tamimde deniliyor ki : k klar gibi vert;i kesilip kesilmiyeceğinin nin, incir, üzüm, tütün. fındık p:ibi mııh· 
Hakkı Ocak oğlu çok isabetli bir surette atler g yri tabii urette yükselmiı ve ( 2) Seri mımınala kazanç umumi teb- yakınında, bunlarm c Hizmet erbabı• va· suliitı işliyenlerin müstemir faaliyet ve 
bu mevzua, daha doğrusu bu mevzuun miıteakip sene için yine felıiketlı bir dev- liğinde. gündelik C yri safi ka:uınçlan ziyetine girmiı olup olmadıldarma ba- iştigal mevzularını teııkil eden bu işleri 
en mi.ahim noktası olan tütün işine do· re hazırlanmıştır. Kayde hacet yoktur ki üzerinden vergi verenlerin daire ve mü~ anını ve yalnız cHizmet erbabı• vazi- yapmak üzere çalıştırdıkları memur, müs
kundular. Bir kaç gün sonra da memle- ihtiyaçt n far.la istıh 1 nasıl zar rlı bir esseselcr nczdindeki Lir kaç günlük nriz Yetme girenlerin ücretlerinden, ikinci tahdim ve işçiler bu kabildendir. 
ketimizdeki Amerikan şirketlerinden bi- şeyse ıhtiyaçbn nok an istihsııl de yni hizmetlerinden dolayı kenci 'erine öde- fıkrada zikredilecek olan (50) inci mad- Yine bilfarz Lir bina in~aııı tnahhüdü
rinin k.tymetli müdürü ayni mevzu etra- derecede zararlıdır. nen paralardan vergi kcsilmiyeceği 99 ele hukmü de nazara alınarak kazanç, ne girişen hir müteahhidin bu binanın 
fmdaki fikir ve kanaatlerini yine Yeni Bazı kimseler zürra dinde s;ıtılm dık numnralı kazanç vergisi tebliğind de bil- iL:tı di buhran, müvazene. ve hava kuv- in,asında istihdam eıtiği ustalar ve i~iler 
Asar vasıtasiyle neşretti. Bu yazıların al&- tütün kalmadığını ileri sürerek. f~zl is-1 dirilmişt'.: • . • . vetlerinc yardım vergisi kesilmesi lil- ve san'atkiirlar, o müteahhidin asli i~in
kadar mahafildc ciddi akisler uyandırdı· tihsal lıakımından meydanda bır ıllet hu- ı Y ckdıgerını teyıt ve ıtınam eden zıındır. de çala,tıkları için vergi öderler. Şahsı
ğı şukranla görülmektedir. Omit ederiz lunmadı~ını iddia edebilirler. Hakik t I umumi tebliğler mucibince hiz:meı erba- Hizmet erbabınd n mnlc.sat : Her h n- na a,it l>ir binayı inşa etıiren ve bina yap
ki mevzuuyle yakan tema ı olanlar ayni hiç te öyle değıldir. Zürra elinde es sen hı vaziyetine giren seyyar mükelleflerin gi bir daire, müessese veya hakiki veya tınp satmayı meslek ittihaz etmemiş olaaı 
suretle meydana çıkıp fakirlerini açıkç mahsul uzun z.:ım n kal maz. Kar veya ne gibi hallerde Ücretler-inden vergi ke- hukmi bir şahsın müstemir olan asli fa- bir kimsenin asli f aliyeti bina inşaatı 
ifade etsinler ve böylece fikirlerin tes - zarar, çnrünaçnr atılacaktır. sileceği Leyan edildiği halde tatbikatla alıyetine miıteallik işlerin o daire, mües- olmadı~ından bu inşaatta çalıştınlanl r-
dumünden vaziyet lii.yıki veçhile aydın- Bu memlekette zürraın, beher dengi- cHi.zmet erbabıt tabirinin hudut ve şü- sese veya şahsa merbut olı.uak münhası· dan vergi kesilemez. 
lan ın. ni bi.-::'liraya satar le m hsulünü elden çı- mulunün 18yıkiyle tayin ve müstahdim- rnn fıkri veya bedeni hiı hizmet ifa eden 2 - Gündelik gayri safi kazanç üze-

Ziraat mevzuunun geni liğine payan kardı~ı da göriılmu"' şeylerdendir. Ancıı.k ilerin teşhis edılmemesi yüzünden günde- ve bu hizmetin kar veya z.arariyle ala- tinden vergi vermekte iken yukarıdııki 
olmadığı gibi sadece tütün -z:iraati dahi salışın muhassele ini tetkık etmek lazım- lik gayri s fi kazançları üzerinden vrrc:i· k d u olmadığı gibi hu İş için şahsen bir m ddede izah edildiği gibi daire, mües
muhtelif nükat nazardan çok vü ııt ve dır. Mustahsili zarardide eden, borçlu ye t•bi tutulması lazım gelenlerle. hiz- m r f ıhtiyanna da mecbur bufunmıyan sese veya hakiki ve hükmi bir şahı:\ nez
ehemmiyet arzeden bir meseledir. Bız. bırakan bir istihsal ve satış iyi bir netice 

1 
met erhabının birbirine karıştırıldığı gö- mukelleflerdir. dinde san' at kabul ederek hizmet crhaht 

burada yalnız güni.ın mcse1elerinden bi- sayılamaz Her bakımdan sermayeyi ve 
1 ri.ılmü~tür. Bu evsaf ve şartlan haiz olanlıınn yap· gibi vergiye tabi tutulmaları lazım gelen

risi olan tahdit meselesine dokunacağız. enerjiyi k • r getirecek bir i e ııarfetmek 1 1 - 2 39 'i nuınaro.lı kaz.anç ver :si tıklan hizmetin daimi veya muvaldtat lerden ayni aene zarfında hem ücretleri 
Meıele tudur : Tütün ziraatine bir hu- iktiz eder. Yine yakın mazideki hadisatı I kanununda cHizmet erbaba> ite c:gün- olmaııımn kanun nazarında hiç bir farkı üzerinden hem de gündelık gayri safc 
dut çizmek lazım mtdır) \'ani hukümet gÖ7 önüne getirirsek bazan az mahsul delik gayri safı kazanç üzerinden vergi- yoktur. Bu izahata nazaran resmi daire kazanç karinesine müsteniden mükerrer 
bu ite müdahale etmeli midir) Y oks'! yetişen senelerde memlekete, ç.ok mah- ye titbi olanlar» birbirinden ayrılmıt ve veya müesseselerin muıtemir olıtn asli fa- lcazanç verghl alınmasına mahal kalma
kin ve zarara yapana ait olduKuna göre sul ııenelerinden daha fazla para getir- her4>iri için mez'lcür kanunun 20. 21 ve aliyetleriylc hiç alakadar olmıyarak bil· maaı içfa kanunun (50) inci mddesiode
istiyen istediği mikdar ve şekilde tütün diğini hatırları7. Şu hnlde çolc. mahsul 126 ancı maddeleriyle ayn ayn mükelİe- farz kınlan bir camın yaptırılmaıı. bazı lı:i hükmün de nazarı dikkate alınmaııı 
zer etsin, bununla hükümetin alakadar yetiıtinnek için arfedıleh enerjiye, ihti- fiyct tekil ve usulleri tayin edılmit oldu- ufak tamirat veya baı:t eşyanm nakit ve- lazımdır. 
olmasına lüzum yoktur mu dıyeceğiL) yar olun n büyük m naf yaz:ık değıl ğund n hizmet erhabı vazi.ıretine gir- ya temizlılı: icrası için ç~lıtttrılan kimse- Hizmet erhabı va:r.iyetine girmeden 

Maksadımız, şu veya bu fikrin sahihi- midir> 1 memi~ olan mevzuub his mükelleflere lerden hizmet erbahı istihkakları gibi evvel hakiki iştigall dolayısiyle gündelik 
neıcevap vermek olmayıp sırf bu husus- Binaenaleyh, e as itibariyle hem mın-I ödenen paralardan hizmet erbabı istihı.. tediye sırasında vergi kesilmeı;. gayri safi kazanç üzerinden ustayo mah
taki kanaat ve mütalaatımın beyan ve tak vi ve hem de mevzit tahdidi kabul 1 kakl rı gibi tediye ırasında vergi kesil- 8oyfe olmayıp ta daire ve müessese- sus d-lizmet erbabı vaziyetine girdiği 
izah etmekten ibarettir. etmek bir zarurettic. istihsali haddi layık- me ine kanunen imkün yoktur. Binaena- lerin ve ticarcthane1erin müstemir olan mail sene• vergi taksitini ödemi, olan 

Kanaatimize göre tütün ziraatini bazı ta bulunduracak, mahsulün kalitesini leyh resmi daire ve müessesderle sair asli faaliyetlerinde çalışanlar. çalı~ma- bir mükellef o taksit nihayetine kadar 
kayıt ve şartlara tabi tutmak iktiza eder. yükseltecek ve nihayet müstakar bir va· bilumum müe seseler ve ticarr;lhııneler- dıkları pek kı:ı~ sürers~ dahi, hizmet er- hizmet erbabı sıfatiyle kaç miiessete de· 
Bu kayıtlardan hlri de tahdittir ve buna ziyet temin edecek olan bir tahdit, mem- de y ptıkluı hizmetler eKanunurı S ve baht gilıl ve aşağıda 1".ikredılcn ( )0) ınci ğiştirirse değiştirsin c)O• inci madde 
,mutlak ihtiyaç vardır. Sebebine gelince: leket ve zürra için karlı oldukt n ba~ka 28 inci madde1eri mevzuuna giren i1tih-, madde hükmü de g· zetilmek suretiyle hükmünden istifade eder. 

t - Malum olduğu üzere tütün, ihra
~t emtiamızın batında gelir. Memleke
te ithal ettiği para itibariyle. genit bir 
zürra kkleainl geçindirme&i itibariyle. bir 
çok fukara şehir halkının mai~etini te
min ebneai itibariyle hülasa bir cümle ile 
ilctısadiyatımızda oynadığı muhim rol iti· 
bariyle bu mahaulün ziraatı, esasen baıa 
baş bir halde bırakılmamak \•e ehemmi
yetle üzerinde durulmak lazımgelir. 

2 - Tütün, memleketimizde yetioen 
betli başlı mahııutler arasında en çok el 
emeği, masraf, külfet ve zamanı istilzam 
ettiren mahsullerden birisidir. O kadar 
kl gündelikçi amele çalı~tıraralı: yaptın(· 
mak llzım geldiği takdirde normal şart
lar dahilinde bir tütün mahsulü - hem de 
lzmir gibi mahsuldar bir muhitle - vasa
ti 40 • SO kuruta ancak maledilebilir .. 
Demek ki satıtlar bu hadlerden apğı 

düıtilift takdirde gündelikçi amele çalıı
tınnak auretiyle tütün yetiıtirenler zarar 
edecekleri gibi kendi tarlaıımda, lı:endi 

elinin emeğiyle mah1UI yetiştiren zürra 
da normal bir gündelik dahi temin etmİ1 
olmaz. Kaldı ki hazan havalann gayet 
fena aeyretmeai veya bir takım haıtalık
la.nn zuhura gelmesi yüzünden hbd 
olan gayri tabit vaziyetler a!•cı için büı
bilt\ln "üsranlı neticeler tevf it etmekte· 
dir. 

Türkiye - Letonya anlaşması 
en kıymetli müşterilerimiz olan Ameri
lcalılan ve diğer müşterilerimizi d hi 
memnun hıralcacaktır. Mıntalcavi tahdit 
esasen mevc~~ old~ w u gibi dığer b:ızı I 
yerlere teşmılı de mmeten kolaydır. 1 e •• l)fı '-'? •• ı. 1 

. Mevzii tahdide s~~lin.ce: itiraf ederi~: zmır gumruQ'1T3 yo ) e ya• 
lcı hu pek kolay degıldır. Ancak gavrı ~ ~. , 

:"i~'.:; ::~::,:ldfr'":~:~. d:::.~:::,;:\pıla cak ithalit rakamları 
veya dığer bir tcşekkul delaletiyle dai-
mi surette hariç pıyasalar ve r kip mem
leketlerin vaziyetini etre.fi>•le takip ve 
tetkik eıtirip satı, imk • nlannı iy;ce ölç
tükten sonra -ekme h zırlıklarına başlan-

gü m rü ğ e bildirildi 
mtı.dan evvel - her sene muhtelif menşe- Turkiye - Letonya. ticaret anlaşın sı
ler için mikdarlar tayin etıirebilir. Bu 'nın sureti ıathiki hakkında gümrlik ve 
suretle taayyün cdacek hadler, muhtelif inhisarlar vekıileıinden bir tamim gel
mıntal· '"'rın istıhsal kudret ve kabıliye-1 mi,tir. Bu tamime göre Lctonya menşeli 
tine na..;.ıran noksanlık arzediyorsa. ev-1 mallar .• t~hsis e~ıle~ kont~njanln~ hu~u
vela mıntakavi tahdidi tevsi eylemeli ve du dahılınde Turluyeyc gırecektır. Tur

kiyeye ithal edilecek Letonya menşeli 
mallara iki,er nüsha men,e şehadetna
mesi terfik edilecektir. Fop kıymeti gö'-

mahsulü ihracata elvermiyen menşeler
de tütün ekimini menetmelidir. Mıntaka
vi tahdit. mikdarın matlüp hlldde tenez
zülünü temin etmediği takdKck mevzii teren bu şehadetnamelerin cB• ikinci 
tahdit uııulünü tatbik etmek suretiyle is-' nüsha91 gümrük i~arelerinc~ _damgatrn· 
tenen müvazeneyi elde etmek mümkün- dıktan sonra emha hedelının ldcarang 
dür ve lazımdar. hesabına yatmlmaaı içfo ithalatçı clıyle 

Mevzii tahdidat için ,öyle bir şekli Merkez Bankaatna tevdi edilecektir. 

düsünebiliriz : Letonya menteli olup Türltiyede açı· 
lacak sergi ve panayırlarda teşhir edile
rek .atılan mahsulat ve mamuli.ta ait 

Letonvadan Turkiyeye keaılmenıi~ 
maıba ı kağıdı, yazı k. ğıdı, duvar kağı-

dı, mukavva, keten ipek, 2fi000 çift 
ayakkabı. radyo nıııkinalan, ao ~ulc hava 
tertıl>atını havi dolap( r ve tnkinalar, so-

ğuk hava tertibatla demiryolu v gonl -
rı, toprak bo}·alar, kontre plake tahta
lar, hayvani tutkal. setlelüz ve s rgılık 

kttğıtlar girecektir. 

Umumi olarak Letonyat.lan Türkiye}•e 
girecek emtea tutarının yüzde ellisi Is· 
tanbul. yüzde yirmi i lzmir giımrüğüne 
tahsiıı edilmiştir. 

lzmir gümrüğü yoluyle bu sene on 
bin kilo hayvani tutkal. bet bin kilo ga
lalit, 200 bin k.ilo ağaç kibrit çöpü, 100 

bedeller ~learing yoluyle tesviye edile~ bin k.ilo aellelür.. )0 bin kilo aargılılC k&-

lngilterenin 

Türkiyeclen 
ithalatı 

üzüm 

fngilterenin muhtelif ienelerde Türki
yeden k...ıru üzüm ve Sultaniye ithalata 
fuJdwıda lngiliz ticaret nezaretince bir 
İstatistik hnzırlanmıfhr. Bu istatistiğe gö
re tngiltere Türkiyeden 931 yamda 
5250 ton, 932 de 20147 ton, 1933 te 
8783 ton, 934 te 7413 ton, 935 te l 1 
bin 213 ton, 936 da 11696 ton, 937 de 
5449 ton kuru Sultaniye üzümü ithal 
etmittir. Anea.k 937 mahsul ydı ithalatı 
tevekkuf c::cr.cmiitİr. • 

Japonya ya 
16000 ton tuz 

sevkediliyor 
Bir lnr,iliz vapuru Çamaltı tuzlaıund n 

6000 ton tuz yi.ıkliyerek Japonyaya go
türmelı: üzere ayrılmıştır. Dün de Çam
altı tu"lr ına tuz yüklemek Üzere Lihank 
~dında (.,~iliz bandıralı bic vapur gel· 
mittir. Bu da 8000 ton tuz yükliyecek· 
tir. 

İngiltere, Çekoslovakya içio ~: 
ceden sarih bir teahhiiile giriJ~ _'!ı 
temiyorsa bunun ıebebi «h~
bir kuvvet meıeleainin İyma ediJolr 
ıi iyilik yeri11e kötülük» yapacaİ' f!Jt' 
difesidir. Çemberlain ve ark~ 
«rakip kombinezon ve ittif~ 
yeni bir ~kilde tekerrürü• ~ 
önünü almak şöyle dunun onu ~ .. 
edeceğinden· korkuyorlar. 

Büyük harp günlerine kadar~ 
ctBalance of poven - Kuvvetler -~ 
vazenesİ» lngiliz politikasının k.rek 
teristik vasfını teşkil ediyordu. 

İtalya - Japonya Almanyanlll -; 
azzam inki~fı bu s;İyaai anan•fl 
tüst etti. Şimdi İngiltere, herteyde" 
önce ayni hedefe vannak ittİf:~ 
kuvvet ve haımetini inkir bbol 
miyecek tekilde teaiıe uğrqıyof· ~ 
neticeye vanldığı kanaatini elde • 
meden bir barba ıürüldenmektfll' .,. 
kınıyor. 

Burada bir sual varit olabilir: -ti· 
lngilterenin bUtün bu ........,P" 

ne rağmen harpten ictinap ~ 
kabil olacak Dudar? 

Almanya - Çekoaloyakya -"""~ 
daki meseleler bir yangın ç......
dan halledilecek midir'? ~ 

Y aptlan haill'laklardan anlaflla~ 
ki Almanya CekoalOvakyaya ""'' 
sadece ikttsadi bir tazyik ailihl ~ 
lanınakla iktifa etmiyecek, dahili 
harp uyandınnağa çalıpcaktll'· ~ 
layn partisinin radikal unıurlart ,,. 
lercileri.n A Vusturyada tatbik ~-..Jı 
J.eri metodları örnek ittihaz ~ 
Hitlerci bir CekoıloYak li•aa• ~ 
çalıııyorlar. Harp ilan etmedeo_-Mr 
yapmak wulünün ne kadar ·~ 
lan olduğu Çinde, ispanyada ":"'8 
mÜflÜr. Almanlar aynı tec~~ 
koslovakyada yapmağa k~ 
vaziyet ne olur? . _....,...ı 

Böyle bir tctebbüıün ne~_., 
fİmdiden tahmin etmek ~· 
olsa bile bu kabil ihtimaller ıiiP'.-
bahı olmaktan çOk uzaktır. J""I~ 

ŞEVKET BtLv-
--=--

Prfo Liymcın " 
1 d . . d t1c·k: ilk 1ııe 1· er aıresın e te ı at yapnt • ,e ı 

lzmire gdmC$ine inıizar cdılen b"i(cJıll 
pıofe!lar Liyman bu a.lcş m j\nkaı'' 
'iehrimize gelecektir. , 
mmm• ;z. C 

Bedel vermek 
isti yenler 

IZMIR ASKERLiK şvst-
SINDEN: .. _~ 

Evvelce ilai1 adil .. n ~, 
Deniz erlerinin 15 nisan 938 ~ 
de lat'alannda Wunac:ak il'' 
sewedileceıderinden fİı1ldidell ,; 
zırlanmalan ve bedel v~ ı" 
yenler de Nisan , ?tôzincİ cdll"......,,. 
nü akfallluıa kadv venait bt.I 
ı .... ilin olllftW'. "" 3 - Tütün, aatııı çok gÜç olan meta· 

fardan biri.idir. Şu itibarla it{: 
A - Mükeyyefattan mahdut olmut 

dolay11iyle bütün devletler en ağ.r rüıu
ınu ve lc:ayıtları tütüne talıımil etmelctedtr
ler. 

T~tün yetişen mıntakalarda tütün zer
ine elverişli olan ve olmıyan tarlalar esa
sen malumdur. Hükümctin mahalli zira
at teşlı:ilatiyle inhiaarlardan, tütün bir
liklerinden ve diğer ıeşekkülterden aeçi~ 
lecek birer mütahasttl9 kimsenin ve köy 
ihtiyar heyetlerinin bulunacağı bitaraf 

celctir. Sergi ve panayarlarda teıhir edi- ğıt. 20 bin kilo yazı ki~ıdı, 20 bin lt.tlo 
lip ntdan bu gibi qya, anlatma hüküm- duvar Uladı, 20 bin kilo mukavva, l) 

(erine göre Türkiye)'e ithali caiz 0 t11n bin· kilo keten ipel, 4000 çift ayakkııbt. 
neviden olae&ktır. ihtiyaç nisbetinde radyo makinası, 40 l:.i-

BAZAN MASAL, BAZA.N MiSAL 

B - Tütün istimali bir ze~k meselesi- bir lı:omiıryon, mevcut bütün araziyi- ne
Clir ve bu zamanla tecssüı eder. Yani, fiı tütün yetiştirme balcımından - üç ve
her hangi piyasaya, o piyasanın alııma- ya dört sınıfa ayırmalc suretiyle tasnif 
dalı bir tütünü ai.umek hiç te kolay de- ve tcsbit eder. Bu ııuretle tanzim edilc-
ğildir. cek defterlcrr tahdidat için esas tutulur. 

C - Tütün, idrakinden itibaren li.a- Senenin vaziyetine göre yapılacak tah-
kal iki defa fermantasyon (ihtimar) ge- didat, en aşağı sınıftan, yani ova arazi
çirmeden, yani iki ıcne stokta bekletil- den haşlanmak üzere bir veya iki sınıfa 
meden fabrikaya verilemez, bu itibarb tatbik edilir. Ve bu suretle maksat hasıl 
çok ağır devrolur. olur. Heman her tütün tarlasmın inhisar 

D - Tütün, fazla sermaye İşgal et- idaresinde kaydi mevcut olduğundan 
meıi ve yukanda söylediğimiz gibi gayet böyle bir tesbitin yapılması pek te müı· 
aitr devrolması hA!lebiyle her hangi mu- &tül değildir. Ancak hüsnüniyet ve biraz 
tavassıtın veya tüccuın esaslı ııureıte da çalışmak lazımdır. Böylece tiitün 
üzerinde durabileceği bir mevzu değil- zer'ine elverişlilik ve miltdar bakımın
dir. Bunun için büyük tütün işleri. ancak dan arazi tahdide tabi tutulduktan son
mahdut dler tarafından yapılabilmekte- ra yetittirilccek mahıulün ihracata aali_h 
dir. olması için ziraat uıullerinin ıal•hı ve bal-

E - Tütünde, neviyatın ve mentc 
nefasetinin fiat üzerinde tesiri pelı: mü
him olduğundan ve dıı piyasalarda • bu 
huıusları, yani her hımgi tütünde haltiki 
neviyat ve men,ei tayin eylemek mütkül 
bulunduğundan harici ııatıtlar ekseriya 
mütereddit ve itimat11z; bir hava içinde 
ve müşkülatla seyreder. 

yaların muntazam ve mütecanis olması 
husu lan da ayrıca tetkik ve takip olu
narak bir nizama bağlanabilir. 

Hülasa : Satabileceğimiz ni~beuc ve 

mü,terileri.mizin ~tediği evsafta tütün 
yetittirmek lazımdır. F ula mikdar ve 
düfltün vasıflı mahıul yetiştirmek mem

lelc t urann dır. 

Tlitün müstesna olmak üzere. Türk lo toprak boyası, 1 1 hin kilo mlldeni 
menşeli veya Lctonya menşeli eşya ile boya, 60 bin kilo kontre plake tahta gi
mevcut kontenianlar hududu dahilinde recektir. 
ve iki memleketin her birinde mer'i usul- 1 faber alındığma göre Lctonya Türki
lere tabi tutulmak suretiyle hususi takas 

1 
yeden üzüm, incir, fındık. tütüıı, ya, 

mevzuu olabileceklerdir. mey\•a satın almağa taliptir. 

Dr. Asım 
--o--

Göcmen islerini , ~ 

tetkik etti 
Şelırimirde bulunan Sıhhat vekitleıi 

müsteşarı Dr. Asım Arar, dün sabah fz
mir civarındalci batak1ıklarda tetkilderi
ne .devam etmiştir. Dr. Aaım öğleden 

sonra 1 4 te, refakatinde Sıhhat müdürü 
doktor Bay Cevdet Saracoğlu bulundu• 
ğµ halde Torbalıya gitmiş, göçmen iıle
rini gözden geçirmiştir. Dr. Asım, Cellat 
gi;lü bataklıklarmda da tetkikler yap
mışlar. 

§ Göçmenlere tevzi edilmek üzere, 
tefkil edilen komisyon tarafından 880 
öküz ve 120 beygir satın alınacaktır .. 

Demiryolları 
--0--

Hatlarında yapılan 

tenzilat 
Demiryollarının 1 } 3 numaralı eeyri 

hafif ta'rif esinde. mütekabiliyet prtiyle 

her hangi bir Türk veya ecnebi demiryo
lu idaresinin idari nakliyatına caaa tari-

feler üzerinden yüzde aeben tenzilat 
yapılmasa kabul edilmiıtir. 

§ Devlet demiryolları idaresinin 76 
sayılı hayvan tarifeıinin üçüncü zeyline 
göre, üçüncü sınıfa tabi alelumutn hay-

vanlarla birinci ve ikinci 81nıfa tabi ka
saplak hayvanların, bu tarifenin ikinci 
kısmına tevfikan tahakkulı.: edecek nakil 

Şu halde, memleket ikttu.diyatında bu 
ltadar mühim rol oynayan. çok azim mas
raf Ye külfe.tlede nti9tiri1ehilen n hariç 

CELAL UMUR Çift hayvanlarından ıiındiye kadar sa
Türk Tütün Limitet fİrlle-

1 
tm alınanlar göçmenlere tevzi edilmit-

ır.ti T ebik teli tir. 

ücretlerinden ayraca yüzde on nisbctinde 
tenzilat yapılaca~• bildirilmittir. Bu ka
rar dem.I tatbtke batlanmqtar. 

&~JUÇ,7~ ... .__. D--
•w • eme-\ 

Ordumrı:ız . 
Bü "'k ·ı· . . . k b" ıet•' • • yu mı -~!•mızın pe üyük Ye yer yüzünde eflİZ hal -

m ızhara en zıyade vuıta olan ordumuz yekdiğerimizi ti~ 
~ak, aevmek bakımından da çok değerli bir mektep, çok a.i' 
bır varhkbr. Esaaen hepimizin bildiğimiz bu hakikati burad• 
kerre daha w:ikretmeği icap ettiren hidiıeyi söyliyeyim. . de 

Tekaüt olala yedi ıeneyi geçtiği halde her ferdi gibi ~.,j
unut~ıya~ v~ unubmıyan ıonunc~ kıt'alarımdan .= Güzel _ı1-
ladaln dag lavaın ~aym komutanhgmdan •öylece bar mektllP 
yorum. _a,i· 

Livamızın i...::fekkülünden beri gelip geç.!n kumandan Y'~ :.,. .. 
tamn fotoğraf albümünde ıizin imzala resminiz ohnad•IJ' 
dolayı bir kıt'a imzala fotoğrafmızm gönderilmesini dilerİ: ...... ; 

Dikkat buyurulıun oradan ayrılalı "ekiz, dokuz sene . ,.,
muhtelif memleketlerde ikamet ettiğim cihetle adresi .. dalı•· ...,.. 
ri malum bulunmut olmaema rağmen demek ki bu kıt'a beO' P 
cak, bucak arıyarak niha}'d lzmirde bulmuf ve fotojrafı .... 
iatemittir ! . · f,,,-

Beni çok müteha11iı eden ve ideta eski . meılek !e •--;...,_,. 
dönmek için bana kuvvetli bir titap hamleıi bab,eylaJ':°' ~ 
Muğlaya gidip kumandamndan tutunuz da dümen nefe1'111;',eo bl' 
caya kadar kucakl&f&rak öpütmek arzu ve heyecaıunı 'Y' • 

tatla, ııcak emir ve talebe kartı derhal ittiba eyledim!. d•' ~-
Ancak bunu burada ıöylemelcten ikinci bir makaad:=ed~ 

ğer meslek menıubininin de bu ıuretle h~ bu ~ 
görülmesi. ve ititilmeıini ve milletin bünyesindeki 

11 
Y'e ,,-_ 

ve ahenkten umumun zevk ve heyecan duyarak meaınu 1 ~ t«ih olmaaanı temin ve tetvikten ibarettir. Y af&llll .... 
1 

mizin kuvvetli ve kudretli. orduau. ~ 
H.OK. 
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Çekoslovakyada vaziyet 
~ Çek muhalif partileri hükümetle 

Atatürkle 
• 

Irak kralı arasında 
teati edilen telgraflar 
~ 

Ankara 26 (A.A) - Irak kralı Ma
jeste Gazinin doğum yıl dönümü müna
sebetiyle aşağıdaki telgraflar teati edil
miştir: 

Maje!W birinci Gaz• 

elbirliği yapma kararını verdiler 
I Irak krnlı 

Bagdat 
MaJestelermın ~ ıl d'"oniımii münasebc

tıylc samimi tebriklerimi ve şahsi saadet
leriyle dost ''e kardeş Irak milletinin 
relah ve ikbaline hali!':ane temennilerimi 

Paris 26 (Ö.R) - Beynelmilel vaı.iyet 
iki hafta evvelki gıbi yakın bir facia 
~rasını artık göstermemekle bcra
L ~koslovak meselesi hfılfı bi,itün dip
llVIDatik faaliyetlere hakimdir. Bu müna
lt~ dun baıı endişe verici haberler 
~lmıştı: 

GUya Çek.oslovak hükümeti hudut 
lnıııtakasındaki Çek ahaliye silah1ar w 
"'Phaneler dagıtmış ve bazı Çek esnaf 
~kkUlleri rnotörlU yarı askeri tel'lek
.. u.ııer haline girmişler. 

Jlı.agda resmi mahafilde yapılan ciddi 
kat bli endişe verici haberlerin yan

Yeya sulııiyetle uydurulmuı haberler 
~u aös~nni§tir. HattA. Çekoılo-
~ otortteleri bu gibi şayiaları yaymak
!!&:~~Iu olanlara ~ı şiddetli cv.alar 
r-..auwıe kanr ıtennişlerdir. 
ı.;~u sırada Çekoslovakya başvekılı B. 

-.-.uan Hodu :memleketin istiklal ve em-

E koiumak ınalmadiyle büyük bir 
sarfetm.ekted.ir. Başvekil Alma!\· 

t partlsiyle blrleten Aktivst partisi 
~ rneb\15 Kunzu kabul etmiştir. Ak-
.lll'ilt partiainin B.Heinleın tarafından 
!::e edilen Sudet teşkilatına iltihakın
'fa heri başvçkilJe bu parti reisi aro::;ın-

bu ilk temastır. 
l>iier taraftan Çeko:.lov. k C'ıftçi genç
~ te,kHntı rei i uartısi na nına ba•wekil 
l! llodzaya bir beyanna n vcrmıc;tir. 
li u be}annamede Çek milli gençlik tc~
le ~tının kayıt ız 'c şarts z o! rak dev-

larz~erim. 

K.ATATüRK 
Ekselans K.Atati.irk 
Türkiye ~umhur ba.<>k •• nı 

Ankan 
Yıldônuıı:um münas betiyb eks~liws

• laı ı tarafından irsal buyuru lan tebrik 
1 tel~larından ~l~rı pe~ ~yade müte-
1 hassis olarak samimi te~ckktirlerimi ve ! lialısi saadetlerilc asil Turk milletinin ik
~ hali hakkındaki en iyi tı:>mcnnilerimi ar-
za mitsaraat t'yle-rim. 

1 
GAZt 

Grevler 
_ __,...__.,.4 ' 

F;rcınsacfa yine başliıdı 
J" .. ri;; '26 (ö.R)" - Iş ihtilafları devanı 

halindedir. Parisin cenup banliyösöııde 
Nieport fabrikalan isçileri grevde de
vam ediyorlar ve fabrika binaları ıŞgal 
etmi;Jerdfr. Candtır otomobil fabrikası 

g~eri heni.ir: greve iltihak karan ver
mfr$1işlerdfr. Fakat SKS fabrikaları işçi
ler bir dayanışma grevi ilan etmişler 

\"e atnlyt'leri ısgallerı altına almıslardır. 

Bir deniz laciası 
Oslo 26 ( Ö R) Bır deniz baskını ne-

lin hizmeH altına girdıgi \ c bund .. n 
:::le parti menfaatlerini ve şahsi ıncn-

tleri Cümhuriyet zaruretlerine feda Bcrlinde yapılan son nıinıayi~lcr 
~et!eği temin edilmekte, millt kuvvetle- kili bu Pazartesi gi.inii (27 Mart) saat f Paris 26 (A.A) - Sü l t Alman paı t -
::ı: teh~ike k~rşısı.nda bi:Ieyne~i iç~n bil- 18.45 te çok mühim beyanatta bulunacak sinin merkez bürosu yakında alınacak 
!ı.ı C~mhunyetçı ve mıllıy~t~'.ıe:ı~ a~- ve bULUn Çekoslovak radyoları bu be- tedbirlerin Avusturya ekonomisine yep
~kılde harekl't edec<'klC'rı umıdı bıl- yannatı yayacaklardır. B.Hodza bu nut- yeni bir çehre vereceğini bildirmiştir. 

tice inde Non c · hilind~ birçok kayık 
\ ~ gemiler batmıştır. Şır.ıdi} e kadar 16 
ces t çıkarıl nıştır Fak ıt birçok gt'mİ
lC'rcl<'n hcnuz haber alınam::ıımstn. 

lngiltere 
nıektedir. Başvekil B Hodz.a verdiği k 1 h"\kil t• b-ı·· 'ili ek 11. t Yapılacak işler arasında büyük Alma 
~ unc a l me ın u un mı a ıye - il k 
'b. ~hükumetin milli kuV\·etleri bir- lerc tam hak miisavah bahsetmek ka- nehirlerinin ve bilhassa Ren nehri.niı1 lşc, i mi i onseyi-

---o--

,_. rnemnuniyetle kabul etiğini, kahi- . . • . Tunay.ı bağlanması da vardır. B.Göring 
erı.!__ 1n ··ıte1,,_ b hi . l t b- rarını \ erdıgını 1lan edecektir. B.Hodza- b h ta k d b k . .. .. 1 • , ebltğ.' • 
~ ln mU ...-an U SSlya 1 e b b b. ""k b - ·-EUt~ U USUS 0 a ar Ca U lŞ ~on> il! nın· re•mrt ı 

ML.ı nın u eyanatı uyu ıı aıaıta ııe oe.ıı;- . 1 ;Jt.r._ 
~ kar,ıladıiını ve bizzat kendilerınin . .. .. . . tirJd Ameı'ikan çabuk u15u uunun yanın-
- btitün kuvvetleriyle milli birliği ta- Jen:nektedir. Çeko lo,•ak hukumetinın da sümüklü böcek gibi kalacaktır, de- Londra, 26 (A.A) - işçi milli lton-
ı..ı.uk ettirınege çalıstıklarını bildir- ekalliyclleri ve bilhassa Alman ckalliye- miştir. aeyinin toplantısından sonra asa\,'ldakı 
"ittir tini memnun edecek sckildc sarfetüği Prag 26 (A.A) - Sıhhiye. nazın Zeh reıımi tebliği neıredilmiştir : 

. l>iier taraftan resmi kaynaklardan azami gayretin Almanyada nasıl bir mi- istifa etmiştir. Mumaileyh Alman Sos- işçi hareketi. baııvekilin dün Avam 
~ldirildijine ıöre Çekoslovakya baıwe- kes bulacağı soruşturulmaktadır. yal demokrat parlisine mensuptur. kamarasında yaptığı beyanattan pek 7i-

yade heyecan cfuymuştur. Başvekil biz
-------------------- :zat kendisi tarafından tasvir t'dilen telaş 

Amerika borsasında 
EnclüatTi kıymetleri gittikçe düşüyor 

NeV,:ork, 26 (A.A) - Yeni bir sahf dalgası endüstri kıymet
lerini 1935 ten beri ve timendifer kıymetlerini de 1932 den beri 
lıa1dedilmiyen en dütük fiate indirmittir. Bir milyon altı yüz bin 
ealıam üzerine muamele yapılmıttır. Dün ise 800 bin esham mu
•11ıeJe ıörmüt tü. 

Borıa mahafilleri bu dütmeyi dünya hadiselerinden ziyade 
~ülisyonların cesaretlerinin kırılmıt olmasına atfetmektedir-

Vatiqton, 26 (A.A) - Hariciy.e nezareti Meksikanın lıpan
r~ya 100 bin fıçı petrol aattığına dair olan haberin teyidini Mek
••lca sefaretinden talep ettiğini bildirmektedir. 

Nevyork, 26 ( ö.R) - Vol - Steet esham ve tahvilat borsasında 
'-fifçe dütük bir açılıttan sonra yeni bir sukut dalgası bat göı-
'-ınlt ve esham kıymetleri 1935 senesinden beri kaydedilmit 
~il en apğı ıeviyeye dütmüttür. Hatta timendifer eıhamı için 
~ •ukut 1932 ıeneıinden beri görülmemit derecede apğı bir ıe
'iteyi bulmuttur. Dünkü gün 890 bin esham üzerinde muamele 
l~pılmaıına mukabil bugünkü muamele 600 bin titre münhasır 
"""'lblıt ve 7 - 1 puvan arasında bir kayıp görülmüttür. Fakat bu 
~ut ıon beynelmilel hadiselerden ziyade oyuncuların ceıaret
'ı;tliiinden ileri 1relmittir. ilk maddeler piyaıaıı da kıymetler 

,••1-.aıını takip etmittir. 

Meksikoda 
Bir haydut çetesi 
bir köye hücum 

etti 

verici vaziyet içinde Avrupayı yatl§hra
cak v~ yahut harbin ö üne a-eçecek ma
hiyette yapıcı hiç bir politilta bildirme
miş ve bizi 19 14 te harbe müncer olan 
politikanın ayni bir politikaya döndür
müııtür. Başvekil f.ı,,İst diktatörlerin ta
arruzunu durdurmak için derhal Millet
ler cemiyetinden ve kollektif emniyetten 
istif.,deyi 'reddetmiştir. lngili.z işçi hare

Meksika 26 (ö.R) - Helyopolis civa- keti derhll! milletler cemiyeti asambleai
rında bir köye hücum eden bir haydut nin toplanmasını ve cemiyet azası ve bil
çetesi, mukavemete kalkışan 10 kişiyi hassa Fransa, lnıiltere ve Sovyetler bir
öldürdUkten sonra bütün köyde çapol- !iği tarafından orta Avrupa ve ispanya 
culuğa geçmiş, ahalinin bütün paralarını için alınacak tedbirlerin tetkikini iste· 
ve kıymetli eşyalarını abnıştır. Haydut- mektedir. 
Iar arkalarında 10 ceset ve 20 varalı bı- Beyannamede iııpanya hükümetinc 
rakarak çekilmişler, kaçmışla;dır. kar~ı olan silah satafı ambargoııunun dlr· 

hal kaldırılması iatenmektedir. 

Boks 
Dünya yarım ağır 
sıklet şampiyonu 

Berlin, 26 (A.A) - Alman boksörü 
Heurser Belçikalı Rothi yedinci ravunt
ta nakavt etmek ıurctiyle dünya yarım 
ağır siklet şampiyonu unvanını kazan
mııtır. 

Ruzveltin 
beyanatı 
Vaşington 26 (A.A) - B.Ruzvelt dün 

yaphğı beyanatta politik mültecilere yar
dun hakkındaki Amerikan planının Sov
yetler birliği, ispanya ve Italya ile diğer 
memleketlerin taz~·ik aliında bulunan 
ekaUiyetleıine de şiımil olduğunu söyle-
miştir. • 

BUGÜN TA YYA RE Sineması 
• 

BOTON DONY ANIN T AKDIRINI KAZANAN 2 MUHTEŞEM FIUM TAKDiM EDiYOR 

•• •• 

4 UNCU AŞK 
FRANSIZCA SöZLO TRAJEDi FILIMLERININ KAHRAMANI ESMER GOZELI 

KAY FRASIS 
ı~fklKI BiR AŞK FELSEFESiNi T AHLIL VE T ASVIR EDEN MUHTEŞEM FIUMDE : KOCASI iÇiN KA.TIL OLDU, 

=iN SAADETi iÇiN MAHRUM OLDU, AŞK VE ŞEREF iÇiN AZAP ÇEKTi, HiÇ BiR KADIN BU KAOAR HiSSi 
ACERA YAŞAMAMIŞTIR... BU KADAR FEVKALADE AŞK MACERASI GöROLMEMIŞTIR .............. . 

AYRICA BOYOK BiR RAOBETE MAZHAR OLAN ... 

AL 1 BABA Hindistanda 
PIDJ:ORKÇE SöZLO - TURKÇE ŞARKILI BUYUK FiLMi BiR HAFTA DAHA GöSTERILECEKTIR ..... . 
~lTAN iSTiFADE EDiNiZ .. iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL: SEANSLAR: 

öl.DURUCU K ~ Ul-6- 9.11 ....... ALI BABA : 4.30 - 7.46 ......••.•.• 

SON HABER 

Istanbulda emsaline az 
rastlanır bir sis oldu 

Vapurlar tramvaylar işleyemedi.. Sis, 
gündüz.den gece yarısına kadar dev..am etti 

latanbul, 26 (Telefonla) - Bugün şehrimizde emsaline nadir 
leaadüf edilir bir aiı tabakası ile kartılatılmıttır. Siı öğleden ıon
ra on altıda denizi aarmıt ve münakalatı durdurınuttur. 

Si~ tab~sı tehrimi"zde de tesirini göstermit, tramvay ve oto
ınobıller ıhtıyatla harekete mecbur olmutlardır. Şehirdeki ıiaten 
on metre ilerisini görmek kabil olamıyordu. Siı, akf&ID& doğru 
arbmt ve Kadıköy, Adalarda oturanlar tehirde otellerde ve ak
rabaları nezdinde lc:almağa mec'bur olm.,.lardır. 

Sia gece yarıaına doğru biraz bafiflemit ve vapurlar gayri 
muntazam bir ıurette seferlerine devam etm~lerclir. · 

Gölcük tersanemizde· 
(Atak) Mayin gemisinin denize 

merasimi yapıldı indirilme 
.~t~nbul, ~6 (_Tel.e~onla) - ~u1rün Gölcükte· Atak mayn ae

muının clenıze ..:andmlme 111eraıımi yapılmıttır. Mere.•İme ıaat 
15 te batlanmıt ve .. at on yediye kadar devam etmittir. 
· G~~inin müheıidiai yüzbatı Atanın refikası fampany~ fİteaini 
aemının bumunda kırmak suretiyle 1reminin denize indirilme nre-
l'Uİmi batlanm1tbr. _ 

Bu gemide hiç bir yabancının emeği yoktur. Geminin denize 
indirilmesi münaaehetiye söylenen nutuklarda bu gemide hiç bir 
yabancının emeği bulunmadığı ve yalnız Türk i~iainin emeği bu
lunduğu tebarüz ettirilmiftir. 

Bu münasebetle bet numaralı geminin de iskeleye konulması 
merasimi yapılmı,tır. 

Frankohun Türkiye mümessili 
iatanbul, 26 (Huauıi) - Frankonun Türkiye mümeuilliğine 

tayin edilmit olan ispanyanın eski lstanbul konaoloau Palanzia 
~·irmi güne kadar memleketimize gelecektir. Ankarada müzake
relerde bulunan mümeaail Marki Doprot bugün Bükre,e hareket 
etmittir. Oradan da Belgrada gidecektir. 

Türkiye - Mısır ticaret muahedesi 
Brüksel, 26 (A.A) - Belçika bükü.neti, Amerikanın Avustur

ya Ye Almanya milltecileriae yardım etmek için ~-5bl .llir 
komite tefkil edilmesi huıuıundaki te,ebbü1e muTafık cenp 
vemriltir. 

Kahire, 26 (A.A) - Salahiyettar makamlar Türkiye hariciye 
vekili doktor Arasın ziyaretini tehir etmiyerek Niaan içinde An
karadak.i Mııır ıefiri ile Kabireye geleceiini, ziyareti eanaaında 
bazı muahede1erin akdini ezcümle ticaret muahedesini görütecc
ğini söylemektedirler. 

Atina radyosu açıldı 
Kral bu 

·milletine 
münasebetle 
bir hitabede 

Atina, 26 (A.A) - Atina ajanıı bildiriyor : 

Yunan 
bulundu 

Kral, Atina radyosunun açılması münasebetiyle Yunan mille-
tine atağıdaki hitabeyi netretmittir : 

- Atina radyosunun açılması bana milli istiklal yıldönümü 
tenlik1eri hakkındaki intibaı aziz tebaama bildirmek fırsatını 
verdi. Önümde yapılan aakeri geçit memleketin ıiliblı kuvvetle
rinin tensikinin tam bir batarıya doğru ıittiiini, generalden ne· 
fere kadar orduyu tetkil edenlerin aaraılmaz bir disiplin ve vazife 
qkiyle muttaaif bulunduklarını ispat etti. Bu ıuretle ailihlı kuv
vetlerimizin icabında yurdun ümitlerine liyik olduklarını göste
receklerinden emin olabiliriz. 

Diğer taraftan mektep gençliği de yeni neslin aağlam esaalar 
üzerine yetittiği ve kendilerine bailadığımız ümitlerin yerinde 
olduğunu gösterdi. 

Nihayet halkın bütün Yunaniatanda bu tenlikler eanasında 
gösterdiği tevk ve heyecan kuvvei maneviyelerinin ne kadar yük
seldiğini iıpat etmektedir. 

Memnuniyet ve heyacanınıza tamamen ittirak eden ve mütte
rek ıayretimize Allahın yardımını dileyerek hepinize en candan 
ıelimlarımı gönderirim. 

Atina, 26 (A.A) - Veliaht Prenı Pol refakatinde beynelmilel 
olimpiyat komitesinin azaları bulunduiu halde Olimpiyaya ha• 
reket etmittir. Veliaht bugün Baron Dö Kud Ritinin kalbini ha• 
vi olan vazonun Olimpjya mabedine konması merasimine itti1'ak 
edecektir. 

Leh - Litvanya komis-
yonu f aaHyete geçti 

Vartova, 26 (ö.R) - Teşekkül eden Leh • Litvanya komisyo
nu iki memleket arasında demiryolu münakalatının ve hava ser• 
viılerinin teaiıi ve iadesi için faaliyete geçmi•tir. Vartovada yeni 
Litvanya kabineıinin göıterdiği iyi niyet temayülleri iyi bir tesir 
yapmıttır. Yeni harbiye nazırının netrettiği bir makale ile aha
liyi ıükUnete davet etmeai ve Lehiıtanla münasebet teıiıinin bir 
tehlike olmadıiını kaydetmeai memnuniyetle kaydedilmittir .. 

Litvanya sazetelerinden bir diğeri de ilk defa olarak Lehi .. 
tanla münaaebetlerin iadeainden Litvaı-yanan iıtifade edeceiinl 

P1'111•F· 
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KRONiK: 

1 
Arasıra 

opr k ma " u a 
Sıtkı Şükrü Pamirtanın yeni eseri KURŞUN DİZİLEN Patinaj 

YAZAN : Eczacı K. KAmil Aktat 

...................................... ( M h B k" d t b. hakkında bir kaç söz Patinaj ve dağ sporu aldı, yüriid~ i Büyük bir casus- a mu re e ıs a ını aşıyan ır Arkadaşımız Sıtkı ŞilkrU PamirUın, lzmirdc kar yüzü görmek mümkün °: 
! luk romanından -- bir yıl içinde Inkılap kütüphanesine iki madığı için kızak ve kayak düşünülerıll' 

i
l yaprak/ar lng;Jiz kadıntnlO esrarengiz ayatt) eser verdi.: yor. Fakat Kültürparkta ayaklnrına ~· 

1 - 11mın' yenı· yolu. kanılı takunyelcri takımlar sağa 150 9 

••••••••••••••••••1 • 11• 1 ••••••1 • 11111 far 
'1ııııc:z.:;ı::zz:;zııaa:a:zz:zzzz~Zi!~2l~!ZjCCZ7.ZZ.7...7JZT.LJ # 2 _ Toprak mahkömlnrı. yalpa yaparak, edalı edamlı kayıyor · 

- 7 - ismini temize çıkarmağa teıebbüs ettim. j Rudolfun katillerine cinayetlerini pahalı 1lmin ycnl yolu, yeryüzünde ilk hayat Hernedense hareket köy yavrula;ı. ~a~:: 
E et d B Rasl • Bll'akmadılar. Bir hainin kansı Vıycnaya ödetmek İsterim.. b~lııdığı gUndenberl insanın kökil ve çocukları. hatta büyükleri de a ab·'~jyt' 

- V Mil e.JD.. en eygım... • • D--} h rİf1 • --1 o• l ld ibaşı u•·,.crın· de 0"t'Ll--tll etildlerden mey- ediyor, ÇOCUkJarda büyük taklit ka 1 • • d ? G • gırem~ .. nıu eyg fU e enn zwmu - ın enmeden İJe bapıyacak ha e .. ~ ıJiıı 
Beni tanıma mız mı eçen yu mevsı- •--d .ı.::..-. bil . • c·· d "'il • • dana gelmı·cı o··zıu·· bı"r eserdir. ti vardır. Köy çocuklarına dikkate ·• • d Atkinsonl • d • takd" nereye w: ar var""!iuu emezsmız. oz eg smız. Bir intikam tefebbüsü muvaf· .,, bıı 
mtn e arm evın e ııze un '--- ı-- d b Ik" t l bil "ak ld "' d" • Bu .......... i okuyanlar ı'nsanın gerirdı·.ır.ı daima duydukları inek, keçi, otoıno 
.ı:ı-:. • Sa 'd birlikt k yaş&an111 ncu,ısm a e ı ~arı e yu- ,. o ugu zaman iyidir Dikkat e ınlz ~ -s ı;,• • rııı• 

e\UUllAftim• voy e • yeme ye· t.abill d" t:!-L- k. b • ve y~sadıg"'ı uzun tarih devirleriyle bir- seslerini taklit ederler .. 1ıtasyon cıY• N" nl d bir .. 1- mUfA '" ım. ~aret er anı ıztıra unn vücudunuz nasıl titreyor .. Esrar aizi zehir- ~ d k a.kl d' 11pıı• 

d~ &ntan anma-:; anelb«tgun ~e kayıtsız ve hissiz kaldılar. Sefir bütün rİ· Jem~tir. likte ilmin nasıl doğduğunu ve mUsbet a İ çocuklnr:n ~imendüfer t i 1 1 ~ 
1. unutma ma e... a tl'• calanma, bütün ıztırabuna barid bir ne- -Tedavim uzun sürecek mi? ilimler serisinin nasıl meydana geldiğini rak ko~tukları, incecik düdük .çal• 

laymız bakalım.. zaketle ccvcp verdi: - Yapıl.nuuı lıi.zım aelen ,...yJcri yap- kolaylıkla ruılıyacaklarclır. ulim salıverdikleri gibi ... 
Bahtsız kadın ..,... do~·1du. Alevini 0 ..- Ş ·· l d J • ki a dik~ııt 

.,-. gnu - Madam ~k leeı;süf ederim. Fakat mak hususunda göıtercceiiniz uysallı.ğa S. Ş. Prunirtari. dlim, bizden normal u "'Un er e zmır çocu arın 
kaybeden bakıflarla Rasleyıi ıüzdil. b etliyor musunuz) 

vatanına ihanet ebnİJ olıı.n bir :zabitin dul ba<rlı... ir yaşayış içinde moralı düzgiln, karak-
8 1 

d" • • d ,, tu"'•'" Onu tannnak istiyordu. Bir inilti b&linde • e e t tre y 

kansı Avusturyaya giremez. istediğiniz - Bütün kuvvetimi toplıyııbiJmek için teri sağlam bir cemiyet solidarlten bek- ıyenın yenı yap ır ıgı Uıı'f 
cevap verdh . kt dil . bul livoD dedikten sonra en yeni fikirler ve !arın düzgünlerini gördülermi pa 

_ Binbafı Rasleyg.. Evet sia Ras- vızayı venne en mene mq unuyo- her ne isterseniz yapaaığı:m. Y ıu-dım edi- ., taklidi yaparak kaymak için gcrinİP ge-

leyl .• Hiç Lır· ıeyı" unutmadan.. Şı"mdi ruz. Knçak olarak Avusturyaya girmeğc niz bana Rasleyg .. Rudolfun intikamını tecrübelerden doğmuş tetkllclerini blolo- . . b. . 1 k d"I . . 0 tııil• 
,u bb · "k t l '"k zl h li d nl d rınıp ır ·ıerıyor ar en ı eıını ... te,e üı etmemenizi tavsiye ederim.Böy .almak ümidiyle blına y&§&lllak için bir J• ve an o OJı te er a n e ca an ı· kk plııt 

pek ıüzel h tırlıyorum. le bir tetebbüs pahalıya mııl olabilir. sel.-.- verdiniz. · rarak her kesin kolaylıkla anlıyabilece- bir metre :~dar gidiyorlar. Aya 
11 

.. .:1. 
Sesinde o kadar feci ve hazin bir ~ nnın hayır.lnı ııörmek de babalara dur 

:e.L __ 1_ -ardı ki R-~'•eyg bab•- kad~·.. Sybilin esrarla sanlan aini..-lcri nihayet - Beni dinleyin madam. Sizi Surbi- ği şekilde ilmin yeni yolunu sembollze d aıı'I 
auc:nn; .. ~ ........ uu.. b ff k l yor. Kültürpaı-ıa patinaj talimleri e<t . 

ııuu men- d ettikçe kunduracılara iı çıktı cleın bu :e.ı-?ibetin" e acunaktan kendin·, oşanmqtı. Hınçkırar:.k ağlamağa koyu}- tonda bir kitiniğe götürecegıw•m. Orada te- ctmeğe muva a o muştur. 1 ~ti1· 

ed ed. u. Raslcyg beyhude yere onu teskin el· davi edileceksiniz Bu zerurlenme icine T k ahı-"l._1 1· H bul.ıukçJ n em ı. w Y opra m .l\.wıuarına ge ınce: er çocuk düz bir lcaldınm o 
- Zavallı madam Hennings... Çok meıı:e çalışta. Anmın )'atlı gözleriyle ir- başlayalı çok oldu mu? böyle kendini kapıp koyuverirse. bııb•• 

f ~ ··nı • .ı!-~ kildı. - Beş hnftadanberi . Sıtkı .Şükrü Pamirtan 1 k'- b fl bilm ıı.ıı>' 
ecı gu er geçır~. J .:t_ ı · Uzun sen"'lerdenberi İzmir ve •~-~bul ann aya ~a ı maara an enı · ' 

- nUKıım n mak İ3terim mösyö. Evet Daha ·· b •-- " JJ)KUı k al ~- y d d"" k hP Batile t dik etti: - once esrar vey ~IUl uyuı- lh t d (P . kt lan) d ov arl\.en, emen en onen ve isti - pek fazla yükselecek gibi Hayatın 
hakkuuz var. Söyleyiniz ne .yııpabilu-uı;. t dd . . d" • ? ma ua m a arıs mc up ve ıı- "'1 J ı· k ed b ,_ __ . 1 k .•. .. d• 

- Dostum, ~ gelen felaketi bi- unıcu ma e ıçer mıy aruz. h·. b" k ,.,_~ i~·~ .... t _, _ _. 1 ta w savaşına şıra en alkl3ty e ar- muamması bir taklittir amma ayai1n 
Art1k beffCyİ yapmağa hazırım. - AılA.. a ırço turu ve ~..u .. a yazuarıy e - 1 Baba ğul ku--'-' .. . •- i>'' 

lemezsiniz... 1 S t' Şilk ·· p •rıa b şı aşıyor. O Cö.IU~lp opiışü· paten olmadan kaymağa kalkışma• 

- E-et evet •.• Bilirim... Büt" un·· ısb·· Rasle"n onu biraz daha teşci eder, : - Peki .. Şu halde tedaYİnİz U%1.!P aür· runmıs o an ı Ki ru aını nın u ,_ D" k l k Al h • . 'inal. • i b d h k "bi yor.wr. uşmanı ova ıyara aşe ire halıya mal olur 
ra lannwn sebebini bilirim madam - Emin olunuz bu intikam alınacak~ miyecek... Bakalun doktor pe diyecek? oı;ı kesdenn en o er es gı seve Siriyo,rlar. -·-=-
u~--=-- C!!..-! ____ ,_ • • b' li tır. isteğinizi gerçekl,.~tinne vuıtnlıınnı seve 0 u um. A ln~eh· kı--' aı l ""·•••lü&U6'·· ~ aı-1UJ1Ga ıçm uraya ge • . ~ Ba itlerde ihtisasım yQ}<hQ'. Ama hiç ol! H d 1 .. 1 k 1• ·~ ır, :c..u. ev er içinde yanarken 
• • __ ,..__Lr d L- AU-L- ük" •• • • size vereceğim. Her ıeyden evvel dinlen· mana on aün kılinikte kalmanu: icap er şey en evve şunu soy eme a- Mehm t hrin k da b' d .. 

11DllD ~uı e .uu... &11n ' ur ·IW . , • t d ki. ,·_·t...- • k"tab ı~.:. } b" e .Şf; enann ır uşman 

b_.ı bulabildan." •tiraf _.ıeb!ı!_:_ k·ı melisiniz. Hastasmız yavrum. edecektit. zım ır , mwıarnr ı ına gUl.e ır nef • • . bo __ ,_..:k 
unau ı ıeo l.lll'.... I . . b 1 . .1 d crını anasını ğauar en görüyor. 

H"yır Ha n · d'" ·· · D ed k ısım u mm•, eserın mevzuu ı e a ı ara-
burada olabilec~ batınma getirmez- . - .. ••• yır... em ~eyın. - evaın ece - da b" b~rl . ta l ... l ,_,_ kılıncı ile dilşmanın kafasını koparıyor 

sın ır ı nı mam ayan orıJma •• ur ku 
diın. D b• d 1 1 tmıst ve anasını rtarıyor. Urgun 1 o ar yara ır. · . 

Sesini çal tarak sordu: r oyu n an ,sonra - Sonra hep bırlikte tzmlre geliyorlar. 
- Kaoçepİn&"e niçin geliyorsunuz? Sıtkı Şükrü PamirUın, bir ressam gibi İzmir kışlasına ilk Tilrk bayrağını çeken 
- Çok bahtswm da ondan ... Keder bu tablolar üzerinde yıllarca işlemiş ve Mehmedin babası Hasan çavuştur. 

beni 1;9ğuyor ..• Zerre zerr öldürüyor. G • . ...., nihayet ( Toprak mahkômları ) adile Roman burada bitiyor. 
Yapmak istemiyorum. Duymak, hayatı e a 1 s cag gençliğe hediye etmiştir. * 
h tır)amak lstemiyonmı... Toprak mahk\lmlarının mevzuu kısa- Toprak mahk<Unlan, milli bir heye-

1 2 • 1 ca şudur: Ras!eygin sözleriJe hatıralarının uyan· · canla yazılmış güzel bir eserdir. 
nt1J olnuw ona istirabmın blitün deb§e· • ga p g·e Alaşchrin Tepeköyiinde toprak kralı Muharrir 1880 • 1923 yılları arasında 
tini yeniden v nniıti. Binbqı Rasleyge adını almış yetm4lik bir hacı dayı var- Anado1uda inliyen türk köylüsünün pa-
bu acdan duyurmak istiyornıU§ gibi «!::· Biricik ~ğlu. I:Insanı, parlak bir dü- dişahlardan ve derebeylerden çektiği de-

lnebolu daoası 
"et' lnebolu vapurunun batmasiylc neti ı 

lenen davaya yann ağır c;ezada ~e~ 
edilecek ve :ıuçlu vapur süvarisinın ll'I 

dafaası yapılacaktır. 

-0--

lpekli Çoraplar 
Standarize harici kalan ipekli 'çor'P' 

larm, dzamname mucibince danıgıJ:. 
masına ticnret odasında devam ed.illl'I gli• 
tedir. Damgasız çoraplar, nisanın ılk 
nünden itibaren satılamayacaktır. 

-0--
bakıyordu. Alsancak kalecisi yaralandıg" ı ic, in lzmir g~nı.c cvıendırmış ve son. muradına er- rın ıztırapıan olduğu gibi cıınlandırmış, 

- iki aydan beri çektiiim istiropla- ki SB d k ~k mıştır. bir çok içtimai dertleri deşmeğe muvaf- Kız kaçırma 
rın auunctinden Jilpbe edemezsiniz. ÇOCU arı oyunun a l asını Düğünden bir yıl sonra, hacı dayı oğ- fak olmuştur. Karaburunun Anbarseki köfÜ"Cf~ 

- Ben1 dinleyiniz madam .. Buradan on kişi ile devam ettirdiler lu Basanın ikiz çocukları oluyor. Hacı Romnndn bulduğum başlıca hususiyet bayan Remziyeyi ayni köyden MııP ır 
hemen çdanalıyıx. Size söyleyecek çok BAŞT * • ... w • dayı çok seviniyor. Torunlarını bağrına şudur: Onlü gece vakti kllçırm~ ve yn\:alani1' 
ciddi §eylerim 'Vll!'. ,- ARAFI l fNCJ SAH!FEDE- oyun hala başladıgı gıbi durgun oy- basıy9r. Sonra bir kaza neticesi, eski bir Sıtkı Şükrü, köylüyü öz diliyle konuş- tır. 

Ba tddifi kabul etmek istemediği mey- ~rafı~ k~lakl~rı~ı t)kf ~la~ d~ldlkrdu. nan_ıyor ~·e yapılan hücumlar neti- kalp hastalığının tesiriyle düşüp ölilyor. tummş, m3halli renkleri olduğu gibi a'k- * d d "d"· ı u guzc tnu .a C:' e, zmır a mm ceyı temm etmekten uzak bulunu- Hasnn, bahasının acısmı unutmağa ça- _,.u:rmı· ... :r. 
an • ı ı. t d ~ h ı·kk· · · b"I • d ın:•u 'i ... 

- Hayır binbııp .. Hayır daha :gide.. aşı I ıgı sp~= r~. vlcbt.e a - ıksınbı 
1

1 ':1d~- yor
13

u. lışırken, Arnavutlukta ve yemende is- KöylUnün duygulannı olduğu gibi ifa-
-.. . 1 ·en ere. ç.o~ guze ır mu_·a e e •. ı.. ncü dakikada Ilya"ın bir şutu k H y k ·· ... ~ ., ' _ yan ~ı ıyor. asam emene as er gon- de eden en güzel kalıplar, şüphesiz ki 

Bah . . • . . Seyırcılcr arasındn valı muavını avula neticelendi. Biraz "'Onra da Ra- d · l 
tsız, kiınsean bir çocUk cıbı ağlı- E · d" 1 •••• f 0 I f d . . «> 1e~yor ar. muharririn her gün kullandığı duru v~ 

yarak ilan etti: ı mnı~~t dıre.<.todru,Pult. 0 e er::ısyl o- sıh kaleye gırerken 'Rasim yetişerek Aradan uzun yıllar geçliği halde Ha- gösterişsiz sözleridir. 

B ._ h •. 1 • • • nu reısı e var ı. o ıs memur arı kornerle tehlike}'i savusturdu. 
- u a"ıam enıa atı pıpo ıçtım. t .b .. 1 d · " db" I • l • sandan hiç bir haber yoktur. Karısı gil- Sıtkı Şükrü romanda buna çok dikkat 

Hitler 
Laypzigte 

Bırakınız heni... Kendimi ımutmak isti- 1 rı un er e ınzıoat te. ır en a mış- 1 7 İnci dakikada Güne! bir fırsat zel Ayşe, bin bir sıkıntıya katlanarak etmiş ve konuşturmalarını güzel bir ~ 
yorwn. llardı:. O~unun hak·m~ B.Esat.. kaçırdı. Topla beraber kalenin çok ikiz çocuklarmı büyiltUyor. Bunlardan kilde canlandırmıştır. -BAŞTARAFI 1 tNCI sAHiFEDt-;; 

- B kad -& d s· . b. Dunku oyunun hulasası şudur: yakınına kadar •okulan Melı"h Hı"lmı·. M h t d T k ~--'-k"' 1 d b" · --'- --1 P u an Jc~er ma am.. m rr·ı M" fi k b lk" d k c:l"I . " e met, z:;mir idadisini bilir ikten son- opra ITUUI um arın an yer yer ı21 ma&satla hazll'lanmııtır. Marere 
lilde götüreceğim. )ısa r ltka. ım, .c ~ de,. en bı .erhı~e nin tuttuğu zaviyeye şut attığı için ra, Alaşehire izinli gelen day131 Osmıınla heyecanlandıran bir çok güzel 1ablolar parlak bir kabul resmi yapılllllJbt• S~ 

- Hayır biı\bqı ..• Allah -§kına acı- ~~pı an. t~ ın ~etıce~ı ~ımad ır a- gol yapamadı. Güzel yer tutan Hilmi
1
birlikte Istanbula gidiyor. Harbiye mek- arasında ~öyle satırlara da tesadüf edi- Bertin, 26 (ö.R) - cVolkife ~ 

ymız bana... ıAısleye ınktızakr e ern:ıışçfi~lın7. u~gun, bu tehlikeyi kornere atarak uzaklaş- tebinc kaydolunuyor. Büyük harpte Fi- yoruz: bahten ıazetesi fevkalade bir nUstı-5 • 
. • • • sanca ta ımı mısa r erı ıncıtme- t d K · · k ld . · 0 il" - Gehnız madam ... Araba uzı dı- . I ak . . k. d S ır ı. orner netıcesız a ı. listın cephesıoe gidiyor. Mlitarekedc Is- c Harbiye nazın Enver paşa, birgün da Roma • Beri.in mih"ffrin.i ve "o lı'' 

tarda bekliyor. mh ıdş 0 
fmtb. ılcdm çe. ındgenb~yna ı. .a· Alsancak ve Güne~in defans hat- tanbula geliyor_ Harbiye Fatih tramvay- Alman imparatoru Vilhelm ile birlikte Berlin • Tokyo milsellesini ıös~ _..k 

Ka . . . a a u o an zıya e ır merasım t l 1 k b"I "k" 1 d.. . d f k '--- 1 . d 1 k M b -.3in d . l ttikt . mib _..- Ç""" oçepınge ıpret etti: d ının can ı oyun arına mu a ı ı l arının oneıneç yerın e sını ar adaşla- u.ö.:.lane erı o aşır en e meo ayısı nta ar neıre en ıonra vıı:::ı.-· --'' 
oyunu oynanıyor u. f f l . . ek d N k . b" d . 1. dal . . • • de J:J"" - Bu kadını otomobilime getirmek D k d k"kal k ba d tara orvet erının ç ingen oyna- rın an azımın ız kardeşı Handana Osmana ır enur sn ıp ma yesı ven- sağlam olduğuna ve ınüaeileaının • ~ 

o san a ı ı oyun, şın an I b"lh Al ak B "f . • d ·yel• için bana yardım ediniz dedi. k d h l d k ma arı ve ı assa sanc tan asri tesadu edıyor. Handan, güzel fakat düş- yorlar. Osman Enver paşaya karşı ıevızme kaJlı mücadele, me enı ~ıııd" 
, sonuna a ar ız anma an ve zev ·ı Sab .. · ı:ıı ... 

Sybil'i yatağından otomobile J)a)det• vermed d tti" G'" .. d ı e rinin topu fazla ayaklarında mu~ hır Istnnbul kızıdır. Mehmedl evine -bana henüz kendi harp madalyamız. bile kaye ve toprakları muhafaza. 8 
•• iıJf' 

· ı en evam e · uneş mu a· t t 1 t k 1 · I 1 ··t" ·· Y d w f I h ·ı d. B V"lh hnl dal · l 1 ü b"" ük" d -' ti" b" 1 t• dı~fll tiler. Sybil bir kölçe halinde yastıklar faa k' h . . . . .d. B"l u ma arı a ım arın netıce a ma arı· go uruyor. aşa ıgı ırlına ı nyattan verı me ı . en ı e n ına yesın o an ç uy evıe u e9 P" • · 
.. . .. 1 sı çe ıngen, mu acımı ıyı ı ı. ı - 1 l d · · ·· · · · · uzerıne duıtü. Rasleyg ıoföre emir verdi· l assa F k R .. l b" na enge o uyor u. ıkurtulmak ıçın ona dort elle sarılıyor. almak ıçin harbetmedım. Bu demır salip detmektedU". d'ltl' 

·ı 1 aru ve eşat guze ır oyun 27 . . d k k da G ı i . . ... .. h .. l M h . d . . l Ş t 1 b ır. R 26 (ö R) c· --'e - Ring Rodd .•. 144 numaraya çek ••• çıkarıyorlardı. ıncı a j a üne~ üstüste ş n ıç yuzunu cnuz nn nmıyan e - nışanı n sızın o sun. u opa acn5ım . oma, . --: « ıom-> anıt' t•' 
Araba Vaytfapel Roaddan uzaklaıta. 1 Günün en fena B · jki korner vuruşu yaptı ise de isti· met, Handandan kaçıyor. Iki ay sonra en büyük nişanımdır. - diyor.. liu Avusturya mescleainde ltalY: ~ 

Gecenin so~.ı.. havaaı Sybilin u·• .. e .. .. .. 1 h oykunt~u~u .k~rı: fade edemedi Mehmedin başından geçen beUilı bir va- Türk köylüsünlin kahramanlığını ve kmdıiı tavn tenkit edenlere c:e~P 
ısun y zun gunun en guze are e ını ı ıncı .. .• · • . _ • . . . k d" ki . • 

vuruyordu. Raslen onu bir anne ıefka- 'devrenin 24 ncü dakikasında çektiği 33 uncu dakikada Melıh topla be- ka, bunları tekrar karşılaştırıyor. Meh- mıllı duygusunu pek ıyı karakterıze ~den rere syor : . ta"ll'I fıİ4 
tile örtmil•til Sybil tatlı se.ile so"' ... u• ı f b" ••tJ t Şa k t h... raber Alsancak kalesine hızla girer- met saklanmak mecburiyetinde olduğu bu sözlerden başka daha bir çok giırel, «Avusturya l§mde italyanıo b~ tef 

-.. • ru • en es ır şu e yapı. yanı ay a· . . . b" d x.:-od· D ::.:.-is p · ..ı. 
- Nereye gidiyonn nen· Kaoç • g d" 1 d b" • d Al k k 1 · · ken oyuncular birbirleriyle çarpış- icın geceyı Handanın evinde geçiriyor. ateşli ve heyecanlı sahneler ınsanı bı- ır Aman eaoguı ı. er>"S'~· _.İfev 

teki tesellimden ayırm~a i~ tm;;.m ~) ~~hn~r .en C :rı ~ Ms~~~t . a e~ı~ı tılar. Bu çarpışmada Hilmi yüzüne - Handan frengilidir. Gece ani bir buh- rakınıyor. BUyilk bir heyecan, bizi eli· vana talyayı tenkit edenlerin v-S fJt' 
Orada hiç bir ıey öü~iinmiyo;d m ~ 1 

1 ınıt~ ~neş ıl e ı e y9aOpdıgı yediği bir tekme ile baygın olarak ran üzerine Mehmedin tabancasiyle in- mizden tut.arak kitabın başından sonuna cfu. Çeko.Iovakya reisicüııahurud ~~ 
,.. u • •

1 

çare ne ıcesı yara anması ve a- h d h k l tihar cd' ka k v kedi 1930 · d A tur)'• a . ..ı1 
riır bana her şeyi unutturuyordu. kikalı oyunun 58 dalcikasım dışarıda sa a an astaneye a dırıldı. Kale- ıyor. · dar o umaga sev yor. Def aenesın .• « .vı.u • ..4~11P"" 

Raaleyg bir kaç dakika sustu B t _ · "d" A k b h k tt ye de müdafi Ali geçti. Mehmet ertesi günü Anadoluya istik- Toprak mahktimları muvaffak olmuş burg aaltanatmm 1adesindcn UCı de ,.ftt' 
• . ,. • . u o o 1 geçırmcsı ır. nca u are e e . ·~1 k Sak ,__ be- b" di K" b kas da b" dab tercih edece"'" i IÖ lemiııti. 1931 iti" 

mobil ge:ı:ıntısının Sybw tamamen uyku- J\A l"h t f d 1 k t En eyı elemanını kaybederek on uı sava~ına oşuyor. arya mu11üre ır eser r. ıta ın ar ın ıze a ~ gm • Y _..,. • _.ıca 
rıe ı ara ın an yapı mış as a . d il . b-ıuğ·· .. . d _, k b" k 1 w•nı ftd de ka ul teamd azdığı bll' ısı-- f' 

sondan uyandırdığına kani olduktan 1 k b" h k t kt Y 1 - kişi kalan Alsancak müdafaası bü- sın e s van o uniln oni.ın e y.ıuın ı- ır ço eser er vereccgı Va e n ar - P aıre» 1taze e Y ~o 
ima run ır are c yo ur. aran l harb d "- d ·- k 1 da S tk ş··krfi• i t b .k d k de bay Blam Avuıturyanın ~ ~k 

spnra onun kolundan tutarak kula- a H"I : • b .. . f t" d yük bir gayretle bu .eksikliği belli et- ınç e ere~ uşmnnı ova ıyor ve şımız ı l u y e rı e er en . • • . •• . oı-1 .... 
gm j nan ı m.nın u muessı ne ıce e .. b 1 b milU b"" Un h Ik t . ile birl,.•mes.ını tabu bır :zaruret "O'" 

ıunlan fısıldadı: . k d" d.. r , t h. . d memiş ve Güneş forvt"tlerine fırsat yuz aşı o uyor. u romanı ut a ımıza avsı- .. . -s __ .. :te• 
en ıne usen mesu 1) e ıssesı e ı; Af t d b k t V• ·r b'l' rl aostenyordu 1934 te a:Hunı- b .Jıf' 

- Sybil siz.i esrardan daha iyi tedavi d R ·h· 25 d d tt • vermemiı:ıtir yon aarruzun an soıu'a. aş uman- ye e megı vazı e ı ı m. • · er t1". 
. . var ır. ası ın yar a an a ıgı ~ · . . d 1 k •da h be . d d "' FUAT EDJP miinist gazetesi ttalyanın Brcntl e<İ" 

fldecek bır fCyım var... ikinci gol de güzeldir. Oyunun neti- Devre sıfır sıfır berabere bıttı. an l me, n mu re sın e uşmanı d lker .. d ini prot~O eef-
Binbaıının yüzüne baktı. Yanında bir1cesi 1·2 Güneş lehindedir. tKINCI DEVRE: y=u~ Anc::~u~yetlerd• bir d 

~~. ~ul.undu~a i~tı. Kendi TEKNİK TAFStl..A1: Oyun .. baş1~r başlamaz hücum~ sancak kalesin7 iner~en Cemil tara- pas içi~de ola? bu ~areke~i hake~ tiklik vardır!.• c:!.dfol• 
ı~ili~ .. uti~~ ~il' dama ıtimad edebi- Şi~d.i oyunun cereyanını takıp ~eçe~ Guneşlıler Alsancak kale:ı fından ?at~lı ~ı~ şekılde durduruldu. penaltı ıle teczıy~ et~ı. Ceınıl sıkı b!r ~erlin, 26 ( ö.R) _ führer ·.~·· 
lırdı. Sözlenm dinlemeğe baz:ırdı. edebilırız: onlcrınde toplandılar. Bu arada sag- On sekız çızgısı dışında olan bu ha- vuruşla Alsancagın ılk ve ııon goliı- ye bay Bitler bugün Leipxige 1:'. . .,. 

- Daha iyi bir feY··· Ondan daha iyi Maç baştan nihayete kadar mü- dan ortaya geçen Salahittin köşeyi reketi hakem favülle cezalandırdı. nü kaydetti. Almanyada bütün faaliyet pleb~ıt~cl' 
ne olabilir ki... tevazin bir şekilde cereyan etmiş ve bulan yerden bir vuruşla ilk sayıyı Rizanın çektiği favül avuta gitti. Top ortaya gelir gelmez tekrar hü- yeni intihabatın Lazırlanrna•1 aı:ı J,.eiP' 

- Evet... Güne~ takımı neticede 2-1 galip gel- kaydetti. 15 inci dakikada hakem oyunu cuma geçen Alsancaklılar Güneş ka- temerküz etmiı a-ibidir. B. l-litle~bi, p'' 
- Bana l•tırabu111 urı:.rtturocak ~ey ne mesine rağmen Alsancağa karşı üs- Hiç ümit edilmedik bir vaziyette durdurarak asabi oynıyan iki takım lesi önlerine kadar geldilerse de şut zigde de, Königsbergde old~ ~ ..,c iJ1' 

olabilir.. tün bir oyun çıkaramamıştır. Ve hat- Güneş takımının yapbğı bu gol Al- oyuncularına da ihtarda bulundu. atamadıklarından bir netice alamadı- nayır hollerinden birinde pJebı~t ,,ııtJ'd 
- intikam.... ta iki takım için de zevksiz oynadı sancaklıları harekete getirdi. Takım 22 inci dakikada Basri günün en lar. tihabat hakkında bir propagaıt ~c bt'Y 
Derhal doğruldu. Snnki bu tek keli; denilebilir. bütün hıziylc Güneş kalesine yük- giizel şutunu kaleye gönderdi ise de 1 -2 vaziyeti kabul eden Güneş verecektir. Bu nümayiş saat 20 rı tllf"' 

me onu bir kabustan ayıl'llllJb. Saadet Mutat merasimden sonra saat 14. lenmek için ofsayda düşürme siste· top kalenin üstünden avut oldu. müdafaaya ehemmiyet verdiğinden lıyacnk ve bütün AJrnnn racl:01~e b•f 
içinde yüzdü 0 ü günleri hatırı tan bir 1 O da hakem Esadın işaretiyle ilk mini tatbik eder~ Günşein hücum- 26 ncı dakikada Rasih uzaktan bir vaziyet değişmedi ve maç 1-2 Güne· fmdan n~redilecckti.r· Leipzı8 c~· 
Eeslc tekrru- etti: vuruşu Alsancaklılar yaptı. Birinci lannı J,olaylıkla durdurmağa başla- şutla takımına ikinci ayıyı da kazan- şin galibiyetiyle bitti. Hitlere adliye nıızın da rcfakııt 10yli>'~ 

- intikam almak... dakikadd Alsancağın yaptığı iki hü- dılar. Müdafaanın bu canlı oyununa dırdı. Takımlar şöyle teşkil olunmuştu: tedir ve 0 da aynca bir nutuklis t~: 
- Size esrar çekmeğe aevkcden ~ey cumdan sonra Güneşin mukabil bir mukabil tecrübesiz olan forvet hattı 28 inci dakikada Cihat tehlikeli GÜNEŞ TAKIMI: ce.1<tir. Diğer taraftan .Alına~ polis ıeı"' 

kocanızın haksız ölümü değl mi? hücumu ~örüldü. Bu hücum da di- havadan oynadığından Reşat - Fa- bir vaziyette ilerliyen Saimin ayak- Cihat - Faruk, Reşat - lbrahim, üıtı reisi B. Himlcr ile siyası ~o yat""cl' 
- Evet. Zavallı Rudolfum kim bilir ğerleri gibi durduruldu. ilk tehlikeyi ruk hattı karşısında bir iş beccremi- lanna kapanarak muhakkak bir gole Riza. Yusuf - Rebii, Niyazi, Melih, lab reisi bay Hclferih fü..'1ret1(ip:ıiı s; 

hangi müthiı iftiranın kurbanı olmuıtur. Güneş kalesi savuşturdu . Beşinci da- yordu. mani oldu. Rasih, Salahittin. b\!lunmaktadırlar. Mua:an01 l-l~tld iİ' 
Onda ~~r ~ai~. ruhu yoktu. Scbep~iz kikada h.avada~ ~elen to?la. ber~ber Alsancak forvetlerin.~n kaçırdı~la- 37 inci dakikada bir Alsancak hü- A~~NCAK. TA~IMI: • nnın holünden çıkarken B~~ t~~f· 

yere onu oldurduler. Bu bahrası bıle kaleye gırmek ıstıyen Saımın hucu- rı fırsatlardan sonra mudafaanın ıle- cumunda sol açık Hakkı topla bera· Hılmı - Cemıl, Alı - Rasım, En- binlerce halk tarafmdnn eJd .. Hi&üoiJ ' •• 
benim için bir işkence olan esrarengiz munu Cihat bertaraf etti. ri oynamasından istifade eden Melih ber kaleye girerken Faruk tarafın- ver, Cemil - Hakkı, Basri, Sabri, ll- ratla nlklJlanmlf ve §er~f b~ i1' 
bir faciadır. Viv na a giderek onun Dakikalar ilerlemesine railmen ı:reridcn nldıiZı topla yıldınm Jıibi Al- dan hntnJı plarak durduruldu. Altı yas, Saip. ıq ettikten sonra be}edıye 
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ideal Modern Genç Kız 
lVIadge Evans beyaz perdeye 

intisap etmiştir? Marlen Dietrich 
Greta Garhonun yerine • 

mı geçiyor? 
----- --------------------

lio!ly,, ood, (Mart) - Madge Evans 1 ct:ni;ti. B:-oad,,•ay on":J i!k defa olıırak sine baş \'Unnakteddar. 
1.lnerika sinemacılığının de.ha küçük y~- «De.i:;y Ma) mc ~iyesmde dkı~lamutır. MARLEN HOLL YVOODDAN AY-
laıı beyaz perdeye intisap eden "'e niho.- Bmlaım rnnra. Amerikanın sahne haya· RILIYOR MU ? 
~~~ Lü) üdükçe bir yıldız olmak l:abiliye· tında lt'hdgcnin ;öhreti he:- tarafa y:ıyıl-1 /m:er:bm gazetelerinde f\.krlcn Did
l!Jtı ka2anan biricik kadın san'atkandır •• mışttr. Günün bi.-inde Ramon Nav•uo ic!ı'tc:n ı;ok t~:.becliliyor. Mnrae:ıin Pa-

Madı;e Ne,,'Yorkta doğmuılur. iki ya- ile «Son of fndia» filminde hD.J rolü gür- -amo:.ınt he-:Rbına yapılmım h:klenen 
t•nd• ilren gözleri çeken güzelliği ile bir I mesi kcndi:.be te•dif edilmiştir. M4 dge c:Fre:ıch Vitho:.ıl Te;ms» filmini çevir
~o~ _çocuk mü:;abakalannda birinci gel- İ bundan sonra Hollyvooda rml edilmiş, mel.len i::.t;nkz~ ettiği mallımdur. &."est 
~ Me~hur Amerikan r~nu Lidya 

1 

birbrrinden ü•tün f'ılim!er :ı. ~ratnuıfa mu-1 Luhic ve Frank BoJ1:1lıe nammdalu te

~ Emet onu ilk gÖ ·düi;-ü zaman güzel- "·affak olmuftu. lfoUyvooda r:ıw.z.vele ji:.örloer <le Ma.rlenin istediği fıutlar da-litinin 1 • • dd • ı . ha)Tanı olar:ık mı>c!elliie almak 1 i!e ~!ı oldu~u h3lde me:-ıs:.ıp o!:l-.ğu I bilinC:e b:.ı filmin idnr~mı re ebnif er-
tat~ti. Bir aralılc r·evyoı-kun bütün yirı:etin m:ıvı-~akatiyle Londrada bi:- fi- dir. Söylenenlere bakılırsa Ma:-len Stem
~'atkirları Madgenin modelliğine ta- lim çev~tir. beruin tuirir.e kapılarak fi!imde İatediği 
~ olmuıludır. Bir ~ene !onra Madt;e-I Mzdge Evans ıinftna yıldızla.rınm tadilatla o:ıu:ı ehemmiyetini d~el: 
"İlı bir ıa.bun markası irin yapdan ilin- I fuht içinde yüzen monden kulüplerine 

1 

müddeiyat ıerdetmif .. Paramount. sahne 
~i reımi ıöhretini bir lult daha art- Eİtmn. nzii Mitcel uyzene b&f'\'lll"nHlf ıse de 

Mage Et•aıu L r ko tıda 

, 

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

Hollyvood'un 
en kudretli 
sanatkarları 

. . . . . . 
: . . . . . . . . . . . , •....................................•. 

/ 

Yukarıda 
Danlyel 
Daryii 

Aıağıda 
Marl~ ı•e 

Barbara Stavik 

I 

~br. Madıe beyaz perdenin mini Kendisinden fula bahsedilmesini ~v- o da red cevabı vermİ§tİr. 
..... YJlda:afına kabul edlldiği :ı:amım üç mediği için mümlcün olduğu kad&r mün- Paramount atüdyoıunda beyan edil- tndi etmeai muhtemeldir. 
hflnda idi. K~ artistin Holl)"·oodııı ıcvi bir ha)'at

0

y&pmaktan hotlanır. Meı- diğine ıöre Marlen genİf 'Yllkufu hase- thtiliı(- deYam edene Paramcn.mt ne 

le Marlenia kendisine terkedilmesi için rinden aenaryoıunu bazırladaiı filmi çek· 
P•amounta bir teklif J•pl'Dlfbr. V qner melr ~ Londraya aidecek mi ? 
Marlen n Şu! Bu.ayenin birllde batla- Gnta Carbo A vnıpada kalmakta • 
daldan bu filmi yenici• yapmak emelin- rar eder de HoDJYoocl• dönmeaae Met. 
dedir. ro Coldm Mey• atüdyolannda Grete ~ ıünlerde aİn«-ma payitahtı henüz hur bir reaıam ona «ideal Modem ıenç biyle çtıvir~e;i her filimde ıon sözün yapacaktır? 

~UJbl. Ma4ge on yedi )·::.;ında üni- kın adım H!rmittir. Şimdi aahne \'azilcri kendiaine ait olmasında mu ctmelıte- Marlen mukanleaini feshederek Pa-
~tl'Iİteyi ikmal edince beyaz pcrc!eye in- modem kadınlıtın tipik bir çehresini ya- İ dir. ramounttan ıdôlecek mi? V.ıter Vag-
~ ~tmdl: iltememif. ralıneyi tercih ratmak istedikleri :uman hemen ilendi- Paramounlun bu i,i rejisör Korda1a ner Otel Empttyal eenaryoea ile birlik-

Mulen Valter Vqnerk cHotel Em- Carbodan açık kalacak olu y-1 '9sa1 
pel')'alın çeYİrec:ell mi ? edecek mi? B~ bu auder timdi Hol. 

Sterftbnırin Zolaam cCermİDab ese- IJYooda aWua ile diitindürü,or. 

Esrarı olmıyan kadın 

Greta Garbonun bütün hayatı bir 
sadelik içinde 1 d. gecmeKte ır ... 

Crctn C f 
• \o'-ıt I arbo. Hollyvoodun n~Jriyat 
~~~ llrıru dnimn istihkar etmİ« olan 'il }'ıldız.ıd ır. Holl .. ·voodda bulundu-

orı 'it· ,,. 
di)c 1 1 geneden beri şöhreti mütema-
lc,...ı~ ~rttığı halde bir gün bile gurura 

""1111 • , 

qİii •rıı ı.:aptırmamıştır. ilk snnata gir-
"~i tllnde olduğu kadar sade Ye müte
q.,..":. alllln) ı bilmi~tir. Onun hayranlığa 
~ -"''t b• 'h ır nıeslck ııuuru "ardır. Her sa· 
~l~~at. altıda ) ntağındnn kalkar, saat 
"'-•t ış ba .. ındadır. Kendi rolünü ve 
() orıt'rin· 

1ltıll i . •n cevap! rını ) utmuş gibidir. 
tıır la'b~ı~ rollerınde dnima in .. anı -;eken 

A,, •lık '\ardır. 
)} ltı'-'rı~· h 
ır, 'J' •an alkı dedikodudan hoşl&-

'İ b "P•nclı~ı k~ 1 b'. .. h al llt ~nnat ur nrın utun usu-
qİ\. 'ıı biJm ' • H . h' · le •rıd e.,; ı ter. ıç ır~e) ın en-
liılf1t,~~ gidı !.almasına razı değildir. 
Slortcr) lıl} o7 itesini tatmin için bir re
"-tı.ık;rl 'e fotoğrnfcılar ordusu büyük 
'd r arın ( 111) fi·' ctra ını 5armı lardır. Onlan 
'·~ • \llrtı t k• !etti . a ıp e<lNler. En ehemmiyet-
~dt't) crınj en b • .. 1 . . b 

,~ ' nsıt soz erını tes ıt 

ı Orıı~ 
ıııfü rırı , 

""il ~d·ı· nsıı) oncl ifşaatı şu fUrctle 
~r • ır: 

• ~tı, c b 
~ "'et~r ~ kedılere meraldıdır. Ne-

•i.tij, . hır lı:edi bulsa alarak loca-
\lt, 

Yalnız f1lim çekileceği ıamanlnrda 

famdöşabnnın hiı:mctine müracaat eder. 
Stüdyoda istirnhat dakikalarında lşveç
ten getirditvi bir şalı omuzları üzerine 
atar. Carbo muhteşem su\'are elbiselerini 

de \ e u.rif bir bluz. bir keten eteklık ... 
Dıiz ıopul.lu l.unduıalnr... Yedi sene 
mütcmndiyen •·}·ni o:omobili 1.ul!anmış, 
nncı>!k geçen tene otomobıliııi cleğiştir

mi~tir 

Fılim çe' ;rm<"diği znmnnlN<la onun 
iızerinde muce\ ::eratn ai-:1 hıç bir f'cy 
~öriılemc.z. E' inde, istirahat g:.in1erinr.lc 
en çok •evdiği fı:ırd soğuk tıud:m ibarettir. 
Garbo ıebzeden hoşlanır. Eti nadiren 
:>er. Lokantaya h;ç gitmez. Hollyvoodda 
bulunduğu on tene içinde ) nl:ıız bir de
fa işleri kötü giden lıir lokantaya gitmiş
tir. o cünden heri o lolrnntanın talii de 

Gretn Carbonun yıldızı ı.;ibi parlamıştır. 

Okumn) ı çok tıever. Garbo kelimenin 1 
hakiki manaııi1e münev"'er bir kadındır. 

Herhangi bir mevzu Üzerinde vukufla t 

konuşabilir. 1 
··ııahi kedının esrarı .. İşte bunlar üze

rinde toplanır. Grcta Gnrbo ne kendi 
hayntındıı.n ne de mcslclctaşlarının haya· 
tından hiç bir zaman bahsetmemiştir. 
tf ,cıanıtnn haz etmez. Kendilerilc konu<1-
tuğu in.,aııl nr ketumiyetlerine 
itimad beslediği insanlardır. O 
lıılir ki kendisini llerhangi bir arkadaşı
nın kolunda görmek binbir izdivaç ve 
muaşaka dedikodular; çıkarmıya kafidir. 

Bu kabil dedikodulara yer vermek icıte· 

mediğindcn münzevi bir hayat ııürcr. 
Garbo sırn se,,•i) or"n o .. u muhafaza et· 

meııini de biliyor. Bir müddetten beri 
onun ltalyndn meşhur orkestra .şefi 

Leopold Stokofski ile bere.her olduğu 
duyulmuştur. Hatta ba:ıı gazeteler Gar
honun Stokofski ile izdivacı muhakkak 
olduğundan bile bahsetmiılerdir. Holly
'\'Ood bütün bu haberlerden meraklan-
mı~tır. Hakikati öğrenmek için sabırsız· 
)anıyor. 

Sinema payitahtının insanları arsız bjr 
çocuk gibidirler. 

. Greta Carbo onları çok iyi tanır ve 
onun biricik !.JTJI dedikodulardan kendi-) alnız fılimlerindc giyer. Husu~i haya

tında, e'\ inde en gnde elbiseler ta~ır. Sa- nı 

·Robert 
belalı 

Taylorun Cooper 
aşık/arı Yarım saatte kaç t:ellme 

HoJi,,utta bir kadın Robcrt Taylorun konuşurmu,? 
cvınn gıdcrek: · Gary Cooper gevezelikten hoşlanmaz. 

- Knrdeşimi gormek isterim d~~ince: ı Bir filim çevrilirken kendisi kadın 
Rob~ rt Taslorun <.nnc.:i bu mtlnase- az konuşan arkadaşlarından Marko Po

betsiz ziyrrctçiyc bir km olmadığını, Ro-I lo ona raııtlayıncn, arnlnnnda §U kısa 
bert T il) lorun kendisini k bul edemiye- muhavere olmuştur: 
ccr,i c \. bım vermiştir. - Günaydın Gary .. 

Bundan sonrn ziyaretçinin oradan - Günaydın Polo .. 
u7.aklaştıgını uınnedersiniz değil mi? Bu cevabın üzerinden bir Çt>:ı 1 

Hiç tc o) ~e dcf.rıl ... O daha büyük bir geçtikten sonrn Gary soruyor: 
cüretle ~u cevabı vermiştir: - Nereden geliyorsunuz? 

- Sizin kızınız olmayışım bana vız ge- - Gezmekten. 
lir. Bc.n knrdc~im Robert Tay loru göl'- Bir çeyrek ant daha geçi) .-:>r. 
mek isterim. Siz onun hakiki nnnesi de- muknbele ediyor: 
ğils.iniz ki.. - Ben de ... 

Polis Taylorun gönUllil i§ıltını oradan Bu iki cümleyi dinlemek için yarını sa- ı 
\W.akla§tınnak için hayli zorluk çekrni§- at bekliyen zat muhaverenin mabadını 
tir. dbılemeie tahammül edememı,ttr. 

Bir kadın kalbi ıçın yeıs ve enerji ile 
rağmen mağlup 

dövüştü. 
oldu Bütün gayretine 

i 1iviane Romance yukarıda bahann geli
ini tnt'stıt tebessümlerle kar§tlı11or. Aştı 
ğıda CO§kun hasscı.siycti ile erkekleri t<!s 
hir eden ve hattd vıldıran bak1§lan cmuJ 
filimlerinck muvaff akıyetinbı aırnm tt'~
kil ediyM. 

Paris - Ingilizlerin ring ccntilnwni namını verdikleri 
Tommy Far, eski dünya ampiy~nu Max Baerle maçından 
çıktığı zaman tanınmaz bir hale gelmişti. Her ikisi de bil· 
yük bir enerji ve yeisle mücadele etmişlerdir. Max Baer 
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zencirli kafile 
" 

Ayakları 
1 • 

. . . 
Bir birlerine bağlı, taş ocaklarınd~ 

kazma sallamağa gidiyorlar 

1600 Mevcutlu sınıfları ile muazzanı 
bir ,kültür ve ter~iye . QCağıdır 

Buraaa disiplini üniversite idaresi 
üniversiteliler tesis ve temin 

Mektebi n disiplini taıudaa. OİIİplİooİ, 
içinde bet buçuk yıl İluaN banıid•an bir 
müe--S., mektep id.,.eaiain detil, 
mektep çoculdanıwı temin ettiğini gÖl'
diim. 

Naıd, diyecebiniz? B ... ada, talebenin 
ide.re.ine memur edaen muallim idareci 
v~ oaA.e; kendilerine bam' madde olarak 

ıu:~ldan efhum birer kaide ifade ettik
lmoi, daha doğnısu blr ıo,.met ifade et

mek me•kiinde olduldarmı diit;i..'lel'dc: 
b:ıreketleriıti bu... eöre tanzim ediyor-

! la.r. Talebe mektebe.~ olanık girtyoc-. 
Fekat pluöyet olar.:Jı; çJuyor. Şalı1t ,..h. 
ıi7oti yap9.1t öru:e muallimin tdikkUi i<:'A"' 

•• bit: benin falı5'yetl' ototite•idir. Bul rad., ünivenile haya!ı il;.,,.,4ind<> talebe
I d ~ görünöi,t mesul olan üniveni
; Cedü-. Hak&.ue, bi•icik m...d liniv"::ıi
t -',ıun l<endi vicdsmdll'.1 aleb" der!le g:'.r-

in(y.ebJir. çalı1mıyabilö-, Wanunyabilir, oı. 

.mlet cımiyel>ilir. Bwıt.U çok Htbeıt o-

değil, bizzat 
ederler 

' 

- Sol.. Sağ .. Sol .• Sağ... lbayı tam yedi bin üç yüz aabah içe- - Yoksa m!!mnun olmadın ~ı? bn i.lk
0

kaideletdir. Talebeyi ceulandır· 
Zencir -'erine btqık ayu aea- cddenlir. , - Çok memnun oldum ~fendun. J ıımıt. r:ilM bir fi1ör mual,liımin cemiyetin 

leri yüJaeliJor. 1 ıı\raaırada onlara aıltrn. (çay) dı: . V 2006 luzmaa~\ ' . lı:aldırıu:"~ lıattnndan' hiç bir uman, biç bir tekilde 
MalıkUmlar •• Siliıld. ·g.diyaidann nilen bire.- laa re'1kli kay!W ıu ven· valçın ~ya~~ .. T-J otağının gr?'ut bu kadu buıa;.ıl< bir fikir geçmemiftir. 

keıkin balattan altında llerliyOrlar. rır. . ' kütlelerıne tndı~e~e. devam e~la 'ceçmiyecektir de .... 
ıı...~:-:- de üzerlerinde, çeketle- - Haydi .•. ...,., ... Mart.. 1 Me.hlrumlarm dört e.dutı uz . -1 '"' . L,_ :....:.' '"''-- t .,,_,_, 
a ~--· • • · ...:. ı J_ • • _ _. böl ot t 'UM nuıuzam Dil'" -r- ve .. ır e ....... • 

rinde kiaa pantolonlarında, · gömlek- Zencırlı lcıı.fıle hsreket ""''"" · nm ... , '"' ""'"' ve fllt"a an sura • · 1 id' T L- • ..:-.: .. .. • •• 1 
• ' •· " • ı '-- F k L-lıkla ib' b ıkl me.e es "" e..., •-•- ll'Ol'VJ'CM',mea lerinde, çoraplarında ayni mark..... lşe,çalısmllga ... K·~,,.,,,,ır»<~ .... 

1
lllrt ve o - n ıı: ı ıy ı ıu-, • • .. · 

Kürek markası yar. • a gidiyor. ratlan ile silih~ gardiyanlar fuaur 1 tebe gelin":", ~tığım mddep eaaretm-

8 ka • ab b• -•~ • uSW' aioanılannı purolanl'ı tüttü• d .... e11 haJİt bir nalda,.. lode '-'ad• bu-U mat , aıy ll' ota.ur.. • '3 , 

Ve eskiden mahkümt.nn sırtlan- EN EHVEll iŞKENCE ·:üvOT1ar. 'ılıunAyınca 0 kadar ürktüm~· ideta bu- Haruard ünirıeraiteıi 
na, cildleri ilzerine kızgın demirle 1 Rüzgar bu dumanlan tiryaki mah- . t~v neden. nud ıeldiiinü ......,lım. .. küsurat•• eliai aepete ..,ır.nlı: .ı.,.or. ideta bir araLk de._; .,aziie>ioıi ,;;.J~ 
dağlenınlı. Şimdi Adece elbiaeleri - Hey.'..~~ ~ L Biraz kımıl- kWnlann b~lan<ta göt~yo~ · ', • 1 I)~ ~ için be.i zorfay~nn, den Bu giizel bir UJüldilr. Talebe terefe ve Öyle tahmin ederim ki J>is ~r 
(lıtane YUftlluyOI'. dan.. ö,te olu gibı çalışma .. Salladı- Onların tulUJ"e l:v,ı ıç çekqlerı aeatuode unıver.ıteniıl ' bahçe1Utde bllfl ôtimada ıa,.ıı. olma,.. öit'eniJor.5eneler- Amerikanm dqcndan kelimenin ı.- ..... 

Senenin sekiz a,.'i daimi bir ıia ğm kazma o kadar aitır ~ğil.. .. . ayn ve acı bit itke.n~. • ' .[~o~ dolafbğım için.~. IJ.. azarlay~ denberi tatbik edilen bu utdl ,talebe,.i fa- nuiyle hakikatte biç mi lıılç ı.un>AY.,,..-. 
içinde bulunan ye ~ ti- 2006 numara.~ dııki~ uç~- Ve al~ıkla ... e?1ıf •ut.:• ::::ı~~"· Bin alb yÜz ~~vcutlu_ ıırufunda ziletli, aldülı olmaya da tqvik edi,.CM'. Yenl dün,..da bakim olan mu~ 
biri' gibi (Allahm. bitirmeden yanın tar almıştı. Ganlıyan cebmden bır !ar bu ı~k"'!ce:rı m~ ' 1 1 d<Wdijncü ıiersten -~ .betı• ~·,.~ pro ltimad ediniz ki ...... d., .... alıı 'verit ...... telildüler alemi, Amerikanın iç ,~-
bıraktığı) bu tehinle, DartmOlll',da defter çıkardı. den taBetbikdd~v,~~· .. L l lfe.örünWn .. mimi,.etine ırirerek sorduğu liinde - afak bir hile de olmddr tlİe ldWa ıriilünç bir ı..n..tiit t.,.... lıt' 
bu a,.klan. zencirli adamlar -.,isa- - Kaydını Jaı>lım dedi. Bu ak- - • &llUKa ıabranat . ....ıt~ ba et ettim Bana mu sord• • . nla .,.. . . ' 

enin •-.:L.·-- -'- --"--la 'li _._ del'" • cekain Bu emir msani bi.r mabadla ve- 1 yr • Yaf • 2 - Burada mekteplerde -ta.- es- ,. :. ""· n .,..,.., .... "!>' m'l'anar çe'l'M ...,... fUll ıge ıttre • • k d . . d baL -- d • .. .. L'-' -"--~ ' Şuna• ,_. • ki A.....,.,... • t...:.......ınd L!..L'-' •,. "-'--- "-'- Delik. Y • tecrid bücrea;. rilm;a gibidir. F•kat altı aaat müte- ar eşum sor u, ananu oo.mı ..,. u, naaında bir .ı.,. gozcu ..e ...-...... mu- -aı-erıım • . -~ 
mır ....,... an uuvlhft """ ......,.. uu .. anı "" ı d · · mil' etlmi rd · • eıaı.ı.· · A....nkan'ı.af • • buit lıir P'' 
Jet' bağh olarak çdayorlar. Ve bir 2006 ı;ıardiyan ki;-le dolo.s bir n;ı.- madiyen kazma, kürek sallaya"& bdt , '"ınu 'Y '° u, ,.., .. , t '" a1linı yoktur. Fakat bu yoilluia raimen ..,.~tı, • . ~ lÇlll b8ıP bil 
meydanda toplaniyorlar. 1 zar fırlattı. , dıı.kib.lık istirahat nedir ki ... ,. ' ilerimi .ontu, hoflandifun yemeiii sordu, kopya J'•pmıyorlar. l.at~~ ~~ ~e..ı- ı.J_.. 

<>Aıu~larincf. ~!ar. v~ l,:\irek- AJ,., Kabil oka el.indeki bzmıı.yı - Dikkat ... ı, ~ma... hangi spordan zen aldtğuru sordu, pa- ~erde imtihan oldulı:. Bir sualde ter değil.r ... ~ IM!e. ~ ... ~ 
ler Yar. bu adamın kafa laa1"a nı>lıyacaktı. B.eı dakika daha bitmemiştir bile. .. , zan nud geçirdiiimi sordu. Sonra oi- fÜphem •ard1. Odamızda tek muallim bi- v~ A~trikala buny- ;ç;..de batıo ~ 

-Dur!.. Gardivan b•:n• anlamadı m1. «Ter~~·•: M~lara bıı 1 1undan bahsetti, yl8'dundan ve mali,.e- le roktu. Haı.tma celdi de J'aptım. Bi- bir :-.. ~lıy~. ~"'.' :'-~IJI· 
- y ~ sağ. Anladı.. . • - • ad da v·erılir • ywe ışlemege baflıyoT-, tmdea bahsetti, hotland~ yemeği ıöy- ziın ezeli adete .... "111'd11111, ,.aruııııc1.ı.:; d~ ~,. 0 ireo9:'er ~di,te d. it ı.i ~ 
- Hizaya gel . Ve dal>a tehd.tr<dt', dahs ke•bn lar. ledi muhit' · .. led' bur &.- • ... arbdafut kolunu dürterekı kip edıyorlar. Yıne ıtinf etnıelid 

_LI_.,__.__ bu kat' ' . 1 BtTMEDI • lru IOY '· ... _,eyı IO)' ... • 1 
MamWııuar ı ve ı?rt eırur- bir a~le baO.rdı: - - ıec1.·. ..__ . ı..•"-d teT ogrenml)'CM' ar. · . __.p ,.. - Şu ıuallere fÜpoan .ar. Bır .....,.. a _.. 

lereYdoklerlıal İ~~L1İyorlar. - B 1 k J d Aramızda derinden derine bir samİ· yu da pu et... Cü~el yurdmnd,a, pek .. ~~ ı1;;ıı· 
ama~ yor. Alaş~hirde a an ar ?n r:"iyet hikim oldu. o bana ,..ı.ını .. tı, Oedim.FilhakilubirL> ... tçıkardı,bir içindebaoretiniçeknıefe~ ~· 

- 1411 S. R. .._, yanın bu en ııüzel ülkesinde giiaÜll flll' 

1 V. lbl •· 1 k ·ı.en ona umdun terler yazdı. Sınıfta muallim olmadığı .... ..-
- Mevcut. At k •r. m n gaçmen os ece I · zuu oıao mektepler meselesindea_"":;.,, 
- 916 v. R. oşu a r1 ' ' . ön. Amerikalı!...- mekt bi aae oc.>(lndan için iteni olarak bana uzatlL Kağ.dı aç- d~...,.;... Mektep nedir, mektepli -

~ F.drrnı> 2 • (Hu.>t1.») -, umu~dekı İ d~lı• üstÜn bir yuva ıeldU.., ı<>kabilmit · tım, okudum, yiiziim knardı. lster1e<1İz, -~-·- t"' 
- Me'l'CUt. Ah,chu, 25 (H•uw; ) - l,.k o'f'>t' ,,.~ ........ ınu ... f.nd• Bul;ı:ori•tan v. R.b- leni' B d tal . . cesaret edeneniz W:e de ayni cümleyi, mektebe neden gidilir, o .....ı.addef 1'· 
isim yok .. Çünkü yasak.. Y alruz kulub" l3ral.nd •n ı' • • lny lh<an Ld.,in ın;my~dc1t1 L>k.}ll wreh11le .ıı<>!inloçe\ı: O· t '.r. I"'•. ~ . . e~ '.de mual.lan .-:-~n- ... içinde öğrenci..in ye öjttımenİ'" .-

adlarinin ille lıarfleri,ile kayıt numa- yu~lı: L•roay·krind.- terhv rd•le" ilk ı,,,. 20.üOn go.;m•nm e~risi T<akyay~ cı.ki luk birisirun Oll""I"" dığenrun ele •)'ilen yazayım: feleri nelerdir, bunbn ~ ~ 
-•-- V ı. d ··---•---· j cSe.-gili dostum, bize L--· İİnİYenlte-r.....:ıı var. e ıı;en 1 n......,.. ....... uu b.ohar , :,o~lan 20/} >6 la•.ı.ttv.le goncl..~·•lecektır. ~en birer .... _ olmasmdan batla -.. ııacaiım. . 

mahlrum, lann. unutmamaları yıne büyulı: bir intizamh başa•d""')lı< Se•hesf tiklr. ;ureüırl<: gelecek ol.ııılar .bir tey d.ıiildi<. nin itimadlaruu' !lllİİltimal ediyorsun... • , __ ._L.,.;._,, '--d.,. ""- _ .... .,~. ~ 
, ___ .., ı.u U 1. -·- Send- böyle bir teY beklemezdim, beni ...._ ..,..,._~ ,.. .,.,_. .-
Kal<I• ıenıenne. nUlmUf Olalllll '!f'aJ Şimdiye lcadu b .. rad~ g<>rnlmcıni~ hir kayv~n ve z"nt 'lcıleriyle gelecekle· . Size burada iki misal .. en, ........ : · k d"' da "--· benliiİ-" 
h-"- -... <.. 1 rahat- etme ... • mı en t oz yuvam , - • ...;.ıi-
ıuıne .ı,;,tı:a il" lı:arııla..an ou yan~ n• c ıv;ı,r r<ı:ı.ien derhal mıi>l.ı!...I vaziyete geç."° ı _ Flonda ünivenitesirtin muhtelif r-'. _ 
Sabahleyin kalkar kalkmaz ye- bulardan bır çol:. heyva .. br i,tırak d· !.Hleeetı:lerdtr . Bu arkadat o cünden sonta benden ren, babamı ve ı....detlerimt d~ : ......... 

ille eye gı lf enim"• m•t- ve mevınmtn M~...a." • prt,,.,,. a.3n Ltt5'-burg.ız ıahrl iı~ is1asyon. ar.ı.sın- . kk. &m~N uue em"& '· ™ • 1 g-.-..• .... _ _.,,ı· khan •tın• l·-..,- . t -._ 1 y~erinde her türlü Jİ)'ee.ı. ve giyecek sel• L" . ed' F-'··t i1lı: ..:ı...ı....: ren kendi mekteplenmude öi'-'. . 

Yemekhane.. (Işık Spor) yar4'ft<ie M....ı~h 0..1....üA dalti (MIJ!ıtar ı;ı!tüğı) ıj.> Bulgari.<tan- detıralabaatilirJ_and~" •n,'a,tt veni":'. He_r Yec:· bazmedemediitm ta'"1Rt ıimcli kafamda itiraf ederim ki çok u fe)'ler ~eti" 
Burada • ı ., e 0 ıyecek"'"" Olabtl1r dıremc • hil ' Haki d • ş "-- .. d fl--'-'- .. ·.,..-ne mı yer er. Cuzelı birinri, Kara ~a...._ S..yyadı da" g.-!ece\ı: bu grup ıuınına satın alın- . , _, . , : . • . • erite ı,.onım. ı il' o... flft'· u ...,. •T IÇUt e ......., - . ,,.ı• 
Mabkômlann Birikfoat adı"' ver- ık;nci ve Saraylı:öylu MArnedio. Ab auşl>r yeceguus :'okta bu dükkAnlarda aabcı Florida Uni,..,..sitesi: ZlYA NEBi de den ~dtlll ögreadikl..- f_. 

dikleri bir cf!lim ku~ L;uru: !'as kah uçuncü ırelmi lerdi<. Bavantn ~~·~ ol- . . n.omına kinue _oıma,..,'.d'.r. Ta~ebe _.. . florid> 8 Mart (Husllli muhabiri- ki de fazla bir kı,.meti haiz d~iiJ~· t<f' 
ekmek ve yıne Pornç ısmıru taktık- ması ve yar"<Jann tam ı,;, .,.r.zaın ..;M>d - o&d~ g.b< bu ya•ışİ&rda da büyulı; bir 

1 
beııtçe ~. d~anlara ırınyCM', fia~lı:" ""': mi&den) - Caineıvilla'da bet a,.danbe- kat telatdô baklllllftdan miitloif ı:--~' 

lan yulaf unu çorbut.. hazırlanmıi bulunma"' aahay.. ol.J.~\ı:ç• mttValfakryet ~le•mi;ler ve cıvar ku· ı ef}'antn uzerınde yazdıd... htedlğt teY' ri geçinnelde olduğum üniversite ha,.aı.. dlr. yepyeni ı.;.. ı...D, yepyer<İ bir • ff 
Ve onlar, yirmi seneye mahküm kalabalı\: bir halk toplam..,ı.. . l ltipkri'""'e ctdden 00-~ne ol ... aya ho.k alıyor, ve PAl'AlllU CM'ada bt.lunan sepete ı..- yeni .. e eski dün,.a aruındaki çok yapılan çalqmaluda yep)'eAİ bir _..;ı:e 

iseler bu kunı ekme~ bu sulu çor- ı,.ı.: Sporlul..,. sporutt kr .,.ı.~-.c1~ kaza"""'llard... , 1 atıyor. Eier yamada lloM!ulı; para yok- ırenit n tümullü aynlıkları anlatmak için iriftim. ~ .... 
'!fakat gece g.;yet u:;anlık~ld~ğu istemedi-;;-Dağı~ivan~d;bulunan Bu hali görünce kendimi tutama--~ şöyle-yalvardı: .. Ji• 

HALK MASALLARI için nı:lırin. sathı ~erin~ n~ var n.e; h_ir a~r suyun ba~mcla . geceyi ge· dım. Bir tara~~ll_. şiddetli bir korku- ~ •. - Bana ettiğin iyiliğ~. g.,.ı::ı~· 
yok gorebilrnel-. ildeıa ımkan harı- çırmege karar verdım ve suyun ba- ya tutuldum; obur taraftan da kızın gm merhamet ve şefkati ta~ tııt 

1 
cinde idi. 1 şrna gelip oturdum. hali rikkat ve merhametimi pek zi- · mak için beni kasabaya götür .,e 

E 1 Z 
1 Helakine. ~ebep ol~~ğu~ biçare 1 Y ~lun y~rg~nl~ğu, zihnimin şaş- yade tahrik etti. Biihtiyar feryada 1 cerraha baktır. . . ir gJtİ' 

Vve aman kızın cesedmı suyun uzerınde der- kınlıgı benı busbutün takatten dü- başladım: 1 Zavallı bılmezdı kı ben bd tfer• 
, manım kesilinciye kadar aradım, 1 ş_ürmüştü. Uyku galebe etti. Bir hay- - Ah! seni bu hale sokan nasıl büddiyar idim ve türlf. türlü ~I jf6 

bulamadım. . ıı. uyudukı_an. s.o~ra sabaha.~~r0ı _ci- zali~dir. Hangi el sana böyle kıyd• lıe aklım perişan .. i?.i O~u .0 
1. ~~ 

1 Ç l
• n d e Artık nevmid olar k sudan dıp· varımda h.r ınıltı aksetmesı uzerıne Senı bu hale koyan gaddarın hak-'kasabaya nasıl goturebıhrdıll'I ii1'iı~ 

11J111aıırı:ııı!!ll!zııı221I rıy:ı çıktım. 1 uyandım, !,ulak verdım. Kadın sesi kından cenabı hak gelsin!.. !götürdüğüm takdirde bunun y Cl'~ı~1 

Zavallının hayatta olabileceğini olduğunu anladım. Keııdi derdim başımdan aşmış taş den yeni bir azaba uğraıt'l•Y" 
Yazan : METiN ORBAY artık ümit edemezdim. Bu ise yesimi ! Heman kalktım, se;in geldiği ta- mqken bir derd de oradan çıktı. Be· ne malumdu 1 . .,Ji~itc'I 

Eh •• ık ' h • k A e son dereceye isal etti : cZaten uğra- rafa yavaş yava' ihtiyat ile yürüdüm nim böyle yeis ve hüzün ile kendi- Kasabada kimseyi bılıtı . , u asını ın 1 ayesı mı1 olduğum bunca felaketler, mih-
1
bir de gördüm ki bir adam kazma ile sine kasdedene beddua ettiğimi işi- söyledim. ...., ... Jıı 

netler bana yetmiyormuş gibi böyle 
1 toprağı kazıyor. Kendımi göstermi- dir işitmez kız: - Size soran olursa hell'I?' yıoıt 

1uçsuz, g~nah_sız b~r kızı~ ~oşa koşa 1 
y rek. bir çalının arkasına sakla~- -.- Aman allah rızası için beni şu deyini~ ve başka 'eye karışn'8 I· 

_ 4 _ kanAına gır~ege ~· gbadmışım! ldımk; tackassudab başladım. Adam bır betadan kurtar! Allah aşkına bana DAedık. be d k k yu atı•"''~~ 
h ! şu oiçarenın şına bu bela-, çu ·ur azıp itirdikten sonra içine biraz su ver. rtı n e or u dif"". 

- Aman ıultanıml durunuz! Bu ile yüzmeğe başladım. EBsen gayet yı göz göre ben getirdim. Bundan )bir ,ey lmydu ve üzerini toprak ile Dedi. Ko'l"rak akar suya gittim .. bette bunda bir hikmet vardill'I• k~ 
miskinin murdar kanını elinize bu- iyi yüzme bilirim. Yüze yüze kasrın sonr Mısır memleketi bana haramjörter örtmez acele acele oradan sa- Külahımın içine su -!oldurup getir-

1
mecruh kızı arkama yükl~riod"' b''. 

hştırmayınızl Bu alçakların liişele- karşı sahiline kadar gittim, karaya olsun I• mülahazaları ile ah ve vah vu~tu. dim, kıza içirdim. Derhal gözleri a- sabaya götürdüm. Hanın ~ak t.,.ıl• 
rini toprak ka_bul -~tmez. ikisini de çıktım. .. .. . . ediyor, gözlerimden kanlı yaşlar sa-ı O zaman saklanmq ol?uğum yer- çıldı, melıil mellıl baııa baknıağa:~a kıraladım, ~cele bir/.~ "".':; 
Nıle atmalı, pıs vucutlarını tımsah- Bu suretle olum tehlıkesırıden çılıyordu . deıı çıktım. Onun kazdıgı yere gel- başladı. jrık ederek yataga yetır h fi(hsk'JJ 
lar yesin. kurtulunca can havlile unutmuş ol- Artık Mmrda dunmadım, mec-, dim. Toprakları eşerek örttüğü çu- - Ey delibnlı ! yaralarım beni 

1 
cerrah getirttim. Cerra. nu giı"' 

Melik kocakarının bu fikrini mü- duğum Dürdaneciğim hatırıma gel- nun gihi çöllere dü<tÜm; Bağdad • kuru açtım. O sırada şafak artık ge- telef edecek derecede değildir. Fa- yaralarının zararsız 0 .ldugu .. ,. 
na•İp buldu. ikimizin birden Nile a- di. Aşk ve muhabbeti evvelkinden tarafına azimet ettim. Bir kaç gün 1regi gibi sökmüştü. kat bu akan kanları dindir. Beni ö-'ve güzelce teda~i e~tı. kad81r ıı• 
tılmamızı ağalara emretti. Onlar da daha ziyade bir şiddetle bütün mev· yalnız başıma yolum;ı. devam ettik-! Çukuruıı içinde büyücek bir kan- lümden kurtar! Sonra benden faidel Kızın hastalıgı _b.r ":Y . feŞti . 

1
.,,. 

bizi yakaladıkları gibi pençereden cudiyetimi kapladı. t n sonra bir akşam üz~ri yolumun lı çuval. çuval içinde de can çekişen gorursun. dü. Sonra temamıyle 1•Y~ka, k" 
Nile attılar. Onu kurtarmak için tekrar ken- üzerine tesadüf eden bir dağın ete- 1 genç bir kız vardı . Vakıa kan bulaş- Alelacele sarığımı yırttım; yara- 1 O zaman benden '

0 
. , 

Ben nehrin ıularına dalınca se- dimi nile attım. Akıntısına doğru ğine vaaıl oldum. Vakıa dağın arka- 1 masından elbisesi pek te iyi fark e- !arını elimden geldiği kadar yıkayıp 
1 
ve kağıt istedt. k ı ·ıne .,eıJ•· 

rinliğin tesiriyle kendimi topbdun. yüzmeğe başladım . Niliıı sathını epi-
1 
sında büyücek bir kasaba olduğunu' dilmiyordise de bir büyük .. dara e,~ I sardım, fakat her halde hazık bir cer- i Bir mektup yazar3

8
ti1.teol ./ 

Seraemliii'im zail oldu. Can korkuıu ce bir sahada tetkik ve to.harri ettim.. ıı:ördümdü. Llikin kas haya gitmek I' dı oldu;tu belli· idi · . < ın tedavisine m..l.tac; i.di. Kız ba- -

ırı.... '""' .. ,, 



> 
( •. ._um __ ............. ~ ...... ._ .. ~ .... _. ... .,.. .. ._. ...... .,.~., 
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PiÇ KURUSU Komisyoncuların ' 
Beyanname harçları 
hakkında emir geleli 

3256 numaralı kanunla beyannameli 

,,. • ..... 
Yenilen Favsta 

........................... 
mükellefler mey nına ithal edilen itha- .-

lal ve ihracat tacirleriyle, borsa bulu- - Z -·•••••••••••••••••rJl•• .... Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-150- Yazan : Mlfel Zevako 

1 J al ~103 --nlln yerlerde borsada il anıp sat an m - . 

lar üzerine komisyonculuk yapanlann Kwnandan şövalyenin yanına gelerekı J , k Kleman ordu: BiZANS . SARAYININ iÇ YUZU 
9H yJı bidayetinde, evvelki mülcellefi- şordu: - Daha haşkalart yolunu:' 
yet tekillerine alman ruhsat tezkeresi - Şu muhterem utt tanıyor mu.su- ı - Haytr hepsi bu kadar. Eğer tan.et• 

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

Kumandan T eOsyaya bitiyordu · harçlllraıun eureti itfa11 hakkında maliye nuz? nln affm.a uğramadan ölürsem mel'ua 
vekiletinden yeni bir emir gelmiıtir. - Tanırun. olacağmı. Llltfunuw yalvarırua adt pe--

.. • • 1 • • ,, 

Bu emre göre, ruhsat &ezkerelcrinin. - Yeter. der. 

muteber olduğu mali yd zarfında mülcel- Kriyon Jak Kleınana do~ru dönerek P pas birdenbire taprak b3ğıl'dı : Bizansın bu eski ve meşhur -f_a_hişeşi, v aatkar ve leflertarafmd•n harç nishetlerinin tebed- dedi ki: - Öyle ise mel'un olarak ın.~ Hem h.,.. 
dülünü ve daha yülcaek niabette tabi - Azi.z peder, Şatonun papaaı bir ye- nim gözumWı önünde lilneıle öl... · tatli . bakış' tarla 00 U SÜzd ükten S00f8 •• harç iıtifaaını icap ettirecek tekilde itti· re gitmij. Hasta yatan kraliçe Raterin Kraliçe kıSa kısa cümlelerle yalvart• 
gal nevileri değittirilmedikçe mütemmim Döınidiçi günah çık.artmak iÇin 11ir pa- yordu: 

.Haydi.. Dedi.. Vazifeniz başına.. tezkere harcı alınma11na kanun hüküm- pas istiyor. Rica ederim arkamdan geU- - Merhamel .. Bu papas ne dıyor .. , 
• • leri müsait de~ıldir. nh: .• Si71 allah gönderdi. Mel'un ınu .. ie dıyor ... Ah ... 

Bir kaç nal geriye clönelmu gtdiy~. bar vazıfe var. .. • . ... Binaenaleyh ımevzuubahiı mükellefler Jak Kleman hayret ıçindı! Pu·day3nı - Evet ebediyen mel'un .. ÇUnkU İi" '•-~ Teoaya, arabasına binip te Vasilin - Nereye emrediyor &unuz. Kumandan gozleranı uguflurarak ancak 939 mali yıla iptidasından itiba- kolundan tutarak dedi ki: tedığm güııahların en büyüğil a.naın AU. 

~hağmdan hareket edeceği sırada - Saraya. . 1 bu ~~ .Bizanı falıi§~ıinin Wfııan- ren beyannamelerin tabi tutulduğu 25 _ tşldıyor musunu~ ... Beni gönderen do LUksün kalhini par~l.ıyarılk b1dür-ll:ahacıya: Araba hareket e~t. .. • da egıldı. • lırıılık luhaat tezkeresi almak mecburiye• Allah imiş. .. dı.iğündılr. Onun ruımma seni tel'ın cdl· 
- Saraya... Saray bp111ndalu nöbetçiler pek - Sabahtn bu çok erken vakbnde tinde olduklarından, kendılerinden eıkt Papas koşa koşa Kriyanun arka<>mdan yorum. Sevgili o lun Hanrinlıı de beni"' 
Emrini vermİftİ. iyi tanıddclan T~syanm ar,basma 1

1 

ıizi rahatMZ olmağa ve ... bana da hu- seneler için mütemmim harç alınmıya- gltU. Yalnız kalan Pardayan ~km hir etimde can vreçğini haber veriyorwn. 
Araba hareket ettiği zaman Teoa- selamla yol verdılCT. zurunuzla şeref vermege sevk eden cakttr. halJe dtıdakltlrınJan şu iki kelimeyi. Çl· Jak Kleman başından kukuletasını 

)~ aabahm ilk ıtddari arumda bir Teoıya arabadan inince Htriıti- sebep her htllde mühim o~lı. kardı: çıkardı. Kraliçe yalağının lçersinde doğ· 
~imanların omuzlanncla kazma diye: Dedi. BuyW'Wl. Emredmız... Manjsada · _ Yaıtl n bnulınaı. rularak gözlerini papasa dikti. Onu ta. 
:Vasilin konağı· İıtikametino gittikle- - Sen git, Vasili__rı konağının ö- Teosya • -··mandanın lrenduine nıml§lı. ':Buytik bir korku içind hayku ... 

ritu gördü. lnündei>ekle .. Olan qlere dikkat et. kartı Ye gizt' t.ir e.rzuıu olduğunu Çavuş eğitmenler Jak Kleman Kriyonun arkasınd n sa- dt: 
Buna ilk önce pek aldınt etmedi. Emrini verdi. Ara'?a'.mı da sav- epevde~. hissediyorou. • raya girdi. Kraliçenin dairesinde derin - Allahım! .. Ne büyUksün .. Adaletlıı 
Fakat biraz JOnra biı- ikinci ve da- dtktan sonra taraya gi.rdı. Onun ıhtarulı baL'lflanna tatlı bır için bir kurs açılması 1 bir sesslzlf\c vardı. Adeta her kes kraU- ne kadar kuvvetlıdir. Bn bu cezaya 1 • lı;. ııonra da bir üçüncü iman guru- Sağ taraf istikameti tutacak olur- tebe .. ümle mukııbele ederek: kararlaştı çenln ö!Um yalağmda bulunma,nıdan yokun, Nohayet mel'un ulüyowm ~un, birbirlerine yab ncı ve hep ıa üçüncü "1işefin hususi dairesine, - Hakikate..tt, dedi. Göreceğiniz M niaa vali i Dr. Lütfü Ktrdar dün sa· büyilk bir sevinç içinde idiler. Kralın Jak Klem n ihırettn gelen }lir ses gibi 

~hıi İatilaunelt tubntılatt kum ~ ua- harem kı.nmın.a giderdi. mühim bir vazife Vf"P. loıparator Mi- l,ah şehrimize gelmi,, öğleden sonra Ma- dairesinde ise bUyük bir gUrültU hüküm ınel'un diye bağırdl. ilıı..,. dikkatini çekti. Sol taraf istikameti iae "raym tel haıretle<i emredıyor. Şôndi der- ni.aya avdot eımioti<. •Urllyordu. Papas k<aliçenin od•so ka· K ıe,;,. mt lislü dü§lü. Halil bfr ti .. 
~Cdına: muhafız kttalarınm kumandamnm ~al ikivüz ki9ilik bir kuv.-etl~ Ma- Haber eldığumu göre niaan ayı için· pu mdan girerken Knyonıı kralın ncredl! ırcıneden sonra ka.~kah k lik Kat~rin 
- ~l dött;•• dairesine ve im~~~toı:un dev~e~ er- j~ıte Vasilin konaA'!nın etrafını aıt.• j de Ki.~l~ür bakanlığınca Manisada bir Ça: olduğunu sordu. Aınbuvazda cevabmı Domidiçl olmü:ıtU. 
Erlıruu verdi. ki.nıru l:abul ettiğı daıreye gıdıyor- racakıımz. Orada b11 takını amele 1 VUf ~ıtmeııler lcursu açılacaktır. Emn ıiluı.ca büyük .bir le~iir duydu. Kriyon ..................................... . 
Atabaci geri döodü. du. ' kıtıklı insanlar var. Onlari, en ufak vil&,ye!e gelmi~ir. Çavuı eğitmenler kur- kapıdan dı.şan çıktı. Papu yalnız kaldı. Eertesi gün Hanrl Bekıvaya geldı Ana 
l'elcrar Vuilift bnağı iıtihanleti- Bı, iki yol ağzında 'Teoıya biruı bir hareketlerinde ölü veya diri ya- ıuna yüz çavuı İştirak ettirilecek ve M.- Kendi kendine şöyle düşünüyordu. :tının ölüınünil haher alınca Ulc ~MJ 

l\t doiru yol ahyordu. Clu."'f:lu. kalayacakımız. Ve bu işi bitirdikten niaanm Horos köyünde açılacaktır. _ ttçüncU Hanrlnln anasl öluyor. (gömülsün). demek oldu. 
~~l~tddaft ..... ada. ·r~s1ıı: Dütündü. ~annt çabuk verdi. aonra da Jİne anıi yerde yeni bir em- -=- Alis d~ Lü'lcsUıı oğlu onun ölUın yatağın- Tarihin de kaydettiği gibl kraliçeye 
- Dur... Sağa Rideceii yerde .sola N.ph. _ re intizarett kalacabmtZ. . Türkiye - Fransa da b~ı ucunda bulunuyor. kaıiyen een ~ alayt.yapılmadı. Karan· 
t..lrini verdi. Muhafız kwnandarumn oduuun Kumandan. yere k.apanlrcuına K.aterin Dömidiçi bitkin blr halde llık bir gecede gömü~Uverdi. ı~ sene--~. dürtlu. önünde.durdu. . · eğildi. ticareti papa.il yanına işareUe ç.ığıraralc ınüşkU- sinde gömüldü~i.i nroen çıbır•lar le 
l"eoaya wlendi: ICapada nöbet bekliyen silahlı u- Teo1ya. ona w kere daha tatlt ve Haber verildiline göre Frann ilttttat lAtla dudaklarını oynatlt: Seu leniule kendisini.o. aajtığınıla yap 

. - H.utidi! kere': .vaadkit bir balat atfettikten aonra nezareti. Türkiye - franıa ticaretinin ln- - Si.z bizim kilisnine paap.»ı delilsi- tırtltğı türoeye nakledildi. 8-tık Ufak, ar.ı;.cirun yanuu:laki - Kumandan nerede? saraym harem tarafına.. Mifelin d'1-! L::ipft için barı tcdbfrler almak üzeredir.. nJz: galiba? ....... ... ............................ . ~etden atladı: Diye IOl'du. ireıine d~ rlirr:dü. 1 Türkiye menı~li mallllnn.. Fransaya daha - Haytr madanı, Papuıntz burada J'alc Kteman kraliçenin öllimUnden lilt)ll 
- BuJUl'Un.. . Asker, büyük bir nüfuzu oİduğu- Pek az aor.ra d; · umuıdan, ikiyüz I geniı mıkyaıta ithali için bazı mü.aadat· yokmuş. Şatonun önUnden geçlyol'dum. ra odadan çıkmtf, ve bu srrada bir adam. 
- Burada hir lmç dakika kalaca- nu bildiği Teoqaya hürmetle cevap kitilik müıellih bir ukeri kuvvetin tıı bulunulmatt etrafında tetkikler yapıl· Beni çağırdılar. t)t"&ya giderek yatağı.n başında db: .~ iı.. Arııhaci, liı..le otlonn ""!""'~ t'e.ili: " · ' bqWıa aaraydaft çdnvor. V aı:ilin ( makıado" Aneok bu miioaadat. müteka- - Ne All• ••Uf hlinkli' hUnkUr ailaono!a b1tl•m..-ı...,., muayeae edİfortnUf • gibi n• - UFU,.,t. lionai• iı!t'lrainetine oidivonlu. bili yet hydiyle yapdaeoktu. K.aliçe gilnahla ""' yab•nct bi• papa- ıı . Bu, !Wclyeri idi. t~ alırken ten ele, belli ~en - Uyaadu-. Görülecek mübd - BrrMfDI - • sa söylemekten daha memnun kaldığı K terin Dömidiçiyl seven blri.clk. ta· 
~İmin lronaima bdar git. Et· Adliye emanet için ne Alı\ demişti. damdı. Ayni gün bıı adam Belovayı t~ ~negöriinen,kendinlbellietm~ Yenı· T·i,irkı··y· e' de 1 Jaı·reaı·nJe Kraliçe aordu: etmiş ve bir daha onun ne old~ ~ rel, ban~ haber Yel". Qı Qı - Oğlum nerede? kimse h her lamamJltı. lLiıİtidi, iaboblo,m ..ı..ndea it Adliye Emaoet dai,.,.;ndo mevcut - A,.buvaW.. bulunuyo•. Jak Klernan bUyük bk ......ı;, ıçı..ı. ~"'! giden bir omele giLl Vuilin , 1 • • emanetle.in ..,!iye i•le.ine devam edol- Kraliçe gözle.ini kapado. Kiqdklc.ittln ş Wdan çok'" k Paı-dayaıu buldu. ~İ iatikametini tutarlcen anha- mcktedir. Emanet dairesinde mevcut SOO arasından yaşlar süıUlmeğe ba~lamışb. Ona: ~et- atların baflna geçmq, kO§Wlı A ' • t• t• b •• kadar ait&h ve tabanca. .askeri daireye Mmldandı: - Kral Belovada değilmiş. Dedi. Pat"-

Ylflari ile meıgul olmağ hafla· ; rtı s t ye ış· ırm eye U • te lim edilmiotic. E.şhaaa ait emanet pa· - Ah .. Onu göremiyecek miyim! Ben dayımda şu cevabt verdi: 

l"tl14tt. nlan da, miiracaat eden sahiplerine ve- ölilyoruın. Sevgili oğlum yamında bulun- - Biliyorum ... Aenhuvazda imiş Fa· Teoıya İse, arabanın köşeMne ka- •• k h • · • ı • rilmektedir. muyor. Bu tarzdaki ölüm ta.;avvur eı- kat senin hilıne<lığin, benim Kriyondan cı-.. çekilmif, beldiy~u. . yu e emmıyet verı ıyor ~ ti~int ölümlerin en milthişidir. ~ evl!- o~rendiğiın bir şey varsa o da kralın or-
.8u arada. yanlarından onbeı yar- • •• • dım! Ben sen! ne kadar severdım .. Ha- Jusunun Parise doğru yilrüyerek May&-

lllt kİ§ilik bir amele guruhu daLa .... A ._ t f 1 h . t Halkevı koşesı yata gözlerimi kapadtğun a;ırada senin ni.n ol'dusiylc çarpı.şma1c niyetinde tdu· lt~a· Atinad ı;ıkan r .. lıto• yazıvor : 1 nıı;ara ııana a az ll e emnuye ver• . . k da ~:ı·ı k 
""'T'l. • • ..... • • • K ı ' son hayalım mezara a r gv ' nne ğudur. b 10

_
1 __ d V .lin k ... · :.a!L_ Türkiye fLkri ve mıllt g<lyretlerıne dıgınden, tıyatro ınektebının baoına ar l b l O h [d b d P . .d. 0

-uar a ası onagt ..... uua- El .. . . - k . h l'f IUtfundan ııtahrum u unuyoruın. - a e en e arasc gı ıyorwn. "1et.in • . '---' ll~vetcn, sanat ve estetılc ı~lece de gay- >ert ı getırmıştır. Me tebın mu te ı 1 - 2 niıJan 9 36 cumartesi akşamı d.ah b' k l l J . k h b öd dl Q::~L ~idıyor~el·· T L!- ret et.mcktedır. Yeıti Türkıve ıyt artist şubeleri arasında hir de "dram müellif- rkitapaaray ve y yın kolumuz tarafından Katcrin 08mld1çl a ır ,,.90 şeylaer Papas ~te e . o.ne~ __ ;ı essa .. ını • ke -· 
t. -outün fÜp11 enen eo1ya Dil' • • • • .. • • • • .., söyleyordu. Fakat bunlar mana:::ı an - Pap elblSeleruu Çl?.arul. uvart ıya· ~ e-·eI H • tici' • d" • •be'- yetiştirmiye de fazla ehem mı yet ver- len yetıştırme kısmı vardır. Bız bu şu· 1 terlıp edilen ve davetıyelen dagılmıı '- , .. U L U l _.ı 1 Yaln t l u f , • dl T ta b' ..,, a"- p l'-
1!- •w ım mut onmeauıı ~- '-- · · il f 1;,,ti r.· • b ' l' ı·· . , şılmıyan ,ur sur ~c ın m . ı > elıne glr . m a mecegı sır u.s ,.1,_,.__ nıelc.tedır. 'K."lllll ınue ı ye"'9 reee5tru ll' ur u aıı- olan gece eğlentisi tehir edilmııtır. . öf' M t Go- , 

... ""· · · ( l . . . .. l . . . . 10 . keluneler arasında O rans, on dayan ona sordu. lf,.:.tid' --L L-'-"-"--ed -1..1• ve ~ürkiyeye daır lur ç le. v u ıır yan - lıyamadık. Bızce bılha sa tıyatro muel- - Evmuz gczı komıtesi rusan 
1
. · ı M isimleri .,,..,.iyor- A b b' d-''- "..ıı .. ,.,.J.. mi 

1 
.... 

.... 1 ıırua De&ICUD en gç:aal d ğ l ld 1 · ı l nk• V>'Uubtths 'fi . . . . . .... y '"" b' 1. - • • merl Fo ınp. orever c.~;r - ca a ti' ıma go.~~ flLI '-'1-tt ı ı ı.a e ıu cı lt! ı>~ z ıııe - lı erını dı ıplın altına almak pek zordur. pazar gunu emıı;oye ır ııur gezıntası ter· p ı...,.~ .ıc. k ld L 1

: h 'l' · · . . . C . . . ._ 1.. • • du. apas --r pam1"'6mL a ıraratL: ..._ v ... t!.-tt_ .ı_ L!..1..!_inden olmuıttur. Avrupayeı ~nat ta sı' cçan Halkevinde mükemmel bir tiyatro tıp etmı11ttr. ezıye ıttırıur. etme&. ast.yen l' .. l ' ~ r9-lt Jak Kle nana "-ilah btU dedi •~ "-Onagın unlllMK' DUU&r k k 1 d b"f luıd .. ı 'h d' • ih' Kra ıçe gaz ennt aça l - n. r • 
. ~ fe.aılaL iki amele guruLtt var. Kal- gönderil mi~. ol n pc «;il• genç e'.,e~ { hulunduğu halde. Ankara hülı.:~m~.ti .. iki tr ll10ann n_ı ayet ye .~.nllllln .~ar ıne dikU. Sol'du: Kleman gö'l'.den kayboldu. Pardayan. 
r1..._--· t '- _ _vt_Ü I I I . ktSllll gelııııı ve ccııelu mut.alıa:.,,ıS ar a bti ·.·ük tiyatro vUcu :l'l gelirnıeğı duşun- kadar Halkevt •ekreterlagıne muracaat- U l l .. 

1 
Tanrt da ld l 

1 
--L d•-r ç-L ~ &§ıarmı iMia yor aa... ç erın- . "k • 1 .. - Eter g na' arımı soy eraem oıe en ıayvaıunt a a.~ ~l -.· ~ l>irine aordwn. Tamir ediyonız. beraber Ankar•dak.i rCAİm, ~e.vkelcılı ' mc.ktedir. Diğer taraftım dil bilen Türk er~ 

30 319 38 
b .. Ü bwılan af edecek mi! , tı. Kriyona rastlayınca kumandan ken· 

~İ. Bir üçündl guruba Ja.ldittım· muai1ci ve tİy•tro mekte~le.rırun _batına gençleri ecnebi eanat eserlerini tercüme-
19 3

;- / ça~am ~~~ ~ _ İkrar ederseniz evet.. dislne sordu: 
-..._..de.• geçmişlerdir. S.tnat eııerleum te~hu ede- ye haılamıtllll'dır. Türkler pek yalı::mda ' da ReHam , ay f bz _Öyle ise dinleyiniz. - Dost!Jm nereye? 

; • • • d' . . b · b · tarllfınd•n vertlen een kon erllntın o· . 'lci l ,._ . ) ..._ lıarziz. Belki brr lf bulunız I· bilmek ıı;ın An1cımıda muazıaıu ır ma muktedir sanatkarlar yetiıtircceklerinl . . . 
1 

(O d k d F Kraliçe Mont Gomenye koca.il ı ne - Camın :::ıkthyor blraz krrlarda ~ 
t teldik. yapılmaktadır. A. nkarada bulunduğu- ummaktadırlar, Bunlardan gazel ve tar- ımc~ı ~ an) n ol ~unrcu uır a dran- Hanriyi öldtlrtıneltten başlıyara.k Navar laşacağun. 

I\_ ~:L_ ,L __ !a __ • b• l l . anatkaılıırı ser i aı.ı: ean atı mevzuu &.On eranat var u. lin . " . bl l ~ :Uuer. Fakat bu oenncrtn ıç rnuz saralarda ta yeın • • g kdllc yerine Vagner'i, Bethoven'i dinle- 4 - 26/3/936 t . ünil eaat kralıRLn anıuı Jan Da.Ureyl, Ko yı, Oı.r;· - Fakat kral ldn eotnrinu'ıe r a ., 
.:1t\in de amele olmadığına kalıbt- "çmıılardı Yunanlı aanatkaclar da lliltan- meyi hasretle bekliyorlar. 1 7 d . , P~.ar CM g. ~ 't - lu dokuwncu Şarlt ne ıuretle öldürttü· vermek istiyor . 
..._ la., b ( A k ad l>ö le sergiler tertip e evımız epor ve muze eergı omı e - Do tum, imdi ben kend.lme blh •arun. , u ve n ar a Y Ap. V. DaalcalakM. ferinin haftalık toplantıları vardır. ~UnU anlatarak sustu. . ~·· Haydi araba.ara aöyle etseler .fenll olmıır. • • __ kumanda edccdc halde değilim. 

--------- etti: ,fenği havaya bopltmak ve onu biz.. lerı arası~~ yola çıktı:. • . .. _öyle 1&e nereye gid~T 
Gece .serinliğinde yol yürümenin; zat kendi doldurduktan aonra ay lfl• Ev aalıib1_1le ~ ~~net~ dog- Pıırdayan başından şapltasuu çıkan• 

Kesik Elli 
A D A M 

:: daha faydalı olacağtndan babaederek ğında Musavvaya doğru yoluna de- muını bektıyecegmı aoylemitti. rak havaya kal<lu:\lı: 
l1J ayrılmak iıtedi. lvam etmek istedi. . ~Jle erkenden çdanu~ ~ - Şapkamın tUyU rüzgarın tesi.cllt 

Bu istical Mahnıudu hayrete dü· Misafir olduldan evden çddi. bebi, ~ ~ur ne o~az e~qea hangl ist kameti göstcrlr ise oraya gide-
ıürdü. Silihuun namlusunu havaya çe- ve tedbirlı hareket.inden •· zak d _ ceği.ın. 

Hele Oımamn kendiaini burada virdi. Yolda, dar geçıtlerde; u ihti ~ - llalyayt gö ... teriyor dostum. 
bırakmak gitmek arzusu onun hak-

1 

Tetiğe bull. ruyorJ çalı!.klanh yanı;d a~. t ya~ - öyle ise Italyaya! 
lc:ındaki fena fiki ve şüphelerinin yer- Fakat ıilih atq almadı. ok·e~ ~eçıyor, er JJ: .. e ~uza I Pal'dayan kuınandahm elini bıkaraJı 

~· aiz olduğu zannını uyandırdı. Mahmut hayretle bakınca horo- kokusu duyarak le uzer e yo ıslıkla şarkılar Ciyliyerek yoluna dev ııJ 
Acaba yanılmıf mı idi? zun memesinin lanlmtt olduğunu alıy~u. bk .. Ü de kar ltk etti ... I' efrika DE Kendisine yokla bir fenalık yapa-f gördü. • 811' ~a on. n ve'"? sn •. 

Aro.• 8 Monfreld cak olsalardı timdi ye kadar ya~~~· • . Demek öyleyin duyduğu &e• bu iç.ın~ ~en l~~u bazı mu.n göl-
d lT~ dı. Ve burada onu bll'akap gerı don- ıdı. gelen gorur g. 1 •• • • 

........ tüfenğe aLtamadım. Falan:: "' şlanlt. mek iıtedilderine nazaran da ortdı: Bereket ., .. sin ki üzerinde daima ::_unlar hakikat~ mıa~td -~'. ~ ...a_ aözleri ...ı:tti Fakat tüfengi temizGyen hiç onlı bir tef yapmak niyetinde değillttdi. bir kaç yedek meme tatınlı. • yo a aabalun" ya ~ .. , '• • j! 
'" t.t~~ut b • • .__ • d d...mlmlf· gibi lf. ine devam ediyordu. Acaba böyle bir maksadları yok- Bunlardan biri ile lnnlan memeyı \'11, onn. ana dogru çekil~? .vaht

7 
1 J· 

-.it.. • ' u acemının ııuuttlm a ...... • • ... • • d .... inli vanlsr veya gazaller mı idı. Kaliforniynnın 937 • 936 yılı meyva ı. Mahmut bu aeaı brr agaç dalı la- mu ich. eğift • k ncl' I:' _. lmak • · •· ·· .. .. .. d 281 000 ton (küçük ......_ tw im L--·ıett" Ona refakatleri strf ne:mket eseri Sili.hını boıaltbkdan sonca e l c.mll\ o ıçın yuruyUfunu ya- rekoltesi ,öyle ir : · t~~ rJ_~ter kolum bağlı ve elim ya- n uma rnuu ı. la k · 185.000 ton şeftall. 
'1~i.--•aydı ben de ateı ederdim, Bir saat dinlendikten aonr• tek- miydi? eliyle doldurdu. - ' va,y tb ..... le ek dkik etf ton) ~aze a:aaı ... "m 308 bin ton Ylll 

ola Jrtılar Yalmz kalmca l\llahmut decin bir Memeyi niçin larmıılardı. ere egı r te ı. 2!i0 bın ton ur.u uzu • 'k :ı .O&ıtıanın • • • rar At._ ç d ... • L!_ b-'-'- kö1ü- nefea aldı. Hec halde ve icabında a~ınt Kumlu zeminde henüz taze ayak üzüm ve 240 bın ton kuru erı · 'ttı k' . rnaıyyetmı tqlôl eden ~ma ognı .,... iLllll.Çt I kullan · • • 1 · örd.. -=-t~"li 'tiden biri ıililu aldı. Dikkatle ne geldiler. Sabahtanberi oynadığı kolu yara ı maması. ı~m.. .. ız en g u. . B t 
~ .. l:lertleğe 'im .. ._ ki Burut A•d vilayetinin hududu adam rolü CARllU 11kmı1b. Şu hakle ıılihını kullanması li- Yanılmamqlt. bu la_..._... eraa 
t ,ı .. L • ıı ege KO,YU u. J d d. L-- el k b. • t lacakb Kendilinden evvel yo \' ....... -ır ~l'llut b nda b' • tib•ilik ·d· Biraı &OIU'a 0 a ve ken 1 UG:tma Zlll1 g ece ır vazıye 0 • •• • Kemalpa~ nın Ulucak köyünde va~lf• 
it -.fi. u U" g•J<• ' 

1 
'Nailıin oilu Otmon bwa yorlile- yola çdracaldL Mahmut güldü. . W ve~ 1~1"':. "~~ Naibin .,n••mda jand nnala<a hakaıetlen ug. 

k ~ dalına tetilt üstü olmak ,.rtile rinden birinin evine girdi. Tüfenği Osmanın adamları dol- -. Allah bana yardmı ed;yor.. .. Bunlar 1~ ~ :::::ı: idiler. lu Kemalpa
14 

dava vekillerinden B. H1· 
r,.. • andı. H·· etle kar-·

1·-.L. Yemek ye- durmutlardı. Ded•. Bakalım sonu ne olacak. oglu Osman a .ı~: •• • eli dayet'ın ~<'·ırcczada devam etmekte ol rı • "' unn r-a- • h ihti Mahmut yolunu ~orlf · .... 
' \ ~e!~i n:ı huif bit ses, mideni bir diler, !.&Y İ~. , .. Ne:!~ i:.:1~"1:~ dol:ı T Uz AK Deniz kenanna inerek o taraftan muhakemesi neticelenmiıtir. B. Hi.daye-

1\% · Osman, wan evvel Ayda dön- male ..... ,. ka .. .. .. ... baflach tin cürmü sabit olmadığından beraetine "-~L
1 

lıeınaq çevirdi. mek niyetinde Olduiunu IÖ,leclİ. clurmahclw. .'Lt •• l'f~~~t aabda ııhaL __ l'flannl ~-: yurumege _· BiTMEDi- karar verilmi~tir. -~ ailihtl"Ul bir teJ' mi yap- Malımudu ey· ..ıüb:ne t.avaire Bunun icita Mııhmut d3 ooıu tu· ay lı.• auın ve HUl"M ._ ________ __... 

-BITMEDl-

HANRY 

YAZAN 

Kaliforniya meyıJa: 
rekoltesi 
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' 
ş 

Burada sigara 
içilmez 

Otobıise binmı ti. 
Kendi ınden bnc:k:ı kimcc ~ okt 

-Bir sigara y<ık1ı. 
Bi1c1,i yaklaştı. 

- B. l ım ... Dedi, bur. da <=ıg r, içıl

mcz'. 

Elındcki "igar. :; ı gôstcrdi. 
- Görü,orsunuz ~a .. Dedi. hte içi

l :;or. 

Bıletçi karşıda -._ılı le\ ha), iş:ırctle: 

- Bakınız.. Dedi . Orod •siga a iç
ın } nin yaz.ıh. Okumanız yok mu~ 

Ce' ap verdi: 

- Peki ammn .. Yanında d. (üzüm, 
incir yeyiniz) levhası vor. Ben üzüm, in
' ir mi :r«'yeyim otobüste .. 

___ * __ _ 
ı 1per'ln dalgınhAı 

ı ~nuI' (Amper)in dalgınlığına dair 
birçok hikfiyeler ruılntılır. . ~enlerde 
biri ona dair ve şu yakası ııçılmam~ fık
rayı nnl:ıttı: 

Am:Per bir gün evinden çıkar \'e ka
pısının üstilne: 

- Ben evde değilim. 

' 
e 

' 
n 

Vi"ione Romance 
lerle karfılıyor. 

s 
' t' u 

•• u 
' ' 

Beynelmilel yc:ırlf··· 
yukarıda balımın gelifİni memt tebe .. üm-Diye bir. kart yapl§t.ınr. Bir knç sa t 

ronra döndUAU uunan kapıdaki k!iğıdı 
ıö.rUnce: 

- Evde delil mıpm .. 
Diye gerl daner .. 

AfoğıJa co,gun hıu•cuiyeti ile nkehleri te•hir eden ve hatta 
yıldıran bakıfları onan lilimlerinde mavallokıyetinin aırrını lef
kil ediyor. 

* 
Boş ver Habeş 

Ona, derisinin koyu e~mer1iğ'nden 

•Habeş, diyorlardı. 

Felaketler insanları yUks ltir .. D rler. 
Halbuki onu aptalla§tınnıştı. Kim bilir 

~ki de aptal olmağı en Öoğru yol gören 
kendine mahsu!; bir felsclesl vardı. 

Eskiden eline avanta olarak pnra :sı

}.ı,ştırmndim bir ndun kı nıld<>ma1.dı. Şim
clı is elindeki yirmi beşliği ne yapayım 
tlıyc sağ:ı rola sornuıktıı .. 

F ... k~t on tane on kuruşluğu 'Hır .. Onu 
canı gıöt saklı:; or. 

Bir gUn bir gümüş lirr. uzattılar. 

- On )turu<:luklan ver de bu lir, yı 
ı 1 • 

Dediler. cHabep heman \ c :gale:;. n 
t-der gibi bir hareket yap:ı. 

- Boşver ... Dedi. 
- Neden? Hep bir h , p değil mi?. 

Dahn iyi. .. A~ırlıktrın kurtulmuş o1ur-

tıtm ••• 

- Evet amımı.. Yarın başını darn ge
lır de harcnmak istersem :r.arar ederim. 

- Nasıl z.·mır edersin? 
- On tane on kuru~luk mu ağır bir 

1..-ınc liıa mı ... Bir dilşün.scne ... Ağın ,.e
ripte hatıfi mi alayım? BOŞVER. .. 

ı. dl\. ç hedı} c i o.arak di.ın} a campı:; onlu
runu O:'l n •} ) rı d bine ko:; mak jstı:; Oldu. 

Maç hıt• m buJdı u ~man Jngiltcrcnin Ring centilmeni 
bır m.ıglCıj)Un ba ka bir y degıldı. 

To. lmy Far bu:; uk ) ei dilşmüştü. Tam bu sırada güzel 
Ele:rı V/~nzcl y:mına geldi. Bey. z 'e ndıs ellerini cskı ş:ım
piyonun gôzkn uzerine koydu 'e: 

- A~kımızın boksla hiç bir alakası olmndığmı ı;oruyo-
rum. Ne ı;akit e\'leneee[,riz -<lemi~t•r. -

. To 11my°' 1',ar mnglubıyetin bütun • c l rmı unutturan bir . - Demek sen cici anneni çok sevdin? .. 
sevin le: . - Evet ... Fakat benım istediğim cıc~ annenin uz. olduğu-

n 1 
/w.:-ppıı-a Teşekkür 

ANKARA RADYOSU 
23/3/938 günü çalı§makta bu· 

lunduğum bir sırada dereye düı~re~ 
yaralanan oğlumu çok büyük ihekti• 

Öğle neşriyatı: marnla ameliyat ve tedavi eder 
12,30 Karı§ık plcik ne§riyatı. 12,50 muhakkak bir tehlikeden kurtaran 

l Ispanak ve Plak: Tıirk musikisi t•c halk şarkıları. askeri hastane operatörü bay Arifle 

1 13,15 Dalıili ve harici haberler. oğlumu kaza yerinden alarak ilk te· 
Ana tol F rans Ak§am ~eşriyatı: . . . .. davisini !apbran ve ben ~elinceye 

. 18,30 Plakla daııs rr.tısıkı.n. 19,15 Turk kadar evin\de Jefkatle çocugwna ne-
Meşhur Frcmsız yazıcılarından ve şım-f musikisi ve 1ıalk -~ark1ları (Makbule Ça- t d K t• • ·bat memur· . .. .. ~ zare e en aran ına ınzı 

di olmuş olan cAnatol Fran~> a her gün kar ı·e arkadasları) 20 Saat ayarı ve l d N 239 N ı· Tuncer ve · 1 ~ · arın an o. eca ı 
ımzasını hır hfıtırn olarak i.stiyen yüzler- arapça nc§riyat. 20,15 Ttırk musikisi ve No. 51 Ali Jıılman'a minnet ve §Ük .. 
ce mektup gehrmış. Bu mektupların ara-( halk :<:arkılan(Sal<ihettiıı ve arkada§ları) 1 t bl· ~· d d - rl·ı gazete· . . . .. . ~ ran arımın e ıgın e ege 
sında hır tancsı muharrırden şoyle hır 21 Edebi konuşma· Behçet Kemal Çağ • · d d•t • · d b l ı · - nızın yar ımını ı erım. 
rıca a u unm~ .. : . . . l lar. 21,15 Stüdyo salon orkestrası. 22 A- Necatibey Okulu öğretmeni 

< Üstad • Sızın ıspanak pışırmck ıçın jans lıabcrleri. ismet Paran 
güzel bir Iormulumiz Yarmıs. Ben de JSTANBUL RADYOSU 985 _ 613 

' yemeğe pek meraklıyım. Lütfen bu for-· ~ 
mülü yazar \'C adresime gönderir mi!>i- ôgle neşriyatı: 
niz.> 12,30 Plllkla tıirk mıısikisi. 12,50 Ha- IZMtR tKtNCt iCRA MEMUR-

Anatol Frans, bu mektubun ~ahibi, t•adis. 13,05 Plakla tiirk musikisi. 13,30 LUGUNDAN: 
olan kadına ıspnnnka pişirme formülünü 1 Muhtelif pl4k neşriyatı. Abdüssettar oğlu kunduracı baY 
yazmış ve mektubun sonuna da şu ciim-ı Ak§am neşriyatı: Ahmet Mısırlı caddesinde kllrt~luf 
leyi ilfı\•e etmiş: 18,30 Plakla dans mu.sikisi. 19,15 Kon- sokağında 7 No. da iken halen ıka· 

«Hakikaten ıspanak formiılünü mü-
1
terans: Prof. Salih Murat (Radyo ders- 1 metgi.hı meçhul bulunan. • 

istiyor sunuz, yoksa bu \'esile ile benim Zeri).20 Miizeyyen ı:e arkadaşları tara- Emlak ve Eytam bankuı tzmır §U~ 
1ın7amı mı? .. > ,f.ndan türk musikisi t•e Jıalk §arkıla,.1. besine T.L 349 borcunuzdan dolaY 

· 'ka· Kadın mektubu ruınca derhal Aruıtol 20,45 Hava 1'aponı. 20 48 Ömer Riza ta-ı namınıza çıkarılan ödeme emrı 1 •
1 Fransın imzası.n~ mak~sla k~smiş ve şu~ ,.0fnıdan arapça !Öylev, 21 Kemal Kamil ~eAtgahı~~·. terkey~e~eniz haseb:; 

sntırlarla Jı:endLc;ıne iade etmış: l re arkada§ları tarafından türk musikisi bili. tebliğ ıade edılın1' zal?ıtaca 
•Benim için kıymetli ıs~nak formü- l ı,•e halk f'l"kıları. (Saat ayan). 21,45 amılmanıza rağmen bulunduğu~~~ 

lüdür. lmz.anm istemediğime delil ola- Orkestra. 22,15 Ajuns haberleri. 22,30 yer öğrenilememit olduğundan. ı .• 
rak onu siu- iade ediyorum.> Pllikl.a solofor, opera. :ı.:e operet parça- nen tebligat ifasına karar veri~•t~?'· 

1 * lan. 22.50 Son haberler.. Tarihi ilindan itibaren yedı P." 
Çocufiunu neden SENFONiLER içinde mezkfır borcu ödeme~~ 
döğUyormu•? AVRUPA ISTASY01''LARI: 'Veya diyeceğinizi ayru mü~et~e .... 

Bayan çocuğunu döğüyordu. 17 Berlin kısa dalgrusı: Senfonik kon- fahen veya yazı ile mem\U'Jye~ 
- Niçin d<iğüyoraun .. Diye sordular .. ser. (Haydn, R. Straus), 23.50 Peşte: (dosya No. 38-1776) e bildinne~ 

Vazoyu kıran o değil .. Köpeğiniz. .. Senfonik konser (Cherubini, Bizet, ko- niz rehinin paraya çevrilm~si Y? &J 

l 
-Ne yapayım hiddetimi çocuğumoan daly, Lehar, Moskooskl, Saint - Saens, ile İcraya devam edileceği ili.nen ih· 

çıkarıyorum. Dohnanyi). har ve teblii olunur. 
- Peki köpeğinizi neden dövmiyor- HAFIF MUSIKI: 612 1001 

sunuz? 7.10 Berlin kı~a d.ılgası: Hafif Pazar - .. :ı-
- Himayei hayvanat cemiyeti ha .n- konseri (8.15 devamı). 11.-45 Berlin kı- tZMIR BiRiNCi iCRA MEMU~ 

danım da ondan... sa dnlgası: Askeri bendo!u, 13 BerlinlLUGUNDAN: . · 
, ___ * kısa dalgası. Hafif koruer 14.15 devamı. Bir borçtan dolayı hacze alınıp bıJ 

B• • 13.10 Bükreş: Tandin orkestrası (14.25

1 

kerre aablma.sına karar yerilen 936 
Jr ffiUganDJ ae\'amı). 14.30 Varşova: öğleeen sonra model Fort markalı ve dört teker~e~ 

lrianda reisi olmak musikis!. l6Peşte kısa dnlg;ısı: Karışık ve altı liatikli heyeti umumiyeti ıtı· 
istiyor musikili ve sözlü program. 16.45 Peşte: 1 barile noksansız bir adet yük kaf11• . 

l:lolivut - Meşhur muganni Kont Mak K~r~ konseri, 17 ·15 .. Berlin klSll dalgası. ! yonu 1000 lira kıymeti muh8:"1"1e: 
, Cormack lrlanda hükümeti reisliğine Ku:ük konser. 18 Bukreş. Askeri konser I ne ile 6/ 4/938 tarihine müsadif çsJ'e 

1 
tl ... k ~ k . t' 19.::ıS Peşte rndyo orkestrac:ı (Strauss, amba günü saat 1 t de Bumah(ll'I 

zıamze ıgmı oyınag<ı arar vennış ır. . . _1 •• 

CorJnack bu niyetini radyo ile bi1dirme-ı· Chopın, Aubcr, ~!on ve snıre)' ~ 20·1~ j önünde açık artırma suretile satııı. 
ı d .. D bl d b 1 ~ı k b Prag: Bando muz.ıkn. 21 Prag: Eğlencelı w k l kt B t da ıa 

ı 
n oncc u en e u unan og una a - ı .. ~k ga çı an aca ır. u ar ırrna .. "' 

ı .1 .. t d k H 1. ttak· lilkbahar programı. 21.20 Bukreş: Pl... t bed 1. h k metin yılı o ı c mur caa c ere · o ıvu ı mev- 1 ı§ e ı mu ammen ıy d 

l 
konseri. 22.45 Bükrcş, orkestra ve "arkı • L-~· • b lmad w takdir " 

kii ruım.z.ctliğini k yr..aif n meni olup ol-1"2 25 p . k st de yetmı§ ~mı u ıgı • iıı" 
J?adıgını sormuş ve müsbet cevap almı~- - · eşte: Çıgan _or -e rası. ikinci artırması 8/ 4/938 tarih • 
t ODA MUSiKiSi. •. __ .J•f .• •. t bı"rde f1l 
ır. muaauı cuma gunu aaa on 

f * 
18 Varşova: Stiidyo kuartet takımı. l cakt 

pı a ır. r 

h d 1 RESITA~LER: Talip olanların mahallinde bşı• 
Maks Ra yn ar f !>.15 Berlın kısa dalgaı:.ı: ~nrkılar, (10. b l 1 ı·· 0 1!! lunur. 

• "'f. u unma an uzumu ıan.n o tenkit eJi/ın-:?Ji 30 Uacndelin :serlennden pıyano. 17.0_5 614 _ 981 
. . 1 v:ırşova: Klnsık nrkılar. 18 Peşte: Çı- ~ 

. Holıvut (Mart? - Vı:ranadm ~c~en ıg•m musikisi rdakatiyle Macar şarkıları. a g IUi'A~ 1 
hır telgraf habcrı meşhur sahne vaz.ılc- 120.10 Blikreş: Asker şarkıları. 20.35 IZMlR ASUYE MAHKEMf.S 1 

rind~n ~ak~ Raynhardın. ~v~sturyada ! Varşova: Plakla meşhur artistlerin vir- HUKUK DAiRESiNDEN: 38 • 
tevkıf e~lmış o1~u~unu. bıldırıyordu.Bu tüoz parçaları. 22.10 Bükr~: Plllklnrla ı lzmirde Denizbank me~urla':j .. 
haber do~ru degildır. Zıra Maks Ra~~- şarkılar. 23 Vnrşova: Beetho\'enin eser- dan ve lzmirin Tuzcumeacıt ınah a-
hard llolıvutta bulunmaktadır. Kendısı- 1 . <l •taı· 1-ı· hane 130 cilt 20 sahife 57 de k 
nın hafı! bır rahatsızlık h:ıseMylc e'l:ınde DANS MUSIKJSI: yıtlı Muhittin oğlu Nuri Ceın• • 

t 
. . . . erın en resı ı. .... l t•• 

kalr~ağa me~b~r olma~ı. bu rivayete !le- 9.15 Berlin kısa dalgası. Eski danslar. rafından mahkemeye ve;ilen ~1 
fb('bıyet verdığı zannedılıyor. 19.15 Bükreş (Plakla). halde bütün ailesi efradı uınur ~rı 
f __ .. ____ ...,... adım aldıkları halde kendisi ıeh" iı 

UZUM 
304 S. Riuı Hn. 
211 F. Solari 

S A . il UzunknprU Meriç şosesi 1 özk~r~an soyadiyle tescil edi
1;d1• 

_ f f Edirne 26 (Hususi) - Nafia dairesi oldugu cıhetle ö:ıkahraman ıoY • e 
--· _..,, bu günden itibaren yol inşaat ve tnmira- nın Umu~ soy~~~le de~i!tirilın;ı:re .. 

l 2. 15. 7, Edirne Kırklareli yolunun bozuk yer- mece de ~avac~nın bu_ taleb~. ~Jnıiİf 
_ ,tı faaliyetine geçti. karar verıl~esını ıstemıı ve .rrı ubi1' 

12·25 14· fori csn.slı surete tami~ c~ilecek ve Uzun-
1 
sebebe m~stenıd oldugu gor ... u L)ı 

171 M. ;. Taranıo 11. 75 16.SO köprü - Meriç c:ose.sı ınşaatma devanı olmakta davacının almış oldugd·.,le 
131 A. R. Czümc:-ü { 2.25 13.50 olunncaktır. kahraman soyadının Umur soya ·ıiUi 
1 1 3 Paterson 12. 5 O 14. --=-- dcğiıtirilmeaine ve oburetle • ,~c c:Je 
89 ş. Remzi 13. 15.50 Bı·r hırsızlık nüfusa tesciline 15/3/938 tarihtfl ,., 

105 J·. Kohen 12.62 13 2,· kar ·ıd·-· ed A k-nuJ1ll . ar ven ıgı m enı . :-· ol&J .. 
i-S Eannf bani. ~ı 1 ).25 14.8 7 Seydiköy i~ı. syon gişesinin açık bulu- 26 ıncı maddesine tevfikan ıları 
37 D. Arditi 11. 13.25 nan kapısından içeri giren hüviyeti meç- 609 tJI 

1 
nur. 

21 M. Beşikçi 1. 1 l.SO hul bir ~nhı! gİ~eden 477 kuruş alarak -•••B••••IİI•-.., 
16 A. Majda 5. 75 5. 75 kaçmıştır. Zabıtaca tahkıkat yapılıyor. 
13 M. Arditi i 3 50 13.50 • Tashih i1' - 1284 Y eltun 

244332 ! 
245611 -! 

Çekirdeksiz milin ort .• liatl~n : 
No. 7 11.50 
No. 1-1 12.50 
No. < 13.00 
No. 14.50 
No. . il 16.00 

Kazadan 
mes'ul kim 

Tashih Gazetemizin 20-25 Mart 938
1
::,, .. 

26 Mart 938 tarihli gazetemizde ve 9811, 9815 numaralı nüsha~ 
çıkan merkez Cümhuriyet bankaaı- da neıredilen belediyenin 2500 rıııd' 
nın ilarunın 3 üncü maddesinin H. çimento ilanının birinci satı aefı .. 
fıkrasında faiz iki buçuğu geçmemek (beher torbası) deneceği yer~ı· 
üzere hazineye bir avanı hesabı aça- ven (beher tonu) olarak n ) dıt• 
caktır denecek yerde hazine kelimesi miftir. Doğrusu (Beher torb•51 

girmediğinden taıhih olunur. Keyfiyet tashih olunur. 



Marlen Dietrich Holivu-

1ZMIR IKINC ~CRA MEMUR
LUCUNDAN: 

lzmirde kahraman mescit mahal
lesinde turan aokağında 58 sayılı ha
nede iken halen ikametg&hı ,malôm 
olmıyan Nazife tarafına. 

Emlak ve Eytam bankası lzmir §U· 

dun Esrarını anlatıyor besineT.L.998.55borcunuzdando-
___ - - - --- _ ___ ' layı namınıza çıkanlan ödeme emri 

22 . ikametgalıınızı terkeylemeniz hase-
- - I biyle bili tebliğ iade edilmif zabıta· 

N O R M A Ş i RE R 1 deki yerini başkası ahm~tı. Holivud- ca da aranılmanıza rağmen bulundu-
Montrealde, hali vakti yerinde bir da hiç bir §ey, hatta «deha» bile, altı ğunuz yer öğrenilememiı olduğun-

lileden dünyaya gelmifti. Babası · aylık tegayyübe tahammül edemez. dan ili.nen tebliğat ifasına karar ve· 
Yerli bir mali ıirketin direktörüdür. Talberg katiyen kızmadan tekrar rilmiştir. 
Norma kardeti Duglas ve hemtireıi mücadeleye batladı. Yeniden ken- Tarihi ilindan itibaren yedi gün i
Atol zerıgin çocukların hayatını ya- diıini gösterdi ve bir kaç ay içinde çinde mezki'ir borcu ödemeniz veya 
fıyorlardı. Sonra babası iflas etti ve eski kuvvet ve töhretini tekrar elde diyeceğinizi aynı müddette tifahen 
aile sefalete düttü, dağıldı. Erkekler etti. veya yazı ile memuriyetimize ( dos
leanadada hayat mücadelesile uğra- Fakat kader yeni bir darbe indir- ya 38-1668) e bildirmezseniz rehi
tırken, madam Şirer de iki kızıyle di. Hastalığına ve hararetine rağmen: nin paraya çevrilmesi yolu ile icraya 
Nevyorka geldi. Bunu takip eden se- Talberg filimlerinden, :..irinin gali devam edileceği linen ihbar v~ teb
neler çok mütkül oldu. Nevyorkta müsameresinde hazır bulunmak is- 1 Iiğ olunur. 
Yalnız kalan üç fakir kadın inaanla.- tedi ve filmin gösterildiği salona gel 610 999 

Bayanlara 
müjde 

rın egoizmini ölçmek inıki.nlarını he- di. Her kes onun aolgun, hümmalı .., 
ınen her gün ~uldular. Atol ve. Nor- 1 bir fe~lde ~a~~ının ~olunda_ ~d;t~ IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR- · 
nıa, mahalle aınemalannda pıyano 

1 
aarktıgını gordu. Holıvud, di.hısını, LUCUNDAN. . 

Çalarak, nihayet biraz para kazana-
1 
aon defa, işte bu vaziyette görmÜ§• M . : 1 ba Adil 1 · d 

bildiler. Burada filminin ilk göateri-
1
tü. Uç gün sonra, Talberg öldü. k ese1rretdçıog u Yt t 1. dzmır e .. ~=..t:ıd<......;.J.~....,..:;;...-

• • • • J b" --L- N b ··th' 1 h emera tın a meserre o e ın e ve . . .ını aeyretmege ge en ır ""'111e vazn 1 orma u mu I§ e eme, §&yanı ay-1 ı . de 1 1 d 88 Bu sene 4apka temininde hı-< sı-
Nonnayi gördü. Ona küçük bir rol ret bir cesaretle mukavemet gösterdi.

1 
lızmır_ pqta~·~· ar hal ~~- kılmayınız ..... 

Verdi. Sonra onu terketti. Fakat Nor- Bir tek gözya§ı dökmedi, yatağın ;;:ag7m ~ 1 1 ve en e - Abb A 
ına ıinemayı bir türlü terketmek is- ba§ı ucunda, dimdik durarak, ölünün g 1 m~ um o ıyıın . as zer 
lemedi. Sinema tirketlerine koftu. elini elleri içi'1de tuttu. Bir tek keli- ~mlak ve Eytam .~a~sı ~ır f~- Rekabet kabul etmiyecek fiat-
F"ıgüranlık kabul etti. Holivud için me söylemeden, ayni cesaretle ta- besme T.L 3838 uç bın sekiz yuz 

1 1 
Ik 

artist aramak üzere gele'! bir adam 1 butu mezarlıi!a kadar takip etti. ı otuz sekiz borcunuzdan dolayı na- er e yaz ı ~apkalan aatmakta-
bir gün Nevyork ıtüdyolannı dola§-1 S.:nra birdenbire. içinde hertey mınıza çıkarılan ödeme emri ikamet- dır. . 
tı No ~.ı ta . b Ona kı ld h, "zül' d" ı gi.hmızı terkeylemeniz haaebile bili inanmıyacaksınız : Bır Şapka . rma ona aae yaoıf . j n ı, er tey ço u. k 
her yerde tesadüf etti. Nihayet adam Onun havatı sonra aklı için en-ı tebliğ iade edilmiş zabıtaca da ara~- 150 uruş. 
ona Kalifomiya i~in bir tre bileti d' ed'ldi 0 ! • '. bil ük bir' manıza rağmen bulundl.lğı,muz y~ Balcılarda 191 numarada AB-• n , ı~e ı ı. nun agır aırır, y 1 ld • d .1• BAS AZER • • " 
Ve «Metro» tirketi için bir kontrat ihtimam ve sabır savesinde,girmekte öğrenilememit o ı.ıg:uı;ı ~n . ı. anen maga~a.sın.~ .?~ayı-
vermeğe razi oldu. 1 olduğu zulmetten kurtafdılar. (tebligat ifasına kar.ar Vl)rılmıştir. ~:!:!~~::!~•n,ı4!~r~nuz. 

Kontrat ıgart hadde, kendisine Norma yavat yavaş kenilisine gel•! Tarihi ili.ndan itibare!l yedi gün IZMIR MEMLEKET ~T;:"' 
Verilen tali de küçüktü. Hakiki tali, 1 mei(e, ha vatta bir ll'ina bulm~a j içinde mezki'ir borcu ödemeniz veya NESi DAHiLi HASTALIK-
lrving Talberg'irı geçtiği koridorun' baJlad" Talberg 0 .,,a ;ki cocuk bırak-, diyeceğinizi aynı ıniiddette şifahen LAR MUT AHASSlSI 
•ıraa~ tizerinde durrnut olmaktı. 1 mı§tL Normayı belki bu çocuklar 1 veya yazı ile memuriy~~ize Cdo~- D O K T O R 
_iki gün sonra, sahne vazn Norma- kurtardılar. 1 ya No. 38-1520) e bildırrnezsenız 

YI davet ve isticva~ etti, o~ ~ecri!- Onun. artık sinemaya av:det ~t-,~ehinin paraya ç;~e.s~ yol_u ile CelaA 1 Yartın 
beler yapbrdı ve nihayet mühım bır miyecenine muhakkak nazarıvle ba- ıcraya devam edılecegı ılanen ihbar 
r'!l verdi. Filim büvük bir muvaffa·ıkılıyordu. F"ı·at bu ... daTt bir kaÇ ay

1

1
ve tebliğ olunur. 

kiyet kazandı. Bu filmin hemen aka- evvel, sabit fikir of'U" zihnini m~- 611 1000 

BAG vi. BAHÇELERiNIZt ·PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıfıız, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmi' POMPALARDAN istifade 
ediniz. ŞEHiR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin din:ıınoları da vardır. Mazotla i,ler, sarfiyatı gayet AZDIR . 

M. TEVFiK BAYKENT 
Elektrik • Radyo - Telefon .. Petlemalcılar 77 /79 Tel. 3332 ' , 

Ml•D E nize DJKKAT 
ve ıyı 

. . . , HAZIM Ediniz 
Çabuk, ıyı çıgnemeden yemek yeyenler, fazla baharatlı ve 

biberli yeyenler, bilbaaaa içki içenler midelerini tahrif ederler 
ve EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, ACIRLIK ve bat dönmeleri Ye 
yemekten sonra bütün vücutta bir ağırlık hissederler. Yemek
lerden birer ıaat sonra birer kahve katığı 

MAZON MEYVA TUZU 
alınırsa bütün bu halleri giderir. Sabah
lan aç karnına alınırsa mide ve barsakla
rı alıttımıadan INKlBAZI defeder. 

Bugünden bir tite MAZON alınız. Hiç 
bir mümasil müstahzarla kıyas kabul 
etmez. Mükemmeliyetini muhakkak tak
dir edeceksiniz. MAZON isim ve HOROS 
markasına dikkat .• Her yerde bulunması 
elzem bir aile devasıdır. · 

Alman 
Gübreleri T opra .. 

lıiııde onu yıldız haline getirdiler ve gul etmeğe batiadı: Talberv,in son ı ı:.. - m u ..,,.. ....... 
reklamlar yaptirdılar. . I eserini tamamlamak suretiyle onun i IZMIR SiCiLLi TiCARET ME-

Oç ~ne. ~üdd;t~, ~~~rg, atkmi 

1 

hab~aaın~ ,er,.f verme~. '. MURLUCUNDAN: 

Muaye'1.!hanesini ikinci bey - , .., d d 
!er sokağında fırın kar~ısında25 gın gı ası ır 

rlzledı, bütün nikbınlıgını saran bu Fılhakikı>. Talberg, uc senedenbe-1 1 . d b 1 1 d p· lo"I h 
numaraya nakleylemiştir . • 

TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1O18 TELEFON 2545 

ihtirastan korkuyor, it için dahi, gö-

1

ri, Stefan Tsvayg'm uMari Antua- dm~ e a et a; ah ıy;. 1~. u d ~
teınediği yegi.ne adam Talbergdi. netli eserini filme almakla meşgul n~ a :'um) ara a er ukr u . erı, 
lii~ bir uoy anlamİyor sinirleniyor- I d yun yanagı a ım satımı ve omısyon-

.. •- ' louvor u. 1 k ak.. t kkül tm" -~ du. Talberg üç sene müddetle' yalnız Bu filimde Mari Antuanet rolünü cu u yaum uzere efe· e ış • 
~ cfütündü. Yalniz onun için ça- tabiatiyle Şirer yanacaktı. olan ı_nüs~c~el <:usef ve lsak Nin- Za yı 
lıfti. 1 l•te bunun içindir ki Norma sir- yo) •ırketının, tırket mevzuuna da-

1 1 . E f Ah 1. b ka • Ala 
• ' h"I la k · ul kta zmır ına ve a ı an st -Nihayet bir akf&lll bir gala mü- ket mfülürlerit>e bir~" §Öyle dedi: 1 o n omısyonc u n vazgeç-! h" be· · 11137 d Et _ 

• • ' • • .. 1 ·-· tiğine mütedair beyanname ticaret te ır fU sının e er ııra nu 
~eresinde Şırerın aon filmi goate-, - Onun bu kadar arzu ettı~ı bu .. .. . .. . . . ı maraınnda kayıtlı bulunduğum 750 
rildl. Çok muvaffak olduğu bu fil- filmi yapacağım. kanunu hukümlerme gore aı~ılın 1 Iiralık hisseme ait 5 No. lı muvakkat 
~inden dolayİ herkes Normayı teb·'. B•ınnn üzerire, hümmalı bir faa·, 2~2.~.n.u~arasına kayıt ve teıcıl e-

1

makbuzum gaiptir. Yenisini almak 
tile etti. O da büyük bir sevine; ve livetle filmin l>n•danlt'asına başlan- dıldıgı ılan olunur. üzere gaip makbuzun hükümsüzlü-
llleınnuniyetle, filmin j!'Österilmif' dı ve bunu"· T~lb .. rg'i" hııtırasiyle, lzmir sicili ticaret memurluğu.re&· ğü ilan olunur. 
olduğu, tiyatrodan çıkmağa hazır- 1 mütenasiıı bir eekilcle olm:ı.ır isteni- mi miihürü ve F.Tenik İmzası. \ Alaşehirde Ulaılı çiftliği sahibi 
landı. Tam bu airada Talberg, birden yor... ! 1 : Beyanname. ,. Ali O: Faile 
bire onun yanİna geldi ve onu ko- 1 İzmir ikinci noterliğine: 25-27-29 959 (591) 
lundan tutarak kendi otomobiline D U L Y 1 L D 1 Z Merkezi lzmirde Balcılarda Pival· I"' . ...,.,..._.._ 

bindirdi. 1 . . ... .. oğlu hanında 9 numarada olan YO- Aşçıhası makarnalar 
Talberg, kendisini sevdiğini Nor- ~olı~dda gec;rdıınm '"" vun· SEF VE ISAK NlNYO unvanlı kol- · ·• 

llıaya İfte bu otomobilde söyledi. ı ~~~ bırınde, b_ır ~abah,. Talber~ lektif şirk~tiınizin mevzuuna d.~ ..... ---..... 
O 1 - · H " d oldukten sonra hıc kimaeyı kabul et 1 olan komısvonculuk ile te•ekkülu-n arın macerası, oııvu un en' . S M ik ı· · .. · • 

bii..::ı. lak h• .ı· • ld H 1 mıyen ve anta on a !> aıı uzerm· müzdenberi hiç ittigal etmemi§ oldu-
ıce:...., en par aoıaesı 0 u. er deki bir villada alnız baıoına oturan • · 
ı. bu macerayı, akıl ve hayale ge- N ş· beY. .. k. t d'-ine gumuzdan mukavelemızde mevzu 
ııo;bilecelı: en güzel, en nümune bir d ~rmb~ hırı;r. ~~ gdormd_e Beıa e ıg 1 tirket meyanmda gösterilen kom is-
••- - h lind .. k . ı aır ır ııocr gon er ı. n, onun, I • kin' . . t k ~•eına macerası a e gorme ıs- d b" . d •. 1 f k t' yoncu ugun ter mı ve tıcare a-
tedi. Normani'n mütkülit icinde ge- hnazannd a ır gazi Fetecı degı b a a i nunu hükümlerine göre keyfiyetin 
Çen . • ah .. il"". T I er ~ey en evve ransız ım, unun . . .1. k .1• ed'lm . 
L mazısı, m zun guze ıgı, a - . . b .. 1 ded" I tıcaret aıcı me ayıt ve ı an ı esı 
<>erg· --L-· . k lb" ı ıçın an.a §OV e ı: . . _ d . 1 t k ın ,... .. ıyet ve mızacı, a mel _ B M . Ant etten bah • . ıçın aşagı a mevzu ımza arımın tas-

1 dllr9ı yapbğı ve neticede mağlup ol- . d' Fana dan uanhabbetle a f dik edilmesini dileriz. ~ :!! 
.,::; b "cad 1 1 • ı ae ın. ransa a on.u, mu ·ı .,... ·;;:.-
_..,.u u mu e e, on ara temız vej I ., ak istedıg""imi/ Yosef Ninyo 24 Mart 1938 1'. ~ 
cıdden güzel bir atmosfer hazırladı wyor ar mı. ne yapm .. ~"' . ~ 
l'e bu t f Huli tt -•--··ı· lıorada arılıyacaklar mı? Bu rolu oy- imzası . imzası l /RM.I" Y~ ._ a mos er vu a a1au ame h . 1 d Iaak Nınyo " 
lllık lılc • ti ak d d namıya ve met ur ıımayı can an ır-
E"..aasanç ~ 1§ t· 1:1t-an b~ ı. bol mağa cesaret ettii!:im için, bana kı- Genel sayı: 4309 Özel sayı 5-38 
İJıti en h~ edaı;n1 . 1 gdı 1 V ır slarem ale zacaklar mı? Bu filimde fazla bir rolj ltbu 24-3-938 tarihli beyanname Seli.nik sergisinin birincilik ma•j 

Yaç ısa ı ıvor u. e on , Y - k y· d k' 1 dak" · 1arın t h" · t" dal k t 

Dlinyanin her yerinde en çok 
kullanılan her nevi 

"Alman sun'i 
gübrelerini" 

_ n •. ı'lf~alınız icabıdır 

lzrnir acentesi 

MAKS UNZ 
Gazi bulvarı 

lzmir 

Sf 
• lG.f Aıitlli'ıı'a."S ·t4 

Al.~~·~ 

Bağ ve Bahçe sahipleri 
Uzun senelerden beri Bağcıları ve Bahçe sahiplerini, Ağaçları 

harap eden bütün batarattan, kurtaran methur AMERtKAN 
TANGLEFOOT kumpanyasının bet cins ilacı vardır. 
1-Bağ Asma ve ağaçlar için : TREE T ANGLEFOOT bağa 

macunu 
( 2- Fidan, Meyva ve sebzeler için: PLANT SPRAY fidan 

ilacı. 
( 3 - Bütün hayvanlar için : STOCK SPRA Y hayvanat ili.el.. 

;. ( - 4 Pire ve hamam böceği için: ROACH SPRA Y pire tozu. 
( - 5 Sinek ve Sivri sinekler için: FL Y SPRA Y 
Bu ilaçların istimal usulü, anbalajlann üzerinde yazılıdır. 
Bu ilaçları 1zmirde Halimağa çarfııında 8.faiıdaki mües~eler • 

den temin edebileceksiniz. 
A. LAFONT ve MAHDUMLARI Ltd. Şti 
KADI OCLU AHMET 
ABDULLAH öMER MiDiLLiLi ve ORT AKLARl 
STRUGU ve KRESPIN 

H. 1 1-3 (609) tıız L 1 H 1. d k Ib" • f oynamıyaca tır. ıyana a ı auva-, a tın ı ımza za ve uvıye ı yasını azanmıf ır. 

k <>af arına, oıvu un a ını,,e- 1··· d . 'b b 'd. fi . d Bal 1 d p· •tin" d" d kurtard 1 relerden genç ıgın en ıtı aren ul aırece maru zmır e cı ar a ı· ---------------------
• unya nazann a 1 ar. kadının' hayatını, mukadderahnı, yaloğlu hanında 9 nunmarada otu-

SAADET SEMBOLO hislerini duyurmak istiyorum. Onun,ran Yosef Ninyo ve Iaak Ninyonun ım••••••••••••••••••••••••••••••••••
ümitlerini, inkisarı hayallerini ve ne·; olup münderecahnı tamamen kabul 

O-• lil'k h ki · tice itibariyle kalbinin mertliğini gös 1• ve ikrar ettikten sonra huzurumda 
lı . maruı ev ı ayatı ~ arı gı- . . d b h b" 'kle · · -.ıik d · •Ydi H ı· d h ld • termek ıstıyorum. Bana on an a ·, ızzat vazetti rmı taau e enm. 
d • o ıvu un mu taç o ugu sa- . • 1 B" d k .. tu kiz ı 

l llkııti, sadeliği, bütün sembolleri on- aedNın.» ş· 'ki "'dd 
1 

be ın ° .uz ?'ud~' 0d .. z s.~ yı 1 mbeart ~-
a.r tA---Iadıl A k kd'" • orma ırer ı saat mu et e, • yının yırmı or uncu per§em gu· 

t• • ..........,, ar. nca ye ıgerı . .. .. d F kr 1• • • ı .. 
çın yat 1 d T albe b ndan nım onum e , ransa a ıcesını can· nu. 
'<>tıra ıyor 8!' .1• ad _rgb"tü~' fi !andırdı. Araaıra da bana bazı sual-ı Genel sayı: 4310 Özel sayı 5-38 
ı· ' zevcesının oyn ıgı u n - l d ı b be t" · d • tııı.lerl ak k d' . 1 ld er sor u. § u yanname sure ının aıre-
C.Yet e. anc h en ısı ~~§elgub' 0 ku. Cehaletimi itiraf ettim. Onun du· 

1 
mizde saklı 24-3-938 tarihli ve 4309 

d ıncc assas ve guz ır a- d b' . ebe ı h lı ld • ltı ol ş'. . h L-I-- 1 daklann a da ır l!.evı zavallı t s- gene numara as na uygun o ugu 
d an ırer, gaynvazı .,...,,'9ın· ı .. belird" N'h ·· ·· · · 1 dik kıh d B' d kuz " tu aıı dol ld k .. film hn sum ı. ı ayet, gorutmemızın tas n ı. ın o yuz o z se-
biUYord~yı T lb ça ~~i 1 e a a- sonlarına doğru, bana: «Mösyö Tal- kiz senesi mart ayının yirmi dördün
len, No · a erbg' a a art~ı' gebc~-1 berg buradayken ... » dediği zaman' cü günü .. 
l'iik bir r?'t.ad vl e ır ?pe

1
ra ~~Le, 

1 
u: çehresinin takallüs ettiğini, sarardı-1 lzmir ikinci noterliği resmi müh· 

leL ı ı a ve azım e, 5a11ne erı _ .. d" 1 ' .. M E E · ...,.., te'- virt' • 'li br gını gor um. ru ve . . rener ımzaaL 
Yi Ilı." "!ar ~e !yor, sev~. çe . e - BiTMEDi - ! 986 616 
llıek ~n.aaıp bır ,ekı ide tebaruz ettir-

11,1 ıçın hümmalı bir faaliyetle ça- 11ii!iiiİill-----------··-----=----mı.ı Yordu. ıı 1 
lıeCı~kat mukadderat, intikammi 1 
Yet •Yor~u. Bu kadar fa...liyet niha-

1 deııb:e~fi tesirini gösterdi. On sene-! 
y'n -:,~'. ~eceleri ancak üç saat uyu
llıe~. _utun vücudunu ve i.s:ı.bııu 
Yet ç~•ın.~ feda eden Talberg, niha
llikı,0~1:1· Altı ay müddetle bir kıli-ı 
de k ~tırahat etrı:ıek mecburiyetin
kedtrclı:ı. Tabii Nomııı. her §eyİ ter-

'I' ıı.lbe onunla beraber gitti. ı 

l~ 1!1,!.'' ··U1-· .. 
• 1.tlK>wı 111 

Di,leri içinden dı~ından temizliyen her kesin beğend;ği ve 
doktorların tavsiye ettikleri en sert, sıhhi ve sağlam ...... 

BRONZ 
Dit F ırçaaıdır .. . ... 

Her eczane ve tuhafiye mağazalarında arayınız . 

"' . le!~.. rg geriye döndüğü zaman I 
unutulmuştu. Metro sirketin- 1-------=---u:mıı•=ım:mım:=z:•a=ıcııı=:m:::d ~ 



Torbalı Malmü· 
dürlüğünden: 

Mukavelesi feshedilen cel!fıt gölü 
babk avlama hakkı 16-3-938 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle açık 
artırmaya konulmu~ olduğundan ta
liplerin 30-3-938 tarihine müsadif 1 
Çarşamba gÜ'lÜ saat 16 da 112 lira 1 
50 kuruş depozito makbuzlarile bir-, 
lil.te torbalı mal müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda hazır bulunma-1 
ları ilin olunur. 1 

25---26--27~29 (594) 

llHHidt'l<•r l 'ustu rtu•u .. 
Umum salış yeri : 

in hisarı bt•dclle-
I"; il İ hı·s St'IH' .. 
aldı<rı 19:l4 l"" 

zarfında 

\ (' daha 

()dernek 
('\Vt•fki 

•• uzt•rc 

nıah:-.ulii kon~İn\ ı> -
ı-c·ıH·lik tak~itl(·rini 

~ıfyonların hakiye iiç 
delateıı ()dc•\'t•<•t•kclir. 

Uyuştu!'ucu maddeler inhisarından: 
Senelik satı.larımızın yüzde otuzuna iştirak ettirilmek &uretiy

le bedelleri ödenmekte olan 934 ve daha evvelki seneler mahsu
lü konsinye afyonların iki seneden beri verilen taksitlerle tahr:
ben nısıf bedelleri tediye olunmuttu-

Mezkür afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri 
kalan üç senelik taksitin bir nisan 938 tarihinden itibaren defa

~ ten ödenmesine karar verilmistir. 
( ı Alakadarların ellerindeki ~yniyat makbuzlarının sıra numa-

~
cl:;ına nazaran a~e.ğıcle. gösterilen tarihlerde istanbulda idare

• müracae.tleri lüzumu ilil.n olunur. 
latuıbul haricinde müesseo oldukları için bizzat müracaat edc

flÜYeceklere e.it olan bakiye bedelle~ bundan evvel yapıldığı gibi 
,,.nka vasıtasiyle kend:lerine havale edilecektir. 

•ı Muayyen tarihlerde m'.lkbuzlarını ibraz e-ı~M;; 0 .1~P.r:n müra
caatleri tediyatın ~onuna bırakılacektır. 

No. Ta:i!ı Güo 
1000 - 1015 1 N:snn 933 C?Jmn 
10!6 - 1030 4 Ni3~n r:!C Pa:u>1:i!:; 
10~1 ~ "~"'~ 5 !~;:; •ı :~,... : -~ı 
10-15 - 1060 G N san ~.3S ı·.,r~-o::t'.'· 
J J61 - 1075 :- N s~.ı S33 Pert~ 1'1e 
1071) - I OSO ' N;sr.n 933 Cura"' 
! ,f>' - 1105 
il . ıı:1 

'">" .. 1 .. 3~ 
n:-r, - ııso 

· ı:: - 1165 
ıır; - JlE'.'l 
lISl - 11~.3 
ır.- - 1210 
~11 - 122> 
ı-26 - 12<!.0 
l:'<l.1 - 12 .• 
':'58 - 1270 
1271 - 1285 
1236 - 1300 
1301 - 1315 
501 - 520 

I 1 Ni!::..a ~~3 
12 i'i-c ı ·:ı; 

13 Nisan 938 
14 Nisan 933 
15 Nioan 938 
13 N'ran g3e 
13 N":an 938 
21) N"sım 938 
21 N;san 93S 
:2 Ni~an 938 
25 N;san !'.l3S 
.,, r:«an !:38 
27 N's~n f\38 
?8 Nisan S3S 
r ..... • ..... n q38 

.. t ~38 

Paznrteti 
Salı 

ar~amba 
Perşembe 
Cuma 
Pazartesi 
Salı 
Car;ıamba 
Per~embc 
Cuma 
Paz~::tcı:i 
Salı 
r uar.1İ1a 
Per•embe 
<":un;,:ı 

P~ -;arte:i 
521 - 540 3 ~· ·vi• 938 ~~h · 
541 - 560 "- Mav:s 938 r.,~·~wba 
561 - 580 5 Mayis 933 o,.r•err:h~ 

581 - 600 6 Mayis 938 C'•.ıM• 
601 - 620 7 Mavis 938 Cumat t 0 • • 

26 - 27 - 29 31 - 3 - G !)39 ( GO:!) 

,_ .... .-.-,. ... -__ n:-··------9=T. ..._...,_._~ :....-: - ~-- J<<L :ı;:o:sııeı;,m.~'Gar::ı:aoııı-•1rı.:•=ı:t:•• • 

Her işte kullarıı ıa n 

ZONGULDPaK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende surcti!e rekaLct kalıui et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı P.ardakçılar 

F. PERPİNY AN 
8okak numara 12 

Te!efon 3937 

lstanbul Üniversitesi artırma ve ek
siltme ve pazarlık komisyonundan: 

1. - 379Sô5 lira 85 kuruş keşifli İstanbul da Cerrah paşa hasta
pesınde yapılacak Şirürji Kliniği binası iması vahidi fiat üze
rinden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştu'r. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler ounlnrdır : 
A - Eksiltme şartname•i. · 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel şartnamesi. 
O - Özel şartname. 
E - Ketif cetveli tahlil fiat cetveli Mesaha cetveli. 
F - Proje. 
İstiyenler bu şartr.ameleri ve evrakı keşif bedelinin 100.000/5 

şi nisbetinde bedel ile Güzel San'atlar akademisi tatbikat b,\·o
sundan alabilirler. 

3 - Eksiltme 11 Nisan 938 pazartesi günü saat 16 da Üniver
site rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18950 lira muvak
kat teminat vermesi ve bundan baska a•ağıdaki vesikaları getir-
mesi lazımdır. · · 

1937 senesine ait 150.000 liralık bayındırlık bakanlığından 
alınmı' inşaat müteahhitlik vesikası ve talibin kendiai bizzat mü
hendis veya mimar değilse in,aat müddetince fenni mesuliyeti 
kabul eylediğine dair bir mühendis veya mimarın Noterden tas
dikli senedini veyahut ta bir mühendi& veya mimarla mü.tereken 
teahhüde girdiğine dair Noter senedi vermesi. 

5 - Teklif mektupları üçüncü me.ddede yazılı saatten bir saa: 
evvel komisyon ba~kanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların en geç üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmit olması ve dı• zarfının mühür mumu ile 
iyice kapatılmı• olması tarttır. Postada gecikmeler kabul edilmez. 

(98'!) 617 27-29 

istanbul Tahtakale caddesi (51) numara 

. ''///, Akhisar Tütüncüler Bankası v""" 
Serınayesi 1,000,0()() Türk lirası 

~ Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzmir, Kırkağaç 

~ lzmir Şubesi 
' ' Senet iskontosu, para nakli, tevdiat 
:-.; kabulü, emtia üzerine avans, sigorta işleri 
~ L'e saire gibi bil'umum banka muamelatı 
:-.; ;/e iştigale başlamıştır 

' 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
$ ı Emtea üzerine komisyonla alım satım itlerine ta 
... ' 'assut eder. 

Pren.,:bi emniyet, ıörat ve mü,terilerinin menfe.a
tini korumaktır. 

Al!res: Gtzl Bulvarı - Telefon: 2333 
{415) ~ 

' r////J'//////////.///////.///J'/U.LLJV/"//.T////r./////./////..(//J 

1 LAN 
lzn1ir Defterdarlığından: 
Ea•an Sülcymanakinin kacıık tütün para cezasından olan 245 

lira 73 kum; borcunun t~mini istifası iç:n mülkiyeti tahsili emval 
kanununa göre hac:ı:f.dilmiş o!an Burnavada çay sokağında 18/ 
20 suyılı r;ayri reenlnılü yeniden t!ı.kdir ettirilen 150 lira üzerin
den 21 s;"ÜP. mücldei!e l!IÜ:?aredeye çıkarılmı.tır. 

Taliplerİ!l 23/3/93& pau:.rtcsi g;inei saat 15 de idare heyetine 
ğclmeleri. 

6 12 18 27 731(423) 

l J !i~:!: e.~:ı!!~ry~~:et ~=g~~:d~~ =a~J !!11~a~! ~:uş 
!
1 borcunun temir.i tahsili iç:n tahsili emval kanununa göre mülki

yeti hc.::zedilmit olan Ba,durak caddesinde ki.in 60 sayılı dük
kanın yeniden takdir ettirilen 250 lira kıymet üzerinde müze.ye-
deye çıkerılmı,tır. 

Tıı.lip!erin 28/3/938 Pazartesi günü saat 15 de vilayet idare 
heyetine gelmeleri. 8--12-18-27 743 (434) 

--~ .. ~--
Bornova Ziraat mektebi müdürlü-
ğünden: 

I 
Cinsi Adet Muhammen bedeli 

Lira Kr. 
Teminat 
Lira K. 

33 75 
135 00 

Yerli siyah v:dah iskarpin 85 • 90 Çift 5 00 
Yerli lacivert elbise 85 - 90 Takım 20 00 
Y er!i lacivert mektep kas-
keti 85 - 90Adet 2 00 13 50 

1 - Mektebimiz talebeleri İçin yukarıde. cinsleri yazılı elbiae ve 
i<karpin 13/3/938 tarilıinden itibaren açık eksiltmeye konulmuf 
clu;:ı 28/3/938 tarihine tcaadüf eden Pazartesi günü saat on beş 
bucukt" mektepte eksiltmesi yapılacaktır. Taliplerin teminatlarını 
malsandığına teslim ve mukabilin-de alacakları makbuzla eksiltme 
günü komiayona müracaatlcri. 

2 - Bu i~o ait ,artnameler her gün mektep müdürlüğünde görü 
lebilir. 13-17-22-27 800 (464) 

No. 1526 FOC No. 1511 FOC 
DAIMON markalı bu fenerler iki yüz metre meıe.feyi gösterir. 

Yapılış itibariyle Pil aarfiyatını derece ile alır. Pillerin uzun müd
det yanması ve bozulmaması bu fenerlerin •öhretini arttırmıttır. 
Bekçilere, Polislere, bağcılara, rençbere ve her kese tavsiye ede-
riz.. UMUM DEPOLARI : 

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü (jz (jdemiıli .. 

Devlet Demiryo11arından: 
Muhammen bedelleri ile mikdar ve vasıfları atağıda yazılı İp

likler 6/4/938 çar,amba günü saat on bette açık eksiltme usulü 
ile izmirde Alsancakta idare binasında satın alınacaktır. Bu ife 
girmek istiyenlerin 138 lira 75 kuru.luk muvakke.t teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü 
maddesi mucibince i,e girmeğe mi.nii kanuni bulunmadığına da
ir beyannamelerle ayni gün ıaat 15 fe kadar komisyon reisliğine 
müracaatleri lazımdır. Bu ife ait tartnameler komisyondan para
sız alınır. Ve iplik nümuneleri görülebilir. 

Cinai Mikdarı 
Çuval tamiri için iplik 1000 
Çuvaldız ipliği 1000 

25---27 957 (589) 

Lire. kuru' 
1150 00 
700 00 

r 

liunib5f"~biiii 

' 

TURKiYE 
CUMHl.1 RIYETI 

~BIDRAl:BANKASl 

.. """"" . 

s 

Insan vücudu eh -
!ere ınuhiaçtır.Di'· 
!erimizin de Rid
yoline ihtiyacı oldu· 

Dişler nıçin çürür? 
Se.lya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi ye.1-
ııız yemekleri hazme. hazırlamakla ke.lmaz, e.yni 
zamanda yemek sae.tleri arasında di,leri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik ki.fi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız sabah, öğle ve akfam RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DIŞLERJNIZI 
FIRÇALAYIN/Z. 

· • ılır" 
Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika maınulktı 51ıııı 

Se.ğlam, hassas, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE mar 11 

dikkat ... 
Satıf yeri 

I 

Suluh an civarı HOSNO öZöDEMiŞLi... 
6 ı -2 .. 

lzmir Vilayeti defterdarl1ğındall~11., 
· · deıı 0 1 Jsmail Hakkının eski yıllar kazanç ve vera•et vergısı~ ıı:.ill ' 

350 lira 96 kurut borcunun temini te.h&ili için A~~etaga 1 " · ,ıı· 
leıinde Keten sokağında 3 sayılı dükkanın tahsılı eın-;00 ıırıı 
nune. tevfikan he.czedilerek yeniden takdir ettirilen 1 lın'-'tır· 
kıymet üzerinden 21 ırün müddetle müzayedey~ • çık";Jar4 be· 
Taliplerin 28/3/938 Pazartesi günü ıe.at 15 de vılayet (433, 
yetine ıelmeleri. 8--12-18--27 744 
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DEUTSCHE LEVANI 
TE-LlNIE 

Olivi Ve Şüre. 

·-1atmazden evvel PERLOOENT dif 

l Macununu kutlanmalı auretHe aöızınızı 

;~)lkamayı kendlnıze bW vazife biliniz. . 
PERLOOEN~ kı1as kabul etmez blP' 

lnuzaddı taaHOndOr. 

-·-~ .... ~-----. ~'4.ı/eHt·elt1 .... , . • ,, ... ~ ~· .. 
~ -14~ «.;s ... oe..,.. .Aflı.ı~ '4~ WW:J.i-4. 

TURAN rabrikalart mımu ahc:.u. Aynı zamanoa 1 uran 
tt..aJet aabunlar1nı, tr•t ıabunu ve krtmi ile güzellik krem· 
lerini kullanınız. Her ytrde satalmaktad1r. Yafnız toptan sa· 
lıılar için lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
lelik Nef'i Akyazılı Ye J. C. Hemsiye mnracaat ediniz. 

Posta Kut. 22• Telefon 34&& 
J wg 

t
Doktor ,. 
ems m 
Nasır 
iLACI 

• X4 * •••wwwawwwı o 

11Sill 
ıs.::_ eıki auırlan bile pek kısa bir ıamaada tamamen ve 

lJ de1a çıkanr. 
Cid;uanı depoıu: lngiliı: Kanzuk eczaneıi her eczanede bulunu,. 
~e müeuir bir naıw ilacıdır. 

EYLUL 
Baharat Deposu 

1~f'11 nıiitterilerinden ıördüiü çok deierli ilsi üzerine çetit
"''• 1-1A:•nnıt Ye bütün hekimlik Ye kİmJ• &leminde iyi wul
)tta_l't AN ECZA DEPOSU müat•hzerabnclan; çocuk ye ilıti-
""" ~ için öZLO UNLAR, teker ba••en içia GLöTEN 
lif ~ole ii Te aaireti .• Metbur LiMON ÇiÇEKLERi " malale
~tli ulu kolon1alar ile eaanı, laYanta, pacln. krem, naj, oje ft t.._ lro tuvalet en·uı, ÇiL ILAÇLARINI lıw.a..I fiatl lseriae ... 
~ ~Uftw. 
~~itli dit fırçalan, dit macunlan, ıanntili cliYiilmflt, 
~11 •t. baharat. yeni mahaul da'---, ..lep.. 

elbiae boyalan Ye daha pek çof: Çetitler. 
Ta.EFON: 388Z 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

B.ış. diş, adale nğrılariylc üşütmek
ten mütevellit bütün ıstırapları dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

ICABINDA GONDE OÇ KAŞE ALINABILIR. 
isim ve markaya dikkat.. Taklitlerinden ıakınınız .• 

G. m. b.H. 
HAMBURG 

ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 
BR~ 

DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE 
HAMBURG, A. G. 

LıMITET 

Vapur acentası 
BiRINCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Lineı Ltd. 

LONDRA HA'rrl 

DERlND JE vapuru 31 martta bekle- ASSYRIAN vapuru mart nihayetiade 
niyor. Rotterdam. l-lamburıı ve Bremen Uverpool 've Svanseadan gelip yiik çı• 
için yÜk alacaktır. karacaktır. 

SAMOS vapuru 1 O oiaanda b~cni- TRENT'NO c: • d e1· 
1
• ı vapuru , nı.san a g ap 

yor. Hamburg, Bremen ve AnY~r" ı- l.ondra. ve Hull için vük alacaktır. 
manlarından yük çıkaracaktır. ' 

FLAMINIAN VAPURU 1 S niaand• 
ARMEMENT H. SCHULDT . 

HAMBURC Lıverpool ve Svanseadan gelip vük ç .. 

• karacaktır. 
FORTUNA vapuru 1 2 nısanda bek-

leniyor. Hamburg ve Bremen için yük . CARLO vapuru 20 ni.anda gelip yük 
alacaktır. çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve 

SERViCE MARmME ROUMAINE Hull için yük lacaktır. 
BUCA1U'ST THE CENERAL STtM Navigatione 

DUROSTOR vapuru 6 nisanda bekle- Co. L TO. 
niyor. Köıtence, C.a_latz ve C.alatz ak- ADJUTANT vapuru mart niltayetİn• 
tarma11 «Tunu limanlan için yük ala- d L d · · ··•- I L e on ra açın yu.: a aca.:br. 
caktır. 

_liiiii._ilill __ iiiil_iiiiiliilliiiilimiiiiiilıııııliiiiiilliiimi&llii--------.... - JOHSNTON VARREN UNES DEUl'SCHE LEV ANTE UNtE 
UVERPOOL DELOS vapuru 2.f martta gelip yü• , .. ~ enni S?Özlük için mı çıkaracak. 

- -~ A VIEMORE vapuru 2 7 martta bek- T ih lunlard Lı d 

~ 
1 • B v K·· Sut· ar ve nav au eğı,tld.iklel' 

" 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dlnyada mevcut bütün gözlük cinı ve Çetitleri yakandaa 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve aellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, puıula. pertavaız 
barometro, -·~rometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

tt>rları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Karahisar Maden Suyu 
Türkiye 

Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
n a, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 

Tilkilik yeni ıım~ ~~~~T~~o!~!~iz 

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

~ Sıhhat Balıkyağı 
• 5 Noneçpmn halis Morina balılqağıdll'. Ud 
5 defa aizülmüttür 
S ŞERBET GiBi IÇIUBIUR 

Hamdi Nüzhet · Çançar • 

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

en.yor. urgaı. arna, ostcnce. ı- d uU kabul 
c. 1 tb 

.
1 1

. 
1 

. . ..k en acenta mes yet etmez. 
na, a atz ve raı ıman an ıçın yu 

alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELH~:ı.~NJE ''Umdal,, umumi 
" SAN ANDRES vapuru 14 nisanda d • ı• • 

bekleniyor. lskenderiye, Oieppe ve Nor- eniz acente JğJ 
veç umum limanları için yük alacaktır. L d 
AMERiKAN EXPORT UNES t • 
Tbe Export Steanubip Corporation 
EXCELLO vapuru 22 marta doğru bek-

HELENie UNES L m. 
leniyor. Nevyork için yük alacaktır. BEL.C.ION vapuru 22/ZS mart ara-

EXAMEUA vapuru 3 nisanda bek- amda belderJlmekteClir.Rotterdam Ham-
leniyor. Nevyork için yük alacakbr. bu An 1" l · • • .::ı. al 

STE ROYALE. HONCROISE rıı ve ven ıman an ıçm ;rua. a· 
caktır. 

DANUBE MARITIME 
TlSZA motörü 23 martta l.kenderi- CERMANlA vapuru 1 {3 nisan ara. 

ye ve Port Sait için hareket edecektir: ıında belı:lenilmdr.tedir. 
DAndakl hareket tarihleriyle nav- Rotterdam, Hamburg ve Anven il· 

lunlardakl değişikliklerden acenta me- manian için yük alacaktır. 

sullyet kabul etmez. PHFJ.PS UNE 
Daha fazla tafslllt almak için Blrln- Phelp. Broa Co. ine. NeY • Y erk 

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee HEIMGAR vapuru 1T ile 20 mat{ 

ve Co. n. v. Vapur acentaltğma mUra- arasında beklenmektedir. Ve Nevyor\ 
caat edilmesi rica olunur. için mal alacaktır. 

TELEFON No. 2007/2008 
Gerek vapurların muvasallt talrhlert. 

••••••••-•••• gerek vapur lslmlerl ve navlunlan hak4 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

kında acenta bir taahhüt allana girmer... 
Daha fada tafsillt almak için ~ 
Kordonda 166 numarada (UllDAL) 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

umumi deniz acentahft Ltd. müracaat 
edilmesl rica olunur. 

HERMES vapuru limanımızda olup 
Rotterdam, Amaterdam ve Hamburg li-

TELEFON : 3111 - 4072 

manları için yük almaktadır. lenmelcte olup Malta ve Marıilya il• 
C.ANYMEDES 3 1 martta beklen· manian için yük t.lacaktır. 

mekte olup Burgu, V arna vo Köstence ALDA JULIA 9 mayma beklenmeli• 
için yük alacaktır. te olup Malta ve Mar111ya limanlan ıçı. 

SVENSKA ORtENT UNIEN yük ve yolcu kabul eder. 
ISA vapuru 30 martta beklenmekte Dlndakl hareket tarilılerlyle navlwıc 

olup Rotterda"' Hamburg, Cdynia }ardaki değ~lkllklerden acenta mesull. 
Dantziıı. Danirr : ve Balbk limanlan yet kabul etmez. Daha fazla tafsillt tçbl 
için yük alacaktır. F.RATELU SPERCO vapur acentaiılı-

SERVlCE MARt11ME ROUMAIN na müracaat edilmesi rica olunur. 

SU~ VA vapuru 1 J niaanda bek- TELEFON : '111 4142 !663 mt 

Şark Sanayi Kumpanyasından: 
Kurut 

90 cm 83Z 
1 

Fener Tip 5. 

85 • 7&I 
80 • 7ZS 
75 • - r Bozkurt Tip 1. 

70 • 851 

85 • 732 
80 • '101 
75 • 810 Kelebek Tap 9. 
70 • 639 . 

1 - Yukaridald fiatler, fabrika tealim Ye bedeli pefia iden 
mesi metrut 38 metrelik bir top için olup aaıart 1 balyat.k (Y eıı. 
ni 25 top) aabtlara mahsuıtur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese murafı olarak 100 kanat 
milfterİJe aittir. 

3 - lıtaaJona Yeya mağazaya naklini iıteyenlerden beher bal· 
ya için 30 kurut araba nakliyat ücreti ahnır. 

4 - l • 24 top almak iıteyen müfteriler ,...kandaki fiatt..• 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yakanda ıöatttilen bez fiatleri vekaletin teabit ettiil fiaden 
UJPD ambalaj •e nakli1e muraflannin da mu•afık olduiu tal-o 
dik olunur . 

Ticaret Odac reMli •iW 

TOPRAK, iYi MAHSUL VERMEK iÇiN BOL GIDA iSTER. 
HER NEVi 

Kimyevi Gübreler 
RUS GOBRELERI UMUM ACENTESi 

S. Akımsar oe C. A. ikizler 
TICARETHANESINDEN. EN UCUZ FIA Ti.ERLE 

Tf.l>ARK EDiLEBiLiR. 
GAZI BULV AIU, il, IZ•IR 

ı · 1& 
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Fransa da ihtillf devam ediyor 
: 

Ayan meclisinin mali projeyi olduğu gibi reddedeceği söyleniyor 

Ayan meclisi aleyhinde Bir Japon harp • • 
gemısı 

Fransız 
şiddetli 

sosyalist 
iıeşriyata 

gazeteleri 
başladılar 

Çin sahil jstihkimlarına karşı ateş 
hasara uğradı 

tir. Hükumetin bu v. ziycttc istifa etmesi 
vnZJiesindcn kaçmak olurdu. Bu sebeple 
bu fıkir terkedildi. Şu halde mali proje-
lurin rneöusan - :ı) nn ~ırasında tekrar 
~kik dO'kumnsını, m""busan meclisinin 

~ ~~ 
r 

açtığı sırada 
v 

agır 

. . 

Paris 26 (ö.R) - Fransız gazeteleıJ 

tarafın<\an bildirildiğine göre, B. · Blum 
yeni tahsisat bulnınk için tekrar parla
mentoya ve umumi efkAra baş _vuracak
tır. Muhalif •Epok> ga1etesi başvekilin 

ılk metinleri iade ct'llcsini, iki 11'\eclıs 

arnsındn şid:letl-i ihtilaf çıkmasını ve so
kaklarda biri veyn digeri aleyhinde nü
ma.) işler yapılmasını mı göze mdırmalı 
idı? Kabınc memlck"'tin menfaati namı
na bundan rakmmak icap ettiği mütalea
sında bulu.ndu. Bu sebeple tek hır. yol 
knh)' ordu: M"busan meclisini, daha i)' i 
bir v:wye-te intiznren, l'ıyan meclisinin 
metnini kabule düve;t etmek - yani hü
:kümete v<?rılen ve haz.inenin -4-5 haftalık 
ihtıyaçlıırını karşlloyacnk olari. beş rnıl
yar franklık ~v.ansı kabul etmek ve yeni 
bit proje hnzırlnmak. 

. Bir Çin Salibiahmer bemşireıi Bir Çin tank: 

ıHommeiıoibrc> gazetesine göre de 
hükümet derhal füıtlerin yükselmesinin 
ön.üne geçmek ve Fransız. ekonomisine 
muhUıç 9lduğu C'lastikiyeti vermek mak-

Başıı(!kil B. Blum Ş h 26 (ö R) y h 

1 

ang ay, . - angçe ne -

k 
rinde yolcu ve yük taşıyan ecnebi vapur 

mayınıı~ Bu ooece Fransanın demo ra- ,_ l j · l · l · . aumpanya an apon ışga otorıte en ta-
tik an.nyasası içinde böyle bir §eyın rafı d '- ı ti t hd.d t ·· .. 1 n an aonu an ('BT ara ,.e a ı a a 
mumkun olmasına hayret ebnek hakkı- 1•18 t t ... k b ı t d'kl • d J ye e megı a u e me ı erın en a-

rok .. e .. meden bütün Fransızlara yeni oodiyle harekete geçmeği programın b::ı- nı biı.e veren ayan meclisinin ilgası veyaı' po k J b 1 ,_ b. h'l ., " n mn am 1111 un ara a:arşı ıı ı eye 
ft'dak.arlıklar te'klü edeteğinl tahmin edi- .:ına. geçirmiştir. •Ere Nouvelle> gaze- ı.~filıı hakkındaki talebimizin ne kadar

1
bn , d M ,_ ti b 

~ ş vurmuşııı.r ır. aiıa arı u vapur-
yQr. Fakat dniınn aynı gazeteye göre B . tcsi harp halinde Frnnsanın ilk haftalar- muhik olduğunu gösterir. Memlekette j 1 •. f . .• k •. 1 ~ t k ,_

1 arın ııeyru!le erıne mu~ u a c;ı arma.: ır. 
Blumun /4yan meclisiyle görillecek bir da kims den yardım beklemiyeceğini bu gaye etrafında mücadeleye girişmek-, a·· 1 '-' ç h • d it b' oy ece r ang - e ne rı e asına ır 

hesabı vardır ve bu ,ueclis başvekilin söyliycn milli müdafaı> nazırı B. Daladie- te fiiliyiz. Bir takım ihtiyarların, gizli d .. (M ) .. d .1 . 
1 ragor ı ayn arayıcı~ı gon en mış ve 

mali projelerini tas.vip etmiyecektir. Hat- nin sözlerini tekrar ederek bütün Fran- husumet cmeUeri_yle, milletin arzusuna $Özde mayn aramak veaileııiyle deltanın 
•fi biç •ftsvip etmiycc:e~"'i sö .. ·lcmek dn- sız.ların birleşmelerini ı.oruri görüyor. cng 1 olmaJnn üm~tlcrini yıkmağa ça-/d'b· . .. b 1 J .. ... a.u• "' ' ı ım arnyıp taremaga aş amıştır. a-
ha muvafık olur. Bu 5ebeple 4Epok> er- Bu işi geriletenler büyük bir me:suliyet lışırnıl;ın tahammül edilir birşcy değil- , pon hükümet makamları bunu vesile İt· 
geç B. Blumun istilasını bclclrmelcte<lir. yükleniyorlar, diyor. dir. Vur fıy, na!.> l tihaz ederek ecnebi vapur kumpanyala-

Paris 26 (ö.R) - •Oeure> gazete!'i •Populaire >sosyalist gazetesi ise a) an Roma 26 (ö.R) - Paristen bildirildi- rına hu tarafa vapur göndermemelerini 
hükümeün mali tahsisat meselesinde, meclbine karşı mücadelesine devam edi-,ğine göre Fransız. maden endüstrisi pat-: tııvıi;> e etmi;}leıdir. Halbuki Yang _ Çc 
f.yan meclisinin reyin<~ iltihak etmesiyle yor: ronları, işçiler tıırafmdnn fabrilaıların i§-: nehrinde genilerin dolaşması aylardan 
buhran ihtimalinin hiç olmazsa şimdilik Vu 't5~ nna! sosy .. list idareli halk cep-! gali hareketi <levam ettikçe, ihtil:"ıflara b<'ri serbesttir '\; e şimdiye kadıır nehirde 
berlarnf edildiğiıai lrnydediyor. Kabine hesi hüküm eti bir daha aymıın muhale- nihayet vermek şartlarını işçilerin dele-: mayn bulunduğu forazjyesine hak ve1di
mooisi mali, ekonomik ve sosyal v:ız.i- fet iradesine çarptı. Bir daha m.nhdut 1 ~eleriJ Jc müzakere edcmİyt"ccklerini bil- recek hiç bir müşahede yapılmamıştır.> 
yetl ri tetkik etükten wnra, en kolay reyle seçilen meclis, umumi rey1c scçiltn 1 <1.irmişkr, konuşulabilmesi iç.in fabrika- Şnnrhoy, 26 (ö.R) _ Pcuter ajansı· 
çareler üzeiindi! <Iurma~ı kabul ememiş- meclisin arzusuna en~t·l olc!u. Buna snş- ların bo nltılmasını şart koşmuşlardır. mı l>ild:riliyor : Sahilde bazı Çin iııtih-

kômların3 kar~• yapılan hücuma i~tirak 

Cümhuriyetci kuvvet er 1 
eden hnrp cemilerinden adı meçhul olan 
bir Japon k:-uvnzürü Vo • Sunga gclmi:ı-

ltir. Kruvnzür, snhil istihkamlarının ateşi 
altında mühim hnııarnta uğramıştı ve de-
nizde güçlükle durabiliyordu. Yine giiç· 
lükle limana girebilmiş ve burada kuru 
bnvuz;ı alınmıştır. 

ajan~ı 2 5 /3 tarihiyle bildiriyor : 
Tsinpu cephesinin şimal bölgesindeki 

Çin kuvvetleri Yencen Lin11eng hattı 

ü2erind1:ki Vanpon mevzilerine girmiş

lerdir. Çin lcuvvctlerinin büyük bir lcıs
mı Tengsiene Yarmı§tır. Ve orada tid
detli bir muharebe cereyan etmektedir. 

Şimal istikametinde demiryolunun do
ğu cihl\linden Szeshui içerisinden ilerli
yen Çin kolu Yene yaklaşmaktadır. On 

bin ki~iden mürekkep olan ve tarrıarıı.erı 
çevrilmek tehlikesi karşısında lcalaıt ~; 
cengdelci Japon kolu fevkalade xafİ" 
vererek tardedilmiştir. 

Bazı müşahitler askeri hareketleri ~e 
hadiselerin ıeyrini göz önüne alarakdJ•• . ,,, 
ponların T ıinpurıun şimal cephetlll , 

·rıı1' 
Hueskaya doğru olan ileri hareketferı 

1 
geçen şubatta cenupta uğradıkları l~ 

d. ef• 
akibetle neticeleneceği kanaatinde 11 

Nasyonalistl~riiı şiddetli hücumla Hankeu, 26 (A.A) - Çin telgraf Yang - Çe den bir görün~ 

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

rına karşı ~öğüs geriyorlar 1 O Nisanda yapılacak plebist 
Hitler söylediği bir nutukla açtı 

Harbin leci bir manzarası : Madrid aokaklarında 

Barsdon, 26 ( ö.R) - Milli müdafaa Düşman dün gibi bugün de takip edil-
ne:ıantinin re!mİ tebliği : Şark ordusu· mi~tir. Mukavemeti inatlı olmakla bera
nun bütün mıntaaalarında bugün düş- ber oldukça intizamsız bir manzara ar
manın şiddetli taarruzu devam etmiştir. zetmektedir. 
Topçu ve tayyarelc1in müeaair himaye- • Salamanka, 26 (ö.R) - Bütün Ara
ıi altı~cla dü~mnn aı'kcrlerimizin inatlı gon cephesinde Naıyonalist ileri hareke
muka\•emetine rağmen Hueska mıntaka- ti. devam etmektedir. Franko orduları 
•ında yeniden ilerlemcğe muvaffak ol- bir Çok mevkileri zap'tetmişler, esirler al
muş ı.·c ba21 mevkileri işgal etmiştir. mılar, haıp malzemesi ve mühimmat 

Bohajoz mıntnknsında,. nasyonaliııtle- clepoiarı ele geçirmişlerdir. General Ya
rin hücumları Eert bir şekilde clc\·am et- ge kumandasında buluna!_} Faslı kuvvet· 
m"ktedir. Şiddetli bir süvari hücumu ler cümhuriyctçilerin en mühim bir yol 
püııkurtülmüştür. Ebre şehrinin cenubun- aisteminin merkezi olan Boharbosa var
da ba:zı mevkileri tahlb e ettik. Guade- rnışlnrdır. Oç kızıl tayyare naı1yonalist 
repro da 1300, t 020, 1091, J Oi3 rn- arazisine inmeğe mecbur edilm~. mü
kamlı tepeler üzerinde yerleştik. . rcttebnt esir edilmiştir. Diğer kızıl tay-

öğleden «onrn saat ikide avcı tayya- } areler de düşürülmüştür. 
relerimiz Sanla Luça ''e Helsa - Madrid Roma, 26 (Ö.R) -Snğ Cenah Fran
}olundn hareket halinde olan düşman sız gazeteleri, mesela «Joun Frantadan 
piynd"ııini bomb rdıman etmişlerdir ... veya Fransa tarikiyle ispanyaya cümhu
Burılnr nizamsız bir ~ekilde çekilerek bir riyetçiler hesabına yapılan eilah, cephane 
çok oluler bırekmışlardır. '\'e lh İre nakliyatı hakkında tafsilat ver-

Saragoıı, 26 (ö.R) Nasyonalist mektedir. Pfrene hududundan yapılan 
kuvı. etleri Sarngos - Mndrid şosesini 68 bu silah sevkiyatı bir kaç günden heri 
kilometre boyunca kurtarmışlardır. Bu çok genişlemiştir. Her gün huduttan top
tosenin Jcırk kilometrelik kısmı Ebre neh- lar, tanklar ve ııökülmü~ tayyareler ge
rine muvazi olarak gitmektedir. Nehrin çirilmektedir. ispanyaya giden cephane, 
eol &ahılinde ordumuz Praga mevkiinclen lsilah ve mitralyözler binlerce tondur .• 
'44 kilometre meeafededir .. Bura•ı Kata- •Jour, bu §artlar içinde Fransa hudu
Jon}anın hü)uk ehir ve )imanlaundan dundaki Jspanyol kasabalarını bombar
hiri<lir. daman etmekte. naayonalitıt tayyarelerin 

l !t" 
Köngsbcrg 26 (A.A) - Hitler 10 Ni- miştir ki: zayıf kalması idi. Hnttfı Almanya~ rtJBll 

sanda yapılacak Q}an büyük plebisit mil- Bazı şahsi menfaatler dolayısiyle A- falete duçaı· etmek bile istediler. j\l 
1 1 " ,. cadelesini dlin nkşam söylediği bir nu- vusturycıya bir istiklfı.l tahmil edilmekte kıtnları Avusturyada ı.·ahim kergaş& 1 git" 

tulda nçmıştır. Mumaileyh ezcümle de- idi. Aranılan başlıca gaye Altnanynnın ra mani olmnk için bu memlekete. er. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m~k~i~ Za~n hl~en ya~ım ~U~ 

B. Çem berlayn 'ın nutku Cenevre kardes bir memleketten bu hizmeti '\1, 
giyemezdik. A vusturyaya karşı ~ı&r. 

muhitinde çok müsait karşılandı kullandığımızı söylemek doğru 0:ğı e~ 
Avustu11•ada şimdiye kadar hiç bır 18tı 

Cenevre, 26 (A.A) - Çemberlaynin nutku, bilhassa nutkun mli- de gönnediğim kadar büytik bir serıı:ıı>'1 
letler cemiyetine ait olan kıamı burada müaait bir 9ekilde kartı· dalgası ile karşılandım. AvUS:~1;ı~ 
lanmıştır. lngiliz başvekilinin milletler cemiyetinin rolü hakkın- fetheden hoyrat bir kuvvet deği. coÖ' 
da Fransız ve Jngiliz hükümetleri araaında bir 1ıörü9 birliği mev- kuvvetidir. Bir kaç gün içinde v~_,ttJ> 

haklı olduklarını mü~ahede ediyor! cut olduğuna dair beyanatı Cenevreye ıükUn vermit ve ıöylen- getirilen eser en bliyük zaferle ~r. 
Bareelon, 26 (A.A) _ Cümhuriyct- diğine göre beynelmilel te9riki mesainin yakında yeniden batla- harplerin neticesinden daha buyil 

çiler tarafından neşredilen bir tebliğ maıı huauaunun daha büyük bir itimatla derpif edilmesini müm- -----*·----
F rankistlerin malzemelerinin failt.iyeti kün kılmı9tır. Von Moltk"" 
ııaycsinde Hueska mıntak.aııında ilerle- '-' 
dikleri kaydedilmektedir. Biyalaroz mın· I IJ~~~~~~~ 
takasında mücadele ~·iddctle devam et-1 
mektedir. 

T C"bliğde F..brenin cenubunda bazı 
mevzilerin cümhuriyetçiler tarafından 

tahliye edildiği bildirilmektedir. 
Diğer cihetten bildirildiğine göre Ad

mirnl Şer olduğu tahmin edilen bir Al-1 
man kruvazörü ile Move tipinde iki 
muhrip dün ııahah Puntn Sabine açıkla
nnda görülmüştür. Şimali şaröi istika
m1:tinde giden Lu gemiler yedi ticaret 
gemisine refakat etmektedir. 

Burada tnhmin edildiğine göre bu Al
man haıp gemileri Majork istikametin· f 
de giden askeri kıt'alar ve malzeme yük
lü vapurları himnye etmektedirler. 

Sarngo5, 26 (AA) - Havas ajnn· 
ııının muhabiri bildiriyor : 

F rnnko kıf alan dün saat on yedide 
Bujarnlozu zaptetmiıılerdir. Saat 17 /30 
da bir Frankist kıt'ası ıehre ginni:ıtir. 

Hükümct cephesi yirmi kilometre ge
niııliğinde yarılml§tır. Frankistler ayni 
zamanda Torralbo Dö Aragonu da İ§· 

aal etmialeıdiı. Londr11 .okaklannda zehirli QG.tlardan konmma tecrübeleri 

__ _..;.-40~---

Al man yanın LonJra 
sefiri oldu 

--o--- aoı:ı 

Berlin, 26 (ö.R) - A}ınafl.~ ha' 
1 M Itken• 

Varşova sefiri baron \on ° ·bbeflıro• 
riciye nezaretine geçen von Rı ·oi tt!' . ı·~ • tıı)"I . pun yerine Londrn eefır ıgıne. . ve sil' 

eyyüt etmektedir. Faknt plebısıt rııııl'ı' 
.h .. d 1 . . . Al .... anyanın r• 

tı np muca e esı ıçın 1" klet ,·e 
telif oehirlerini ziyaret ı.·e nut~ 13eıJiııe 
mekle me~gul olan bay Hitlerıfl. •el 1'e~· 

· esın•.> avdetinden evvel bu tn) ın 1 

betmiyecektir. 

• o- -:Sof ya 
ltalyanın yenı 

sefiri .,,ırJ 
Sofya, 26 (ö.R) - 1talya~ı7 -1tf' 

. . . tnarrıesııı ..w 
sefiri Kral Borıse ıhma el 13ul1Jlll"": 
mittir. Kral Boris cevabın 

1
8 

kt•1' bJt' 
- d-1-! dot1t u tan ve ltalyn arasın a.ıu 

ıetmiıtir. 


