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HAKKI OCAKOCLU 
--ABONE ŞER A 1 T- 1--
DEV AM MODDETt Türkiye için Hariç için 

' Senelik.... ........ 1400 2900 
Altı aylık ••.•....•..•.•. 750 1650 

Cümhuriyetın ııe Cümhuriyct eaerinin bckçiaf, .abcih!arı çı1eer '11143' pazetcdw 

SO'M;~! 
Çekoslovak yada 

umumi af 
PRAG, 16 (A.A) - Bcnes bugiin afh 

umumi kararnamesini imza edecektir. Söy· 
lcndiğine JtÖre bu kararnameden 1 200 kiti 
istifade edecektir. _I L TELEFON: 2697 

FtA TI ( 5 ) KURUŞTUR 
~ _....:._~~- ~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~=~~··" .. ' YENi ASIR Matbaumda buılmıftır 

aş·ve ilimizin Bal an eyahati· 
Paris siyasal bilgiler okulunda Türkce • 

- . 
londra 
Roma 
Anlaşması 

! 

Gelecek göçmenler· 
Orta Anadolu ve 
Trakyada iskan ,. 

edilecekler · 
ISTANBUL 16 (Huıuai)

Ba yıl, Bulgariıtan ve Ro
' manyadan gelecek göçmen-

leT Orta Anadolu ve Trdya-
1 da yerleıtirileceklerdir. 
1 Banlar, ıerbest iıkôıuı tcibi 
I! lulalacaklar. Göçmen iıleri-

ne tahsis edilmek üure Ü~ 
buçuk milyon l~r:_~ ayrılmıflu. 

miftir. 
Pariı Vniversite mahalleıinin Okul umum müdürü Türlı tale-

antreıi.. beye cevabında (1938 haziranı 
ISTANBUL, 16 (Hamsi- Pa- İmtihan devrcıinde Türk ve Fran· 

riı siyasal bilgiler okulu idare sı.z talebeler Türkçeyi birinci li. 
meclisi, Türk talebenin talebi ii.ze- ıan olarak se,ebilirler. iki mem
rine 70 milyondan laz.la insanın leket armındaki ananevi dostluğu 
konuşmakta olduğu Türk dilini, sağlamlaştırmağa yardım idecelı 
imtihan mevzuu canlı dillerden olan bu kararı aldırmıf olmakla 
biri olarak programına ithal et- pek mesudum) demektedir. Anlaşmanın ana hatlarına göz 1 

~ezdirdiğimiz zaman İngiltere ve 

1ta1yayı ilgilendiren bütün meselele- Misafir Viyana takımı galip geldi 
tin, ezcilmle Afrikaya, Fi1istine, Konsey, dört devlet arasında ticari 
Arap ülkelerindeki nüfuz mıntaka-

.larma, Silven kanalına , ispanyaya, mübadele hacminin hissedilir derecede J t b J ht ı•t• • b • • d k•k 
Akdenizle Kızıl denizin askeri vazi- ' S an U mu e ) )fiJD eşıncı a ) a-
l'ttine taalJök eden proplcmlerin bu arttığını sevinçle görmüştür 
anlaoma çerçeveıi içinde yeraldığını d tt w b. . . 1 
J(Önnektcxiz. JSTANBUL, 16 (A.A) - Bal- bundan böyle mecburi olan itti- a a ıgı ırıcı go e 
Anlaşmanın hareket noktası Ha- kan_ anta!1tı ~onomik . k~nıeyi r~kler~~~n. daima .~aha ziyade g_e-

bc§ halyan imparatorluğunun tas- &fagıdakı teblıgı netretmı!tir : ~ıtledıgını de mutahede eylemıt· • f • 1 •• il k b 1 •ı 
diki ispanyadan İtalyan askeri kuv- Balkan antantı ekonomik kon- tır. mısa ır er uç go e mu a e e ettı er 
\tttl~rinin geri çekilmesidir. Hakikat- aeyi yedi nisandan ~5 ~iıana ka: Konsey B~~re,te biri Yunan - _ 
ta RÖrüşmelerin esasını te§kil eden dar ·~~e? .a~tın~ı. ıçtıma devreaı ~umen ve dıgerı T~~ -. Rumen ISTANBUL, 16 (Hmmi) _ Vıyana 
hu iki mesele birer vanda bağlanmı~- meıaısını bıtırmıttır. Konsey ge- tı~aret odalarını~ ~esısını memnu· liklerinde Rapidden sonra ilk sah tutan 

' tır İngiltere Habeşistandaki ltalyan çen içtima devresinden beri dört nıyetle kaydetmı,br. Fn Vienna ile lııtanbul mubtelitinin ma-
hÜ· . t' ~ t d'k ettirmek için mil- devlet arasındaki ticareti niübade- K:onıey Balkan antantı memle- <" bugün Tak. tad d ağm _ 
lctl ımıye ~nıt~s 1 

d" de bu"tu··n nu··fu le hacminin hissedilir derecede ketlerinin Balkan harici memle- tidd-•'' .. 
11~ 1 yum:.'ı:. a, Y ~ u · er cemıye ı nez ın - ... . I k l I _ . ah ra, aıı ruz.gara ve ao15ua• ngmen 

~unu kullanmayı vaad etti~i gibi hal- ar~ıhf doldugul n~ . memnunıyet e det) e~ e yBaplakcagı(Ktılcaret m)u ke· çok kalabalık bir halk kitlesi huzurunda 
Ya da ispanyada dahili harp nihayet müta e e ey emıttır • e erme ~ . an ozun~n o- yapddı. 
b ı d k . k tl rı'nı" de h l Konsey Balkan antantı memle- yulmasını ıatıhdaf eden aıyaıetle- Maç b'-!-•.!• • b"' ile ı..-·'-dı 

topu yine 7alııalıyor. Nb'uiye Teıiyor ••• ~ 
Top Niyazld• Filaete ıeçiyor •• Fibet 
lla§ime yoDıyor. Hqimden Rebiiye, R• 
blidcn tekrar Niyu:iye •e Ni7u:iden Neo
dete seçJ,or. Necdetin kale kenarmdan 
bir fUt~ dqan çıkıyor. 

BiZiM COLOMOZ 
u unca ora a ı uvve e r a • • · . .. • d 1.• h . ız.unaucnn ucumu ....,.. · 

il . k . d t • t · ş h ld ketlerının ekonomık muesaesatı- rıne evam uzumunu e emmıyet· Meh t R t .. el bf vunqlan ile 
'1 e~ çe meyı vaa e m;ş tı~:k u ak .. e nın tefriki mesaisini aıklattırmak le kaydeylemittir. Konsey bu ka- topum;eri ~ .. guz~ ~ Fakat Top Muhteremden Fıluete, Fikrette• 
..... n a~manı.nbta?1k~mend a 

1 
lmev ıı- üzere ihracat ve bu gibi diğer mü- rara müteallik tatbikata da batla; b • b. okırodurmfalege ıyor~-' Melihe ıeçlyor .. Melih kale 8oHne b· 

••e Rınnesı u ı ı vaa ın yapı masana l d l l . · b · A epaı ır < e ar enternuyoll&l oyun· dar akıyor. Mdibten top telı:rar Niyazi. 
baRlı bulunacaktır. Milletler cemiye- es~e~ .er de e:e frının I ır an kv· - · SONU 6 iNCi SAHiFEDE - c;ular olan Vi,analalar topu yabladıJar. 7., Niyaziden Necdet~ .ıeçiyor •• Sal~ 
ti konsey, kendi azaların<ı Habcşis- ve tın~ t~ op anma arma . a- · Sol açık Ka.lner topa Rayliye Terdi. Mü-· Necdet sUzel bir qape De topu ftl'UJ'or. 

tandaki ltalyan fütuhatını tanıma sa- rarKvermıtBır.lk t t d l t H • • dafi lreıat Jozef Maherdcın topu yaka- Kaleci yerinde olmad-L-..ıuı t- tuta• Jah· R h"k.. . onıey a an an anı eve· arıcı ye. aa&UU - .. -
t ayetini verince o~a u umetı lerinin tertip ettikleri ·entemAıyo- ladL Top. Fikret, Hqimden Melaae aeç- mıyor. CoJ oluyor .• 
"-Ondraya bir mektup gon_dererek Is: nal fuarlara bu memleketlerin tL Melih tam orta çi%ıiden lopa sürmek Yani maça baflandaktan tam bet da-
llanyadaki askerlerini gen . çekmeyı vekili Beyru tta istiyor. Malzer topu yakaladL Bariniye lrika aonra Cld Necdet iatanbul maht.U. 
teahhüd ettiğini bildirecr.ktır. Ve bu M verdi. Tekrar Mehmet Reıadm m6daha- Takımın antrenörü ve kaptana tinin ilk ıroUinU ka7dediyor. Ba sol ... 
tcrninat fiiliyata iktiran ettiği zaman JSJr lesiyle top Ni7u.iye ıeçti. Niyui yıldı· Merkez muhacim ve ıai iç oynı· hada daldlıalarca ıtiren alJotlarla kartı-
lnRiltere yeni anlaşmanın heyeti . Lüb l • mn ıı"hl k09uyor .• Yirmi sekiz kerre •· yan mefhur Fri13 Geıchveidl landı. 
\ırnumiyesilc tatbik rr ev ki ine Rirdi- F ut b.o ı·cu 1 arı . nan gazete erı t.-naayonal VDli Sclımaua topu kesiyor. Vb'analdarm ayafma ıeçmeaine mini Filuet ı.id• topu alıyor. Orta ...... 
lini ilan edecektir. . T. R. Arası dostça Top Sc:hmaaa'm ayatmda.. Fakat Fikret olamadı. V'ıyanalalar aleyhine favul ve- baebn Muhtereme veriyor. Ondan maa· 

Bundan anlaşılıyor ki Roma anlaş- İzmire gelecekler yetifti, topa aldı. Melihe verdi. Meh'lı rildi. Fikret topu V'ıyana kal..m. dofru ..n. Mehmet R.,ada, Mehmet R.,attan 
llıasınm tahakkuku üç merhaleden selamlıyor/ar ,meı bir e,ape yolladı. Fakat topan atirdll. Top Leo Mc:huda .. Müdafi Retat _SONU ti iNCi SAHiFEDE _ 
ıt~ecektir . Futbol ledertuyonu Ya-

lnRiliz - ltalyan itilafının Arap 
~ern]eketlerindeki nüfuz mıntaka
ı.a.rına tanlluk eden kısımları büyük 
bir ehemmiyet taşımaktadır. İtalya, 
Arap memleketlerile Kızıl denizin 
"'rk sahilinde statükonun muhafa-, 
~sını tazammun eden 1927 anlaş· 
~asını yeni anlaşma ile teyid etmiş 1 
ulunmaktadır. Romada cereyan 

"1en görüşmelerde Filistin meselesi 
~k bir safha nrzediyordu. Zira 
A a.lya sevkücceyş ehemmiyeti ve 
r tap alemine vaadlan hasebile Filis
ın rnesclesine büyük alaka gösteri-
~0rdu . lngiltereye gelince Akdeniz
d~ Ve Kıul denizdeki mevkiini zaafa 
b~ŞÜrecek .tavizattan kntiyetle çeki
~~ordu. lngilterenin bu havalide, 
il\ \J~afaa tedbirlerini kuvvetlendir-

c te olduğu malumdur. Daha az 
..._ SONU 2 iNCi SAYFADA -

ŞEVKET BiLGiN 

nan milli takımını haziran 
ayı içinde Ankara, I ıtanbal 
ve lzmirde maçlar yapmağa 
davet edilmiıtir. 

Mutabakat h&ıl olduğu 
ı ·, takdirde Yunanlılar ilk ma
çı lzmirc1c yapacaklar, aonra 

11 Ankaraya gideceklerdir. 
Mııır takımı da maçlar yap
mağa davet edilmiftir. Kar
de, Mısır •porcuları öteden-

1' beri memleketimizle bir te
mas yapmak arzusunu ız.har 
etmekte idiler. 927 den beri 

! ı 

Mııır • Türkiye spor temasla-
rı durmuştur. 926 da lzmir 
stadında güz.el oyununu al-

ı kıılatan El'ittihad takımı bi
' ze Mııır lutbolünün tekamü

lünü çok güzel göstermİftir. 
ı : · Mısırlılar iz.mirde Je bir 

'!!aç yapacaklardır. Mısır hariciye nezaretinde Türkiye • Mıau dostluk mua
hedeai taati edilirken ••. 

- VQW altmcı aufad.dar -

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

INGILIZ - iT AL YAN i 
Anlaşması dün imzalandı 

YENi ANIJAŞMANIN METJNLEBI 
LONDRA VE ROJ\1ADA YARIN 

iLAN EOILECEK 

Italyan matbuatı 
Ananevi lngiliz Dostluğundan 

bahsetmeğe başladılar 

• • 

• 
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BERGAMAD 
Atatürk g·· Ü 
tezahüratla ku d 

.. ..., . 
e ogre ım 

Londriı 
Roma 

kurulu kararları Anl şması 

'jan Bergamanm Atatürk Riinü ol- ı 

Memurları daima 
uyanık bulunacak Bergama 14 (Hususi) - 13, Ni- l 

Clu~ için şehir baştan başa bayrak- Belediye reisi Dr. B. Uz. bazı be-

ekteplerin imtihan ve 
kapanma günleri 

BAŞT ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
mühim olmıyan bir nokta da Filistin• 
de bir Yahudi dev1eti teşkiline aleyh· 
tar olan İtalyanın, Filistinin ıniistak
bel statüsünü alakadar edecek karar" 
lar ittihazından milletler cemiyetiıJ 
uzak bulundurmo.lc. i temesi idi. 
Mevcud haberlere göre lngiltere. 
ltalya ile devamlı bir anlaşmaya var
mak istediği için, Flistin hakkında 
Cenevrede alınacak bütün karar~~ 
İtalya tarafından "facto'' tasdı 
vaadım almıştır. 

~arla donanmış ve tören için yapılan lediye zabıta memurlariyle belediye 
programa göre saat 11,30 da bütün teşkiliitlanna dahil bulunan memur- JI • • • 
halk spor sahasmda toplanmış, ilk ıarın. vazifeleri başında ihmaı gÖS-' k ol< ullar . Bırıncı Teşrinin ilk günü 
ve orta okullar da af saf dizilmi - 1 terdiklerini tcsbit etmiştir. Belediye- 938 939 • 
lerdi. inin, dalın ziyade randman temin et- - tedrısatına başlıyacak ardır 

Halkevi bandosu tarafından i tik- mesi için belediye teşkilatına dahil 
lal mar ı çalındı ve orta okul talebe-

1
müesseseler memurlarından azami .. ~ . . . .. . . 

leri ağız.dan iştirak ettiler. Bundan iş istenmektedir. Reis, memurları sı- ilk ogretım kurulu, 938 - 939 ders retmenlerın bır hafta once vazıfelen 
nra Avukat Bay Haluk ökeren kı surette koııtrol etmekte, en ufak yılında ilk okullarm açılma ve kopan- başında bulunacaklardır. 

tarafından bir hitabe söylendi. Bu- bir ihmat veya yolsuzluğu tecziye 

1 

ma tarih~.~rini tesb~t ed~rek i,1k .ok~I- Seydiköy, Balçova.. Bergamanın lngiliz _ İtalyan anlaşmasının AV" 
günün milli bir bayram gibi tes'idin- h ti etmektedir. l~r baş ogretmenlıklerıne bıldırmı11- Kınık, Poyracık, Alaçatı, :4~mutlu, rupanın umumi yatışması üzerind~ 
deki yüksek manayı anlattı. '-! 1 iki belediye zabıta memuru vazi- tır. . Parsa, Selçuk, Bademye, Bırgı, Ada- mühim tesiri olabilir. Bir kerre 9ura5ı 

Mütareke günlerinde benliğimizi '""J ' felerinden affedilmiş, bir zabıta m.e- Y en_i ders senesi lzmir .ve ka~a~~- küm~, ~dagide, Kaymakçı:. lzmiri.n muhakkaktır ki, It.alya, Almanyanıfl 
saran ümidsizlik ve y in nasıl Ata- murunun bir aylık maaşı kesilmıı,, n.~dakı merkez okulları ıle butun Mersınlı, Bostanlı, Örnek koy, Emır Brenerde görünmesinden, yarııı 
türkün Samsun ayak basmasile yı- Cümhurıy .ırşı ile binlerce halk birinin de rütbesi tenzil edilmiştir. koy okulları 15 eylul 938 tarihinde alem, Yeni kampa, Kızıl bahçe okul- Triyeste üzerinde emel besleınesi 
kılmağa başladığını söyledi. s hadan dağıldı . 1 Üç zabıta memuruna da tevbih ceza- açılacak ve 15 gün k yt işile uğraş- lnn 31 Mayıs tarihinde derslere son ihtimalinden Roma protokohııt\J 

Bundan sonra Atatürkün önderli- Gecesi halkevinde, halkevi göste- sı verilmiştir. Oç temizlik amelesi tıkdan sonra 1 teşrinievvel 938 ta- verilecektir. Beş sınıflı okullar bir hükümsüz 'bırakmasından ruıııı 
~ile yapılan inkılaplar tasvir edil- rit kolu tarafmd n (Gönül Masalı) işten çıkarılmış, becı amele de para rihinde derslere başlanacaktır. Baş haftada, üç sınıflı ilk okullar da üç havzas d ı'tal ··fu 've pres-. · · · ·ı d'ld' B 'il' h' ' " ··~ 1 · l il ed • ın a yanın nu z mıştır. p~ye~ı temsı e ı ı'.. u mı ı ve ıssı cezasiyle tecziye edilmistir. . ogretmc:m erın, o c.u arın t nsata gün içinde okulu bitirme sınavlarını tijini sarsmış olmasından endi~eycı 

Bütün bunlar onun karanlıkları bır pıyes olup çok guzel oynandı. Rol -=-- başl mnsmdan on beş ~ün Önce, öğ- yapacaklardır. d" .. t'' N'h t Al dostlıJ-
"kl f ki "f d 1 b ·· ·· l d l ff k 1 uşmuş ur. 1 aye man 

r1~r~~nze1c. ~ ere1m, du u araunku uz e .. e~ ad aı" ustuın ar :d ıdş ar mıuv1ak a fo - d~ a Erkek l l ğunun müsavat tanımıyan, mürt~ 
'I tuıı • asi, • ~rl mu 8 ener)ıSı, U ar.. a OnU 0 Uran \a • tar m- şın ve ise erinde fik1erini gölgede bırakan bir dostlıJ"' 
hacını sempatasl ıle yapılmış şeyler- dan şıddetle alluşlandılar. uava sererlerı·ne ld v .. h • • h ı tm" fr RO"' •ıı O '-h kad l · B b"' "'k .. .. .. ·· be · nı ,-~ o ugu şup esını ası e . ış ı . o r. nun ıu ncı ne ar zor u ıse, u uyu gunumuz munase tıy- m Lo d 'h · · R ro<>"'Ber-
kal i k dar k l' .. .. d l b.. .. v •• .. 1 sek J . d / k 1 • h ı • a - n ra mı verının o d' ı __ dem o liadl Kulvve.t '· so,~uk kedo l~~ en eku~lugum~ze ve glenefl reter- aevam e i ece mtı an sua erı son lin mihverine aykın olmadığını id ıa 
llW ar ateş r. a emıne çe ı u - ıge ç ı en tazımat te gra arına şu t ı · ~ b 'k' · mı'h\'O' •· • k v A ka l · t b 1 Ad e me erme ragmen u ı ıncı retlnl, IOZÜI\e atee aca lıgını veren telgraflar almmı.ştır: n ra - zmır - stan u. - ana · ted · k" k' he-ı:ııl-

h f L _· h l '-la d d k • k d d • • ld rm rıcen es l mev t ve e ... . ve blmcmı meha.cetle kullanan bu Bay Osman Bayatlı ava se enen aztr '"' nna evam w t • • · · b bcd v • • ah • tınek 
llaht kahr~ ıil~ silahsız bü~~n Halkevi baŞk~nı ~rgama. ediliyor. Cu~aovasmdaki ~ava is- a J a a egış ırı J ~=~';; ola:az.ecegmı t mm e 
lrualAplari dıleği gıbl yaptı. Ve Turlc Bana karşı ~osterılen tema duy- tasyonu henuz noksanları ıkmal e-
mflletJnln tarihine yara~ır. kabiliye- gulara teşekkür ederim. dilmiı değildir. Meydanın aıfaltlan- B M l' . f 'liz r ika•ı· 
tine, oereEine, ihtiyaçlarına uygun . K.~Atatürk masl İçin $el mütehasStslan tetkika~ Vekaletin gönderdig., i zarfları acıl- na ~:icim u~;:nı~~h::·bir ':~~ui<Jl 
bir eeklldo yaratb ve muvaffak oldu. Halkevı ba kanlıgma yapmt§hr. Bu meydanın asfaltlan • le" d d" 
Nnutuk başdan l)aşa veciz bir ifade Bergama masma 40,000 lira tahsis edilmiştir. ma JQR talebe SUa/lerı' a f ., ., • m~~ un e ır. o~ 
il k dretli bi t 1H--tl .. ı d' B" "'k f' .. l k t' . . E-1 Su meselesi için de tetkikah muh- aı n sı ogrenmış lngilterenin ne ebedi dostları. t.,. e u r aıwuı e soy en ı. uyu şe an m_m e e mızı şere d d.. l da Sad en•"" 

Ve siirekli alkı§lar arasmda kür- lendirdiklerinin yıldönümü münase- tevi rapor Nafıa vekaletine gönderil- -- e ~şm~~ an v~r . r. ece ın de"" 
8Uden indi. betiyle gösterilen iyi duyguya teşekJmiştir. Telsiz istasyonu da yapilmak Dün sabahki ~ir Ankara telgra- lerin veznini iyice bazl1'lamtt ol· ~tler:ı:egı:;r;ez. dıyen ~~~ur ye." 
Bundan sonra orta okul talebesinden l·ür eder sevgilerimi sunarım. 1 üzeredir. Telsiz istasyonu yapılın~a fımızda Li&e imt!han ıorularmdan dukları?ı, çünkü imtihan ıualinin et a mı .a.merst~nun 8?,z~ne ;ik~ 
Pakize (Atatilrk) manzumesini o- Dahiliye vekili C. H. P. genel sefe~Jere kışın da d~vam edilece~t~r. bazılannm reımı zarflar açılmaz- buna ıu! ola~ğı~ı söyliyorlardı. rak l~!ya ıçı? ~yna .forı;nulu tan "3" 
kudu. Bu çok yüksek yazılmışb. Ve sekreteri ı lznur - lstanbul dırekt seferl~:m~n ~~n ç~k -~~el talebe tarafın~an Muallımler ıUtonce bu konut- teşehb~s. etmı§tır. $ı~dı IAtalya fille"' 
0 kadar g{izel okundu. Ş. Kaya yapılıp yapılmıyacağı belli degıldır. ogren~ldı~ı ~e. bu. ıe.beple t~~t maları talebe arasında.ki tahmin ~~lerını~~ İtalya~ sıyası ma~klerl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~vvur~raRBre bmir-Anbra ~~~gıbd~~·~~L~ard~k~ re~~ti~krdenlliuclı~~~a~ rı~ı~lngdızd~tluRu~ .~~~ b~ 

Ko··y Gençlerı· seferi, Ankarada aktarma edilerek letının re&mı ı_mb~a~ ıuallermden 6a dAa i'!1tih~na baflanacağı vakit büyu~ ~\~~mıyet bu sıyasetııı ibl 
fstanbula kadar uzatılacaktır. bazılan?ın - tımdıkı halde ~eçhu! Yekaletm resmi suallerini ihtiva teznhurudur: .B:aY ÇambeTlayn ";ld 

Hava meydanında benzin depo- kalan bır kaynaktan ; fzmır~e~ı e~en zar~lar açılınca kimya ıuali .. &y Mu~solı?~'?~n de ~u anla~ih .. 
lan da meydana ~etirilecektir. talebeler ara11nda da ış.aa edıldı- nın hakıkaten böyle olduğunu vnnnak ıstedıgı ılk nehce Berlin k 

--=-- ğl dün .ahit olmuttur. Bu ıebeple hayretle görmüşlerdi"· verinin tazyiki altında kalauyaı1l _ 

Ş h• ı • • Jzmı·r lı·man1DlD 9ehrimizdeki Liselerde dün yapı· Erkek liseıi derhal Kız lisesini ftalyan diplomasisine büyük Af'~~ e ır erı zıya ret 1 lan imtihanlarda dördüncü aınıf- de haberdar etmi9 ve ıualler tabi. pa davalannda hareket kabillretı • h larm kimya ıuallerini değittirmek atiyle değiftirilmi•tir. Yapılan ilk verebilmek arzusudur. ,.,., 

d l 
l racatl zarureti hasal olmuatur. Sebebi de tahkikat neti~icc11 !a!ebf!le,.den ŞEVKET BILuu~ •••• 

• d • b' .. k. ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • e )yor ar . . . . şu ur : ır çogu uny~ ıı1ua.Ueri •il! evvel-
Son !'af ta ıçmde lzmır lımanından Kartı yakadan gelmekte olan den f&Yİ olduğunu söylcmi9ler1e • .. ' 

_ ~~.htelıf memleketler~ _ 1346 ton bazı muallimler diğer mekteplere de aııl kaynağın nerede olduğunu... Ha/kevı koşesı 
TEKIRDAO, 18 (Husuıt muba .. Köylü çocuklarım öz benliklerin· uzum. 463 ton hurda ıncır, SO ton devam eden ve kendilerini tanı- röıterememiflerdir, Şimdilik ağız- , 

birimizden) - Cumarteıi günü den taşan bir heyecanın konuttu· ı pam~k, 1 ~26 ton palamut, 317 ton 1 mıyan Liıeliter arasında bazı ko- dan ağıza talebeler araımda kim· ı _ Evimiz Dil Tarih Ed~ı
lnecik kay gençleri (30) kitilik ğunu dinlemek bile bizim için kô.- ~eytı~ ya~ıo 250 to~ ar~aO 65 ton ınuşmaları tesadüfen duruıut~ar- ~a suallerinin birbirine bildirildi- yat komitesi Hatkevi m..:,ı iç•" 
bir kafile ile Teklrdağına geldiler. fidir .. Fakat köylü çocuklarmm d um 

86
"· kton ko ~ko to~ .. çav- ~ır. Çocuklar yapıla~k kımya ım- gi anlatılmaktadır. Liıe direktör- açtığı müsabakaya on altı ~ 

Köyden tehire bu tekilde ıelif, içinde öyle cevherler vardır ki bu ar, t~.n .. epe ' ton uspe, b~anından memnunıyetle bahse- leri hadiseyi mercilerine bildirmit- tiir gönderildi. Bwılardan besııe" 
.__Ud d ilk d f d Kıt lil cevherleri pastan küften temizle..1227 ton tutun, 500 ton zımpara ma- dıyorlar ve Ozon gazı ile molekül· ferdir. h · t • d •-- ~-'~aıı 
1uc e e a ır. uJ ve fO" ' d . 10 '2 4 t . k"'k" 106 t n _ _ __ ep&ı emız UJ(fUua.n. ""'~-u----
h l d . I b" k . . I l l em, ~ on mıyan o u, o - l -•....&- • • I l . lr l ıenç aruın a aamım ır teY· me ıçın ça ışan e eman ar var- 1 k I O I k .1 h l 'h d'l . _ U .. lkü Ok l B Ü k o maaUl ıdı. ç ennde genç . 1 p, toplu bir eilence havaaı yara· ken ve bu elemanlar hak.iki bir v_a eAs, p· 1 0 ZaOıJZı ~~~ ke 

1 mış U URU n ug n Ü maç nin de bulunduğu eser aahipldl~•-
b li kıt U • ...:L• li . b" d . iri 1 1 d tır. ynca ıreye ~ uzu ve • d ... ~-diki . •~'-- d la-·=t...,... tan u ge ,, uJ e ~ır ya ır- evrım af ye on arm araaın a 109 ba k ked'l . . müsameresı parasız ır go!K.Ç& erı &uaaa o 7....- • ' 

birine İlıtan imillerin en biiJiiiü· çalıfbktan ıonra, yalwz lnecik ' oyun sev 1 mıştlr. .. . . .. tefddcir olan Halkevimiz beP'111 

dilr. Köy gençlerini tehir ıoayete. köy gençleri değil her köy çocu.. --=- Olk.u ~!.kokulu talebelerı .tar~ft.n- Bu gun İzmir.~ .Avusturya.~ılara tamil olan tebriklerini izhar ed~ 
al içine aokmak, tehir sahnesinde ğunu muvaffakıyetler aahnesinde At k 1 dan bu gun saat l 6 da laz hsesınde çıkarılacak. on hırını seçmek uzere ken bestelemek üzere bu ettıtle • 
piyeı temıil ettirmek devrim atkı· görebili.riz. OŞU 3fl bir m.üs.a°!ere verilecektir. Müsa'?,e- stadyumda mühim. bir maç yapıla- arasından Kültür direktörü S. ~I~ 
nın bUyüklüğünil sıcaklığını ve Çalı boyundan, tarla başmdan, Bugün, yanı ve ıslah encümeni reye ıstaklal marşıl7 ba~~ana~, eıır- cakhr. En kıyrnetlı ?~ncular ka~§~ Riza özkurtun manzum~ini ~ 
kalplere kadar girdiğini gösteren davarı arasından çıkıp, okuma koşularının üçüncü haftası koşuları- ler okunacak, muzıkle ıımnastık ya- k~rşıya geçere.k hakikı ~ıy~etlermı mit olduğunu bildirir. ·jl 
bir delildir. odasına gelen bir köylü çocuğunu na devam edilecektir. Havanın yağ- pılacak ve lskoç dansları oynanacak- gostcrecek~erdır. Bu. gunku maçın 2 - Halkevinin tertip e~ o-

lnecik köy gençleri, Tekirdağ sahneye sokmak ve onun ağzından murtu oluşundan bazı sürprizli neti- tır. _ kaptanı Saıt (Üçok) tır. Maç saat 16, ıpor harekitmda gün deiifikla~i-
ıahnesinde uTar~ Utan.d~» ve Ulusal benli~imizin kudretini din- celere rastlanması pek muhtemeldir. M hk--;---;- t 30 dadır. Halk stad!umda, hu maçı ri ve harekata güret .. te il~ve id• 
«Yarun Osman» pıyeslermı çok lemek, zevklı ve heyecanlı olu- llk koşunun favorisi bahtiyar, ikin· a umıye parallZ seyredeccktır. lerek program a,agıdakı ıek1 
büyük bir muvaffakıyetle başar- yor. ftte bu zevki müsamerede al- ci koşunun favorisi Çilenk, Uçüncü foçada Babrası mevkiinde B. Türkkuşu fi/osu tebdil edilmittir. ,,,.t 
dılar. kıttan elleri kızarıp tutuf&D Te- koşunun favorisi Romans dördüncü Feridi tabanca kurşunile yaralıyan S h · izci h l · lı A - 1 • 8 ve 16 mayıı P".d~ 

S ' • l"k bak d k' d .. 1 1 · ' H ~ d 29 .. h e rım e avacı genç en ça ı- .. l · ak la t Jİf1111 an at ve mce ı ımın an ır ag ı ara sorunuz. yarışın favorısi Girgin, beşinci ko~u· B. asan, agu ceza a gun apse tıraıı Tiirk.k ba ö" tın nl B r~ ~ı ~ rı ıaa . ,urof 
tenkit yapmağı bertaraf edelim... HALIM tJZDEMIR nun favorisi de Dandidir. mahkum edilmiştir. Sabiha c··L UfU T'u E,r: efil .n,. Evımız bahçeımde amatör 

o&.çen, r~uşu oıı e leri yapılacakttr roıl , 

._... .. ': _ ·: 1 • ., . • • "" 
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FiLMiNDE 

T 1 N O ROSSIYI 
GöRMEK OZERE 

TAYYARE 
SINEMASININ MUHTEŞEM SALONUNU DOLDURAN 

HALK ÇILGINCA ALKIŞLADI. 

ŞlMDtYE KADAR BU KADAR GOZEL BiR FiLiM 
GöRMEDIKLERINI SöYLEDILER 

SIZ DE GELiNiZ ...... GöRONOZ ................ .. 

AYRICA ı YENi RENKLi MIKI VE JURNAL ..... . 

SEANSLAR ı 1 - 3 - 5 - 7 - 9 DA 

CUMARTESi - PAZAR GONLERI SAAT 11 DE BAŞLAR •. 

,:,.. . •.· .. 

hava ~üsaa~ ettiği takdirde Anka- B _ Atle~ seçmeleri yi • 
raya donecektir. lzmircle yaptlan ders dokuz mayıs milıabaka da (S lı" 
çalışmaları çok istifadeli olmuo ve ziran) pazar günleri Alaan~ ıt"" 
uçucu gençler büyilk istifadeler te- dında yapılacakbr. • ı 

· ed kt' · • cı f mm ece ır. C - Bu müıabakalar bırııı ·ıı-

Yunan islan ın iştiraki ikincilerinin hediyeleri Hatke"
1 

Yunan hükümeti, 938 İzmir fua- de teşhir edilmektedir. • e bJf' 
· · k d ... · · h · · D - Kayıt muamelesın d,} rma resmen ıştırn e ecegım arıcı- I I . ak d klerİl1 P 

k~ı · · ı· ı fu k · anmıştır. fbr e ece ye ve u etımız yo ıy e ar omıte- k . d h' d'I kt dir. 
sine bildirmiştir. evın e te' ır e ı me e. b"f. 

--=-- D - Kayıt muamelesın~ f'(J • 

B • h f d k l lanmıştır. ittirak edeceklerıİ ,.d• 
ır a ta a ya a a- kcvi sekreterliğine müracaat e ,.ı• 
nan kaçakçılar larını kaydettirip birer nuı0at• 

ANKARA, t6 (A.A) - Geçen bir maları. llçıl-
he.fta içinde gümrilk muhafaza teşkilatı 3 - Evimiz nakıt k1Jrıll k jıti· 
47 kaçakçı, 615 kilo gümrük kaçağı. üç mıştır. Kursa d~varn e~edii'İ"' 
kilo 4 gram uyuşturucu madde. 33.700 yenlerin Halken sekre 
çakmak tllfl, bir tabe.nca ile 32 kaçak:ça müracaatleri. 4 rıi,aJI 
hayvanı ele geçirmlıtir. 4 - Gezi komitenıiı; 2. oll~' 
~~!!!!!""°'!!""'~~~~~~~~~ pazar günü devlet Demır1 ~il· 

Acele nın tertip ettiği Alatehlr ~e tir· lr 
hüne ittirake karar verııııfdedil1' 
tirak edecek arkadatlann a git• 

S t 1 k göre Tagon tutulaca~ından cUI'!' 
a 1 1 ev mek iıtiyenlerin 22 nıs&? 'ı; -"· 

ikinci Kordonda 189 numarılu günü aktamına kadar ~vınıı 
gayet ıağlam ve konforlu bir ev reterliğine müracaatlen. . ,aıı6 
acele ıabhkbr. Taliplerin görmek 5 - 18/4/938 paz.art~~e ••'' 
üzere içindekilere, pazarlık için saat 17 de spor ko?1kte••.teleriııit1 
de batmuharririmiz Hakkı Ocak· 18 de Müze ve sergı od r 
oiluna müracaatlerL haftalık toplanblan var 

1 
• 
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Fransada siya .. i 

Romanya· 
Başvekili Varşo .. 

1 vaya gidı.yor 
Varsovö 16 (Ö.R) -Romanya 

başvekili mösyö Miron Kristea Le
histan ortodoh kilisası patriki tara
fından Bükreşe yapı]mış olan ziya
reti iade etmek iizere 19 mayısta 
Varşovava gelecektir. Bu münase-Londi-adan sonra Paris de Roma ile 

anlaşmak meselesini düşünüyor 
betle·Romanya başvekili Leh hükü
met reisi ile de görüşecektir. 

Bükreş 16 (A.A)- Devletin em
niyeti hakkında yeni neşrolunan ka
nunda bilhassa fesatçı propaganda
larla sınıf mücadeleleri ve emvalin 
taksimi lehindeki bütün hare'kctler 
katiyen yasak edilrnisdr. 

Paris, 16 ( ö.R) - Hükümet erkanı 
dün muhtelif diplomatik meselelerle 
mcıgul olmuılardır. Bunların batında 
halya ile münasebetler meselesi gelmek· 
•~dir. Makaat lngiliz • ltalyan anlll§ma
una ben:zer bir umumt F ranaız - ltalyan 
anlaşması neticesine varmak ve Romaya 
bir ıefir ızamı suretiyle diplomatik mü
nasebetleri normalleıtirmek için Roma 
ile müzakereye girişmektir. 

Bay Daladiye hariciye nazın bay Bon· 
net ile uı.un uzadıya görüşmüş ve çok 
rnuhtemeldir ki bu konu~malar hu me
ıeleye ait olmuptur. Zannedildiiine gö
re oimdilik tercih edilen şekil muallakta 
cılan meselelerin diplomatik yolla halli
ne çalışmaktır. Esasen Fransa ve ltalya 
arasında muallakta olan meseleler pek 
çok olmadığı gibi fngiliz. - ltalyan ihti
IAOarı derecesinde karışık ta değillerdir. 

Fransız hilkUmeti bu suretle dıploma · 
Uk konuşmaya başladıktan sonra Cenc'\ • 
:rede faaliyete geçmek niyetindedir. Ma· 
IGmdur ki Milletler Cemiyeti konseyi 
Milletler cemiyeti azası olan devletled 
}iabeşistana kar ı mevcut teahlıütlerin· 
den ibra edecektir. Şu takdirde Fransa 
da nihayet Romaya ltalya kralı ve Ha;. 
beıistan İmparatoru nezdinde salahiyet· 
li bir ıefir gönderebilecektir. 

Eğer Cenevrede bazı güçlükler çıkar 
da Konsey devletlerinin serbest oldukla
rı kararını veremezse, Fransa bunn rağ. 

men yine Romaya bir sefir göndererek 
Habeş imparatorluğunu filen tanıyacnk 

'\le hukukt tasdik için de meselenin bey
n~Jmilel sahada hallini bekliyecektir. 

SOSYAUST PARTiSiNDE iHTiLAF 

PARIS. 16 (ö.R) - Sosynlıst parti· 
•inde ehemmiyetli bir ihtilaf çıkmıştır .. 
Partinin solcu mufritler elinde olan Pa
rla (Sen) federasyonu daimi idare koıni· 

· teainin karariyle dağıtılmıştır. Fakat fe
derasyon bu kararı tanımamış \'e diğer 

federasyonları kendisiyle tesaniitlerini 
bildinneğe davet etmiıtir. Bu man11da bir 

çok tehıraflar da gelmekteC:lir. 
Parti idare komitesi İs<' Sen vilayeti 

ııosyalistlerini yeni nahiye "e nıerkez fe
derasyonlan tCfkiline davet etmiş olup 
)akında yeni federasyonlarda azanın ek
aerfılnln toplanma~ olacağını iddia et· 
rnelttedlr. <Ôeuvreı. gazetesi alaylı bir 
llaanla bu iki temayülll «hükümetçilen 
've ca:siler> diye göstermekte ve karşılık
la beyannamelerini neşreylcmektedir. Her 
l.aJde sosyalist partisinde yeniden bir 
ilcilik tehlikeıılnin baş gösterdiği artık 

ıtzlenemiyecek bir hakikat olmuştur ... 
Sen federasyonunun, başında komünistle
re mütemayil olan Marceau Pivert var· 
dır. 19 3 3 senesinde yine bu Sen federas
Yonunda partinin sağ cenahını teşkil eden 
Unsurlar partiden çıkarılmı~lardı. 

LONDRADA NELER KONUŞULA
CAK} ... 

Varşova l6 (A.A) · Gazete 
Polska,ya Bükrcşten bildiriliyor: 

Romanya ba~dcili geçen perşem
be günü Polonyanın Bükı:eş elçisini 
kabul etmiştir. Başvekil 19 Nisanda 
Lehist~na bir seyahat yapacaktır. Bu 
seyahat geçen sene Romanyaya git
miş olan Leh ortodoks kilisası şefi 
Oiyaonisyosun ziyaretine mukabele 
İçjndir .. 

B. Miron Lchistanda bulunduğu 
m'üddetçe Leh hüküm<>tinin misafi
ri 9lacaktır. 

---··-~-

_Bulgaristanda 
; ·Yeni matbuat kanunu! 
j 1 Sofya 16 (A.A) - Dün neşrolu

i nan yeni matbuat kanunundan her 
t hangi bir ~azete veva mecmua çıkar-

ı ınak icin hususi bir müsaade istihsali 
~ mecburi kılınmıstır.Cnzete çıkarmak 

istiyen kimseler l'{azetenin iyasi te
mayüllerini ve ellerindeki sermaye-

Fransız ba,vekili B. DalaJiyeve kabine erkanından bir ka~ı 
lıınmnsm ') işte Londrn.da bu mesele de ı;riliz hükümdarlarının Pıırisi z.iynretlcri 
görüşülecektir. ıefC"rrÜatı da tesbit edilecektir. 

3 - Hariciye nazırı bay Bonnet"nin c:Daily Telegraph> şunları ilave edi-
diploma~iye geçmezden evvel mali işlerle yor : cOç hafta evvel .Parisi ziyareti cs

meşgul ve maliye :nazırı olduğu hatırla• nıı.sında hay Vinston Churchill hususi 
nırsa Londra müzakerelerinde mali ve •olarak Fransız nazırlariyle görüşmüş Vf' 

ekonomik mesc:leler\e parıı. meşelderini~ onlara iki memleketin harp planlarını 
de mühim bir yer tutacıı.ğını göstermek· birleştirmeleri "Ve kaynaklannı tevhit et
tt:Clıı. Hu C"beplerle bu ınüzakerdere ha,.. t meleri hakkındaki te:zinı ızah etm~tir. 
redilecek olan 28 ve 2.9 nisan günlerinin Bu hareket, lngİ1İ7.. • ltalyan anlaşmasiyle 
ehemmi} eti BB. Chautemps 'e Delbosun birlikte garbi Avrupada (ispanya ve 
9 3 7 teşrinisaninin sonunda Londraya Portekiz de dahil) her taarruı.ıı. kar~ı 

) aptıkları eyahatin çok üstünde olacak· koyabilecek bir blok tevkil ine imkan ve· 
ıır. · · ıecek ve F ran~anın şimali Afrika vaziye• 

FRANSAı iN Eı'JDiŞELE.Rl tini de göz önünde bulunduracaktır. 
cDaily Ekspresn gazetesine göre Ce· 

nevre konsey lçtimaından evvel F rımsız 
ltalyan anlaşması da yapılabilecektir. Şu 
takdirde Almanya da dahil olduğu halde 
biiyük devletler arasında bir anlaşmaya 
zemin hazırlanmış olacaktır. 

nin miktarını bildireceklerdir. Cinai 

1 
sütünlar işlem is veya devletin emni
yeti aleyhine çalışmış olanlara mü
saade verilmezse memnu ne riyat 
için ;-vır cezalar ko nulmuştur. 

Belcika basvekili , ~ 

Pariste 
Pari~ : 6 (AA) - Belçika başve

kili Pol Emil Junson dün ÖRleden 
sonra Parise gelmiştir. 

---------
General Kazım Dirik 

Edirne 16 (A.A)- Umumi mü
fettiş Kazım Dirik müfettişlik mm· 
takası içinde yaptığı tetkik ve teftiş 
gezisinden dönmüştür. 

---*·---
Balkan birliği Mat-

buat delegelerinin 
telgraf /arı Londra, 16 (ö.R) - cTimes> ga• 

zetesi yazıyor : Bay Daladiye Londrad3 
rransanın ispanya ve Orta Avrupa ~ak· 
kındaki endişelerini bildirmekten geri 
kalmıyacaktır. lngiliz başvekili de ltıılya 
ile yapılan anlaşma hakkında tam tafsi· 
lat verecek ve hiç şüphesi zbunu bir 

F rnsız - ltıılyan anlaşmasının takibi te· 
mennisinde hıılunacaktır. iki baıv~kil ve 
hariciye nazırları ciıalynn - Habeı ihti· 
lafından ileri gelen anormal vaziyetin-, 
tetkiki imkanını da bulacak ve diğer me• 
selelerle de meşgul olacaklardır. Hudu· 
du çok geniş olan bu müznkcr~lerde in· 

Ankara 16 (A.A) - Balkan bir
liği matbuat kongresine iştirak eden 
Yu~oslav heyeti türkiyeden ayrılır
ken dahiliye vekili ve parti genel sek
reteri B. Şükrü kayaya aşağıdaki tel-

iT AL YAN GAZETELERlı E lıöRE ~rafı çekmişlerdir: 
Ekselans Şükrü Kaya 

Dahilive vekili 
ROMA, 16 (ö.R) - ltalyan gazete• 

leri Fransa ile de bir anlaşma tahakkuku· 
nu temenni etmekle beraber bunun Bt:r· 
lin • Roma mihverini bozrnıyacak bir 

Ankara 
Ciizel Tiirkiye topraklarından ay

mahiyette olması lüzumu üzerinde ısrar rılırken Yugoslav matbuat heyeti 
ediyorlar. gördüğü samimi misafirperverlikten 

ötürü ekselansınıza hararetle teşek-ç k C h • • kür eder ve memleketinizin refah e um urreısı ve büyüklüğünü candan diler. 
PARIS. 16 (ö.R) - İngıliz sefiri sir Yugoslav matbuat merkez bqrosu 

Erik fips Fransa başvekil ve hariciye na- reisi Kosta Lukoviç 
~ırını resmen Londrayn davet etmiştir. Diğer tnraftan hasın genel direk-

~·~~~~·:.~ö·~.~:,:,o;~·::::.ve .~:~: Mühim bir nutuk söyledi ~~~. ~::.b~~cınand• aşağıdaki ••
1
-

Paristen Londrayn hareket ederek yirmi PRAG 16 (ÖR) _ R . . .. _ d . E - d l . . Uzun köprü - Yugoslav ~azete-
k. 29 . .. 1 .. L d d , . eısıcum re dederız. ger ev etler bırbır· cı'l . . 1. l k t" .. t ked 

•e ız ve nı an gun erını on ra a gc- h b B k I .. I . . h ki h•• d I erı sevım ı rnem e e mızı er er-
i . h . • . ur ay enet pas a ya munase- erının a arına urmet e er er- k 1 h ki k 

ç receklerdır. Bu seya atın manevı bır b • I h ld ... 'b' b h. b .• d. w • • d h'I" . l en unutu maz atırasını sa ıyaca -
·fı . ti" h . da lng·ıı · hii etıy e er sene o ugu gı ı u ıe- se ve ıç ırı ıgerının a ı ı ıf e· 1 h 1. k d k b ld 
~ emmıye azıran sonun ız - k.1... f d . k ... t bb .. arı araret ı ve ar eşce a u en 
1tümdarlarının Parisi :ziyaretiyle artacak- ne de Kızılhaç .t~ş ı atı 19:ra ın. an rınlhe darı'mlagal e~ekt us etmezse dolayı derin teşekkürlerini arzeder-
lır F h f'l" d .. lendigı''"nc .. mebusan mechsınde tertıp edılen su evam ı o aca ır. I 

· ransız ma n ı ın e soy go- • d ··h· b. tuk •· «Bizim fikrimizce bir harp rık- er. 
re fngiliz ve Fransız devlet adamları ıı.ra- mi' eraskımd e ?1~ ıkmi ır nu soy- T Kosta Lukoviç 
, d k' .. k 1 . .. b"" .. k ıyere emı9tır : ması içtinabı imkansız olan zaru- u 1 y h 1 b 1 ın a ·ı muza ere enn uç uyu mev:t.uu oeyoğ u - unan eyeti stan u -
olacaktır : « - Taarruza uğrıyan her mil- ri bir fey değildir. Bunu anlama· d k" "k . d . d 

. le tin kendini müdafaa etmek hak- mak güçtür sanıyoruz. Her mem- 8 
.. ı 1 ametı sırasın a 81~ e~ .. :_e me-

l - Lokarno muahedesi ve 1 nısan kı vardır Bununla beraber akıl lekette sulh kuvvetleri harp k v- saı arkadaşlarınızdan gordugu kar-
936 tarıhinde teati edilen lngiliz ve ve mantık cebir ve •iddet yolu:la vetlerinden üstündür. Bu sebe;le deşçe kabulden dolayı samimi teşek
F'tansız deklarasyonları mucibince iki girmeden ihtilafların uzla,ma ve Avrupada bizzarure umumi bir kürlerinin kabulünü rica eder. 
millet arasında mevcut olan tedafili an- anlatma ile hallini emreder. tekil alac~k olan her hangi bir Seferiadis 
lilşmanın takvıyesi. lngiliz gazeteleri bu «Biz memleketimizi her tebli~ müsellilı ihtilaf i~tinabı imkansız Filibe - Rumen heyeti, unutulmaz 
hususta k d'kk t h b 1 r k d b' h ·· ·· d .. " ·· '" k k . ço 1 8 e ıayan a er er ve • e en kurtarmak isteriz ve bu yol- saymıyorum. Bununla beraber bi- ır atırasıııı ROtur ugu yu se ve 
:1ııler ve tehlike h~l~nde lngiliz ve Fran· da vazifemizi tamamiyle yaparız. zim mukaddes vazifemiz bu en t~tlı bir misafirperverli~ ve kard~~

z harp kuvvetlerının tek kumanda al- Her ihtimal kartııında her tehli- kötü ihtimale hazır olmaktır Fa· lıkten dolayı hararetle sıze tcşekkur 
~na vazından bah.setmlş~erdir. Her hal- keyi bertaraf etmek için hazırız.. kat ayni zamanda bunun ha; gös- eder· 

e muhakkaktır kı lngıltere ve Fransa Bununla b b lh k ak t • ,.. • 1 .. d l Draızu Nasta 
ara d k • b" ı·w • • d h k bl era er ıu u orum ermesıne manı o maga a ça lf· •••••••••••••• .. •••••••• .... ıtı ........... . 
tek~ı'° la as ~1 1~ ır ı~ı~ın a ~ ~1 1 r için de her gayreti sarfederiz. Bü- maktır. liğini muhafaza etmek, bize ve 
lıc 1 b~ ması on ra gonışmelt'rın~~ baş· yük devletler araıında gerginli- «Emniyetimizi muhafaza edi- çocuklarımıza mesut bir hayat te
P.'" a. ~- ~evzuu olacak ve bu ıtıbarla ğin artmasına sebep olmak iste- yoruz. Yakında memleketimizde min etmek iatiyen siyasetimizden 

~ış ır -~~uşma sahası açacaktır. meyiz. ~ütün komtularımızla de- veya etrafımızd'a ne dahilde, ne müstefit olacaklardır. 
«f· - lngılız - ltalyan anlaşmasının ak- vamlı hır anlatma temenni ederiz. de hariçte bilmem nasıl hadiseler- Hem liberal, hem azimkar olan 
ınden ileri gelen vaziyet tetkik edile- Fikrimizce buna ne bir itiraz ve le beynelmilel münasebetlerimizin bu beyanattaki teskin manaıını 

~:itti~. ~1~lum olduğu üzere lngilizler ne de bir mani yoktur. Almanya veya iç ıiyasetimizin deiiteceğini teyit etmek üzere reisicümlıur 
ndılcrının ltalya ile yaptıkları anlaş· ile de bu memleketi idare edenle- zannetmemelidir. Hükümetimlz cümhuriyetin müdafaasına ve 

~Yı ayni mahiyette bir Fransız - Jtalyan rin yaptıkları beyanat ruhu dahi- ne istediğini ve nereye ıittiğinl devletin müdafaasına ait kanunla
• ~imasının takip etmesini temenni et- linde bir anlatma arzusundayız. bilmektedir. Buna emin olalım ve ra aykırı hareketlerden, cuusluk 
llıe tedirl«ır. Bu mllksatla halya ile Fran- «Memleketimizin içinde sosyal he"r kea demokrat rejimi cümhu- ve ılzU asker toplama, matbuat 
: .. •~aunda müzakere çılabilir mi ve bu adalet tesisini isteriz. Her türlü riyet hükümetine itimat etmelidir. kanununun muhalif hareket aibi 
d~ er~er .ne ,artla açıl~alıdır ki tim- ideolojik cepheden uzak olduğu- Memleket içindeki bütün unıurlar suçlardan, yani en ajır ıiyaıi "ıuç
l vuıyetı daha fena hır tekle aokabl· muz ıibi kimin tarafında oluraa ıulhu k01'11mak ıi1ut Ye dint ka- )ardan mahkem olan 1200 kadar 
"'=elt ol b' 1 1 k · ' 1 •n ıran aıma:ı ı netıceılne HP· nlaun bunlara aüriiklenmeii de naatlerin serbettllilnl, it .... bM&. tah11 affehnfttlr. · 

Dostca bit jest 
-------------------- --- --

Bulgar hükümetibütün Türk mek 
teplerinde Türk hal lerı ıle 

tedrisatı mecburi kıldı 
ANKARA, 16 (A.A) - Anadolu ajanıının haber aldığına gö

re Bulgaristandak.i Türk mekteplerinde tedrisatın mecburi ola
rak yeni Türk harfleri ile yapılması hakkında Bulgariatan icra 
vekilleri heyetince ittihaz edilmit olan karar bu defa maarif ne
zaretinin bütün maarif müfettitlerine kat'i olara"k tamimen teb
liğ edil mittir. 

Bulgar bükümetinin Türkiyeye kar-tı bu çok dostane jeılinden 
Ankara hükümet mah111fili ve bütiin Tür.ki1e efkarı umumiyesi 
çok mütebauia ve müteteldcir olmuftür. BU muiyatı hariciye ve
kaleti vekili Şükrü Saracoğlu bugün Bulgar sefirine ifade ederek 
dost Bulgaristanın Türkiyeye kartı gösterdiği hiaaiyatın bütün 
kıymetinin burada hissediJmit olduğunu bildirmittir ve hüküme
tine bu hisaiyatı iblağ etmesi ricasında bulunmuttur. 

Tedavüle çıkarılan yeni 
Banknotlar 37 milyon 
ANKARA, 16 (A.A) - Aldığımız malümata göre Türkiye 

Cümhuriyet Merkez bankasında 15 ikinci tetrin 937 tarihinden. 
beri tedricen tedavüle çıkarılmağa ba~lanan yeni harfli banknot
lardan 15 nisan 938 tarihine kadar be~ liralıklardan 22,999,895 
50 liralıklardan 3.650,000, 100 liralıklardan 11.098.000 ki ce
man 37. 747.895 lira tedavüle çıkarılmış, mukabilinde eski harfli 
banknotlardan ayni mikdar yani 37. 747.895 lira tedavülden kal
dırılmıftır. 

Maarif Vekaleti tebliği 
ikinci yazı_/1 imtihan notları 
nazarı itibare alınmayacak 

ANKARA, 16 (A.A) - Kültür bakanlığından : 
Bakanlığımızdan okullara gönderilen ikinci yazılı sınav soru

larının bir kısmının talebe tarafından haber alındığı anlaşılmış 
olduğundan bu sınavlardan talebenin aldığı notların hükümsüz 
sayılması ve sınıf geçmenin birinci yazılı ile kanaat notlarına is
tinat ettirilmesi okullara tebliğ edilmİftir. 

Meselenin müıebbipleri hakkında yapılmakta olan tahkikat 
neticesi ayrıca bildirilecektir. 

YunaniStanda yeni ade-
merkeziyet kanunu • 

mı 

ATINA, 16 ( A.A) - Resmi gazete idarede büyük bir ademi 
merkeziyet tesis maksadiyle valilerin salahiyetini genişleten ye
ni kanunu neşl"etmittir. Bu tedbir hakkında beyanatta bulunan 
bafvekil bay Metaksas yeni kanunun büyük faydsma i,aret et
tikten sonra bunun vatanda,ların hususi itlerinin bakanlıklarm 
tavassutuna müracaat edilmeksizin doğrudan doğruya çabuk bir 
surette valiler tarafından görülmesine imkan vereceğini bildir
mit ve demittir ki : 

- idari ademi merkeziyet 1927 kanunu esasisinde derpiş edil
mi,tir. Fakat bu sözde kalmıttır. Valilere verilen salahiyet yek
nesak bir tarzı hal istiyen ve buna binaen merkezin salahiyetine 
bağlı kalmakta devam edecek olan umumi menfaate müteallik 
meselelere ,amil değildir. 

T unusta örfi idare 
şiddetle tatbik ediliyor 

Paris, 16 (ö.R) - Tunusta sükunetin muhafazası için fevkal
ade tedbirler alınmıştır. Merkezi Tunusta olan meşruti liberal 
partisi feshedilmittir. Bu partinin Tunus arazisindeki ~ube ve 
hücreleri de dağıtılmıştır. Örfi idare fiddetle tatbik edilmektedia·. 

Suta «Müstakil Tunus» gazetesi direktörü Mehmet Busara tev
kif edilmittir. Geçen martta da bir makalesinden dolayı bu ga
zeteci mahküm olmuftu. Diğer bir gazeteci, Elcem, ahaliyi mem
nu gazeteler kanununa riayetaizliğe teşvik ettiği için tevkif edi!
miştir. 

14 nisanda «ırklar arasında kin uyandırıcrn bir nutkundan do
layı yeni Destur reisi Cami ben Mehmet tevkif edilmiştir. Daha 
on tevkif at yapılmış ve bütün tevkif edilen tahısların ceza mah
kemesinde muhakemeleri baflamı,tır. Şimdi Tunusta sükunet bü
küm sürmekte olup hayat normal feklini almı~hr. 

PARIS, 16 (A.A) - Burada söylendiğine göre yeni Düstur 
aleyhinde alınan tiddetli tedbirler bilhassa Tunusa kar~ı yapıla
cak her nevi ecnebi müdahalesini menetmek gayesini istihdaf et
mektedir. Filhakika ecnebilerin yaptıkları programda yeni düs
tur hareketinin muhtelif temayülleri arasındaki rekabetlerden is
tifade ederek inki9af etmeğe hatlamıt idi. 

CZO..ZJfZ777././7Z7..ZZ77ZZ7..z:D'1iDl"LT...ntz7.7..Z/7.7Z7TLZZXZ7ff.ZLZ/J:Z71J 

20 Nisan Çarşamba gününden itibaren 

Tango kralı Fuar gazinosunda 

Edvar Biyanko 
Ve arkada,ları kısa bir müddet için konserlerine 

batlıyacaklardır 
Bir çok kralların ve hükümet reislerinin takdirlerine, nitanla

ına sahip bulunan bu beynelmilel töhreti haiz san'atkar dokuz 
rkadatiyle birlikte lzmire çok zevkli ve neşeli müstesna geceler 
eçirtecektir. 
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ŞAFAKTA ' Kalplerini ilme verenler 
KURŞUNA DiZiLEN 

r·8a:;;a·k·;;1~ .. ~~;~·~:·· (Mahmure Belkis adını taşıyan bir 
i luk romanından 

Bir ilk mektep öğretmeni Markoninin 
keşfi üzerinde nasıl çalışıyor? 

L.. .... l..~l!.!'.~~.~~! ........ lngiliı kadımmn esrarengiz hayatı) ı 
·'-1--------------~~~~~------~~~~~r 

B. Faruk Gürman mesaisinde şimdiye ·kadar aldı~~ 
- O halde dostluk paktımızm - Kolonel bir emriniz mi var? 

• terefine içelim.. Ve daha eyisini Sybil ıuç ortağına dönerek çok O da gönderdiği anlatıyor. -24-
Sybil yerinden kalktı. Pennvıt- bekliyelim... tabii olarak: 

sin muhaTereai deYam ediyordu. - Hayhay... - Metrdotel fU kanlı peçeteyi 
Brotürün gizlendiii çekmeceyi aç- Pennvitz elindeki kadehle ko- kaldırınız. Kan görmek iıtemiyo-

neticeleri 
mevcelerle bir motörü işletiyor ve durduruyor 

h. Kıymetli vesikayı alarak çek- lunu uzattı. Sybil de kendiıini tak- rum dedi. r:-_u b' k"I' . k 
1 

· d altı tre .__ ... __ 
d M d li b

0 

• • k f d b' E k k l 1 1 ı:.ıuu ır ı ıaenm çan u esın en me &.IMUU° mec~frekapa ı~ L etı· otk n d' • ır lıikt ~dedc:_kdtı. AKns1 ızın1 . a. aaı~ a ır . t?1retme ııraaı o one e ıe • a,ağııma indik. Bir zaman Katolik rahiplerinin mera· 
jesti 91 anantannı en ıııne f ır og u. o one ın Jeıtıne mu- mıt ı: ıim giinlerindo inip çıktıklan bu dar merdivenli kulo-
•ermek için geç kaldığını anlattı. kabele etmiyerek fU kelimeleri fı- Şu F anny Elsaler'i getir ba- den inerken bizim takip ettiğimiz maksad büsbütün 
Likaydane bir jeıtle brotürü de- sıldadı: kalım.. bqka idi. Bana yol gösteren ışıklı vo bilgili öğretmen 
kolte.ine yerl99tirdi. Pennvib te- - Daha eyisinden maksadınız 1 - Batüıtüne kolonel.. bir demi~ kapının .ö~ünde durduı • 
lefonu bırakarak döndü. . nedir kolonel? ilk önce onu izah Kanlı peçete ile birlikte 9ifre -Ö .~~.saadekedınbaızh, heı: a~yım. .. . t'h ed"l 

- Mabnazel tekrar Ö7.ÜI' dılo- ediniz. anahtarı da uçmuftu. .nub'!'uzelçı an. _çt~yı gOeçtaındace mtahuztao •! taı laazrla tıuet~ 
K "h l f tt'l D l kt d h · l * genış ır sa ona gırmış ık. r , ,,ı rim. araga tan te e on e. ı er. - ost u !ln a a eyı ne o a- t 1 b' makine be mumluk bir ampul biraz öte-

Müstacel bir it kar.taında aiz.ı yal- bilir? Sybil tömine üzerinde duran d~r'i.s;:1~!kiden otom'obil1erin bujilerini y~kmak fçin 
nız bırakmağa mecbUl' kaldım. - A,k.. küçük saate bakıyordu. Bu ıaat kullanılan bir bobin vardı. 
Artık rahatız. Metrdotel ,ampan- - O halde aşlnmızm inkitaf ı on ıekizinci ura mensup ve elinde Genç öğretmen telaşlı ve belki de heyecanlı ldf. Sa-
yaları getiriniz. Suvarenıiz başlı- şerefine içelim.. bir güvercin tutan Saksonyalı bir n~ altı yıllık bir .emeğinin neticesini, yapacağı tecrü-
yor. Sofraya buyurunuz matma- Sybil hala tereddüt ediyordu. köylü kızını temsil ediyordu. Saat beyle gösterecektı. 
zel.. Sonra Pennvitzin sahırıızhğına 21 di. 24 ün elindeki anahtarı kop- .. * iştirak ediyormuş gibi kadehini al· ye etmeıi için üç aaat lazımdı. Şu • • 

Sybil Pennvitzin kar~ısmda o- dı ve kolonelin kadehine tiddetle halde sabahın birine kadar kolo- Bir öğretmen arkadaşım var. Bir gün bana: . 
turdu. Aralarında bir metrelik me- çarptı. Bu 11€demeden bardak kı- neli İtıal etmek, nefret ettiği a- _ c Seni, genç bir muallimle tanıttıracaiıı:n: d~ı. 
aafe vardı. Balıktan sonra Metr- rıldı. Sybilin parmağı kanadı. damla bir atk oyunu oynamak iyi bir çocuktur. Bilgilidir, ~lışkand~r. Kendısı, ı,n~
dotel Sybilin en çok aevdiği yeme- - Oh yaralandım dedi. Cevap icap ediyordu. Her seyden evvel him telakki edilecek bir alet ıcad ettı. istersen gıdıp 
li, Paprikayı getirdi. Sybil dudak- vermekte tehlüküm buna sebep ol- partönerine bu geceyi daha ne.eli görelim:.:. d'I k e.ı l . k l t la _ 
1 d k d k · r d · k • • · · .. · h b Tecrube e ı ece tı et erın no san an amam nır arının ucuna. o un urara yıyo • u. geçırme ıçın ıçtigı ze a mı ver- k k d ha t ttı<n ı .. met ilkokulu 
d 1 t 'h yil 1 k kagw ıt P . . d k Ik P k l" d K 1 1· d. d en, ar a aşımın na anı ,.,. v r:şa u. f ı asım, z gramı .. ennvıtz yerın en a tı. eçe- me azım ı. o one ın o asın a baş .. v etmen vekili B. Faruk Gürman' a konu§uyor-
bütün ittihaı_ı~ı ~ese!1 .bir Y~~ ol- lesini şampanyaya sokarak Sybi- bir gramofon vardı. Bir kaç eyi dum~gKendisi: 
muftu. Pennıvıtzm latıfelerını te- lin yaralı parmağına ilk pansıma· plak çalmasını istedi. Franz Lehar -c Bu dedi, büyük alim Markoninln yaptığı bir 
besıünı etmeğe çalıtarak dinliyor- nı yaptı. Sybil teşekkür etti. veya Leo Fallın valıları birbirini tecrübe üz~rinde çalışmadan başka birıey değildir.> 
du. Müfekkereıi mütenıadiyen iş- - Bir ~ey değil.. Fakat bala takip ediyordu. Pennvitzin kolla- Kendisine ih~isasını sor<;Iu~: k l .... . • 
1. b ü .. M d 1 l k d b' k d f d · ç - Ben dedı. Sadece hır ılk o u ogretmenıyım. ıyor.!. riOfd.~' üetr dote epnası ~:~ anıyoDr... l t k h. d rdın ta hı~ aç e al aknsetltı.1 ar-1 Muallim ~ektebi mezunuyum. Daha çocuk yaşımdan 
ecegm UfUD yor u. ennvıu. - •ı:-unuz tuva e a mem e a{I an ır parça ça at' en co one b . k' l l "l tlerle unra•ma<n severim. Mek-
uh kk k ki k d .•. b' dah nd .. d' S b'I' .. l . d'kk l b k erı ma ıne ere, a e .., " "'. m a a , en ısını ır a te tur ıyort var.. Y ı ın goz erme ı at e a a- te t 'ken eşya ve tabiat derslerine karşı sonsuz bir me-

yalnız bırakmıyacaktı. Kolonel Kolonel odadan çıktı. Peçeteyi 1 rak: rakt~ı vardı. Babamın memur bulunması, aldığı cüz't 
bir fİfe tampanyayı yuvarladı~ı daha çok kana bulattırdı. Göğsün- - Bilir misiniz matmazel Bel- maaşın bizi ancak geçindirebilmesi yüz~nden, daha F. Faruk Gürman atelyeıinde 
halde o daha kadehi bitirmemiftı. den hrotürü çıkararak peçeteye kis dedi. Siz nadir tesadüf edilen çocuk yaşımda iken oyuncaklarımı kendım yapılr, kı~ LAMBALAR y ANIYOR. 

Pennvitz anıızın kadehini kal· sardı. Pennvitz tendüdiyotla gö- kadınlardan birisiniz. Sizin güzel- rar, parçalar, tekrar yapard~.1 . b' b. &.l · 
dırdı: ründü. Yarayı temizledi ve sar ) ı. liğinizde bir kadına hiç rastgelme- Kı~ılmış, parçalan.dış, z •. e :nmış { şeye,ha~:ke~ ık 

-Şerefinize Belkis ... itiraf edin Sybil minnettarlıkla ona lıaktı. dim desem yalan olmıyacak.. te, _hır kasıtkya .. yeı"1 Jin v;dir vB;;'~e~kti~ hem de l.Ambalar yanıyor, fakat sönmeyordu. Ancak~l. 
burası beyaz Papaganın küçücek Pennvitz sordu: - Siz de refakatinden zevk getıkrm)' eh. ço guzl.ed. ırMseualli~ mektebinde' fizik ve merhalenin verdiği muvaffakiyet zevki beni bu·~ 

zev ı ır meşga e ır. .. · d d h h · ti d .. kediyo locaıından daha eyidir. - Acıyor mu?.. duyulan bir erkeksiniz kolonel.. k' ·1 f 1 vra ırdım uzerın e a a e emmıye e urmaga sev .. 
- Ona ne füphe.... - Biraz yanıyor ... BirteJ de- - Yanınızda vakıt çabuk geçi- ı~~r~lar~~:d~:ya şmerak sardırdım. Fakat, bir radyo Biılar'tün yor~unluklfaedrı~ldı'V~~t~.uıtukml, har<:&dı~~-. 

Ş 1 d d h · · "''I ş· d' B k 1 k' · ı k } d w • • ncak radyo risa· ra ın yerme sar ı ıgmı gorme e ıevınm11~-.:.J• - ampanya arım a a a ıyı- gı .• ım ı geçer. yor.. a mız gece yarııı o muf ... ma ınesı a aca pa. ram om ıgı ıçık. a 'Ik r _ Ben üıtiy rdum ki yanan ıtıklar iıtediğim aP""'I 
dir. Kar ı karsıya oturmu11lardı. Halbuki ben daha timdi geldiğini- lelerini o~uyor~um.dMektcpdk' en .çı ncad, ı e ımt' ed~ sönsünler. Titrek bir' l"ık daimile•inc~ yine ayni ~ 

Muh '-'--'- S b'l ı· d k. · il d · d' para ıle hır ra yo ma mesı mey ana ge ır ım. ... x :w • , • k ~ ~ - aKJUl&.. y ı e ın e ı peçeteyı sa ıyor u. zı zanne ıyorum. ce_n . .. d"w.. 1 ... I ·• bir radyo ma- le ıönmek imkanını bulsun. Bu takdırde hır a}'!i' _.a. 
- Şimdi ıizl daha c.z ürkütü- Metrdotelin cağırılmasmı istedi. - Doğru .. Villanızda &l\atler k~ısal~l~rınde gl or u~dum 1:eant'ıraı'lreıcneax.[gn'?trbe ilı'yordum. Bu, ya matörü kendi kendine, elemansız kullanacak, 7"" 

24 .... d" H" 1 -·ı 1 h . ınesınm nası mey ana .. K "t b'l kf yorum. gorun u. urmet e egı ere c Of geçıyor.. benim icin ilk tecrübe oldu. Sonra &Jetlerin yerlerini ru e ı ece ım. 
- Doğru.. sordu: - BiTMEDi - değiştirdim, planları üzerinde çalııtım, bir müddet pa· HER ŞEY TAMAM 

1 razite mani olacak tedbirleri etüd ettim, tecrübeleri 

Suriyedeki 1 ürkler 

300 Türk köyü acınaca~ 
vaziyette· bulunuyorlar 

Sofyadakı• yal:~tl~hlar beynelmil:l olduğu için Franıizca, ~ngillz- Gözleri büyük bir ıevinç ıtıiliylo buğulanM! ~ 
c~ .. Almanca radyo .kıtap vo mecmuala!1!'1 takıp ede- öjrctmen oturduğu yerden kalkarak, muhtevıyatı 
~ılıy?rdum .. Bu şek.ılde,, r~dyo ve elektmk vasıtaları ifşa etmediği makinesinin başına geçti ve anlat!1: ,,, 

• • uzerınde epıce pratık bılgı kazandım. - Nihayet muvaffak oldum dedi. Şu gördu~rı~ 
Sov yet Elçısı de MARKONiN'N TECROBESt· elektrik ~m~lünü i~t~iğim.anda yakmak ve iıt~ 

l d ·ı • • 1 
• zaman ıondürmek ıçın emrıme Amade bulunan '*""" az e l mıştır tar, en üstteki kutunun içindedir. Bu anahtar bir .... ôW 

--o- . .. . . bayı yakup söndürebildiği gibi, ıu gördüğünüz ~Ut,... 
Bır gun, hır gazete okudum· elektrik motörünü de harekete getirebilir Motor ~ 

Sofya (M.H) - Tas ajansı Sov- cBüyük alim Markoni I,talya~a\ yatından mevco reketc geldikten sonra mesele yoktur. B~ tertibat J 
yetlerin Sofya elçisi Raikolnik.ofun göndererek Avustura1yadakı lam~~~ yakmf .1 •~ .. > k sandalın içinde bulunsa, ka k kendiliğinden içindô l.ot ·r · 'h 'ld'W · · b'ld' Bu nasıl oluyordu Gazetelerde IllZIA ta ıı &.t yo tu. b 1 d .. .. ft· Ç" kil .. hareke 

Halep (H) - Türkiye • Suriyelbin Türkü korkutarak susturmak ;:.~~·esıFe kn~ ~ye~ ~ıd ıgıb~ ı .. ';)- Fen mecmuaları da · buna ihtimal vermiyorlar, daha ::l&o~ unma an yuruyece tır. un motor 
Joıtluk ve eyi komtuluk anlatma· içindir. d 

1 ır. al 
5
a fyud a r eni ırSomu - doğrusu tahlil cihetine gitmiyorlardı. Bittabi aizli bir • 

. • .. .. . et evve . 0 a an ayrı an vyet formülü vardı. Keofi sıizleniyordu. JŞtN GlZLt TARAFI• ama aıt konutmaların cereyan et- Mahallı hukumetı, Crablua ka- elçisi hakkında Bulaar basınında O k pd 'd' B t ··be in 1 ya- ' 
•w• d 5 · d h'l' d k C · 1 d h' k "' zaman me te e ı ırn. u ecru n nası tagı fU aıra a urıye a 1 ın e a· zasının ezı:-e nsmın 8 ır aza muhtelif yazılar vardır Gazetelere J b'l w • • du" "U .. ndum" Senelerce ux.r,. ... 

1 .. f 'k 1 60 b' · . . . · pı a ı ecegını uzun uzun :w • • K -ır tı• 
an ve nu us mı tar arı ını ge- tetkıl ederek Fırtına garbındekı göre azlini haber aldığı için Sofyayı tım. Tecrübeler yaptım. Ben bu kadar uzun hır mes~- Şimdilik bunun muhteviyatını söyliyemem, 111~ 

çen Bayır, Bucak nahiyeleri ve Türkmen köylerini dağıtıp Türk terk eden elçi, karısı ve çocuğu ile fe dahilinde değilse bile, daha yakın ~ir meıaf~ içın rum bunda ... Yalnız ,u kadar konuoabilirim ı d bi' 
C:r~~luı kazaaı Türklerinin vaziye- halkını, ekseriyeti Arap olan köy- birlikte Avrupaya gitmiş ve Mosko- böyle. h!r tecrübe üzerinde düoüncelerıml tanzım et- Bu anahtar, şuradan vereceğim parazit cinsin ·~ 
tinı ı:ıah etmek çok faydalı olacak- fere dağıtmağa ve Türkleri Arap vaya dönmemiştir. Bu hususta muh- mek ıstıyordum. .. . ld elektrik daljaaından müteeasir oluyor ve kapanl dtr 
t .. . . . . tık olarak vardıgım netıce şu o u: Elektrik dalgası olmadığı zaman açık vaziyett• ır. . . ~nas.~r~? tah~kkumiı altına ıokma- telıf kımseler.le reportaılar yap~n ruyor. ~ 

Bayır Bucak nahıyelerıyle Crab- gı dutunmege hatlaınıttır. Utro gazeteııne bakılırsa Gospodm LAMBALAR YANI YOR ı Burada bir noktayı tavzih etmek isterim. « P Jddt' 
lu~ kazaıı~d~ 200, 300 ~ça Dostluk konutmaları eanaıın- Razkolnikof Sofyadan ayrılmazdan c~nıin?en bir dal~":> ded!m. Her memlekette 0 ~ 
Turkmen koyu vardır. Bu koyler- da hudutta tadilat yapılarak Crab- evvel iyi görüştüğü bazı kimselere . . . gıbi bızde de verıcı makıne yapmak memnudur!~ 
de hükümet tarafından açılmıt bir l tak t 'Ih kıymetli bazı eşyalarını hediye etmİJ· « Avusturalyadaki merkez 1~ehrınh 11~ıkdedih~ıyaUcını to-t nunıuz bir i~tir. Tecrübem ic;_in belki de izin verır 

kt ktu Y 1 ah. uı mm asının ana va ana ı a- . Lfed' ed'I k mineden elektrik santralı faa ıyet a ın ır. mum Fakat ioin içinde muvaffak olmamak ta vardı. "~.J 
me e~ yo .. r. anı~ n b' ıye mek- kı, Bayır ve Bucak nahiyelerinin tır. ~ . ıye ı en semaver ve ıy- anahtar açık vaziyette duruyor. Eğer bir el bu anahtarı Bu itibarla, eıki tip otomobillerde kulhınılan bu~ 
kezlennde ıkitcr aını lı ırer me • de Hataya bağlanmuı zaruridir. me.tl~ kıta~lar bu. m~yandadır ve. bu kapadıverse şehrin lambalan yanacaktır.> yakmak için kullanılan bobinlerden istifad': ~ıı 
tep kurulmuftur. Bu mekteplerde B d b k b k elçının, azıl keyfıyetınden Tas aıan- Yani Markoni öy]e bir kuvvetten istifade etmlı ve Çünkü bu alet yalnız parazit yapar. Bu, beni111 ~ 
Türkçe tedriıat yuaktır. Arapça T" kuln ~~ hafkukua, ut mınt~ la sının telgrafından evvel haberdar öyle bır alet meydana getirmiştir ki hu alete havadan k&fidir. Dört, beş metre mesafedeki makineyi ınU 
b . k 1· d h' .. l . .. ur ennın u nu amamıy e ld - .. k d' y· b .. d ·ı k L ·· • d e<l'l al ti müteessir edl . _..ı L h k t f . ır e ıme a ı soy emıyen, soy- ,. . . , . o ugunu gosterme te ır. ıne u gon en ece oır mevce, ıca ı en e . - su cıoereI arc e e ge ınyor. 
Jemeaini bilmiyen çocuklara zorla katı ve ıa~ıh olarak tahtı • !mme gazeteye göre, elçiyi P~tede gören· yor, o harekete gelerek anahtarı kapadıyor ve '4Chruı . 
Arapça öiretilmektedir. almak ta lazımdır. ler olmuş ve fakat ondan sonra ne- ı,ıkları yanıyor. TECRüBE1 

Crablus kazasının Türkiye hu- * reye gittiği bir türlü öğrenilememiş- BU ALET NE Df R ~ ı.ıldf 
dudu üzerinde bulunan bazı Türk- T k J tir. Varşovadaki Sovyet elçiliği Raz· B. Faruk Gurman, anlattıklarını daha ameli?, 
men kölülerine çocuklarını Türk .l O yoaa kolnikof'un Var,ovadan geçmediği- . . izah. e.tmi~ ~~tnak _için makinesini hare~etbi,it~~ 
mekteplerine gönderenler vana ni Sofyaya telefonla bildirmiştir. Bu alet !lasıl bır şeydı acaba~ Bobmın hır du~esıne basınca,. ~asında h!ç den~ 
d b lar Suriye hükümeti tara- Bazı gazetelerde elçinin halen ~eaelenın ru~u burada toplaruyord~. Sonra, Mar- b~u~ıyan ve hır .an~enlo bu ıı:tıbatı temın •~'h"erif1 

a un . yeni lnt• edllen cami . konı yanan oehır ıoıklarını tekrar aynı aletten ve va- kıneyı harekete getırdı ve elektrıkler yandı. ıul 
fından tıddetle cezalandırılıyor. ta MaJısta açtlacak (Nans_ı) d.e toplanm?~ta bulunan eıtalardan istifade ederek aöndüreblliyor muydu) Bun- bir pervane bağlanmıı olan motör i.tledi. 
Son zamanlarda mahlli hükümet, T roçkıst hır kongreye ışıtrak etmekte lar meçhulüm üzdü, fakat ehemmiyetli suallerdi. Bu, cidden mühim bir netice idi. 
Bayır ve Bucak nahiyelerinde bir . --o-- bulunduğunu yazıyorlar. Bütün Senelerce uğrattım. Kısa mesafeler için çalışıyordum. 
kaç köy mektebi açmayı ve bura- ... Kah!re, (M.H) -. ~~sır ve hat- bunlara rağmen bay ve bayan Raz- Maksadım, onun proplemin ruhunu anlamak, en b~- BEN MARKONI DECILIM: 
d 1 t d · at yapmayı ta Surıye gazı:_telcrıne gore, Japon kolnikof'un Moskovaya gittiklerini yiik suali çözmekti. lıtediğim alet ve vasıtaları temın _,, 

a zor a arapç.a e rıs h L T k d . b' . . B he .ı ed . d Uf k b' tı almak iç(n aylar Ce""" dütünmektedir. 8!1 mıntakaların ü"ümti o yo a yenı ır camı ın· yazanlar da vardır. u w:ıise son emıyor um; a . ır parçayı sa n - B t'' .. t brik etmek istedirıı . 
.. · · h''k 0

' • • B · ş· ı· Af 'k .. l d B l ha d .. }' la b~klemem ıcap edıyordu. ':1 genç ama oru e bl• Turkmen ahalısı, defatla u ume- şa etmıştır. u camı, ıma ı rı a gun er e u gar sının a onem ı verdı: d' de 

te köylerinde mektep açılması, ve uzak Sark müılümanlarının yap- ve heyecanlı bir mevzu olar~k ~le • UYKUSUZ GEÇEN GECELER: . - <.Ben bir ~arkoni de~~im.' dedi. ~:!'~: ~c;ll~ 
T .. k d · 1 · • .. .. be ·· 1 · ed'l · · J alınmış bulunuyor. Gazetelerın ılk Markom dehası, hır Markonı ılmı, daha g dugofl 

ur çete rııat aypı ması ıçın mu- tıgı te rruat a ınşa ı mıştır. apon h'f 1 . d b d . h ]'f ,_.. b' t' e ide etmi• b·ır alim kıymeti bulun ld":ı:..ı' h l l d b' sa ı c erın e una aır mu te ı ya- ll(ar ır ne ıc e ~ .. h 
181 0 ... ıı;-

racaatte u unmut arsa a ır ce- hükümeti, camiin açılışı merasimini l k 'kat"rler vardır. B h'laf veya izam edilmi~ cümleler olarak telak- iddia edecek değilim. Bu işlerin muta as~ 
vap alamamı•lardır zı ar ve arı u unu ı ı· il d 'dd' · ... · . 11i 

T • Peygamberin doğum gününe tesa- - ki etmemenizi rica ederim. Tam dört sene, gece l R n- mu a l ıa etmıyecegım. ov•m netıcC{ 
Halk, arapça bilmediği için Ha- d"f d J 2 la ak tesbit et- E'J• ğ • k diizlü çalıştım, hem çok çalıştım . Ancak, kendi tecrübe aahamda elde ettı~ Bana '{a 

tayda ve Berutta çıkan Türkçe ga- ~ . en m~yl.~ o .r. A A • aırne e ıtmen ursu Aylarca, lzmir tchri içinde Kemer~~ semtini gör- tan'?-... ~ir :mni~etle ~ğlanmıı bul!-lnuy~d~h •. içinde. bO' 
zeteleri okumak istiyor. Fakat son mıştır. Japon hukumetı, ı<1lam alemı- Edirne 16 (A.A) - Karaağaçtaki mediğim oluyordu. Mektepte, derslerımı tama~layın- tedıgım aletlerı temın cderlerı~ bır v~mi iddia etiıY 
hadiseler üzerine buraya ~elen ne mensup bir ç_ok müslüman şahsi- eğitmen kursu 250 mevcutla açıl- ca tedarik ettiğim aletlerin bap'!'a ot.uruyor, sabah~- ferd bulunmadan harekete getıreccgı h ;J 

h .. k.. ' k · d ı tl · d t t · tir kadar çalışıyordum. Pazar günlerımi branlık bır rum. 
1 

t m Da a ·tf 
gazeteler u umet mer ezın e a ~- ye erı aı:.e e ~ış : . . . mış?r. Derslere b~lanmı~~ır. ~u ae- ~a aletlerimi tanzimle geçiriyordum.' Uykusuz ge- Ben tecrübemi çok ba~~t al~tle!. e YSö;.ıedi~inı "' 
konulmakta ve aboneler tehdıt 151 Mumessıl, l>u merasıme ışb- nekı kurstan Trakyanın dort vılAyeti sen gecelerimin yanı başında, benim için bir zevlc ve neticeler alınması da ~u'!1kdn~1d: » 
edilmektedir. rak edecektir. Japon hükümeti, mi- hia.esini alacaktır. Ve kura eelecek bir_pye vardı. bUna maddi varlığım musaıd egı 1ı(; / 4 / 938 

Türkçe sazetelerin okun~sı aafirleıe. şayanı dikkat kolaylıklar seneden :ibb.iren üç yıllık okul hali- Nih~yet, . mevco göndermek ıuretile lambayı yakma- ADNAN s11:.GE"f 
~uak edilmittir. Bunlar &o~ GO ~~mııtır. ' ne girecektir. · · · b muvaffak olmuttum. 
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DUNY ANIN EN GUZEL KADINI 

Şöhretini kocasına borçlu 
Doroti Lamurdan çok daha güzel 
kadınlar muhakkak vardıı·. Fakat, on
daki büyüleyici tesir başkasında yok 

Bir Amerikan reıısoru Doroti 
Lamur için «dünyanın en güzel 
kadınııı hükmünü vermİf. 

Beyaz perdeye gecmemit ondan 
çok daha güzel kadınlar mevcut 
değil mi? 

Bu e.y~ ı bir mesele .. Fakat be
yaz perdede manalı çehresi can 
alıcı ve yakıcı gözlu i, tatlı bir te
beasüm saçan ağzı ile seyircilerini 
büyüliyen bu güzel yı 1 dıza ne ka
dar güzel denilse yeri vardır. 

Doroti Lamur, yeni Orleanın 
Luizyon tehrinde gözlerin; dünya
ya açmıttır. ilk mektebini bitirdik
ten ıonra orta tahsiline ancak bir 
ııene devam edebilmi~tir. Bir gÜn. 
kolej müdürünün odasına girerelc 
mektebi terkedeceğini tatlı bir te
beaıümle: 

- Annem beni okutmak ıç;n 
çok çalıtıyor. Bunun İçin kendisi
ne yardım etmekliğim icap ediyor. 1 

demittir. 1 

Lily Pons 
Evlenmeye vak

tim yok diyor 
Amerikada ismi halkın ağzında 

tehirlerde ve trenlerde dolatan Li· 
li Pons bugün, vatanı olan Franıa· 
ya gelmittir. 

Fransanın büyük hararetle kar-
4ıladığı bu '8-ntöz, Amerikaya git
tikten sonra parlıyan bir yıldızdır. 
Amerikalılar kendisini o kadar 
ıevrnitlerdir ki, bugün bir tehir, 
nehir, bir bayram, bir lokomotif 
ve bir çiçek Lili Pons ismini tatı
maktadır. 

Bunların hikayesi kısaca tudur: 
Amerikada, Mariland hüküme· 

tinde Adamstavn (Adam tehri) is
mindeki kasaba halkı, tehirlerinin 
adını değittirmek İstiyorlar. Ne al· 
ıınlar? O zaman töhreti dillerde 
dolatan Lili Ponaun İsmi çok bot
larına gidiyor: Şehre Lili Pons is
mi veriliyor. 

Ondan ıonra, o kasabadan ge
çen nehir de aynı ismi alıyor. 

Bir gün de çok süratli yenl bir 
lokomotifin ilk defa yola çıkma 
töreni yapılırken lokomotife Cüm
hurreiai tarafından iıim konması
nı dütünüyorlar. Fakat ıonra, bu 
güzel yıldızı tercih ediyorlar. ve 
Lili Ponı da lokomotife kendi İı· 
mini veriyor. 

Amerikan gençleri bahai' ve çi
çek bayramı olan bir güne de Lili 
Pons ismini koyuyorlar. 

En nihayet bu bayramda açan 
ve her keain göğsüne tektığı çiçe
ğin ismi de Lili Pons oluyor. 

Bugiin Pariste bulunan artist: 
- Geldim, bir tarkı scyleyip 

gideceğim. 
Demittir. 
Londrada, lsveçte ve Norveçte 

bir müddet kalacairtm. Sonra tek
rar gelip burada bir opera temsil 
edeceğim. 

Ve projesini tatbik için de der
hal bir ticeret müessesesir..• 1.:ı,V'j. 
ıarak kendisine ufak bir büro içi 
bulmuttur. 

930 yılında yeni Orleanda yapı
lan güzellik müsabakalarına İfti- 1 

rak etmit ve ikinci gelm;~tir. Mü
sabakada birinci gelen de onun 
çok samimi arkadatıdır. Adı Do
roti Dell'dir. Fakat bu zavallı kız 

Artist, yakında evlenip evlen
! miyeceği hakkındaki ıuale de: 

1

. - Evlenecek vaktim yok ki 1 
diye cevap vermiftİr. 
••• •••• • • ••••••• • •••••••• ~ ··· 11 1 • • 

tam ıinema yıldızı olacağı sırada KAROL LOMBARD, bir l;öı:;dc s,rgi~inde bi.-;.ncilik kaza n 
bir otomobil kazasında ölmüttür. cins köpeğinin İpek gibi tüyleri ile kendi Herrnin mantosur. u 

Ertesi ıene yapılan güzellik mü- tüylerini naaıl karııt dığmı gösteren bir pozunda. 

aabakaıında Doroti Lamur birinci heı:1en kendini kaydettirmi~ti. • kadınların ba,larına musallat olan 1 
gelmittir. . .. 

1 
Sahn:ye çıkacak tu:"'a~eti de yok- ı makas onun saçlarının te~i~e bile 1 

Bu suretle bır ,ohret kazanını~ tu. N:hayet ona hır ı~ buldular. dokunmamıttı. Bu, Dorotinın, gü- 1 
olmakla beraber annesini ve ken- Halk:ı ( y~ni Orlean güzellik kra- zelliği kadar ayrı bir hususiyeti ' 
dini geçindirecek kadar paraları !içesi) diye takdim ettiler. Güzel idi. 
olmadığından yeni Orleandan sesi ile sahnede bir kaç parça oku- ilk filminde büyük bir muvaf. 
kalkmıf, Şikagoya gelmittir. Ora- du. Her kesin nazarı dikkatini cel- fakıyet kazandı. 
da bir mağazaya ha, vurarak it betti. Seyirciler arasında methur Bu ilk muvaffakıyet, Doroti için 
latemittir. orkestra teflerinden Herb Kay' da yeni muvaffakıyetlere yol açtı. Çe-

SAHlFE 5 

. . 

• 

• 
AL YM BRADNO Holivudun timdi en çok töhret alan bir 

Fransız yıldızıdır. Fransız müzikhollerinde beliren bu sanatkar 
nazarları çeken güzelliği ile ıinema sahne vazileri tarafından be. 
yaz perdeye mal edilmittir. - -

TINO ROSSI 
YAKAN BUSELERDE 

Mağaza sahibi onu manken ola- vardı. Derhal onu bas muganniye virdiği her filmde ,öhreti bir kat 
rak angaje etmittir. Maamafih bu- olarak angaje etit. Sonra da onun- daha artıyordu. Halk onu çok sev
rada it olduğu niıbette para alırdı. Dünyanın en güzel kadını mitti. Bilhassa (Hula) filmindeki 
Halbuki mevaim kıttı. Alıtverit la evlendi. Doroti Lamur ismi ar- vah•i kız rolünden ıonra o artı!· : 
durgundu. Bu vaziyet anne ve kı- tık Mis Herb Kay olmuttu. sinemanın da en güzel yıldızı ol-

zı bir hayli dütündürüyordu. Talii gülmü,tü. Şöhreti artmıt· muttu. Sesi güzel sinema artistleri için- den sonra Tayyare sıneması, mev. 
Maamafih mağaza sahibi onla- tı. Amerikan radyosunun maruf Rollerini büyük bir ha11aıiyetle de en ıon olarak tanıdığımız Tino ıim sonuna ererken bu aevimli aa. 

nn haline acımıttı. Mağazada pa- tarkıcılarından olmu,tu. yaptığı için de çok tutuldu. Vücut- Rossinin bu hafta yeni bir filmi ile natkarın (Yakan buseler) filmini 
ket memurluğu, aıansörcülük gibi itte bu sırada bu güzel kadın ları ondan çok daha güzel olanlar GRIT GEERT yeni bir Avustur- kartılatıyoruz. Vücudunun yapısı sinema meraklılarına ıunmak au• 
ilave vazifelerle genç kızı çalıttı- Holivodun nazarı dikkatini çekti. belki Holivutta da eksik değil. Fa. ya yıldızıdır. Avustuyranın Al· ve ıesinin tonu ile berrak sesli ıa· retiyle bir musiki ziyafeti vermit 
rıyor, fazla para veriyordu. Vilyam Til «Genç prenses» fil- kat onun teninden, mevcudiyetin- manlar tarafından ilhakından ev- natkarımız Münir Nureddine pek oluyor. 

Bir gün Şikago otellerinden bi- minde bat rolü Doroti Lamura den fıtkıran büyüleyici tesirdir ki vel Viyana sahnelerinde büyük benzetilen bu yeni sanatkarın be- Hiç dütünmeden itiraf etmeli. 
rinde amatörler tarafından bjr vermeği muvafık gördü. Çünkü Doroti Lamura etaizliğini temin bir töhret kazanmıt ve Hollvuta yaz perdeye verdiği eserler henüz yiz ki filim amilleri ıeıi giizel bir 
temıil verileceğini haber almıt ve onun aaçları kısa değildi. Bütün etmittir. gitmittir. aayılamıyacak kadar çok değildir. artiste filim çevirtirken o artiste ='"-===-"==--==...i;====._;:.... _______ _...====------=;...--"'---=--.:.....-. __ .._ _ __,==--..- Kitaralar çalarken isimli filmin- - SONU 9 UNCU SAHiFEDE -

Şu gördüğünüz resim, GRET A GARBODAN batkaaı değildir. 
Ve bu reımi meshur orke!tra sefi SOTOKOFSKI ile Tunuaa ae-
l'ahatinde alınm;ıtır. . 

Marmara Filim stüdyolarının ilk eseri 

Arşın Malalar! 
L ··anbul gazetelerinde olduiu na çıkarmağa muvaffak olmutlu• 

gibi lzmir gazetelerinde de fıraat Amerikadan beklenilen maki· 
düttükçe bahsi geçti. Beyoğlunda neler geldikten sonra teaiıat iti bir 
Bursa sokağında yeni bir ıtüdyo ay evvel tamamlanmıt ve bu mü· 
kurulmuttu. tekimil ıtüdyonun ilk İf olarak ta 

(Marmara filim ıtüdyosu) iami (Artın mal alan) filminin Türkçe
verilen bu müessese Kemal filim, !ettirilmesine batlanılmıttır. 
Özen film ve Lale film gibi üç mil· Hepimizin bildiği gibi (Artın 
li evimizin mütterek tetebbüıü ile mal alan) bizim sahnelerimizde 
vücut bulmuttur. Amerikada göı- pek çok defalar yerli ve yabancı 
terici ve alıcı makinelerinin büyük temıil heyetleri tarafından tekrar 
bir töhreti bulunan (Devry) fab- edilmit methur bir Azerbaycan 
rikalarından getirilen ıtüdyo alat operetidir. Orijinal Türk muıikiıi
ve edevatı bir ay evvel yerlerine ni yatatan bu opereti temafa ale
konmut ve tecrübelerinden muvaf- mimiz hiç yadırgamamıt ve çok 
fakıyetli neticeler alınmıttır. cuzip parçaları milli musikimiz 

Stüdyonun idare itleri Kemal arasında yer bulmuttur. 
filim müdürlerinden Bay Kemal Bir Amerikan firmaıının Azer
Seden, teknik i•leri de Marmara baycan artistlerine oynattığı bu 
filim atüdyo tirketi ortaklarından filmin Türkiyede göstermek imti
ve biricik ıinema alıcı operatörü- yazını satın alan Kemal film tica
müz bay Remzi taraflarından der- rethaneal bir Türk operetini mem· 
uhte edilmittir. leketimizde yabancı liıanla göa-

Marmara filini ıtüdyoıu ilk it termeğe razı olamamıt ve filmi li
olarak Sonbaharda henüz t.e.iı h.; aanımıza çevirmoie karar vermit
linde bulunduğu bir 11rada noksan tir. 
vasıtalarla (Ege manevralan) fil. Bu ıeııe bize muvafakıyetle 
mini yapmıt ve ıtüdyonun tel&fl TGrkçeLı,tlrllmlt b~( ,Ah. 
edilemez nokıanlanna rafmon ffJ. met) •eıreJ Kom&I itim la (ArfQI 
-..i oek u tab lnıa•lariYle me~ - IOMU t UNCU -

DEANNA DURBIN Holivut ~liidyolannın en genç, en taze ve 
-ı on ,Uzel aayılan yıldızlarından biridir. Kendiıi 938 ıeneıinin 
., mvvaffalnyetll yıldw addediliyor. 

-
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Misafir Viyana takımı galip geldi 
~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-·· 

Istanbul muhtelitinin beşinci dakika-
da attığı birici gole 

misafirler üç golle mukabele ettiler 
;.:!:'1 ~~ ma. ......... Misafir takım oyuncuları ......... . 
dllfil VD S ı w- bir kale slJi w 
boya ile öaliyor. Fllbt topma telrnr 
Mıl:ımrıt Repda pçmıe ıiıne mUI olama
r•· Baimlöler .,....,.,_._. •• 

Mehmet Reptbıa Melilae.. Melihten 
Rebüye.. Tamam inat. .• Ah Rebi 
Top V".,....Llarda.. F.at micWi Mel.
met Reıat c:na p,i ~·· Topw bt- : • ralmu,.or •• Deri eiaınek ._or •• FllCher : . 
ve Mehmet Rept ~ " ikW : . 
birden d~o..t.r •• Fawl.. HoflDMl ta-- : 
rafmdan ablıyor. Eotermurooal kaleci· 
mis Cihat topa ,.bL,or. 

VtY ANALILAR HUCUMDA 

lstanbul halkını, "HiTLER,, selamı 
ile selamladılar. Hofman haftayım ara
sında radyoda yaptığı beyanatta şimdi
ki TÜRK Futbolcularını, eski oyuncu
lardan daha çok beğendiklerini, kaleci-
mizin bir g6lü hata ile yediğini söyledi, 

•• • ••••••••••••••a••••• l•R• DWl•e ,e••••ı•••••••••••••••••'••••~•wen•~ ıe•ftı•••• 

Trakyada 
• 

Köy çocuklannın Azat 
obaları 

Edirne ( Husus( ) - T rakyada 
mevcut 18 Köy yatı okullan çok fay. 
dala olduğu için bir misli artmlacak
ttr. 

Bu sene dahi köy çocuklarınm 
AZAT Obaları Haziran aymda açı
lacak ve bütün köylerle Vilayet Büt
çeleri bu hayırlt sıhhat işine yardım 
edecektir. Azat Obalarmm sayısı bu 
yıl 20 olacruc ve buralara 1000 köy 

: çocu~u alınacakttr. Hepsinin yemek, 
İçme, bakım eğlence durumları dok- · 
torlar ve bakıcı öğretmenlerle hiz
met kadrolan tertiplenmiştir. 

Edirne 16 (Hususi) -Trakyada 
PEYNiR MANDRALARl 

Edirne 16 (Hususi) - Bu sene 
peynir mandaralan daha iktısadi ve 
maliyeti daha ucuz olsun diye Labo
ratuvar şefi Profesör Halidin planına 
gore teksif ediliyor. Böylelikle T rak
vada mandıra sayılan hem azalıyor 
ve hem de Teknik ve nefaset daha 
çok artayor. 

Trakya 17 Belediye Kanarasınm 
fenni noksanları bu sen 1 · ·-: ola- : 

Ha. Vekili Beyrutta 
Liibnan gazeteleri T. R. Arası 

dostça selamlı .yor/ar 

caktu. \ 
SELEKTöRLER Hariciye vekili Masrr bat vekili ile bir arada.. 

·ı 

Viyanaldar hücumluwu uttuvoder .• 
Midüi S-ljmir. m~ lop d1P· 

n çıkıyor •• V".,....Llann ldderine favul 
çekiliyor- Kal~e ,.alan vaı:İJ"elte Muh. 
terem imla VUfUfU,.te topu Rebiiye ven· 
7oır. Top dıpn Çlkı,OI'. Şimdi tstımbal 
muhtelili b6ı6n kav .. etiyle topu bizim 

Edime 16 (Hususi) - Ziraat ve- Kahire 16 (Ö.R) - Türkiye ha- linin bu fırsattan istifade ederek Tür-
1.Aletince verilecek yeni selektörlerin riciye vekili B. Tevfik Rüştü Aras kive - Suriye iyi komşuluk muahede
kurulacağt köy merkezleri umumi Beruta varmıştrr. Vapurda Lübnan si hakkında türkiye hariciye vek.ilile 
müfettişliğe bildirilmektedir.Bu sene hükümeti ve Fransız yüksek komise- taatii efkarda bulunmasmı muhtemel 

nuaf gahammfan ınzaldaıhnnaka, Viya

ulılann bleaiae silrmeie çaflflyor. F.a· 
kat VJyanaLlar Uldııul,eti aı .. gilM olu
yorlar. Mamlo topa lliıriiyor •• V eziyet 
teWik911.. ~ kahrn tıOI olacaktL Mdih 
topa rbladı. Alla Itri cetil'dl Melih 
Y".,....ıünn ........ kwtanmla çala· 
fl70I' .. Vlr Y• .. '8tiin b•fttitle 
........ •4ı1e,.~ ... 
Top rfae 99 ıı'tL •• .Meıbere veriJ'or. 

dahi. vilayetlerle köyler için 30 kadar ri namma selamlanmıştır. Türkiye ı;(Örmektedirler. ı 
Maro kalbur makinesi satln alma- hariciye vekili MlSlr ziyaretine ait in-

i 
caktır. tibalarmın çok memnuniyetbaht ol- Kahire 16 ( ö.R) - B. T. R. 

Ziraat vekAICtince Çanak.kalenin duğunu, Türkiyenin bütün devlet- Araı Mısırdan aynlıtım müteakip 
Umurbay köyünde açtmlacak Ba~ lerle doetluğa büyiik ehemmiyet ver- M&11r hariciye nazın Abdel Fettal\ 
deİnlik krOki ve keşifleii gönderil~ diğin{ aöylemiştir. Yahya pafaya bir tel«raf ketide ed&r 

s ~ _L J el M f "' • F Mtutflf mişti.r. Lübnan 1tazeteleri doktor Arasm rek dost MISlr topraklannda Pteri• 
ag aç ur o• a zer' sag lÇ ranz ' .............. ••••••-••••••••-••••••••• L·'b S . ., dan l '- • !t '--L ld dola .. t . 

il 1 L... w..e_a D--a • • - • - .. ___ ... __. waw-- ve•••J'OI'· Ricltartl Fischer dalaa tıÜIDelİa ......._ Ftıbt Wr tirll u nan ve urıye topragın ge- en ÇO"- samımı ıuwu en Yl o-
Sol iç Fertl.inanJ Baryli. ıol açık Franz Erde, aantrhal ue ihtiyal meaLas top ViF- bletiae ....- ilte- çqini selamlamakta, Suriye ba,veki- ~ürlerini bildirmiftir. 

a.L.L... •-• ıııı-.... ebl!ll-- Rudolf Patr.ka · - -• .- t - U'bJ'or.. mayor. 
CAlıt topa ... lllb. Top Necdelte. ..... Biz lııüc.m ecledam oaı.r ,...... ppb- B l' '-.. topa,..... .. Olto Kalen Yenli... lar. Lehi'mize nri1ea favulu çeldik.. v.. a RQ n Antantı ekono

mik konseyinin tebliği 
~ a.t-fe ~ Şut çekti. Top yana lcalecüi yakahrarak bizim muf ... 
..... pldı. Claal topa .......... Mandel bamu:a dcqürdü. 
topa ,lae .,...._ ....._ Mldefl.imiz Muhterem akıyOI', fakat kalecileri ya-
1m-...,oır1ar. y.,_ ... m d açı.o 1 kaladı. Onlar yine hücuma geçti. biz yi- 1 
it btaJOI'. Hac- a.tla neticeleai,.or. 1 ne müdafaa yapıyoruz. Ne ise topu kur· 
Ca.I pularla 11.t-. hareketi ,...,... \ tanlık. muhakkak bir golden kurtulduk. Konsey, d6rt devlet ti cart arasında 
~ ima ..........._ WIUD. p&11 ~ Onlann Lücurnlan tekrar ..ldatb. Cid-

llll'cla edfrorlw. ....... topu eirmete 1 dea güzel oynıyorlar. Belli ki töbrederi-ı mabadele hacminin hissedilir derecede 
fi" a 1rw Rept _. LoJUJor.. Fnal.. ' ne laytk bir takım. ff ğ • / " Ü tür 
.......... ph• 1 ....,.Ol' .. 28 -- V"ıyana sol açığı mütemadi,.en favul ar ı ını sevınç e gorm f 
re..,... ..... VD1 S-h•wm onu blnk· ~or. FaYUlden onlar istifade etti • 
....,... •• Tapa~- Fabl top Mala~ Kalemizin önüne indiler. Kurtardık. ' BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE tetkikinin tesrii için daim1 bir Ba1' 
ter .... .,..._ .-.ıiJor. Malııterem, Fil- GOL KAÇIRIYORUZ.. mıf olduğunu memnuniyetle mü- k~ antanta demiryollan komiteel 
nle, ,.._ LY,. weıi,or. şalıede eyler. te9kilini kararlatltrmıftır. 

Holwa rtıdPJor •• Topu so1c1.t eir-

1

• Biz bir bücmn yapblıı:, H-Pn bit gol Konsey Balkan antanta memle- Konsey ıon toplanbıından beri 
...,.. 9fıL:wkw ...._ mi'ı•bakart clw- ~L Fikreti çok iımal ediyoruz. Sol ketlerinden iki veya bir çokları daimi deniz komitesinin faaliye• 
cLaQm .. ~ fawal .. en,. ... Va-

1 

tarıfuruz zaif.. Orta muhacimimiz ıol 1 için mütterek olan bazı iatilual tini tasvip ettikten IOl\l'a mevcut 
r Hv faftll ...,..-.. ca..ıt 1epım ,... açığa thmal ettiği için onlar kolay{dd.a maddelerinin Balkan harici piya- Balkan deniz yollartnın direkt Ye-
........ Top P. Hdz 19. ;r._ Sağ bek Kari Rainer, lıaleci Vektor Haulicek sol belı Villi Sclunaus oyun üzerinde müessir oluyorlu. salarda ıabt huıauundaki danıtık· ıaik Yaııtaaiyle tqriki mesaileri 
d •: • ı• l•hr Is......,.._.. \tip- Sağ hal Otto Kaller. orta hal LeopalJl Hol-m,;,.n, •ol hal Leo Machu 1 Topu Fikret alda, bfa ile aerliyor .... la hareketi meselesinde Şark tü- huaaıunda mezkUr komitenin Yel'• 

• •"' eol lcl - bir tat çeki,or. keti allaflandı. Bizim tnüdafıler buPe k<>- ler .. Sda hir fUllan öte gitti. 1 Fikrete favul rapblar. Bir nrut. kale tünlerinin aatlfm& dair daba ge- diği diğer kararı, keza Yugoslav. 
Ca..t apadı. Fmt top epeyce ,.__ la,lılda kesiyodar. Şimdi top aağ taraf- l Türk muhteliti blesindea avut abta-

1 
önüacleyia. Filaete yeni bir f.YUI daha: çen tubatta iıtanbulda bir toplan. heyetinin yakında teıiaini bildirdi· 

._ hW.. q.. 9b. tM taca ~ l yor. o,.an müsait tekilcle ialEipf edi,.or. j oldu. Vi,..W. müdafi iMi mükeanmet gol I ta yapılmıt olduğunu mütahede ği yeni bir Balkan batta için bltıl 
Y....._ -.._ a.._.. :WıledWir... Vi,-w te1mır hüc:.nda .. Sol içia kuv- ~Ni,.ui .yağma ge1ea topw r1ne bpbrda. lfnatsu kornerle bert.af etti. Fı1aetüa eyi«. olan anl&flD&Jl memnuniretle 

YiPz H • taJld ..._ ...,..... Jo. ftt1i bir tat- kalemizi tuttu. caa.t bndi- 1Bir çun1 inciri berbat etti. çektiği korneri 'lwrtarcLlar. K.omey keza antant merkez kaydeylemittir. 
1111 ...._. .,.._ ....... V1r' nYw b- zıi ,.erise abyor .. Yirmi eeLiwir-d cbılüka- Ant. Aaet yine topa bpta, enfes MiicWi Şiınu topu ortara ıö.M:lenli. bankalan genel direktörlerinin Konsey hava seyrüaeferleri tlli 
a..mı aanLlar. U- pdMta sol ,..,.. da sol için çdrtiği şuta Cihadın yahQası· IMr tul •öaclenlt Fabl kalecileri raka· ı' Fİşel" Yusufu geçmeğe çalqıyor. AYUStur- son toplanbama ait zabıtlarda komitesinin mesaiairle daimi tu• 
-ta v'; ;cww. Top ......_ Filaet na rağmen ağlanma delindi. t.da. ,.a ~ fani oWa. kaydeylemittir. rizm komitesinin faaliretine Ye 4 
fflıtlme val,or .. ...._. topa ,_ ,... tataaW ı ı Viyana : ı v., • ...... uae.;. --. ae'dier .... 1 Htıkem Ademi Huip o,.... iyi idue Ekonomik komer demiryolları Balkan antanta memleketinin poe-b..,._. .. Hafnuwww vaiJor .. Sat 11ÇıAIM Biz timdi daha akıllı o,nıyonız.. Vi- jçeri Prmek içiııt fnat ~·· Hofman edi,.or. münakalibnda elde edilen t«ak- ta ve Telgraf aabalanndaki ~ 
'- ....,. ....._ alır ..,. lııir pndel rol- ,. ... kaluinden atalan topa lstanbu:l mü- " Fiter enfes o,..yorlu. Zehir -cibi ço- ~ Güzel bir biic:um Y9Pb. top Necdette, kilere de muttali olmut ve döct ki mesaileri neticelerine memnu-
llr'orı.. Cl.t t.,.,. ,..bltyoır. lııacimlerindedir. Niyazi eüzel oynun&11- culdar .. Biz de yaJuada cZebir OJUDCU• Necdet ortalada. Hqim tanı f'll çekeceil memleket demiryolları idareleri niyetle muttali olmuftur. 

Muavin luıttanw bman bleye ,.._ 118 ntmen müessir değil .. · ~eliz.. Be oyuncular Türk f.t. _.da yetiferek a,.llk ko,dua.ı.. ve kur- aramda yolcu bağaj ve efJ& nak- Konsey bilhuaa potta ücretlerl• 
tarafmda vı,....w.. em ..... çeki- Top Fikrette, Fikret enle. bir padel bolü için tatla zehir, rakip1erimis için tam tarddar. li,.atı için miiflerek tarifeler ya· nin ve telgraflarda da son ......... 
,.,..... •• Bu •,._da Cihat ,..bhyor. yaptı. Bir kafa vuran yok cnu'? Bir W. tesirli zehir olacaklar. OYUN SERtDtR pılmaaı ve birbirin\n ayni nakliyat leket ücretlerinin tenzili aareebl-
Şmdi Cihadm ileri cönderdiii top Me- ..uran çıktı amma, top ta avuta gitti. Alla, allo •• Gevezeliğe vakit yok nizamnamesinin tanzimi için ma- de mübadele itlerinin biuedillr 
llate.. Melihle V"ıyanaldu brp brtlJ'•·· Viyanaldar vaziyetlerini tanzime çalı· Kusura bakmaym.. Bizim çocuklar canlı Yağmar tekrar batlad1, ancak futa yıı ayı ıonunda Bükrette bir de- derecede artmı! olduğunu kaydey• 
Yine bir faval.. Ablaa favut netice yer. flYOl'W. Hava iyi, yağmura rağmen gii- oynıyod•. Yme bir gol kaçrclak. defJ, Bu yağmur ahmak Ulat.il yağmu- miryollan ekaperler komitesinin lemiflir • 
....... 5-id.a ......., ı 'telitl iri- .a bir fatbol banu.. Ş. htanbal 1t.ad1- Onlar mütemadi kafa paslan yap11or- 111, benim temsiyem yok .. Fikretin gü- toplanmaama karar yermiflir. Balkan antanb ekonomik kon· 
,_ .. ReWi midafileri pçerek topa .a.. - çawsa müsait sahaa olmuayda, bu. lar. lnaen bu kadar cüzel paslan göriia- zel bir akını lcurtuldu. Koımey metaiıinin devamlıh· .eyinin gelecek toplanb• Blk· 
~ .. Top Haıimdea Necdetıe aeçiror .... ba mlaÇI daha büyük bir •Vlde sey· ce cidden ır:ewk babmndan tabnin edi- Oyun o kadar seri ki baacl kalenin il· ğını ve demiryollan nıeaeleainin rette yapılacaktır. 
Necdetfi fat8 korner -. •• Kon.er- ıel: * • ' .. m ~ liyor. 1afbğ1 belli delil .. llô IM'af için de tehli- --------------------------
lılilşw •• Çmil. ııro.-- sol olealdıı._ Top Meliale, .. y.,. .......... bptı... Bizim aleyhimize korner oldu. lota· ke var .. Bu rneşlaar talrun hem de hop lngilterenin eı·r Tren 
0tto ıc.... topa .,.ı.ı,w. Top y.,_.ı. F..- geçti. Mi&Wwnıa aUala bu korneri atlabru.. 5-t açik Men- pi« bir telölde 0708mtyoır. 

N".,...ı ........ topla üa&,or •• K.ı&e.- ....... -. Ca..t pke•..Aıı. nl gfi.el ~...-top blemi.jp öal. Yani her dakica eol beldenebili,-or • 
.-.n ,....w.. Şimdi .. . ,..., IGia ..... .... &1er..imiırıe 1an1 w.. Oriıar ne düftl. o.ta muavinleri bir w. vur- o,uaan Wtmeeine on 1tet dakika ...... Deniz ue Haoa kuo-
~ .,....... A.-. -..w 1r.n • -. h' · ; ........,., ...... ş. d......,• vi. •· Bmnı aiePiınise kon.er çeldl•, o&art~ • • • Mamureden Fevzi 
-.._ ,. .. ,y ns t.t11ik ettilderi (W) .iltemi- Hofm_.n kafw d-.r allwmmıi la brbdda. Bizim Y...f iyi~-. iri rJeflert yeni fefı . •J 

a.p. ~ c:iddea m ı • OF· tliır. Fabl.._-... de ............ ettir. Va- Wclu. muhakkak aol lwrtardt. Ale,tııinıize kDI'- l..ondra 16 (A.A)- Visamiral Pf. ıstas yonuna gıuer-
~. topa ....... bpb. Ol'tlıLıdı. Fe- ııl,ete sönı .,,.... .utemi deiiftiri7•1ar. Şimdi oalar bk ikinci dekired•,..... net' old .. Kc:vneri Cilat feclaütWda kur- C!~ A LL_ d Ram d . L ken ..Jevrı·ıJ,· 
.__._ Vi ı.ı- topa L:.a. • d" n!- -•:- • .._..1!.:1 oxr ~n r sayın emz na va g 1 g 1 
~ 111'.:::L ReLii t ··~~-~ GOL iSTERiZ taldan eollelKltN-C2I GOg....,.LLERIYaatetb:u.1ner. tanlV•: , __ , __ ,! -L•~-- ~ N. kuvvetleri servislerinin ,efliğine ta· 
~ ~ opa .,eg_ uu- .,.ana - lıı:uı- • ..,....,,Ol'.. .. . ed.ld'"'" b'ld"rilm k _ _J• 

mlli,or. Ba _.... Relr'" • aefia bir Ol'- H~ w....daa brtalma top ,..a, Necdete Yenli. Fakat Hofman r•- yan ı ıgı resmen ı ı e taıır. 
•• 

Olen yoktur 
ta-. Melila 7~i, ola bir fW111t ka- Fibel:tedir. Ba:im ........._ daha Şimdi Wzina wm:-. hatb harekete kalada. OıJ•r hüeuma 8"Çtil•. Holma- Viaamiral betinci deniz L.onlu ün-
Çll'dtk. çok, hıbt cbıl. u mim" diıı. Halk ba- pldi. A. çoculd• clalaa .,.,..el .kim ba- atn pa...c1an istifade eden AV111tmT• vanını haiz olacak ve deniz hava Bahçe (Huıuıi Muhabirimizden) 

AYUta atbk, top y.,.........._ .,. .. iw•tOI' , ....-. cleiil .m,di. __..,.. fvaat 1mçn. ~en Wri topu kalemize lok· kuvvetlerinin kadro ve malzemesini Dün gece burada ölGme sebebiYet 
jmııla.. Fabl W-.. çocdd• ....._ w.- _ Gol illeris. f'iad _ ol"-? ,..... nuw. a-.. top tdaw ViF9•'•-- tu. kontrol edeceği gibi bunlann tabiye vermeden bir tren kma olmuflUr 1 

-·- Hep ........,__ Top Fmeue. Top Hofenledir. Hofer ......,-.nm ela.. E~ Hofw bfa Wllllut«, ..... ~ bitme- am claWm var'. Hl- husuıunda kumandanhiına da der· Aldığım malumata göre her gün 111
8

'" 

Top Reii .. , ._, ı• PVEtie çalwor, &ıbt _.,fflllk ola- ., ae ise bça.W.... Defle bini. c.- ediyoN&--. &miılimiz-.. ....._ rulıte edecektir. murcden f evzi pqa iataeyonuaa .a· 
~ lwıH .... ._... fiil ...._ iKiNCi DEVRE met Repl '°" d"""-1.-da çoll ~. Sir Alekaandr Ramaay elli alb ya- at 20 de bir yük katar yine OUllDUfO 

VIÜJor .. ...,._. ...._ hda&6ri ,... F..- ..W. IMr fllda.ıe.. A n, bl- U....-. .-., kale direiW .,._. avu- Pndadar. 1919 eeneainde Dük dö Ko- İltaayonu~<L.n salimen harebt e1111lı 
......._ Fia-et 1..- ,.._ -• ......._ • OJtwww:1'r da...,_ F..- lmld'er.. em...._ ldııııcl dene,• çık.km la çaldl. a. ıurede v.,., ıl._. l. 3 p. notunkm~Partriaiaileevlen- ve kazamaz hududu dahilindeki ve 
el. ,.,.. 1 * CW.- ...._ ..... dır'= a.laa P. ...... ladiit ,....a& Rel.i ,_. d u lip pılılilır. mittir. mamure • Bahçe arumdaki yedi tu· 

U.,... • ~ ._, ~ ,.. Fik- ..ı .,..,.--.. çılda. v.-. Fl&ret ~ IW ....._ ela ,......., ıı 'talili, l.lr:.a luın- nıla- -· .... ---~ıo-·-.................... nelclen aonucuaundan çakbktan aon· 
ret nefis, ReLil cDıl. IWila "-•La. SON DAKiKALAR Y...f pıçti. _........._ ..... -tw. 111• .. bir. , ........ • ı1ms nn1 ..._,_...,,:, ra birdenbire lokomotifin piltoD kol· 
NiFui acul.. Fakat...._ ... 9' ı o,_ lla;lada. \'" ............ ilı: lllon- ~mit-kip v-.,. aHc bbıeMI iri Ofwrlw nnt.r. T..._ tok...,,_.. lan bnlmı, ve makine hattan dqa-
,._. Halr riil" riU pıH•ı ı • .... • ,..............,__ Te>- l.n laıınedi ob.+ Necdet bpblt to- balk1111 Hitleır seliımi,le .t' laaııl•- dik,~ ı1-.d-. ......... • .......... n çakarak devrilmiftir. Her gÜll fev· 

- Gol. aal dire ~· .. ReWI bpb, od '•+ 11 1 law topu pa a'l"lllla ........_ dar. nedca l • 1 d ',.._ &is ilı pll ble- zi pataefa telaki eden Haydarpalll -
a. ...... ~ar 'br fa.._. ....... Necdm Ywdi. ReWi ..... bir W. Y'lll'· H ..... tapu laıpb, ~ cöadıeritor. HOFMANIN BEYANATI a.w. ._.,_._ b•nd* Şlmclild Diyarbakır postaları gece akt.af;P111 

.W.. B.r pro1ea,aneı1 Wleıi ......-. .._ ... top d..,,. Çlkb. dNiyuinin tulu mutadı &sere evut olcla. Tlrk Of1Wt d - pek ... ...,...... sureti le geçmi,lenlir. Kaza netiC&' 

.._ .-..... Vayw ...._ battı tin"' U.. Sol, ıol cliJ'e ~ mnma, TDPll Fi;er alda, aynla Wk-+n aeıtlet- Hıiftayim ........ lllilefir ~ • Vl,anelder elqam .Anbraya hareket sinde ölüm vaki olınamıttır. Loko-......,i pulııda Wr iıım nwl laedefe f'6ol bılil .._. bime ....-,.. ti. Top IMnıket ftl'lllııa ld aftll olda. Yl.e bdredl n h iızl Holmm t••'-' etdflınlir ..... ~ et.dwla Tüdr motifin lcaldmlmast ve yolun aÇıl· 

... ,..... ~- T .. Rol de .. Ne ile Repıt llmti. ..._ ....._., ~ •• Wr pi ._._ nıc1,....=1a ..-.. tiri 1;tw ı 'teal,la ...a ~ yapaceld..,.. masına faaliyetle devam edilmek-



~, """'t'rh •• nu.•· -rııa;~ ~ ...,, ---
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!...:~.~~.'..:~~.~'..~.~ .. .! Pi Ç KURUSU 
Pol Bonkur' un 

kızı dansöz oldu! 
Köylü, Köycü 

-168- Yazan: Kemalettin Şükrü 

kızEaki.bl~gilizki Fba,vekilibÇörçikliili~ Her vakıt kullandığımız cköylü ve cak kimsenin de onu iyi anlamas~ 
1 gj/ b .es d han~u; q ve B köycü» kelimelerini bir çoklarımız iyi tanıması ve üzerinde işleyece~ 

P
ve 

1
soBn nkua ıne ke and cıyehnazhırı ' hakikt manalarını bilemeyiz. Köylü mevzuları hem ayrı ayrı hem do kül 

o o run ızı a ıa ne aya· · k'' d .. · t t 1 t gerçı oy e oturan adamdır ve koy- halındo az çok kavraması ııarthr. 
ınla a.1

1
• mdıt ırl, t d k S cü de köy işleriyle yakından alakadar Bir muallim pedagoji pisikoloJI 

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

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu saray olacak yarın 
• 

senın 

ngı ız ev e a amının ızı a- lan k' ed' Faka · · · · rah Çörçil artist olduiu zaman o una ır. t bunları izaha bilecektır. Bır doktor biyoloji teşrih, 
bütün lngiltere birbirine girmitti'. kal!'tık mı h~r kes onu başka başka kimya .. okumuş olacaktır. Bir kay• 

V • ı Eıki bir bqvekilin kızı ıı:Oyuncuıt ~ıf ~ece~tır ... Ben .. bu yazund~ bu '?8:"8m da_ hukuk ilminin her şubo
ası olmutl diye bilhassa muhafaza- ıkı kel_ııneyı mu~kun mertebe izah •mı ~e.a~.nı zamand_ıı idarecilif(i, eko-

kirlar feryat kopardılar babaaını ve tarıfe çalışacagım. nomıyı oğrenecektır. 
tenkit ettiler. Fakat sa:ah, lngil- Köylü her kesin bildiği ıtibi köyde Köycül~k. gerçi.muayyen bir mea· 

1 . b·ı ş.. h t dd .. t ve en dı·şe muvaffakıyet terede muvaffakıyet kazandıktan oturan V6 toprakla uf(raşan adamdır. lek def(ildır .. Zıraatçi Köy mual· YI ) •• Up e, ere U sonra Amerikaya bile gitti. Çiftçilik yahut çobanlık yapan ve limi, Nahiye müdürü.. Gibi kim· · ı" h d "' · ı "' l " b • "' d s· Pol Bonkurun kızının artist ol- ekmeğini bu işlerden çıkaran kimse- seler köye ilıtin işlerinde yerine vo 
Si a l egı mag u ıyet tuzagı ır. iZ_ ması da Franıada ayni derece bii- dir: Fakat alelade surette bize böyle zamanına göre çalışırlar ve köylüye 

"" l"' d "' · ı f f J "' yük bir heyecan uyandırmıt, dedi-! tarıf olunan köylülüfıün bir çok şart hizmet ederler. mag up egı' muza er o acagız.. koduyasebebiyetvermittir. · v~ıflan~ardırkionubutarifler· Öyle iae bunlar birer köycüdür. 
Fakat, it ancak bugün, kız ıah· • goremeyız. Doğrudur, Fakat bugiin köylü ta· 

Teoaya bu suretle Teodora teh- - Ona göre de tedbirlerim jdedi. Bu gece çok güzd ıüyalıır neye bir kaç k~e çıkıp töhret ka- Köylü ötedenberi muayyen bir birinin daha geniş bir manası vardır, 
likeaini de yolu, cinayet yolu üze- alınmıttır V asil.. Senmamaı sara- gördüm. Bu rüyalar akfam yapa· zandıktan ıonra duyuluyor vo toprağa bağh bir aile içinde yani bir Sevgi ve bilgi. 
rinden uzaklattırmıttı. yındaki cünbütte sarayın cariyele- cağunız büyük cünbütün çok eyi ancak timdi Katrin Polun Pol ocakta dof(an, mukadderatını bu oca· Yalnız sevgi ile köycülük yapıla-

imparatorun cünbüt gecesi öl- ri bulunacaklar. Fakat erkek na-1 geçeceğini bana müjdeledi. Bonkurun kızı olduğu !lnlqılıyor. ğa bağlıyan ve kendisine mahsus bir mıyacağı gibi yalnız bilgi de kafi de-
~ürülec;eğini ya!nız kendiıi il~ Va- mına ~ir Mitel, bir Angelii.ki, bir _ Na11l rüya gördünüz hat- . H~~~ , Katrin Pol ismi kült~.'~. uhip o!an __ ad~':'.'~.~r. ... ğildir. Gerçi her ~~lek .. içi~ ~u ikl 
aıl ve bır de katıller, daha dogruıu aen, hır muhafız kumandanı ve ıe· metmeap.. ıle dansozluge batlıyan genç kız, Goru(u .. or kı l:ovlulugun orııınal ana vasıf şarttır. Lii.kın koycülüktekl 
katil ile kanlı cinayetten sonra öl- kiz Uf&ğımdan batka kimse bulun- _ Cünbütte ben çok neteli ı. babasının ismini kullanmamakla, bir içtimai hüvıyeti vardır. Yalnız sevgi ile bilginin vasıf ve mahiyetleri 
'dürecek olanlar biliyorlardı. mıyacak. Muhafız askerleri saray dim. Fakat seni kederli görünce hüviyetini bir müddet gizli tutma- toprağa bağlılık ve yalnız bir köylü daha başkadır. 

Eğlece gecesinin günü, Mitel civarında yerletecekler, eğer her keyfim kaçtı. Seni sordum. Etka- ğa muvaffak olmuttur. Nihayet, aileye mensup olmak kafi değildir. Köyle doğrudan doğruya a!Akaııi 
daha uykudan kalkmamıftı. hangi bir vaziyette tetebbüsüm rinayı dütündüm, dedin. Karını geçen gün, büyük tiyatroda dan- Bütün mukadderatını toprağa bağlı- olsun olmasın, bir kimsenin bu giin· 

Gece sabaha kadar cünbü' edi- akim kalır veya planımız ketfedi- elinden ,ıdığım için bana ıitem et- setmit ve gayet parlak bir muvaf- van bir cocak» kurmuş olmak ve bu kü ihtiyaç ve telakkilere göre köycll 
leceği için bugün uyuyordu. lirse Koldiyosun ölüsünü denize tin. Ben ile ıana bundan ıonra ka- fakıyet knzanarak ismini ortayıı. ocakta ecdattan gelen tarıhi kültür olabilmesi için her halde ona mahsuı 

Etkarina da yanında idi. atmak üzere sahilde bekliyen san- rın artık senin ~laun, dedim, Ku- vermittir. malzemesiyle yüklü bulunnek, yani bir takım mi.nevi ve zihni vasıtalara 
• Tekla iae i,Iedi~ .haris kadın dal bizi Kızkulesi açıklarındaki cakla9tık .. Öpüftük .• Vaail.. Ben .. Halk, bu genç ve güzel d~ıuö- bir <İçtimai tip•e mensuı> olmak malik bulunması zarureti vıirdır.Ya

gün~lar~nın affı ıçın her ıabıı.h gemiye götürecek. Görüyorsun ya. rüyalara pek inanırım. Haklısın •• ~~n P?l Bonk~nın kızı.~l.~ugun_u şarttır. Böyle vasıf ve şartfdra malik ni: 
1 yaptıgı gıbl bu sabah ta meryem Koldiyosa onunla beraber kaçaca- Etkarinadan esasen bıktım. Bu ak- ogrenınce, tabıi daha buyuk bır inaanların bir araya gelerek yaşadık- 1 - Yeni devre mahaua blr cköJ 
1 ana tas.nrinin önüne diz çökmü,, ğım diye gösterdiğim ve hazırladı- tamdan itibaren onu sana veriyo- alaka ile dans~z~ ıe!"e~it~ alkıt- lan içtimai muhitlere «köy» diyoruz. mefhumu• na malik olmahdır. 
dua edıyord1;1. • . . • ğım saadet gemisi icabında bizim rum. Ve bu gece ıizin, ikinizin fC- l~mı9 ve danıozun ıımı agızdan O halde köy nedir~ Sosyolojik 2 - Memleketin hakikt kalkİ0< 

1,'lare~ daıreıının carıyeler daı- selamet yolumuz da olabilecektir, refinizeçok, pek çok içeceğim, Fa- agıza dolqmıttır. • bir ifudo ile köyii ~yle tarif edebi- rnaaırun köylülllğün kuvvetlenme.& 
resınde ııe cıvıltılı bir kaynatma Eğer son dakikada Koldiyoa te- kat aktama kadar Y.anımdan hiç Gene ancak Ka!-'ın Polun Pol liriz. fle mümkün olacağına inanmalıdır. 
vardı. .. reddüt ederse Miteli ufaklanma ayrıl~a .. Hiç bir Y,ere. gitme .. Bu Bonkurun kızı ?.ldugu . anla,ıldık- « istihsal vasıtası toprak olan ve 3 - Kövo hizmet etmek malraııdl. 

.. Sarayın.Jiizlerce genç, guzel ve öldürteceğim. Zannedersem onla- geceyı meıut geçirelım.. Yarın tan ıonra dan.aozl4; naz~r ar~ın~a muayyen bir toprak parçası üzerinde le mealekt bilgisinden başka k8y(l vt 
korpe carıyeleri ~~ S:~ Senma· rın ıadakatlerinden tüphe etmez- da... ! ç~hre benzerliklen teılım edılmıt- ayni mukadderata vo ayni kültüre köyliiy(l tanıtan diğer -yoloiik !>&: 
makı::ayt:daki 1cun.b1;1tt~.bul~a- sin. Haydi .. Gel sarayı dolatalım. lm~ator sustu. ,. tırHakik d .• bab sahip oldukları halde muayyen bir it gileri de edlnmit ohnalıdır. 
c d ı. U. on ar ıçın ır ay· Yarından itibaren tamamen ıenin Vaııl heyecanla sordu: ,_ d benat~, ank. sob.zlh aa~I ~ zihniyetilo kendi kendilerini idare Bu gün Tiirk köycülllğllnü Od 
ram L l 1 k b • d' • - Evet yarın ne olacak? Ka ar zıyor ı ı ana goz en d • la b' ı·x.· d' kı k 1•- d 
Yakıl Mitelin imparatorluk sa- ma m o aca u sarayı tım ı bır- O .. il ·M. 1 1 bl .. ,.. vo dudakları babasının gözleri ve " en ınsan r ır ıKı» ır. ıma ayırma azım ır. 

rayında ıık ıık ;apbğı alemlerde tikte ve ıı.lıcı göz~ ile .g~zelim. • le: çunc ıte eırar 1 
r gu Uf· dudaklarıdır. T~rkiy~~ oamanl~ ~mparatorl~f(u 1 - ilmi köyciilük 

onlar da bulunurlardı .. Bulunur- • Teos:ra ve Vaı~l, ttlı~eceklen _ Yarın ne mi olacak .. dedi. Genç dansöz, etrafını ıaran ga- d~;rınde ko~. telakkiaı IM'.k baaıttl. 2 - Ameli köycülük 
lardı ama içlerinden pek azı bu cınayetin ıemer~aın.e. pefın kon- Yarının ne olacağını yarın görü- zetecilerin bin bir ıualino cevap Koy v~y?" köylii !aln~ ~~r. cOcln Birincisi köy davasında kafa ila 
saadete ererdi. · mut olmanın sevıncı ıle sarayı do- .. vererek fonları aöylemittir 1 yahut ı~çı demektır. Koylunün top- ildncial de kolla çalışır. Fakat ildncial 

Bu gece lıe hepıi Senmamaı aa- !attılar. ruz... -BiTMEDi- - Hayır, hayır •• Küçükken dan- rağa bağlılık vasfı onda no lçtimat, do birincisi gibi kol kuvvetnl kafasİ· 
rayına gideceklerdi. Sarayın geoit Cariyeler 'dairesindeki hümmali 1 sözlük istidadım yoktu. Yalnız, ne _milli, ne hukuki şartlara mlikl- nm yardımı ile işletmk mecburiyetin-
bahçelerinde eğleneceklerdi .. im· hazırlığı .~eyrettiler. Döndü~eri /ı 1ı hatırl~orum ~i .~ok tenbeldim. Ç°;' J'.etı ifa~o et°!~ı .. Cümhuriyet dev- dedir. O halde Türk köycülüğü başh' 

r.aratonın huzurunda rakaedecek- za°!a~ nobet. ~ap~aı:nda beklıyen ngi/terenin Tokyo cukl~gum butu.n çocuklar gıbı rı_ndo köy te~kısı bunun tam ahi- başına bir cyaratıcıhk• tır. Bir eye.
er, çalgı çalacaklardı. Kim bilir Hınstid~.Vaaılin öniinde yerlere sefirinin bir ziyaretı• geçtı, ır~n~ kızlıgım da bütün genç dir. Yani bu gun kö! kanunu ~!ı· ratma eanatı• dır~ 

belki de içlerinden Mitelin botu- kadar egılerekı kızlar gıbı.. sında cmanevl şahsıyet» aahıbıdır. Gelecek yazılarımda bu mevzu.ı 
na gidecekler bulunacaktı. Bu ihti- - imparator hazretleri, dedi. Tokyo 16 {A.A) - lngilterenin «Lisede okuyordum. Bir gün En geniş hukuki tabirle k.öy, bir kil- daha genlt ve e888h euretto lzahıı. çeıo 
mll erkek yil:dl- lıaeret bu zaval- Sizi aordurdu. T etrifinizde der- Tokyo aefiri Craignie hariciye nazın bundan dört sene evvel dıuıaöz çük cümhuriyettir. işte timdilcl te- hşacağını. 
lı k~lann çok zalf fakat yegane hal huzurlarına davet ettiler. muavini Horinusiyl ziyaret etmiş- Cemil Amikin evine gittim. itte, 18.kkimize göre tarif ettiğimiz bu köy Satahattin Kandeoili 
ümitleri idi. Vasil ve Teoıya birbirlerine ba- tir Mülakat iki saıı.t aürmüştür. Zan meıele de oradan ba,ladı. ~u dıı.n- ve köylüyü tam manasile diriltmef(e, -:---

itle, bu aabah Teoıya odaıın· kıttılar. edildiğine göre bu ziyaret eınaaında 5ÖZ bana danı aevgiıini verdi. Ev- kuvvetlendirmeğo çalıştığımız sırada • -
dan çıkmıt ve vı:.ilin yattığı oda- Acaba bir ,ey mi sezmitlerdi. yeni çin cümhuriyetinin inkılap hü- veli. klii.aik danaı öğrendim, ıon- karşım~ yeni tip bir insan çıkıyor. /damdan kurfVJ.• 
ya gibnlttl. Kurnıı.z Hıriatidi efendilerinin kümeti tarafından bugiin zaptedildi- ra b~le~ oynadım. Bu, ınaan.ı biz cköycü• diyoruz. 

Onu, uyanmıf, geyinmit ve a· bakıtlarındaki bu enditeli hali an- ği bil~irilen Şang~y ~ü~rükleri me- lkıncı ~artılatmam danı hocası Bu~ada. bir no~taya dikkati çek- fan kadın aazeteCl 
yakta buldu. ladı. selesınden bahsedılmıştır. Kurt Co~ ıle old~, Yazın ~urt Co- mek ısterım. cKoyci.b kime denir. O· 

- Erken kalktın galiba Vaail, - imparator hazretleri, dedi. •un lng.ılteredekı -~~ktebıne de- sorgusuna cevap verilirken demin -
dedi. Çok neteli bir bıı.lde idiler. /ngiltere Harbiye vam e:tim.,Çok büyuk arzu ve he- söylediğim köy ve köylü mefhumla- Londrada hayatı.ıı 

- Hiç yabnadım. Müsterih olan Vasi! doğruca yecÖ:. ala 1.•tı~.. rını düşünmek lazımdır. Köycli de- bi h , 
- Halbuki ıenin uyumaklığın Mitelin yanına gitti. nazırının seyahatı . a: ikal ak,ımd dı beraberldc;>yna8dı- diğimiz münevver insanlar öyle bir yazan r mu arrır 

la d B d ..1_. k ._ gım ar a &f& raıt ge ım. e- · tım' i • 'f ·ı . .ııı..ı 11 l h • d azım ı.. u gece e U7•ulUZ aıa- Oçüncü Mitel hakikaten neteli Napoli 16 {A.A) - in '!tere har- raber lı • k dik ıç. a ~eya reamı vazı 6 1 6 y....... • a ey ıne ava açtı 
cakıın. idi b' H . ııı . So ça tmar11; a~a~ .ver • dürler kı, çalışacaklan aaha ve yara· 

Hakk Fak t ;,:dl • ıyo nazın er Belıaa Napoliden nra aramızda üç kitı bır olup, ta--'-'- nl ,_._ ba h c_ bir Londra mahkemelerinden bS. 
- ın var.. a (u me - Gel bakalun benim en sadık tayY il Malta ı. ___ ._ tmi b' b l t t 'l ·ı d' ... d"k. =n ye varW< ş oaşına 

uyku ııirmedl. Hep hep yapacajı- en hakiki ve en candan dostum . aro o . ya """"'et e ı· ır a e emaı .. e~e!t Uf1?1 u • hayattır Köycülük basit tarifilo kıs- rinde, Ruayada lngiltere ve Aı.. 
mız iti dütOndüm. Ya muvaffak • tir, «Jan Reno türküaiiıt lımındekı .. k kö lii f d h h' manya hesabına caauıluk meaeleo 

' baleti hazırladık yu JeVme ve Y yo ay a ız· • • k b" bir d "-"'--'-' 
olamazsak Teoaya.. ç K ş k · , metler yapmaktır. Öyle amma bu sını.n arıt fil ava gunıllllCIUt 

T L •• , ld an ay e yara «Oyunumuzun dekoru çok ipti- ., . b h'--··. d k d'. tedır eoeyanın """Tarı çatı ıı d i 'd' F-'-- h k be" d' eevgının vo u ızwetm o en ısı· ' , 
Bö 1 1 l d .. h d • a ı ı. ......t « ea gen ı ve ah b' ft rti b 1 Davacı Stan Hardınr iamlndd 

dii
-t Yd~ 'er e fffakup e, t~re(•L • 

1 
hepimiz takdirlerle kar9ılqtık.. ne_,':1 1.~us d~ vilaa ld~·~ 18 M-.ıu unk·I bir kadın gazetecidir. Dava ettfXI 

ve en lf6 muva ıyet 11 ı:LDI ? G k b' 1 k d 1 l m.... =un .,,. m u, =am • • • ., 
deg~il mag"IQblyet tuzağıdır y anmış mı enç ız ır ~a 1 uruyor ç • köylü dedi&imiz in··" t' inin • de Margerıt Hamıon ıamlnde yl. • • arın nl çekiyor Belki artık elveda etti- " ~ ıp muay b' k d uh • d' 
Blzansın müstakil lmp~atoru ıen • ği eıki K~trin Bonkurluğuna lıaa- yen bir içthnat hüviyeti, bir lktlaadi ne ır a 10 ?1 arrır ır. . 
olacaksın. Bu saray ıenın sarayın Tokyo, 15 (A.A) - Hariciye nezareti namına ıöz söylemeğe ret çekiyordur fonksiyonu, bir tarihi kültür kıymeti Stan Hardıng, 192~ ıeneaınde, 
olacak. sallhiyettar bir zat matbuata beyanatta bulunarak demi tir kiı Fak t b h •• ld • d ·u vardır. Onun kalkınması için çalıııa- Moakovada, caaua dıye tululmUf 

- Evet. Haklıaın. Fakat ben _ Canksanı Japo d · ta 1 1 t f d bo bf d K a •. er a e pıflll&n eg •• '""""'""''""'"'"'""'"'"'"'"'"'."'"' "'"'"' ve idama malıkUm edilmittir. Fa. • n enız yyare er ara m an m ar ıma· endısıne ı beni akınd büyük bir ti tr k b · kurtulm • 
buna emin olmakla beraber yine nı esnasında Çanr • Kay • Şekin bacaklarından yaralandığı nia- B' .. b"-''L bir • troc:I Y • a? ya o- at • ugün Uf ve lngilto< 
itin aksini dütünüyorum, Son d b t • bir b d b'ld' 'I k d' - ır gun u7un. tiya a da temaıl venrken bulacaksınız ... reye gelmit bulunuyor. 

• • . • a- e en emın ~en a ~ ı ın me te ır. oynamak niyetinde değil mialnbı? Bfiyük bir sahne, büyük bir salon . . • 
1 kikada yan~ ~oldıyos pek lll bıze Ayni habere göre malıye nazın Sung da ayni zamanda yara- diye ıorduklan zaman ı kalabalık bir ae • el kitleıl ve k Margerıt ~~ıson, ~lıı_ırap lçuı 

ı ihanet edebılır. lanmıtbr• O • d' M ı• k eki•-•~ o- yaratılmıtıt ıamınde bır kitap yaz-
~ ~:'8"';"':::;:-... ..---•• --.... ..,.~!"'!!!!~""':'~:.""'~yn;,;;ıy~a~c~a~gun~~·~ıy~or;,;.,~;ea;;;:e~•:.:;ca::,.:~oc;:;a~r;;;~.........-;;:;,;~ .. ;·•:..,..,,,,.~!!!!!!.,... b b d Stan H d' · • _ mıt r ve un a, ar ıııgııı 

mi dilber. bağa girenin hali budur, çömleği elime aldım keatfiim dava· Ruıyada hakikaten Almanya VCI 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
Papazın gözlino iyice girdim pa· Deyip papazdan kalan davarlar rın derisini de omuzuma atbm da- lngiltere lehine caaualuk yapbğıni 

paz beni kızının üzerine damat al- Salihli kaubaıına götürülmiifl{l ben varlan mandırada bıraktım doğru ıöylemittir. 
mağa kalkb. Sen bilirsin dedim. Ni- de Salihliye gittim bir do bakbm ki beyin h idim. Be • Şimdi, Stan Harding, bu klta
hayet bir pazar gecesi gerdeğe koy· papazın davarlarını haraç mezad önünde ':i;J: otunn ., 4ji;: bı yazan ka~ını dava ediyor vıı: 
du fakat onların bir tuhaf gelin eöy- çıkardılar beyin birisi 120 tane de- erdim çoban :ı!7 ~ hakkındaki ıanatların doğru olma. 
!etmesi var. Efendim odanın ortasna nıİrbllf olarak koyun ayınp aldı ~--.ı H'- ne di~ar ne Y d' ye dığını, Sovyet hükümeti gibi, ken< 
ka 

• • MJn1U. 'V aonna ye cevap vu ım. d' · · d td • .. ı· 

1 
bak aandalya koymuşlar üzerine ıımdı olsa bana bir çOOıın dedi. He- Beni ladı vaki .. ıaının e yanı ıgını ıoy ıyor vl( 

Ç ı• n d e ı gelin Eleniyi oturtmuşlar. Papaz be- men beyin yanına sokuldum ben tım azar 0 t toYle anlat- muharrirden bizim paramızla aiti 
.. nl öğretti. Kapıdan içeriye girdim güderim efendim dedim yıllığma ne 

1 
, • .. bin lira kadar bir tazminat htl• 

Yazan ı METiN ORBA y köşenin birine sıçradun yavaııçacık istenin dedi. Yüz liraya pazarhk Beyım ~~ davar~ golgeye yor. • • 

B 1 
• ? derdim var diye seslendim. Gelin yaptık 0 gece beyin evindo sakin koydum g?i'. gur~i f~ çaktı ~adıaeyl kendıal töyle izab 

aşıma ne er geıd cevap vermedi. öbür köoeyo sıçra• oldum. Sabahleyin ervıkımızı mer- yı)dınm düflü, Gürgen agııcı patla- edıyor ı . . 
J • dım yine derdim var diye seslendim. kebe yükletip yanıma bir kılavuz eh altında 95 tanesinin ödü çatladı 19~1. ıeneaınde, bır lngiliz ga-

4 Yine cevap vermedi Be h l ,_,. kattı 6 saat mesafede be-'- bir man- battoklu yardan uçtu 14 tanesi ar- zeteaının Moıkova muhabiri lmif< 
- -- · n ang &u- Y u• ka mel ....:...ı L-ı-ı ka S t bilkilmetl k d' ' d 

oeye eıçrasıı.m gelin Elen! de y(lzünii draeı varmıt oraya g8nderdl. Ya- ~·n ..... _..saba ven:lim ovye en ııın en fÜpı 
bir delik varmıı oradan çıkt:lm kari sabaha kadar yol yürüdüm kartiııı- bana çeviriyordu üç!lncll köoeyo sı9" nınıclald kılanuı davarlan burada llçüni he11ba verdim dün öldü birisi, he etınit v~ tevkif ederek mahkec 

ı Yağıyor. Bir iki saat kadar gittim. 121 dıı. yiikeek bir dıı.ğ görlindü cf dağin radım yine derdim var diye aeelen· aalııcabm ve •kpmlan bunda ya,- blrlai itte bug(ink(lnOn derisi bu m!'Y!' vermıt. idama mahkum etır 
, kurt beni çevirdi haydi tlifenk haydi baıınıı. çıktım aşağıya baktım etraf dim. Cevıı.p yok, Dördlincli köoeye tacanın haftaaaıda eraakın buraya çömlektelci yoğurdu da arkadatların mıftir. 
d~ye bağırdım korkudan omuzumda- ilkbahar ohnuı düz bir ova ovanın sıçradım azacık kabaca gelen derdim elir De • bırakti' gitti saat davarlarmdan yaptım eana hediye Bunun üzerine, lngi(i.z hüJdimeo 
ltı .. tlifengi hatınma getiremedim. öte ba§ında bina oeklindo beyu bir var diye çağırdım yavawıcık kibar-~ 14 ~benim getirdim. Diye cevapta buhmclwn. tldlSovyet hükiimetine mlir~ 
:r ufenk akluna gelince bana kuvvet fflY var, Yönümü oraya döndüm ve cacık derdine dermanın var diye ce- ama timdi ben davarlann oldum. (:önıleği verdim bire utanmaz 120 e Y?' ['!e ka~ınb masum olduııu• 
:eldi ~em~n kütlettim kurdun biri yı· yllriiyordu. ~aten bina imi, bu- vap verdi. itte gelin ıimdl eöylecH. Bu beye naad mantar yuttunııaiı demlrbq aevg{ll koyımumu malt- nu aöy ıylll'e rtanlmaaı fç'-
d ıldı otekiler yıkılan kurdu parçala- raaı bir papaza ıı.ıt bir yer binada pa· Efendim itte bu yollu ft1 zevki sefa dfitünflyordwn. Davarm peffnde vettln bu yoğurdu mu getirdin diye t6febbilıte bu~unuyoa;. 
ılar. İçlerinde büyük bir lı:urt vardı pazın evi lrniı çok zengin olan bu ile yaprken kunalmifilye Yunani d-"larda ..ken d"·"-.I:•- dil söylendi ve ç&nleğl kafama Vlll'du Moıkov~ hükümeti, kadının -

onada kiitlettim oda yıkıldı ötekiler la k b' Af h ,_ .. _ • g .........,...... • . inlek kafamd · çu olmadıgını kabul ederek Hl'< 
le .. • papaz onuıtu~ ın tane koyunu yon cep eaınaen ıürdü denize ıüncliim nihayet beye yutturacağun Çö a parçalandı her ya- beıt bırakı or. Stan Hardin ı.... 
açtılar uzerımdo bıçak vardı hemen var on Osrnanh lırıı.aına senelik ço- döktü ve papaz da kızını aldı. Süril,. maııtara karar verdim. Bir gün aa· nım yoğurt oldu. Elimi yü:dlme ıü- matı y ttıktan '' ...., 

:urdu ;l'~zdüm Yftf yer.i~I kaputa ku- ban durdum. Altı ay kadar kaldı.lr.tan !erini bıraktı ve kaçtı. Koyun ıfirll· bahleyln .-ıılıdncffıa bir davar kes- rerek yvabbl tükilr ağası ile doğru ;~yı tert:di~:r ve in 'u~:..~ ~U:, 
. ii~/~rını sırtıma get_irı~ earındun sonra ~P;U ~ ~k sevdi. Papa- ıünü de emvali metruke aldı. tim g(izeL:e kebaplar yaptım 11q11111-ılıeaap görenin itte bayle y(lzü ak liyor. g y g 

rıme kapudumu gıydim o gece zın Elenı ıamındo hır kızı var dilber Var varanın ılir sürenin dettunm dan bir ııömlelc yoğurt yaptınıdı çıkar dfnrek J.iplmm gittim. Dava Londrada büyük bir he. 
1 
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d 
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Bir İngiliz fıkrası l ~· Bir lskoç fıkrası Hüküm et 
mebusların 

etrafında 
kongresi 

lngilterenin timal kısmında bir lskoçyalıların çok haıis, cimri 
köyde oturan bir rahibi üç kilo- oldukları ıöylenir. Bir lakoçyalı 
metre uzakta bulunan bir tatoya bir gün yolda giderken bir tite 
davet ediyorlar. Karıaı bu kıt ve bul&u. 
kıyamet gecesi hiç oraya gidilir Bu bir tendirdiyot titesi idi. içi Sofya (M.H) _ Ayın sekizinci 
mi derse de rahip aldırmaz. Bir dolu idi. 

takip ettiği dıs politikasını tasvip et
mek; bütün komşularla ve bilhassa 
Yugoslavya ile iyi münasebetlerd" 
bulunmak gibi maddeler de vardır. 
Kongre, Balkan barışını en iyi bir 
surette yaşatacak olan politikanın, 
Yugoslavya ile iyi ve dostane mü
nasebetler idame ettirmek olduğu 
noktasını bilhassa tebarüz ettirmiş

günü eski Zagra ve Burgaz eyaletle-
eline baıtonunu bir eline de fene· ı' lskoçyalı titcyi cebine koydu. 
rini alarak yola çıkar. Karısı arka- yoluna devam etti. Hem gidiyor, rinde seçilen mebuslar lslimiye'de 
ımdan ıeslenir: hem de dütünüyordu, tendirdiyotu toplanarak bir kongre akdetmiş ve 

_ Sakın sudan batka içki içe- nasıl kullanacaktı. bazı kararlar almışlardır. Bu kongre-
yim deme ve geç kalma.. Birden hatırına geldi. ye nazırlardan sekiz kişi İştirak et-

Ertesi sabah rahip, pijama&1 ar- - Buldum. miştir. Mebusların ittihaz ettikleri 
kasında evinin yemek odasında Diye sevindi. Cebinden çak111nı kararların ideolojisini, 21 Nisan 935 
kahvaltıaını eder ve çayını İçerken çıkardı. Elini kelli ve sonra da tarihinde ilan edilen kral beyanna-

. d ki hk• b" d k tir. Bundan maada "namzetliklerl karısı hiddetle içeri girer. Elinde tendirdiyotu üzerine döktü ve: mesın e a ama tam ır sa a at 
tm k t k ·ı 1 kt d" Bu yabancı bir radyo ile propaganda edi· parça parça olmut ve çamur içinde - Çok tükür ... ziyan olrnı:.dı .. 

bir pantalon tutmaktadır. dedi. 
arze e eş ı ey eme e ır. I .. b 1 d d · 'ki'!' • en me us arın a yur un ı!tı a ı 

- Bu ne hal.. Ne kepazelik di- ---*--- mebuslar, yarınkı büyük ve yüksek d h ·ı· h · • t 't"k t bakı 
B 

. .., . •. ve a ı ı ve arıcı po ı ı a arı .. 
ulgarıstanın dogması içın en bü- d b 1 k bat ) 

ye haykırır. Ben sana içki içme ve Aman karın geliyor 
geç kalma demedim mi. Zil zurna ! 

mın an me us u maz a arının 
yük vatandaş" olan kralın etrafında reddedilmesi istenmektedir ve şüphe 
topl~maya ve Köse lvanof hükü- yok ki, sekiz mebusun huzuriyle ya• 
metının programını harfiyen kabul pılan bu kongrede ittihaz edilen ka
etmiye and içmişlerdir. Kongre mu- rarlar arasında bu en karakteristik 
karreratı arasında hükümetle parla- olanıdır. Kongre, diğer mebuslara clİt 
mento beyninde sıkı ve loyal bir ra- ayni mukarrerata İştirak eylemeleri 
bıta yaşatmak; bugünkü hükümetin için bir tamim neşretmiştir. 

aarhot döndün, muhakkak ve yol- Bay Ahmet çok korkaktı. 
da kim bilir kaç defa yuvarlan- Bir gün, daha doğru&u bir gece, 
dm. itte pantalonun hali buna de- karısı komtuya gitmit, kendi evde 
lil... yalnız kalmıştı. 

Rahip yemin üıtüne yemin eder. Yatağa yattı. Uyuyacağı sırada 
- Vallahi karıcığım ıudan bir tıkırtı duydu. Acaba kar11ı mı 

batka birtey içmedim. Sade fene- geliyordu. Kulak kabarttı. Kalktı. 
rim yolda söndü. Etraf karanlıktı. Bir de ne bakım ... Eve hırsız gir-

Cennetirı güzeli Önümde çukurlar vardı. Göreme- mif ... 
diğim için ıık ıık düttüm, ondan Bay Ahmet korkusundan hemen 
oldu. kendini karyolanın altına dar at-

Bu sırada kapı çalındı. Rahibin tı.. ! 
aktam gittiği tatonun u•ağı elinde Bir müddet sonra karyolanın al- • Kocasile birlikte 

seya.hate çıkmıştır 
bir paket ve bir mektup getirdi. tına birisinin girdiğini hiaaetti.Ka- 1 

Kadın mektubu açarak okudu. ranlık olduğundan girenin kim ol-
1 

Şöyle yazıyordu: duğunu görmiyordu. 
cMuhterem rahibim. Zanneder- 1 Yavafça &orduı 

aem fU saatte ayılmıt olmalııınız. 1 - Karıcığım, sen misin.. Sen 
Buradan giderken yanlıtlıkla fe- . 1 de mi hıraızdan korktun. 
ner yerine Papagan kafesini alıp ' · · · Yanına sokularak cevap verdi: 

New- York 12 

götürmütıünüz. Fenerinizi yollı-ı - HrrEızlıktan, salıtelııirlılıtan,dolandırıcılıktan bir lıaç aabıkarr. - Hayır .. Ben karın değilim, 
yorum. Kafesi u,akla iade etme- tıe mahkümiyetim vor .. Ne o!ur .•anki .. Bu kadarcık kurır her keste hırsızım .. Çabuk yanında bana da 
nizi rica ederim.» tıar. yer aç .• Cünkü karın geliyor .. 

Nisan: 
Su c Paradi -

Cennet » denilen 
yer Broadvaym 
bir gece lokantcı

~· 

- Allo .• Çoculı hıraızı Jim ai:uiniz değil mi ... Rica ederim .. Bura
da ilri çoculı var .• Onlan çalar mıaını:ı:? 
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sıdır. 

Amerikıırım a·· 
ristokrasisinin en 
yüksek bir aile
sine mensup olan 

J bir gencin bura
' dan kendisine bir 
zevce intihabı 
beklenmez elbet 
te ... 

Böy ıe ile en A
merikanın gaze-

lteler kralı Hearst 
in oğlu David 
\ :-Person He-. 

arat geçen mart 
ayının 23 ünde 
bu meşhur kaba
renin en güzel 
kızı sayılan M" ' 
Hope Chnadlerle 
ev lenmiştir. 

Bu gece lokantasında çalışan kız- sine intisap eden bu kızın mazisi ne• 
!arın Amerikanın genç ve en güzel dir > 

(; . . ı;&~ kızları arasından seçilirler. Onların , cihet oldukça karanlıktır. Ho• 
. · . .· . . mümkün olduğu kadar dekolte ol- • L dl t h ·ı· · 'k ]d 

Mahki:m zengin - (Gardıyana) Dah!ı ha~<..:lr:• v~ konforlu bır ala 1 . edT B l be pe ' 'lan er a sı ını 1 ma en son-
m nna tına ı ır. ununa ra- ra tiyatroya intisap etmek istemi~ 

odanız yok mu ? b • • her burada çalışan kızların fuhşa «Abies lrish Rose> de küçük b' rol 
,~-,!!-""'"~ ·-.. Oto uısia S!gara kendilerini kaptırmış oldukları iddia d h . . G ı·ıd "be 

K J • Ş"ı.. ed'I «P d' k ba · · k eru te etmıştır. eçen ey u en -

k
emda ettin b~rrul u geç ~akıtKar- la 1 eRmedz. s·a~a. I> ... , ~esınınk"I ı~- ri Paradi kaberesinde çalışmaktadır. 

Birinci ikramiye 
Piyangonun büyük ikramiyesi 

kendine çıkmıttı. Tam yirmi bin 
papeli aldı. 

Artık zengin olmu9tu. Adı her 
kes tarafından duyulmuttu. Bir 
gün evine otomobil ile geldi ve fO
före taksi parasından ba,J<a ayrıca 
on kurut ta bah,it verdi. 

Şoför bu on kurutu azımsadı. 
- Bayım dedi. Dün kızınız oto

mobilime binmi,ti, bana bir lira 
bah~if verdi. 

Aldırıt etmedi. Soğukkanlılıkla 
fU cevabı verdi: 

- Olabilir. Çünkü kızımın ba
basına piyangonun birinci ikrami
yeıi çıktı. Fakat benim babama 
am<>rti bile dütmedi. 

---*---
Soğukkanlılık 

lngilizler centilmenliği kadar 
ıoğukkanlılığı da methurdur der
ler. Bu soğukkanlılık itte güzel bir 1 
örnek. , 

Bir lngiliz bir gün Parisin bü- 1 

yük otellerinden birinin altıncı ka-1 
tında bir oda tutar. 

.. 
' 

- Su köfeye kadar bu kıyafet[., gidip gelmeğe bahse tutuflum .. 
- Bahai kaybettiniz .. Çünkü beraber karakola git!""";;;., ,.,. n•a-

da kalacaksınız. 

1 
• 

Gece yarısı herkes yattıktan 
sonra odasından, elinde bir ıu bar
dağı çıkar, merdiveni inerek at•
ğı kattaki büfenin nöbetçi garıo
nundan büyük bir nezaketle biraz 
ıu rica eder. Garson suyu verir. 
lngiliz odasına çıkar. Bet dakika itfaiye neleri - ( Arkadafına) Çok yoruldum .. Bef dakika fura-
sonra yine elinde aynı bardakla cıkla dinleneyim. 

tıya a an oto uı e izmıre dönü- rı a yo ıtının gırs en mev ı en- . • . 
yordu. Otobüsün içinde elektrik ni muhafaza edebilmek için iffetle- Hearstın oglu Davıd ':fearst de 22 
yanmıyordu ve hazretin de duda- rlni muhafazaya, düşmeme~e mec- yaşındadır: .~altımordakı News-Poıt 
ğında hiç eksik olmıyan sigaran burdurlar. Hope Chandler on yedi ta gazetecılıge hazırlanmaktadır. 
vardı. yaşındadır Ve kusursuz güzeldir. Hearstin en büyük oğlu Jorj hiç 

Biletçi: bir İş yapmıyor. 28 yasında olan 
- Bayım, dedi. Sigaranızı ıön- HOPE CHANDLERIN ikinci oğlu büyük bir Amerikan ga· 

dürür müsünüz? MAZiSi: zetesini idare etmektedir. Üçüncü o~-
Kemaletin Şükrü cevap verdiı lu John maliyecidir. Jhonla Rudolf 
- Söndürme.ıin.e. •.öndürürü~I Şimdi dünyanın en zengin bir aile- ikizdirler. Rudolf ta son zamanlard• 

ama~? zaman bırbırımızı naaı\ ııo-, --- -* evlenmiştir. Hearst ailesi David He-
recegız.. Koca.sının ölümüne arstin bir bar kızı ile evlenmiş olma

sından memnun değildir. M. Hearat Bir Uzakşark fıkrası atlıyan kadın 
Çin - Japon harbında., Kocasını çok sevdiğini söyler- Kaliforniyada yapılan evlenme töre-
Muharebe bütün tidetiyle do- !erdi. öldüğü zaman arkasından ninde bulunmamıştır. Hearst oğul-

1vam ediyor.. çok ağladı. Cenazesini mezarlığa !arından her birine evlenme günle--
Japon miralayı Yamamato Ka- kadar takip etti. Akrabası, doıt- rinde bir milyon dolar vermektedir. 

derate kafasından bir obüs parça- ları felaketine hürmet ettiler. Bu Fakat Hoarst müesseselerinin bu ıı· 
siyle yaralanmıttı. Hemen ıedye genç dulu kendi ıstırabı ile ba,ba- rada mali vaziyeti bir buhran geçir· 
ile cephe gerisindeki ıeyyar haa- ta bıraktılar. mekte olduğundan David Hearsıln 
taneye !fÖtürdüler Doktor mirala- K•dının yanında nihayet bir ki- babasından bir milyon dolar alınası 
yı amelıyat masasına yatırdı. Kafa ti kaldı. Bu, kadının ölen kocaaı- pek şüphelidir. 
t1~ıın11ı açtı. Ekvvedla bAeyin

1
! çıkardıp n~n arkadatı idi. F akdat kkadındı' ıde- Yalnız madam Hearst oğlunun 

ızo u suya oy u. me ıyata e- vıyor, onun teeuürün en en ı e k 87 k tik b' ı hediye 
d k . . • . arısına ra ı ır e mas 

vam e er en ıçerıye aırmalı elbı- müteeaaır oluyordu. . . . Ken 
aeli bir yaver girdi: Teselli etmek ve aynı zamanda etmıştır. Davıd Hearst ve karı••. 

M. M · ·ı A h k t ımışler· - ıralayım, dedi. imparator da bir fırsat bulup atkım söyle- . arı 1 e vrupaya are e. ~ . et 

1 
harpta gösterdiğiniz fedakarlığa 1 mek istedi. Nihayet: dır. Londr~dan sonra Parısı zıyar 
mükafat olarak sizi general yaptı. ı - Sizi seviyorum .. Karım olur edeceklerdır_. _________ _ 

Yamamato Kaderate ameliyat musunuz?. 
masasından doğruldu. Doktorun Diyebildi. Kadının göz yatları 
çıkardığı kafa tasını batına geçir- birdenbire keıildi. 
di. Gitmeğe hazırlandı. Batını kaldırdı: 

Doktor seslendi: - Bunu bana timdi mi göyli-

Kiralık ev ve 
yazıhane 

büfeye gider, aynı ricada bulunur. wlngÜi~oğukkanlılıkla cevap ve fap asını ç arıp nezaketle ıe- - Aman .. Y anlıt oldu •. Beyni- yorsunuz .. 
Gazi bulvarında yeni tuhafiyeci· 

ler çarşısında kullanışlı ilci ev kiralık· 
tır. Yazı hane olarak kullanılmai!9 Ve be,er dakika fasıla ile bet defa verir: 

ıu almağa indiğini ve suyu içme- - Odamda yangın çıktı da onu 
den yukarı kata çıkardığını gÖ- ıöndürmeğe çalı,ıyorum .• 
ren garson merakla sorar: Uzun bir yolculuktan habersiz-

- Fakat efendim, bu götürdü- ce evine döndüğü zaman karııının 
iünüz suları ne yapıyorsunuz 1 koynunda bir yabancı adam gören 

lamladıktan ıonra: niz burada kaldı. Dedi. Erkek mahcup: 
- Affedersiniz .. Rahatsız et- Yamamato Kaderete fU cevabı - Affederıiniz .. dedi. Hiıleri

tim. Geleceğimi haber veren tel- verdi: me bi.kim olamadım. müsaittir. . 
grafımı galiba almadınız. - Te9ekkürederimdoktor.Fa- - Cenazeden dönerken ıl>yle- MORACAAT: Yeni tuhafiyecı· 

Diyerek çekilip giden aoğuk- kat general olduium için artık be-
1 
mİf olaa idiniz, iki ıaattir bot yere terde Dr. Hulusi caddesi No. 64 

kanlı lnıı:iliz bu Jngiliz olsa gerek; :tin• ihtiyacım kalmadı.. •h :ratı dölonemit olurdum. TELEFON: 2256 1-1 O 
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Arşın Malalan l ...... R .. A'D'Y'Q···] r-· 

- BAŞTARAFI 6 lNCl SAH!FEDE - ...... " ...... ,...................... ~det balye Beyanname Gümrük makbum Cimi 
mal alan) operetinin ·rürkçelettl- ANKARA RADYOSUı No. Tarih No. 
rilmeıi o kadar kolay olmamıttır. öğle nepiyatu SO 5218 25-12-937 470880 Pamuk lpliiine dalı 
Çünkü tarkıların güftelerinden Saat 12.30 da kanıık pllk netrlyati. 57 3662 26-10-937 469018 » » c -

l~IOILl[Y -~OOD 
Marlen Dietrich Holivu-

dun Esrarını anlatıyor 
hiç bir,ey deiittirmeden Azerba- 12. S O de plak ı Türk muaik.isl ve ballt ,.,_ Y ukanda miktar ve numaraları yazılı Gümriik makbuzlari 
yican tiveıiyle ağız hareketl~rinl kılan, l 3. 1' te dahilt ve harict haber- ka1bedildiğinden Jenilerinin alınmuı için mürcaat edilmittir• 
uydurmak artiıtleriml:d hayli yor• ler. Eskilerhıin hükmU olmadıiım llln ederim. 

_ 39 _ muttur. Filmde (Sultanbey) rolü- Afqam netrlyatıı Buldanb F.Oıman Nuri 
. ... . . . • • nü Azerbayican tiveaini taklit ede- Saat 18.30 da kıınıık plak netrlyatJ, 1284 (807) 

. Tam bu tll'ada bir uııtan bagı-,ıını. ve b~lha~ıa ~·~e~ad~. ke~dı rek duble eden lstanbul Şehir ti· 18.50 de Çocuklara mual (mual dede ~ ,... 1.~~ınm•••a•+e.:11••••111•••••••mttmam••••-...• 
,_JOl'I • vazıfelermi cıddı bır ıf g~bı te~ik- yatrosunun etıiz sanatkirı (Ha· tarafından), t9.1' tOrk musikisi ve halk ş k 

- Sıra ıızdo Frantol. "! edenler, insanları • eglendıren zım) vazifesini töhretine layık bir ıarkıları (Makbule Çakar ve arkadatları) ar Sanayi Kumpanyasından: 
hır vasıtadan b&fka hır teY ohna- surette batarınak için günlerce ça- 20.00 de uat ayan vo arapça n~iryat.. 

ÇILGIN BAKtRE dıklarını ve rollerinin hiç te mü- htmıt ve hayli yorulmufhır. 20.1' t• Türk ınuaik.iıt ve halk §&lkılan 
. . . . hinı bir vazife olmadığı bna~tin- Filml Türkçeye çeTirmek lt!ni (SalAhettin ve arkadqlan), Zl.00 d• 

F ılm çnnlirken bar kad~ aya~· de bulunanlar. Joan Blondel güzel lıtanbul Şehir tiyatrosu sanatkar• edebf lcon~ma. 21. J S te stüdyo ..ton 
larınm ucuna ~··~ak ~~e cı· ve ince deiildir. Bu, Y&f&Dlaktan . lanndan Mahmut Rıza Morah ida· orkestrut. 22.00 Cle afans babednl. 22. 
rlyor. Bulunduıu golgeli kötede?, ve etrafına nete dağıtmaktan ıa- ! re etmittir. Kendisi aynı zamanda ı S te yarınk.I pro~am. 
L~ renkli aa~ları parlıyor. ~ır aclet duyan, aıhhat içinde parlıyan (Süle~ bey) rolün~ d!lbleti· YARIN AKŞAMKi PROGRAM 
ınakınlat ~a hır ~daire getiri· b6yük mavi gözlü ve dudaklann- ni de yapmıttır.Yine Şebır tiyatro- Oile ne,riyatır 
for. O da bır tebe1aümle t.,.ekldlr dan asli ailinmiyen genit tebeı- ıu artistlerinden Mu~er ~Ufen Saat t 2.30 da karııık pl.lk netriyW.. ! 
ederek oturuyor. .k kr ıümlü bir kızdır. Kendisi Nevyork (Aagar) rolünü, Şazıye (Gulçeb. 12.50 de pllkı TUtk musiki.si ve halk 

Con Kranord, Amen .•nı~ a- operetinin eski farkıcılanndandır. re) rolünü Halit (Telli) '?lünü, ptkılan. 13.15 t• dahdt v. harici ha· 
~jçeıi olarakk ~albıtbl;tHıç hır yıl- Holivutta müzikli filmler rağbet Necla (Hale) rolünü ve S~1ı1e de herler, 17.30 da halkevlnden naklen ln· 
.OnLZ oikniun adarbea:•.:: ~~pmıf;r· görmeğe hatladığı zaman onu da ' (Aliye) rolünü dubl~ ebn1Azf ebrd~. kd&p deralı (Mahmut Esat Bozkurt)', 

aene en r ıç ır Y1 ız . .1 Bl d l . Bayan küçük Safiye ıle er ayı- . 
onun kadar sevilmiyor. oraya getırttt er. on e sınema- .1 . d M hm t Hü Akoam neırayatu 

A.. l l l Lüsil Lözür Kuıen· ya ve gülütleriyle hareketlerini can. mu:.a~ı eran en Ô- de • Saat 16.30 da kantık pllk netrlyatı, 
'.lir ~ ~er halde aslen Fransız tesbit eden o garip ve kocaman seyı~ ki tarykanl ve .__ırab o~an 18.50 de lngilizce dem (Azime ipek), 
,.,. , ,,an h k ld k' operette tar ı an l'll'er ayıcan 9 1 S . ._ ··~''-!~( h lk lalan 
lowwındandır. Tekaaı eyaletinde doto» ya o kadar ayran a ı ı, • • l T'' ._ l ak okuınna. 1 • te tür" muauwı ve a pr 
ı- kü k b ı· . . .. .. .. .. .. b ak' sıvesıy e ut&çe o ar -.. (S t Ad kad la ı) 20 OOde 

Cloğmuttur· Babası, çü ir fC-- ge ıfının uçuncu gunu, u m ı- İ d A b .... k bir koro be- erve nan ve ar il§ r • . 
Lirde tiyatro makinisti, annesi neyi İfleten «sihirbaz» la, yani ' a~ :· k.r"d-i ur uretiyle timdi- saat ayan ve arapça nqriyat, 20.1.5 te ı 
lıizm~tçiydl. 1 operatör Con Barnesle evlendi. Q.. ~: ka7a: hlç 1bTre d:ble filimde gö- türk nıuıikisi ve halk oarkılan (Hal~k 1 

Con bet yafındayken, sokaklar- na iki çocuk hediye etti, sonra bu 1ı rülmiyen koro dublajı yapılmıftır. I Recai ve arkad~ları): ı t. OO de musikl ı 
Ha, dilencilerin f&l'kılariyle dans ; «sihirbazlık» ın hiç te ehemmi ye- Dublaj senaryosunu, Şeyh Ah- ı konuımuı (Halil Beda) • 21. f S te atild· 
tM!erdi. On ikl yatmdaysa, parasız 

1 
ti olmadığını anlayınca ondan ay- medin ıenaryosunu yapan bay Şa- yo aa~on orkestrası, 22.00 de ajam ha# ı 

Fener Tip 5. 

Bozkurt Tip G. 

Kelebek Tip 9. 

90 cm 

88 
80 
7S 
70 

• • 

Kunıt 
832 

756 
723 
690 
657 

8S • 732 
80 • 701 
78 • 670 
70 • 639 

1 - Yukaridald fiatler, fabrika teslim Ye bedeli pefİD öden. 
meal lllefl'Ut 36 ınetrelik bir top için olup uaart 1 balyalık (Ya< 
nl 26 top) ıabtlara malıauıtur. 

2 - Beher balya ambalaj ve preae murafı olarak 100 kunıt 
miitteriye aittir. 

3 - istasyona veya mağazaya naklini isteyenlerden beher baJ. 
ya için 30 kurut araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1 • 24 top almak isteyen müfteriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 
Yukarıda gösterilen bez fiatlerl vekaletin ıoabit ettiği fiatlere 

uygun ambalaj ve nakliye muraflarının da muvafık olduğu tas.. 
dik olunur. ~e yemek vemeden amatör tema· nldı ı k" $ d h Ik • ki berlen 22. IS te yannlcl pro1Tam. 

l ı 1 • ır e en a unızın ınce zev ne ~ 
~a.larda danıederdi. On altı yatın· ı Varner !1irketiude rol arkada~ı atina bir bilgi mahsulü olarak aa- ISTANBUL RADYOSUı Ticaret OJıuı reımi Mührii 
'jtayken, artık bayatla kavrulmuş ı hep Dik Poveldi. Bu delikanlı es- ' lahiyetli bir tekilde hazırlamıttır. öğle n8irlyatıı c:;; ..... ~::-:~ama "~..Mil *dHILIP.'.J 

,,lr h8:1de, Nevyorkta .barda dan&- ikiden Şikagoda pantalon askısı Türk muaikiıinin malı demek olan . Saat 12.30 d.• plilda türk mus~I, IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR. G H t' • 
ederdı.Onun buradakı hayatı Nor- satarken oradan radyoya geçmit lbu tark opereti bu değerli eleman .. , 12.50 dcı havad11, 13.0S te plakla türk LUQUNDAN: on l 1 ımı 
in~ Şirerink~nden daha büyük ~ir j sonra a~atörler arası~da kazan: larm yükıek bilgisi ve duygusiyle ; musiklai, 13. 30 da muhtelit plalt netrl· lbrabi~ oğlu Behçet .s~lihi~ 
mücadele lçande geçti. Uzun mud- dığı bir ,arkı birinciliği üzerine si- 1 i,lendikten sonra her bakımdan yatı. dosyadakı mukavelede ıaımlen 
det kendisini. erkeklerin en baya- nemaya gelmi,ti. 1 mükemmel bir eser olarak ortayu 1 Akşam neşrlyatıı yazılı hükmi ve hakiki e,hasa olan 
lı ıevkitabiilerino kartı korudu. 1 E k' t k . 1 k' çıkacaktır · Saat 18.30 d" pJWa dı:ın" musikisi, borcundan dolayı Emlak ve Ey- MI.TAT QREL 

S f fla . . d ilik s ı opere sar ıcısıy e, es ı · , b nk I • be . b. . « anat otogra rı• ıçın mo e ' t l t • b h h'r k ı (Artın mal alan) gelecek hafta 19.15 te konferansa Prof. Salih Murat tam a aaı zmu: fU sıne ınn-
ettl. ilk «Bürleakıt «Çıplak artİlt· p~ .akl~nf~)a ılcısı, ~rad'lerr 8 !rçb?r Beyog"lunda Sümer Ankarada ye- (Radyo dersleri), 20.00 de Müzeyyenlcl derecede birinci sırada ipotekli Adret - Beyler Numan zade 
ı 1 . . ~ '- . N' aıuzı ı ı m er çevır ı e . ı ı · ' . b l B d yıkık • L-!:... Ahe en teme.ta arına ıttırAK etti. I• I . d k f ~ 1 rl d ni ve fzmirde Tayyare ainemala- ve arkadaşları tarafından türk musikısf u unan omova a mınare so_., nk matbaası yanın-
hayet Metro tirketi namına artiıt Setü':!nd end ba"ıt~en ~,.bı mıyhorar lı. rında aynı haftada. gösterilme- ve halk şarkıları, 20.45 te hava raporu. 11 sokağında kain olup tapu kaydına da. Numara: 23 

k l bi • • l yo a u un gun era e ça ı- • 1 · fınd " 72 72 1 72 2 74 Eml"k 90 M ti ri 10-12 ~:vına çı mıt o an rııı onu a ıp k l J b ı ğe ba,lanacaktır. Ruhlarımıza biç 20.48 te Ömer Rıza tara an arapça gore - - - ve a . uayene aaa e : , 
Holivuda aötürdii. . l 'ı~or, a .~~m ~rı ıenaryo arın.~ le- ' te yabancı olmıyan bir musikiyi 1

1 
söylev, 21. 00 de Cemal Kamil ve arka· ı' 92, 94, 96 taj No. lı ve 17200 lira 15 - 17. Telefon : 3434 

K.ravford buraya, ancak birkaç r~ erc.e ogrenıyor ve pazar ~~.~ .. kendi dilimizle bize verecek olan dqları tarafından türk musikisi ve halk kıymetindeki müskirat imalatha- -
trün farkla, Norma Şirerle hemen rı !enı farkılarmı kompozıtorun hu filmin (Şeyh Ahmet) ten pek 1 şarkı1arı (laat ayarı), 2t.45 te orkestra, !nesi ve deposu ile 5090 lira değe· 8 B J 
hemen aynı zamanda gelmitti. iki- evınd~ te~arlırorl~~dı: w fazla muvaffakıyet kazanacağına ı 21.1 s te ajan• haberleri, 22. 30 da 'Çllak- 'rindeki maa bahçe ev ve müttemi- ay ve ayan ara 
11i de en 8.f&iıdan h~eket ederek, ProJe~torl~rı.n ~u~hıt ~fıgı . al- , inanabiliriz. , la sololar, opera ve operet parçaları, 2 2. ı latı ve 4750 lira kıymetindeki zey• KARŞIYAKA YUSUF OL TAN 
beraberce en ~ıege çı~blar. ıtmda,. g~zle~ı":ı ~?'bırlerıne ~~e- , M. Y. 50 de son haberler ve ertesi günün prog· tin yağı imalathanesi ile m~skrat MODA BERBER SALONUNDA' 

Çeyirdiif fılnı, yapbgı ·rol her, rek bırbırlerını gormeden, bırbır- - ramı. im:ılathaneai ve deposundakı 2025 .__. . K k _.J_ 

l b .. t 1 . . k d . 1 d' ki D'k ' l' k • d 'b ik "l" amınn ve artıya anın muutıı ne olursa o sun o ep, aerguzef ve I ennı o a ar ıevm1' er ı , ı , • T• R • y ARIN AKŞAMKi PROGRAM ıra ıymetın e mı an a at ve ilemine e · b. arlık 
tnacera. erkekl~ri~ln hotlandıkla- 1 Joanı?. gözlerini~ rengini imkanı : 100 OSSI öğle neıriyatıı edev~t i!e b~ar.ke:anı ~e tefer~- cÖNDttE :e PE°ROK) 
n, bltkın !e dü~ük kı~, ~mUfak, yok soyleyemezdı ve Joanw onu.n _ BAŞTARAFI 5 tNCl SAHtFEDE _ Saat 12. 30 da plakla türk muaikisi t 2. atı .saıreı ıabıtesı kul halınde, muf· Saçlann siyah, kumral, kestane, 
çılaın bakıre, gunahkar hır kadın kıvırcık saçlı olup olmadıgını hır f k .. l tm - L.- t ar 50 de havadis 13.05 te plAkJa tiirk mwi· terı çakmaza& ayrı ayn olarak sa- L-•-- . litin" nkl vril 

1 ak k l T l I sır sar ı soy e ege 11.-.a ar • ' l ~ k l utll.W'' mavı, p re ere çe .. 
o ar adıyor. hatra .. ı barınzuknazka- türlü hatırlıyamıyord~. He~ .•ar- ; lar v~ mevzuu ikinci derecede na· kisi. 13.30 da muhtelif plak neşriyatı. ta ızga ç~ arı mğıı,~ır. l th . d u meıi bw sanat eseridi. 
rında o sa ece te vanı, o , o- kıda, her ahenk üzerme, hırbırle~ ı d'kk t l l T' R ·. ! Akpm neşriyatı: eytin ya ıma a aneam eııu SAYIN BAYANLAR· 
1 ıd ed'I . d b . . zarı ı a e a ır ar. mo 0111 ı "'l" d t b d h . • ay • e ı en ve vıc an aza ı rine o kadar çok: «senı ıevıyo- ı . l .. d ...... v •• .. fl l i Saat 18. 30 da plakla dans musikisi, a at ve e eva u satış an arıç- Sözl . . ek1am d~' A 
içinde kınanan bir kadın değil, rum» demi:~lerdi ki, bir gün hiç bir 1 ~ıb evv~ c: !!hr . ugt~gub~;a.::· ı t 9 t 5 te çocuklara masal: Bayan Nine tir. Fazla izahat almalı işti yenler d .. ~~ ~. tu at ~u ~. vrupa• 
fakat erkeklerin, zalim hayatın mikrofonu~ bulunmadıaı bir yer· \ rı tuaaHalbzık.m(yYeaken rb l ). 19:55 te borsa haberleri 20.00 de Rifa~ldairemizin 38-6766 ıayılı dosya- a giorodugulid~uz v e 8 J1DID en 
kurb d .:. ı mıt ı. a u ı an use er .. d k daki yen m e ır. 

anı ır. ... • de bunu birbirlerine gizlice, alçak ' de bu noksanın tashih edilmit ol• ve arkadaglan tarafından tilrk musikisi ı •!na muraca":t .e ere ora va· PERMENANT TERMOS aaçla-
Filmlerlnde,oldu'!I gıbi,,muhte- sesle tekrar edeceği söylenseydi, lduğunu memnuniyetle görüyoruz. ve halk ıarkı!an 20.4S te hava raporu, ,~ıyet.ve t~dı~ı kıymet raporları!1· rın elektrik cereyanile tabii büyü. 

n., tatmin edılmemıf, inkiaarıha- muhakkak ki alay ederlerdi. \ F'lhakika ( akan buaeler) sa• 20.48 de Ömer RJzıı tarfınde.n arapça dan .ıatedıkle~ı malOmatı. ala~ilır· ini l_ - k lerd •--"-- -•. 
U "' bi h ld y 1 1 y u J 21 d f ı b ti Ib ah' ler ıtbu gayrı menkullerm mülki- mea DOzan ço yer 8 &uuaıw ya ere ugranııt w r a e •f~ .or. ; Bu bunaltıcı rejim altında geçen , dece Tino Rosaiye şarkı söyletmek ıuy ev, · e uı saz eye 1 r ım ' • makta olan aaç elektrik ınol:ineterm. 

Muvaffak oldugu ve kendıııne 
1 
üç sene nihayetinde mensup bu- ' için • bir ,art hazırlar 'gibi- yapıl• ve arkadaşları tarafından (saat ayan). yeti açık artı~ma suretiyle ve 844 de büyük bir yenilik vilcuda gelmlt

hlzmetleri veya fenalıkları doku· , ıundukları fİrket onlara vakansa t mayıp mevzua da ehemmiyet ve- 21.45 teorkestra, 22.15 teajanıhaber· numaralıe~IB:kve«:ytambankuı tir ... 
11abilecek erkeklerle metıul olını- . l . . . J . Fi .d 1 •1 . t' F'l . bur lerl, 22.30 da plakla sololar, opera ve kanunu mucıbınce hır defaya mah B nin y· mod B . .., nl gıtme erını emrettı. oan, orı a- rı mıt ır. ı mm senaryom JDCf l ak f l artır 20- u ıene en son ıyana e 
Ja ihtıyaç kalmadıgı .zama ar, a ve Dik Meksikaya gittiler. Bir sinema ıenaristlerinden Anguste operet parç~ları, 22·50 de son haber· ıua 0 m far .~Y.~ ması · natürel temıoa aa esinde elektriksiz 
yalnız batına ıemıek gıbl bir mu- hy ft h .k .. d lan· Bailly tarafından tertip edilmittir. ler ve ertesı günün programı. S-~38 <:u~8: gunu saat 14 t~ ıcra ı:. k tab"" Ykild f • 
amma aratıyor. Duılu Fayr.' a a sonra, er ı ısı e! can . . . . ·• daıremız ıçmde yapılmak üzere OUlra en "' ıı ~ e emun son 
b nk J Y b• ka senelik izdi- ının ııkıldtklarını farkettiler. (~ome~ı drama!lk) J~nrındaki hı lZMIR MEMLEKET HASTA 30 gün müddetle ıatılığa konuldu. ve en sıhhı vazıyette olarak yalım 

a • unyor ır ç ı J f d b kaye Tıno Rossıye guzel şarkılar • kar akad Y uf Olt oda 
V'açtan ıonra ondan bıktı. Con . o9:nl ınl ':tra ın a, cenud ul!1kzeln- söylemek ve Kitara çalmak fırsa· NESt DAHIU HASTALIK- Bu artırma neticesinde aabf be- lonfıyd a ılmu~ı__.. _ _1_ an m sa-
Kravford da artık onu sevmiyor 1 sın aı e enne menıup e ı an ı· k b' d LAR MOT AHASSISI deli her ne olursa olsun borcun un a yap umaaır. 
fakat nefsine kartı olan itimad~jlar dolafıyor, ona felsefeden bah· :•nı da v~bı:'1~b tetvel ı:k ub ge~~ DOKTOR ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka- Telefon 5Numaruı: 5154 
ıevilme kihtiyacı ebediyyen ıar. , aediyor, ve onun önünde polo me- ek muc~ 1 ıtir~ 'ht~c ' kt

1 
.. c nun meriyete girdiği tarihten ıon· D. 15 • 7 10l5(651) 

ııldı. jharetlerini gösteriyorlardı. ~! •~rg ze' na ı ıva ey eme e 1 A 1 y t raya müaadif olmaıı 1ıaaebiyle .,.-. 'M 

Son defa, bir ukadati1leevlen-1 Komünistüniveraiteıininmuga- ırN l'd b' ı ı . n e 8 ar ın lı:ıymetinebakılmıyarakençokar· Aşçıbaşı makarnalar 
dl Filhakika FraDfO Ton onun lata yapan Meksikalı kazları da, kapo 1 

1° akır ç~. ıdg~.~.~a~.ınoT~uo tiranın üzerine ihalesi yapılacak-
: k d ferini ı şar ıcısı o ar gor ugumuz ın S 844 l Emlak 

!~m emin. bir doıdt,ık e erki bo tea- Diki tatlı tuzaklarla kandırmıya Roaai nifanlı bulunduğu gazino... r· at~ k nkumara ·h~!L.H-ı v~ 
•un edebılen, i,t, 'k.:d ' f ve çalıtıyorlardı. hibinin yeğeni dilber Assuntanın Muayenehanesini ikinci bey - Y~ an ~ 8:.ndu ~· erı-
cuı ıdcmıyan ar Afbr. j Joan, meıut olması için panta- temiz atkım feda ederek fındıkçı ler 10kağında fırın karşıımda25 ;'; gore t:! 5a:ın ~ 1 ıncı 1· 

Fakat erkekler en güzkel Afk için lon aakıcının saf tebe11ümü ile kı· bir ıokak kızı olan Lolia ile bera· numaraya nakleylemiştir. 
1 

ma Y.? t • d a •t 1pefın .Pa;a~ 1 e 
1uahlmıt olan kadıkmı alaraybetmif- vırcık saçlarına ihtiyacı bulundu- her serseri hayata ahhyor. Düskün TELEFON : 3956 d.°' mıJ: ,riı ... ~? yanız ~ {ye-
lerdir. Kravford art on inan- funu farketti. kadın, önüne çıkan her erkekle EVl Göztepe Tramvay caddesi 1 uç e. ~ ıye makaslrla 1

1 a
1~~r. 

lbıyor. . . -BiTMEDi- sevgilisini aldatıyor ve hakikati No. 1O18 TELEFON 2545 İpotek sahıhı al~c. 1 ar a dıger 
Şimdi bütün zev){ve tevıncı lıa- lıyan Marı'o. Rossinin oyundaki ·~ ~. alakadarların ve ırtifak hakkı sa-

. 1 d 1 an ""' h. 1 • · · ok 1 ·· · d Jır i~len>:ek! fakır .ere J~ ım ~- ! . ; ismi _ yine ilk sevgilisine geliyor. p hl• •• . !P erının gayrı ~e u .uzerın e- "P"'. ~ 
lnektır.<?ızlıce, verıyo_r,.mutem~dı- ~(' B . o R s A Il: Birkaç cümlede hulasa ettiğimiz e ıvan gureşı kı hakl~rım hu.sus~yle faı~ ve~- ~ -~ 
Jen verıyor. Bunun ıçın, Holıvu- ji ~ - __ . s "U mevzuun 0 kadar eg·lenceli pa· 23 N' 938 uk b rafa daır olan ıddıalarını ıtbu ılan ~ n.. d .. k ·1 ka , ıaan çoc ayramına 'h. d . 'b . . .. . . ,,_ . !ôT 
d

unl en guzebl! ~dil; ço •evı en - OZOM . sajları, o kadar düfündürücü sah· tesadüf eden Cumartesi günü Gök- ~arı maken ıti .. arb.etnlJ'l!lmı gub~ lıiktçın- t 'RM İ K f ~ 
ın arından ırı ır. neleri vardır ki seyirciyi (SON) hi . k . d t ae evr ı mus ı e erı e ır e 
O, bütün bunları, kendu°iyle ev- 199 A. R. ü:ı.Umcii 12. 13.87 levhası görünceye kadar ıürükli· ~i:n::da 'fü~ı ;hllv::ı;aab~::~ demuriyetimize bildirmzleri icap ' Selinik sergisinin birincilik ma• 

lenec:ek yirmi Y•tlannda, aal bir 126 lnhiıar idaresi 10 t0.75 yor ve koca bir buçuk aaatin naaıl tertip edilmi•tir. Halk okuma oda. e Aker .. b ld haki · .1. dalyasını kazanmıatır. 
k -'-1 T '-~ ta • li ıuunak · • ... • b" • · '"T aı a e arı tapu ııcı ın- · ~r .,.. e, ea.aı gız ce J•T- 69 AJb ak 13 14 50 geçtigmı ıaaettırmıyor. ıı ve C.H.P. binasının İnfaah men.. )" ı-=.. dk 1 d ti'· • -i?liü-.ir?Ffrr-

ıçin, maalmemnuniye feda eder- 38 ;. T::nto mah. • 17· Roaainin filminde okuduğu birçok faatine tertip edilen bu gürete Te- he ~a bt ola ~rı;:aay a!h-a dan IZMJR iKiNCi HUKUK MAH .. 
di. 13 Eanaf baokaaı : ~:so 10. 50 •arialar gibi çalgılı gazinoda ıöy· kirdağlı Hatim, Bigalı Haıan, Ay- .;ı,•ç ır ar. h k tari ı~ KEMESINDEN: j · lediği T arentella ve aokak tarkıcı· dınlı Retat ve Eınin, Romanyalı 1 ~en f&rtD&m~. er eae .aç · lzmirde karantina Mansur zade 
DiK POVEL • JOAN BLONDEL . 9 Ş. Riza Ha. ı 3.so 14·25 sı iken tekrar ettiği Sanla Lucia Mustafa Bulgariste.nlı Ahmet Tal~p o1:klan!1 yuzde ·)İdh.b~çuk aokak 44 No.lu evde oturan ve 

7 
F. Solari 13· 75 13· 75 tıırkıları dinliyenler üzerinde ıe- Hayreb~lulu Mahmut, Kırklare: tke~ı?bat çeksı vbeya m38ı ~ 6

tr
6 

dan· Ulubur Semirkent nahiye&i istiklal 
H li tt b. M l 1 k t 3 p Klarlı: l 3 15 . 1' t . 1 b ak aktad 1· a ıti ar me tu u ve -u7 os- ah 11 • h 209 'it 13 h'f o vu a ır e ezya o ana- · · · vım ı eaır er ır m ır. ınden, Bucalı Mehmet, ve Çanak- .1 iZ ik" • . m a eaı ane cı sa ı e 

•ında, mumların ts,ı0ı altında Çin 464 Yekun Filmin artist kadrosunda zen· k 1 ı· R · 'b• kı tl• ya numarası e · ıncı ıcra me- 101 de kayıtlı ölü Ali oğlu Mehmet • 7 1 a e ı asım gı ı yme ı ve nam- l .. .. ~ tl .1,. I .. 
Usulü yemek yiyoruz. Masanın bir 26437 gin~ir. Tino Ro~si~en. sonra .kud· lı pehlivanlar ittirak edecekti~. ::. H~t~ı:S2uraca~ .. arı ı an ° U• Şükrü mahkeme.ye muraca.atlaw gı-
ta..afında ıahne vazıları Bervin La 26484 I r~t~t Franuz artısti Mıchel Sımon 

1

. Ara.daki mukaveleye göre tam bır f 
1280 

(SOS) yabında m~alh kay~~kamlıgın· 
Ituayla Villiı Vaylar, diğer mua- kılı.ada Ork ,.ve cen.~ze kontrbaa yenıtme ile yapılacak olan bu rü- ~-- ., ca soya~ı n.~za~~ameaı~ın 29 uncu 
nan diğer tarafında da Joan Blon.. Çekircl ~!. :z "-ilin orta 6ııtleri : çalan zavallı a~ık rolunde pek fev- retin çok heyecanlı olacağı ve gÜ• :uA~'N" madde11 hukmune tevfikan keıt· 
delle kocaıı Dik Povel var. Zıddi- kalade yaıtatıcı bir varlık göster· rette galip geleceklere elli lira mü· DOKTOR disine Sağlan soyadı verilmit ise 
Yet cidden calibi dikkattir. Mer· No. 1 12.50 1 miştir. Viviane Romance ve Mir- kifat verileceii ilan olunur. de bunu istemediğinden ha,ka bir 
"İnle Villis, dirseklerini masaya No. 8 13.00 1 aille Balin biri muum diğeri fettan D-2 162 (802) AJi Agah Dinel soy adı almakta muhtar olmak 
clayamı' oldukları halde, büyük No. 9 13.75 ı kız rollerinde' tam bir muvaffakı- ,, ... ,. , üzere ref'ine karar verilmesini i ... 
bir ciddiyetle, teknikten, aenaryo- No. IO 14.50 iyet elde·etmi~lerdir. Jane Lourz, alan herkes (Albnseslitantöz) ün Fransız hastanesi Çocuk heki- temit ve davacının bu talebi mu· tn, bütçeden ve hatta sanattan No. 11 16,00 Dolia ve Leda Cinellz aldıktan bu güzel filmini görmek iıtiyecek· mi Avrupa tetkik seyahatinden hik görülmüf olduğundan medeni 

haediyorlardı. Meauliyelterini j rolleri cidden ya,atmı,Iardır. 1 tir. dönmüttür. kanunun 26 ncı maddesi hükmüne 
~rnamiyle müdriktirler. Joanla ZAH!P::: 1 Bütün her 9eyle beraber Napoli· 1 Avrupanın büyük ıinemaların· Hastalarını eskisi gibi Beyler tevfikan arzusu hilifına tescil edi-

ik İıe, burunlarını havaya kaldll'- nin güzel manzaraları ve filmin da haftalarca gösterilen bu filim sokaiında 84 numaralı muayene- len Sağlan soy -ldmın ref'ine ita· 
tnıtlar, her teJle alay ediyorlar. 79 çuval Buğday 5. 75 foto tekniği (Yakan buseler) in Tayyare sinemasının da muvef~a· 'hanesinde kabul eder. rar verildiği maddei mezkUre hük. 

JlAU&- U ...&!--.' L ~-1-- ~·-~ ı___ ..tJl •..ı..-l c -.ı~ __ _.___:_~-...._.__._-'~u.ı...--ı...ı......_ _ _..,__,.__.____._.._._._ _ _._._ ___ _. __ _.___.._ ____ _____ ~~-----"'----"..._------------
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iLAN 
1ZMtR MINT AKASI KADAS

TRO MODORLOôONDEN: 

Clldlnisln romı. .,,,,.. A·ı h. 1 . .. ·de 
m•me.ini Uterıenla 1 1 e sa ıp erıne muj 
Dünyanın her tarafın-

Şimali deniz ve laımen Poligon 
dereti, tarkı Poligon deresi ve poli
ıron mevkii, cenuben Çakal dereıi 
•artları ve Kuzgun kaya, garbı Yah
ya deresi kısmen 1 numaralı wkak 
ve deniz ile mahdut Oçkuyular ma
halle.inde bulunan gayri menkulle
rin kadastrosu yapılmağa bqlanmış
br. 

da aeve ıeve kulla& Saatte d:. kurut masrafla mutbakı· 
lan ve cildi trattan nizm ihtiyacını temin etmek iateraeniz 
ıonra pamuk ıribl •akit kaybetmeden 1 Yeni Model.. 

yumutatan HE 1 D E N 1 A 
POKER 

TrQf bı,oklarını 
lıallanını:ı. 

Mazot ocaiı alınız. 
Seuiz, duman ve koku netretmez, 

lehlike•lz olan Heldenia mazot ocak
Jarı dünyanın en ekonomik ocaklarıdır. 

Bu mahalle İçinde gayri menkul 
malları veya gayri menkul mallar 
üzerinde ayni hakları bulunanlar 15 
günden sonra bir hafta içinde bu ma· 
hallede Urla caddesinde Giritli Ha
sanın kahvesi ittisalinde bulunan 
odada kadastro postasına müraca
ntla beyanname alma1arı ve bunları 
aldıktan ıonra doldurup veya posta 
me111urlarına doldurtup en çok bir ay 
içinde tekrar postalara tapu tenedi, 
nüfus kağıdı, ikiter tane fotoğrafı 
veya sair vesikaları da göttererek ~e
ri vermeleri aksi takdirde gayri men
kul mallarla bunlar üzerindeki ayni 
haklar 2613 sayılı kanunun 20 mad
de.ine (C) fıkrası mucibince vukuf 
erbabından alınacak malümata isti
naden tahdit ve tesbit edileceği bu 
mahallelerde gayri menkul veya gay
ri menkul mallar üzerinde ayni hak
ları bulunan kimselerin malumu ol-

Umum satış yeri: latanbul Tahtakale caddesi (51) numara 
Bir telefonla evinize kadar mazotu

DU temin edilir. 

mak üzere ilan olunur. 

ÇAVUŞ ZADE MUSTAFA NU
Rt lfl.AS tDAREStNDEN: 

iflas idare.ine ait bazı işler hak
kında müzakere ve karar ittihaz et
mek üzere sıra cetvelinde alacakları 
kayıtla bulunan a1acaklıların 28 Ni
san 938 Pertembe günü saat on beş
te Emlak ve Eytam Bankası üstün
deki 1 numaralı yazıh•neme gelme
leri ilin olunur. 

iflas idaresine memur 
AVUKAT 

NURt F. ESEN .. 
1 1 , 

,,_.~,. ıbOlfl RUO\/ ff·arvJ • 

Dltlerl içinden dı,ından te;,.izliyen her keıin beğendiği ve 
doktorlann tavsiye ettikleri en sert, sıhhi ve sağlam ...... 

BRONZ 
Diş F ırçasıdır .... 

Her eczane ve tuhafiye mağazalarında arayınız. 

Türkiye 
Kızı1ay Kurnnıu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Bornova Bağcılık istasyonu müdür
lüğünden: 
Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli Teminatı 
Tam dizel bet beygirlik motör Bir adet 620.00 lira 48.75 lira 
10 santim demir boru 300 metre 1150.00 lira 78.75 lira 

1 - Cins, mikdar muhammen bedel ve teminatı yukarıda ya
zılı motör ve demir boru 25/4/938 pazartesi günü saat 15.30 da 
Burnavada Bağcılık istaıyonu müdüriyetinde ayrı ayrı eksiltme
leri yapılmak üzere münakasaya konulmuttur. 

2 - isteklilerin muvakkat banka mektubu veya mal tandıiı 
makbuzu ile birlikte ihale ırünü mezkür müe11esede hazır bulun
maları. 

3 - Fenni tartnameler için her aün Burnava Balcılık istaıyo· 
nu müdürlüğüne müraceat olunabilir. 

9- 13-17- 23 1170 (732) 

BAö VE b. ,...~,:..ıüNiZı - PAMUh ·, . _, . .,J<INIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayı,sız, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmi' POMPALARDAN istifade 
.diniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör

lerin dinamoları da vardır. Mazotla i,ler, sarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik - Radyo - Telefon .. Pettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 

'= - , .. 

DAIMOM 

No. 4611 
Kalem feneri ve dört köşe küçük cep lenc.rı No. 1908 

DAIMON markalı bu fenerler yirminci asrın en çok beğenilmi, 
ve en çok takdir edilmittir. Kalem feneri raptiyeli adeta bir ka
lem gibi cepte ta,ınır ve kalem kadar küçüktür. Bayanların el 
çantalannda tatınır, dört kö9e ampullu fenerlerde küçülı- cep 
fenerlerinin en iyisidir, tavsiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüı· 
nü Öz demitli.. lstanbulda Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

lzmir defterdarlığından: 
Satıf No. Lira 
1304 2 nci karantina iskele c. 92-94 kapı No.lu 418,2SM.M. 190 

müfrez arsa 
1305 3 cü karataş Halil Rifatpafa C. 651 ada 1 parsel arsa- 30 

dan müfrez 62 M.M. arsa 
1306 3 cü karataf Halil Rifatpafa C. 651 ada 1 parsel sayı 25 

lı arsadan müfrez 53, 75 M.M. ana 
1307 3 cü karataf Halil Rifatpafa C. 651 1 parsel sayılı ar- 40 

dan müfrez 83, 25 M.M. arsa 
1308 Bayraklı Bülbül S. 32 eski 30 taj No.lu ev 100 
1309 Salhane Şetaret S. 38 kapı No.lu 1725 ada $ pars;,! s;.- 30 

yılı 89, 50 M.M. bir odalı ev 
1310 Salhane enverlye S. 125-1 kapı No.lu 687 ada 13 par· 18 

ael aayılı 63 M.M. araa 
Yukarıda emvalin miilklyetl UI alin müddetle ve açık artırma 

uıuliyle müzayedeye konulmuftur. lhaleıl 284938 tarihinde 
per,embo ,unu tut ti dedir. '.Taliplerin mUlt emWr madürlil-
füne mtlracaatlan 1230 (~) 

Toptan ye perakende Mhf deposu .. 
Gazı bul•arı Ziraat Bankuı kartııı 
DUNLOP maiazuıdır. Telefon 3737 

Poata kutu•u 275 
HiÇ Y ANMIY AN VE BOZULMIYAN AMYANT FlTILLI 
HEIDENIA PETROL OCAKLARIMIZ DA VARDIR 

Tqra için bayilikler aranmaktadır. 

• 

TURJ<&YE 
CUMHU RJYETJ 

'· 

~smAAnBANKQSI 

•Dııt yıkımak ırtık bir kQllet deDlldlr, 
ılra gayri kablll kıya;" olan PERLO~ 
DENT dlf macunu bu kOlletl ortadın 
bldırmıfdtr. 

PERLOOENT eok ıevMl old~au gibi, 
•oıuaunuıu dı Hrlnletlr ~ 

-·--'t.e ... oıltj4· .. ~.:ft·t-«·,f~~ ... ~·~~! . er ... ~'-"'- '<At.r-Ml/A.c ""'~ 

TURAN rabııkıları mamullbdır. Aynı :ı;anıanda 1'uraJI 

tuvalet ıabunlennı, traf tabunu ve kremi ile gtıııelllk krıoı· ... 
!erini kullanınıs. Her yerde satılmaktadır. Yalnııı: toptan 

c;eıı• 
htlar lcln lzmlrde Gaıl Bulvarında 25 numarada umum 1 

telik Nıf'I Akyaıılı ve J. C. Hemtly• mDracaat ıdlnlı. 
Poeta Kut._.. Teefon •4•• 

,. 
\ 
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r- - -· 't"DtA!lk' ---~----------~~~--·------_.,. __________________________ __ 
insan vücudu diş
lere muhtaçtır.Diş· 

l eriınizin de Rad~ 

yolinc ihtiyacı oldu 
'unu unulm:ıy ın .. 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin uaaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında di,leri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik ki.fi değil
dir. Di,lerinizi çürümekten kurtarmak İJtiyoraa
nız sabah, öğle ve aktam RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulabdır .• 
Sağlam, huau, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markasına 
dikkat. •• 

Sabf yeri : Suluh an civarı HOSNO öZöDEı UŞLI . .. 
ı -26 

--~!lll!la. ............ mıı:ı ...... m1111:111:ıım .. .-.. ım::ı> 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen sene bütün lzmirlilerin 

takdirlerini kazanan ıı:Whiz mar
blı ınethur Ameribn filidi ile bu 
~ yeni ve çok kun'etli bir for
tıılllfe çıkan FAYDA ve emsali iliç
lan, taze ve müessir Naftalin ve pire 
tozlarını, lngiliz markalı kimyevi 
ırllbreleri bağlar için kara boya ve 
lllç yağlarını, ağaçlarda, fidanlarda 
ve çiçeklerle güllerdeki ballık vesa
lr lıateratı öldüren ve Bumava Zi
l'aat enstitüsünün raporunu tafıyan 
dCA T AKILLAıt tozlarını kesin ve 
Ucuz fiatlerle mağazamızdan tedarik 
lldebilirsiniz. 9 rakkamını istismar 
etmek iatiyenlerin mağazamızla hiç 
alikuı yoktur. Batka yerde de. ıu-lmamıza dikkat buyurunuz. 
l:ıenıiz yoktur. Lütfen yukandaki fir- TELEFON ı 3882 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
1-irden götürülecek 
en tık en ince ve en 
ınakbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Ki.milin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

0lacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
t?kuculuk üzerine ciddi yürüyen 
8. ır müessese olmuf, kokuculuk 
J~rnini şaşırtmış bulunmaktadır. 

ıldl eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili iıindeki ciddiyeti, kolon
yalannı lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için ıiteler üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

Fena havalarda kendiniz.! 

G RiPi N 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale ağrılariyle UşUtmek

ten mütevelllt bUtün ıstırapları dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karş ı bilhassa mUessir· 
d!r. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

ICABINDA GONDE OÇ KAŞE ALINABiLiR. 
him ve markaya d ikkat .. Taklitlerinden sakınınız .• 

DEUTSCHE LEVANI 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
HAMBURO, A. G. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITl.T 

Vapur acentası 
BiRiNCi KORDON REES 

BiNASI Tl.L. 2443 
Ellerman Llnes Ltd. 

LONDRA HATI'I 
SAMOS vapuru 16 nisanda beklen!· ASSYRIAN vapuru mart nihayetinde 

yor. Hamburg, Bremen ve Anvera 11- Uverpool ve Svanseadan gelip yllk ııi-

manlarından yük çıkaracaktır. karacakbr. 
ARTA vapuru 12 nisanda belde· TRENTINO vapuru S nisanda ııellı. 

niyor. Rotterdam, Harnburg ve Bremen Londra, ve Hull için ylllı: alacaktır. 
için yük alacakbr. FLAMINIAN VAPURU 15 nlıan'da 

SERViCE MARITIME ROUMAINE Uverpool ve Svanseadan gelip yllk çi. 
BUCAREST karacal<tır. 

DUROSTOR vapuru 3 mayısta bekle- CARLO vapuru 20 n!oanda ııelip yllJi 
. çıkaracak ve ayn[ zamanda Londra ve 

nıyor, Köıtence. Galatı: v~ Galatı: ak· Hull . . . . ._ al __ L 
ıçın yu~ acaı.br. 

tarma11 cTuna• limanları için yük ala- THE GENERAL STIM Navigatlon• 
cakbr. Co. L TD. 
DEN NORSKE MIDDELHAVSUNJE 

OSLO 
ADJlff ANT vapuru mart nihayetin. 

de Londra için ylllı: alacakbr. 
SAN ANDRES vapuru 14 nisanda DEUTSCHE LEV ANTE UNIE 

bekleniyor. lıkendariye. Dleppo ve Nor· DELOS vapuru 24 martta ııelip yllJi 
veç umum limanları için yük alacal<br. çıkaracak. 

.ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==----=--------=-. AMERiKAN EXPORT UNES Tarih ve navlwılardald değlf!kliltlU'o 

MEYVA TUZU 

En hoı meyva tuzudur. Inkıbuı def eder. Mide, ba§'trtak, 

Tbe &ı>ort St......ı.lp Corporation 
EXCHANGE vapuru 15 nisanda bek· 

!eniyor. Nevyork lçln yük alacaktır. 
EXMINISTER vapuru 30 nloanda bek-

leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARJ11ME 

den acenta mesullyet kabul etmes. 

HELENIC UNF.S L TD. TISZA mot6rll 1 3 nisanda beldeni• , ATHINAI vapuru 18/20 nlaan ara. 
yor. Tuna umum lımanlanna hareket - d b LI a -'-tedlr R ~--'--decek • 8111 a e"'en me1< . o.-• .._... 
e tir· Harnburg v• Anvon llmanlan için 1'1111. 

IlAndald hareket tarlhleeyle nav- alacakhr. 
lunlardald dellflldllı:lerden acenta me- HOl.LANDIA vapun. 30 nı.ııifc 
sullyet kabul etme&. b.ı.l.enlyor. a-rdam. H.....ı.u.s 'Y4 

Daha fazla ta&l!At almak için Blrlıı- Anvon llmanlanndaa ,ak ~ 
el Kordonda v. 11'. Henry Van Der Zee UNEA SUD AMERiKANA: 
ve Co. n. "· Vapur acentalığına mUra- RIO VERDE mot6r8 ZZ/25 *' 
caat edilmesi rica olunur. aruında beklenb'or Ye NeYYorlt için ,.q 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

TELEFON No. 2007/2008 
ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

alacaktır. 

RIO PARDO motllrll 20/22 maril 
aruında baldenb'or Y• No..,.orlt IQl4 
yllk alacaktır. 

Gerek vapurların muvua!At talrlıler\ 
gerek vapur ı..t.ınlerl ve navlunları bUla 
kında acenta bir taahhnt altına ~ 
Daha fazla tafsl.IAt almak için B 
Kordonda 166 numarada (UMD ' 
umumi deniz acental.ılı Ltd. müra~ 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON ı 3171- 4071 
JUNO vapuru 17/4/9'8 tarihinde ------------· 

beklenmekte olup ylllı:Unft talıllyeden Satılık ev 
oonra BUTtrao. Varna ve Kllemnoe U. 
manian için yllk alacaktır. • 

. S.UuıM Tramyay mıh.inin i 
GANYMEDES vapuru 18/4/958 ta- man llattinde 185 ~ IObkta 

rihlnda beklenmekte olup Rotterdam numarada manzara1i ıre havadar b 
Amaterdam va Hamburg llmanlan lçhı yenle bet odah bir OY aahL!ctır. ladı/ 
yllk alacaktır. yn)er Kemeralbnda Metırnl ~ 

vedal Bay Şevkiye mllracaatlerl. 
SVENSKA ORIENT lJNIEN 1-5 (768)' 
AASNE vapuru 28/4/938 tarihinde 

beldenmekte olup Rotterıl- Hambars 
Gd,..ı., Dantdc, Dıuıtm.ık n Ba1t* 11-
manlan için ,Gk alacaktır. 

Parlı faknltealnden diplomalı 
Dit tabipleri 

M emlekd lıastaMıt dil tabibi 

karacigerden ıditevellit rababızhldarı linler. Haımı kolaylaıbnr. SERViCE MARmME ROUMAIN Mumffer Eroğul 
ın2ili:ı: Kan:ı:uk ec11anui Beyoılu • Iıtanbul ALBA JULYA vapuru 9/,/938 'ta· v~ -------!E!l!!!!!!!!!"""'!ll!!!!!!!!!!-l!!!!!!!ll!!!!!!!l _____ !ll!ll___ rihinde beklenmekte olup Malta Manil- Kemal Çetlndağ 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

Mersinli fidanlığı müdürlğünden: 
Fidanlığımız için tesisatiyle beraber motör Tllrbine ve bunla

ra ait malzeme münakasa suretiyle mUbayaa edilecektir. Şeraiti 
anlamak istiyenler her gün fidanlık mUdüriiyetine ve münakasa
ya ittirak edecek talipler bedeli muhammenin yüzde yedi buçu
ğu olan 195 lirayı mal aandığına yabnp ınakbuzlariyle nlaamıı 
yirminci çartamba ıünU saat üçte fidanlıkta tefekkül edecek mil
bayaa komiıyonuna müracaatleri. 

5 - 9 - 13 - 17 1106 (690) 

Bornova Zeytincilik istasyonu mü
dürlüğünden: 

1 - istasyonumuzda 968 lira 42 kurut bedel kotlfll bir Sera 
yapbrılacaktır. 

2 - Bu ite ait fartname, Kotifnameyi •örmek iatiyenler hw 
ıün müdüriyetimlze müracaat edebilirler. 

3 - Ekıiltmeye ittirak edeceklerin yü:ı:de 7.5 teminat akçel• 
rinl Izmir mal sandığına yabrarak makbuzlariyle birlikte 21 nl
aan 938 çarf&nlba günü aaat 14 te iıtaayonda toplanacak komlı
yona müracaatlerl ili.o olunur. 

13 - .17 - 21. - 24 1228 (760). 

ya ve Cenon limanları için ,.ak ve yol· 
cu alır. 

IlAndald hareket tarlhlerlyle navlun
lardaki değlflkllklerdeıı aceDla meauli
yet kabul etmez. Daha fazla tl&illt için 
FRATELLI SPERCO vapur acerı.talıAı· 
na müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON ı U11 4142 2663 4221 

Hutalanm her gthı nbah 
ıaat dokuzdan bqhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon ı 3921 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

O.SMANiYE 
Sirkecide 

Bu L"er lkl otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelelıl BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendiıinl aevdirmlıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthlı ucuzdur. 
latanbulda blltün Eıre ve lzmlrliler bu otellerde buluturlar. 

---~----------------------E!&~ 
Bornova zeytincilik istasyonu mü
dürlüğünden: 

1 - lıtuyonumuz için tealaati Ue beraber, motar, Tllrbln vlf 
bunlara ait malzeme miinakasa ıuretiyle milbayaa edilecektir. 

2 - Şeı-aiti anlamak latiyenler her gün iatuyon müdllrlUğÜD4 
müracaat edebilirler. 

3 - Bedeli ketfi 1222 liradır. Miinakuaya lttlrak adecek ta. 
llpler yüzde yedi buçulı: niıbetindekl teminat akçelerinl lzm(f. 
mal sandığına yabrıp makbuzlarlyle birlikte nİH.n 938 ayının yı,. 
mi betinci pazartesi günü aaat on dartte istasyonda teteldrill ed .. 
cek komlıyona müracaat etmeleri illa olunur. 

- 9 - 13 - 17 - 21 1173 (773) 
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lngiltere - ltalya arasındaki anlaşma 
• edildi Dün akşam merasimle Chigi sarayında ımza Roma da 

Almanya sitem ediyor 40 gün süren harpten sonra 
ltalya bu anlaşmanın Almanya 

aleyhinde olmadığını temin ediyor 
Nasyonalistler 
Katalonya ile 

A kdenize indiler 
münasebet kesildi 

1 

· d'd · k~ d L ·ı· · d'~ı·ni ila"' kellerini takdirle vadediyorlar. B. Eden tayin edilmeden müzakereye girişilmesi ~ıım ı en ım an anı ıne gır ıg 

yirmi şubatta İstifa etmiş ve 15 nisanda 
lngiliz - ftalyan görüşmeleri müsbet bir 
şekilde neticelenmiştir. 

Alman gazeteleri de hadiseden mem· 

iki ~ah!ln ilkönce konuşacaklarını konuı· 
tuktan sonra birbirine kart dö vizit ver· 
mesi gibi anormal bir şey olur. 

eylemektedirler. 

FRANKONUN SöZJ...ERI 

nun görünmekte "\'C f ngiltere anlaşmanın ANLAŞMANIN METNi NE ZAMAN~ 
BURGOS. 16 ( ö.R) - General 

F ·1 .. kabul ranko bazı Fransız gazetecı ennı 
Roma - Berlin mihverine asla mugayir NE.ŞREDtLECE.K} ı .turı ederek onlara fU beyanatta bu unrrıuv 
olmadığını yazan Italyan gazetelerinirı Paris, 16 ( ö .R) - Romadnn bildi- c - Franl'ız milletinin ruht duygula• 

rını takip etmekteyiz. Bu itibarla f rarıeıı 
milletinin daimi ve ebedi olan halleri>'• 
le: geçici hallerini birbirinden ayırd eti 
meaini biliyoruz. Bu tebeple şimdiki ha 
ve şartlara rağmen bize karşı dostluk v• 
samimiyet göstererı Fransızlara bilhas&' 
minnettarız.> 

teminatım kaydetmektedirler. rildiğine göre akoam ~nt 18. 30 da Chigi 
F ransanın vaziyetine gelince Havas sarayının zafer tnlonunda lngiliz - hal

ajansının ynn resmt bir tebliğine göre lyn anla~masının imza merasimi yııpılmış· 
Fransanın hnlya ile münasebetlerine nor- tır. 1 

1 mal ~ekil vermek Üzere alacl\ğı vaziyet Anlaşma metinlerinin bu i:ece eant 

gelecek hafta çarsamb günü yapılacak 23 te neşri beklenmektedir . 
., ~·•hr Mc,.li ind"n evvel belli olmıyn- Almanların bazı endişe ve sitemlerini 

ıgiliz baıvekili Chamberlain 1 
Paris, 16 ( ö.R) - lngiliz - ftalyan 

anlaıımaaı bu akoam im2.8 edilmi~ olmak-! 
Ja beraber metinler Londra ve Romndn 1 
ayni zamanda pazartesi veya salı günü 
nqredilecektir. Bu ıebeple bu hafta so· 
nu cHaber olmaması iyi haber> eözüne 
uygun ıekilde kapanın~ olacaktır. 

GAZETELERiN TEFStRLERI 
ROMA. 16 (ö.R) - Bildirilidiği gi

gi lngiliz - Italyan anlaıması saat 18. 30 
da Chigi sarayında merasimle imza edil
miştir. ltalya namına hariciye nazın J 
Kont Ciano, lngilteıe namına Roma ııe- ltalyan gazeteleri BB. Chambcrlain ve 
firi Lord Peth, veaikalım imza etmiııler- caktır. Romaya derhal ltnlya kralı ve 
dir. Habeşi tan imparatoru ne%dinde saliıhi-

ltalyan gazeteleri bu mesut hadiseyi )'etli bir Frnnsız sefirinin gönderileceği 
eevinçle kartılamaktadırlar. Umumi ka- hakkındaki haberler vakitsizdir. 
naat ıudur ı Elde edilen anlaşma Büyük . COÇ OLAN CiHET 
Devletler arasında anlaşma imkanını is· ihtimal ki iki meml< ketin münasebet· 
pat etmektedir. İngiliz • ltalyan ihtilafla· leri hakkında ihzari ba~ı müzakeıeler bu 
nnın halli Avrupa sulhu için büyük bir safirin tayınıne tekaddüm edecektir. 
hizmettir. Ancak Avrupada karı§ıklıklar Fransız mahafilinin fikrince bazı mcse· 

teskin etmek maksadiyle Roma mahnfili 1 
nnlaşmanın Roma - Berlin mihverine as-1 
la zıt o1mndığını ve ha1yan harici ei) n·~-

I ti için bu mihverin daimn bir esns teşkıl I , .,, it;~n~~!! 

1 

ettiğini bildirmektedirler. K l J wl J .. .. .. 

d 
ıgelr tabr~ tan] 

8
f y~. aıaBnsıMna 0

1~~- ROMA, 16 ( ö.R) - Salamankndan tadık İspanya her ne pahasına oluna ol-D•v f R d · R 1 arı ag ar a yuruyuf 

an ge en ır te grn a gore . usso ını~ b w h k 
1 • d. w • f d d'l k bildiriliyoı ı Nasyonalist İspanyol ayra- ıun hıısmı )'ı!nmege azırlanma tadır ... 
nın ken ı yegenı tara ın an neşre ı me • w •• • • • • 

1 
w p l d"J l' gı Akdeniz 11ahilinde dalgalanmaktadır .. Blitun kararlarımız nızam ve dısıplınle 

tr. o masına ragmen c opo o ta ı,ıı> . . . . . 
. • b b hk' .. h h''ku''me Nasyonalistler Akdeniz aahılınde Vınaroz tatbık edılecek ve ispanyanın kurtulufU 

gazetesının u a a ı nus ası u · I k Akd . • k · · .1 t 1 ·ıı · · f h 1 1 
lın emrıy e musa ere e ı mıııtır. unun · · 1 ·· d d'l · · B 

1 

İmanını zaptedere enıze ınme ıçın ı e spanyo mı etının re a mn yo açı a-

b b . d 1 l h . • . · · h' dokuz mnrtta baııladıkları umumi taarru- caktır.~ se e ı e tn yan arıcı tıyasetının ıs· . . . . .. 
d ·1· b' k'ld b M ı· · · ·ık zu muvaffakıyetle bıtırmıtlerdır. Bu bu-e ı ır ır ve ı e ay usso mının ı .. .. 

k · 1 S . . d w d' yuk muharebe tam kırk gun devam et· ~, 
nnantı o an tresa sıstemıne ogru on- , . 

miııtir. Şimdi Katalonya Jspanynnın dı-
ğer kısımlarından tecrit edilmiıı· bulun- , 
maktadır. Barselon ile Valans ve Mad· 
rid ara ındn knrndnn irtibat kalmamıştır. 

1 Nasyonlist kıf nlnrm Akdeniz sahiline in
i dikleri haberi bütün nasyonalist lspan· 
yada coııgun tezahürlere sebep olmuş· 

1 tur. Vinaroz şimalinde T ortosnyn doğru 
dn nnsyonnlist taarruzu devam e tmekte

' dir. Bu son muharebelerde Ebrc nehri
! nin mansabı etrafında nasyonalist hovn 
1 kuvvetleri son derece büyük b ir faaliyet 
i sarfetmişlcrdir. 
1 GENERAL MIAJANlN BEYANAT I 

MADRID, 16 ( ö .R) - Dün gece 
yarısı Madrid müdafii general .Minja 
gazetecilere ou beyanatta bulunmll§lur ı 

MlY AJA BOTON COMHURIYf.T~J 
KUVVETLERiN BAŞKUMANDA 
OLDU 

_1... ar 
PARIS, 16 (ö.R) -- lspanyad .. 1 

kert ·vaziyet hakkında ielen haberler ~ 
Nasyonalistlerin Vinarozu işgal eder _ı 
C.. h · · 1 ik. k nıc:leJJ um urıyetçı panyayı ıye c:ıı 

Üzerine Barselonda toplanan nıızırlar 
meclisi Mndrid kurt.nıcuıı Reneral Mi•• 
jayı Katalonya haricindeki bütün Jsparı· 

1 ·· h · • k J • • bc"ku· yo cum urıyetçı uvı;et ennın • 

cBugün öğleden tonıa düıman ileri 
hareketine devam ederek Kaatelleon ve LeriJa fehrinin yıkılan köprüıü 

çıkmuında menfaatleri olan fatist düı- lelerin hallinden evvel tefir tayini güç- ltalyanın Londra ıeliri B. Grandi 
manian neticeyi fena karıılamaktadırlar. tür. Ukönce hazırlayıcı konuşmalarla güç- mekte olduğu hakkında bu gazetede ya· 

Barselon uasmdaki münakalatı Vinaroz mandanlığına tayin etmiştir. )jel• 

mıntakaıında ke!.meğe muvaffak olmuı- SON V AztYET Atltcrt hareketlere gelince naayon• 
tur. SARAGOS, 16 (A.A) - Havas ler Balaguer köprü batına kartı cüınh~ 

Baylcce meıru hükümetin, c:ümhuriyet ajansının muhabiri bildiriyor ı ıiyetçilerin 75 eaatten beri yaptJJ• • Avrupa eiyut havaıının bozulması 9 35 tükleri bertaraf etmek muvafıktır. zılan bir fıkradır. Gazetenin müsadere 

hUkümetinin yerlctmiş hulunduiu Kata- Frank.o kuvvetleri dün aktam Benic:ar- mukabil taarruzları reddettiklerini .~, sene9inde baılamııtır. lngiltere ve İtalya ltalyan gazeteleri Jngiliz - ltalyan mü- edilmesi ltalyan dış ıiyatetinin ıimdiki 
araaında elyaat ve kUltürel mUnaaebetle- zakerelerinin bunun aksini İspat ettiğini direktiflerinin, lngiliz - halyan anlaşma• 
rin gerglnlqmeai bunun en earih ifadesi kaydediyorlar. Bay Chamberlain pratik sına rağmen Roma - Berlin mihverine <in• 
olmuttur. lngiliz • ltalyan münasebetle- ve realist düşüncesiyle anlaşmak için ilk !yanmakta devam ettiğini göstermektft vo 
ıinin ananevi doet1u1' eaaaına avdeti Av- once kızgınlık ve güceniklik bağajlarını 'otoriter hükümetlerc:e bile bir müvazene 
rupa için bir istikrar umuru olacaktır. terketmek lazım geldiğini anladığı için- aiyasetinin tatbikinin ne kadar gÜç o)du
Mussolinlnin eamimiyet ve realist hare- dir ki kolayca neticeye varmıştır. Sefir ğunu göstermektedir. 

lonya bizden aynlmıı oluyor. lodan Sciaya kadar Akdeniz ıahilinde tekrar taarruza geçerek c:ümhuriyeW .. 
•Ahvalin aldığı ıekil karıısında hü- takriben otuz kilometrelik geniı bir ara- ri mevkilerinden çıkardıklarım ve iki ın~ 

kümet :reisi bay Negıin c:ümhuriyet Ja- zi parçaaı İ§gal etmiılerdir. him cephane deposu ele geçircli1'1cr 
panyal!!ının merkez mıntakuında hayatın Barselon ~ Valans yolu ile ıimendifer bildirmektedirler. 
normal ıekilde devam edebilmesi için ve telııraf muhaberatı tamamiyle kesil- Cümhuriyetçiler de bilmukabele -~ 
bana lazım gelen talimatı göndermiııti.. mi§tir. Cümhuriyetçi İspanya ıimdi an- lerin Balaguer anündeki hücumları11•1 ~dİ 
Bu gece bay Negrinle yaptığım bir tele· cak deniz yoluyle irtibatı temin edebile- ettiklerini ve ıon ııünlerde zaptettı1' , 
fon muhavercainde bu talimat tek.it edil- cek olan iki kısma ayrılmıı bulunmakta- mevkileri muhafaza ettiklerin habc~ ~:. 
miı ve cümhuriyet lspanyaaının idare dır. Halbuki Frankltt filosu denizde tı- riyorlar. Hükümet kuvvetleri ıiınah 'J:,, 
için hükUmet tarafından bana tam eala- kı bir nezaret tesis etmiştir. ld ve ıimali garbiden ıehre hakim 0 ~• Macaristan da 

Yahudiler aleyhindeki 
kanun neden çıkıyor 

1 

Yugoslavya 
4 Milyonluk bir 

dahili istikraz yapıyor 
BeJgrad 16 (A.A) - Hük.ümet 

4 milyar dinarlık bir daimt istikraz 
akdine karar vermiştir. Bu paranın 
üç buçuk milyarı timendifer ve yol 
inşaatile miJli müdafaa ihtiyaçlarına 
tahsis olunacaktır. 

Belgrad 16 (A.A) - Stoyadin~ 
viç dün Yunanistanın Belgrad elçisi 
Rosetti'yi kabul etmiştir. 

yuta-ıenitletmek fıraahnı ver
mittir. 

Bununla beraber Daranyi ka
nunun Almanyada yabudiler aley· 
hinde tatbik edilen tedbirlerden 
daha az sert olduğu taarih edil· 
mektedir. Daranyi kanunu Bitler 

1 

rejiminin anti • aemitizmi ile Ya· ı 
hudilere kartı liberalhk aruında j 
mütcvaaaıt bir ,ekil olarak aörül-; 

Ll" UP~ 
hiyet verilmiıtir. Askeri hareket bakı- Salahiyettar mahafiller İspanyada da- tepeleri muhafaza etmektedir. nU~ .,, 

mından vaziyetin büyfik ehemmiyeti hili harbin haılangıcından beri elde geçen nasyonalist tanklar mitralyo:ı e
yoktur. Bizler askeri luymetimizi bilen edilen en parlak zafer addedilen general anti • tank top ate~i karıısında çelıillfl 
kanuna tadık insanlarız. Cümhuriyet Arandanm bu muvaffakıyetini tellmla- ğe mecbur kalrmşlaıdır. ı• 
için mücadele edenler felaket karııaında maktadırlar. Daha cenupta hükümetçileriıı se~. 
azim Ve c:eearetleri bir kat daha artan Ayni mahafiller bu muvaffakıyetin ıahilinde hücumlarını durduramıY• !ı." 
İntanlardan mUrekkeptir. Düımanın la- pek mühim akitleri olacağını ıöy)emekte !arını anlıyan asiler nehir kenarınd•1'1 ~,. 
tillsını durdurmak uim ve enerjimiz ıon ve c:ümhuriyetçiler tarafından göıteri- lüzleri açarak mıntakayı ıu alun<l• 
h&diaelerden artmıı olacaktır. Kanuna len mukavemetin yakında yıltılacaiını rakmışlardır. 

Amerika Reisicümhuru 
Yeni mali Programı için 7 milyar 

dolarlık bir kredi istiyor 
mckte ve Alman kanunundaki bir ı 

1 
• dı 

çok ıcrtliklerdcn içtinap etmekte-' \ aşınp:ton 16 (Ö.R) Reisi lere ya doğrudan doğruya, yahut ta deki 8 milyar 476 milyon clol~~ Jııfl 
dir. ~ cümhur B. Ruzveltin yeni mali hususi teşebbüslere yeni tahsisat Londra 16 ( ö.R) - Arnerı 8 eri" 
BUDAPEŞTE, 15 ( A.A ) - ' proğramı Ne, Deal k:::ı.nununun ha- vermek suretiyle bilvasıta yardım dönen ticaret nazırı lngiJiz - .A~ ş'/ 

Havas ajansı muhabirinden : 1 ıı~dan 193~ senesine kadar tak~p için .4. ~iJyar 962 mily?~ .. dolarlık kan ticaret anlaşmasının gel~e ·şlt" 
Nazi mahafili iktısadi vaziyette 1 cdılen aynı metodlarla ekonomık kredı ıstıyor. 2 - Reısıcumhurun imza edileceğini, fakat Arnerı 8 1 

mütemadiyen artmakta olan hu-ıkalkınma gayesini takip etmektedir. verdiği malumata göre, ayrıca iste- rin fena gittiğini söylemiştir. 
zurauzluğu istismar etmekte ve ile- Ekonomik gerilemenin önüne geç- nen 2 milyar 150 milyon dolarlık * 
rideki itimat hiasinin yeniden te- ı mek için reisicümhurun asavvur et- tahsisat ta kredi kaynaklarının bes- H • d • Umumi l)a-

Macar mebuılar meclisinde bir celse . . • euüsünü ısrar edecek olan hayal tiği tedbirler ziraat ve endüstriye lemeğe, müstehliklerin satın alma rn ıslan .. tiJ 
B~D~EŞTE,_ 16 (ö.R) -Ya- ~5 ıene evvel Macarıstan aha~~11 mahsulü fayialar ortaya atmakta· yardım edilmesi, işsizlere yapılan kudretini artırmağa ve milJi iradın /isi Gandi ile görUŞ 

~udıler~n. muht~lıf sahalarda faa- uç kısma ayrılıyordu. Batta koy- dırlar. yardımın artırılması ve siyasi bakım- daha adilane bir şekilde tevziini te- . distofl 
layetlerını ~a~dıt e~e~ kanunun l~Jer ~e!iyordu .. Bunlar ekonomik Sal~iyettar .mahafi~ men~ucat dan Nev De~I. e~aslarına andık kalın- mine matuftur. Reis~~üm~~~un bu Lon?ra ·' ~ ~!"-·A) -: ~~:bol .t:' 
«Esbabı mucıhe» layıhası netre- ııstem ıçınde hır rol oynamaktan ıanayıı amelesınden hır çoguna masıdır. Reısıcumhurun kongreden suretle 1938 - 1939 butc;esı ıçın ruh- umumı valısı dun Crandıy c;rilf' 
dilmittir. Bu layiha Yahudilerin aciz idiler. Bunların yanında asıl yol verilmit olmasına rağmen va- istediği kredilerin yekunu 7 milyar sat istediği masrafların yekunu 8 derek kendisi1e bir mUddet~ "eofr 
Macaristandald ekonomik ve kül- rolü kapitalizm oynamıt ve bu da ziyetin endite tevlit edecek mahi- 112 milyon doları bulmaktadır. Bun- milyar 891 milyon doları bulmakta- müştür. Bu mülakat umurnı n;~\J\I 
türe) faaliyetleri hakkında bir iı- Yahudilere faaliyetlerini nüfuıla· yette olmadığını beyan etmekte- lar birbirinden müstakil iki kısma ay- dır ki bu bir rekor bütçe olacaktır. ate taa1Hik eden meseleler JJl 

· · • r. Bundan ri le mütenuie o mıyan bir mik- dir. nlmaktadır: 1 - Reiıicümhur leıiz- Bundan evvelki rekor 1936 bütçesin- haha olmuştur. 


