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Güneş Harbiyeyi 2-0 yendi 
ANKARA 23 (Hususi)- Bu gün yapı

lan Milli Küme karşılaşmalarından Güneş -
Ha!biye m~çı. O - 2 Güneşin galibiyetiyle 
netıcclenmıştır. 

·-----' FtA Ti ( 5 ) KURUŞTUR tümhu,.iyetin t>e Cümh.urlyet eserinin l'>eJc'çüt, acıbaATan çıkar dJIO.'f gazetedir YENi ASIR Matbaaıında buılmııtır 
r--- - . __ ,... 

i zelzele olmıyor 
Fakat halk hala korku icindedir • 

y ölen yurddaşların ı an evlerin, 
sayıları tesbit 

Kazanç 1 

edilme.ktedir 

Tuna boyunda bir Rumen fehrinden görünüı 

Bükreş komplosu 

Bayramlarım~Z 
Dün bütün memlekette 
. coşkun~ulda kutlandı 

çarpışması 

yaralandı 

Mısıra gidiyor 
P ARiS, 23 ( lJ.R) - Lyon

dan bildirildiğine g&e Lyon 
Belediye rcİ•i d'1 .Vebaaan 
mecliai niıi bay l'.doaard 
Herriot M .. ua gitlecektir. 8. 
Herriot bir kaç güne kadar 
Bayan Herriot ile birlikte I• 
kendaiyeye gitmek Ü.zere 
Marmyada vapura binecek
tir. Bay Herriot üç halta ka· 
dar Firavunlar diyarında ka
lacaktır. 

ilk çocuk ha~tanemiz 
Dün valinin ve belediye reisinin heye
canlı nutukları ile temelleri atılmıştır 
•tllllllllll111111Cllll8eı11a1111•a•aa111 

Vali B. Fazlı 
Güleç 

,.. .. 

="istatistiklerin ver
diği neticeye göre 
milletimizin çoğal
ma nisbetinin en 
çok çoğalan millet
lere muadil oldu-



I 

FIKRAı 

insan Hamid 
• 

öğretmen Fuat Edip Halkevinin cHamib gecesinde afağıdaki 
tahlili okumutlur: 

Ben, H amidi, insan duygu ve dü,üncelerini kudretle ve olduğu 
gibi ifade etmesi bakımından «İnsan Hamit» mevzuu içinde kı· 
saca mütalea etmeğe çalıtacağım. 

Büyük bir biJııin: cDehanm bir tarifi de en çok insan olmak
tır!11 diyor. Bu cümlenin sayılı sözleri içinde düğümlenen derin 
mi.nayı çözersek, dahinin beteriyeti daha çok sevdiğini ve iman 
duygularına aynalık eden engin ruhunun daha çok insan oldu· 
ğımu anlamak mümkündür. 

itte Hi.mit, bu ulqılamıyaeak kadar yüksek ve anlqılamıya· 
eak kadar karanlık iman duygu ve diitiincelerinl içten duymuf 
ve duyurmllflur. 

Hi.mit, duyguların med ve cezrini, sikin ve gürültü temevvü
cünü tiirin sihirli dili ile anlatmak kudretini göawdiği içindir 
ki, «en çok İnaanıt olandır. 

Y umllfak toprağın çakıl tqlanm yıkarak akan su.. Durgun 
bir denizde yemyqil aahille yaramaz bir çocuk ı;ibi f'lbl•f&n 
su .•• Nuıl{, fırtınalı bir lnt geceainin yıkmak ye parçalamak için 
saldıran dalgalan değilse, iman duyguları da öylece hadisat riiz. 
girlarırun her an bqkalqbrdığı ve yalnız sesi ititilen göcünmez 
bir ıudur. 

Bu auyun engin bir muaikiaini yaratan Himit, ıükütu derin bir 
ittiğrak, heyecan, feryat ve iıyan halinde beatelemistir. 

Abdülhak Hi.mit, bütün eserlerinde mevzua gÖ..e malzeme 
kullanmıttır. Hamit, Aruzun uzun bir vezninden birdenbire kıaa 
bir veznine geçmitse, nazmın belli çerçevesini kırıp nesrin ahen
gine kendini bptırmıfa&, bütün bunlar bir yenilikten daha 
çok insan duygu ve dütüncelerini oldukları gibi blıplandırmak 
içindir. 

Edebiyat tarihi kitaplarının cHa mit, miııa kadar fekilde de 
yenilikler yapmıttır.» Sözlerini biz, yenilik için yenilik değil 
iman iç &lemine uygun bir tarzda örüldüğü minaıını çıkarmak: 
tayız. Y oba Abdülhak Hamit, tekli geliti güzel ialememif, an-
cak icap ettiği gibi kullanmıstır. · 

Hlmldi, bu bakımdan befe.-i tabloların mükemmel bir örneği 
olarak g&aıekteyiz. 

Edebiyat ve heferiyetin kaybettiği bu büyük tair ve mütekamil 
insanın ruhu önlinde kutsal bir saygı ile eğilmeyi uh.ııal bir ödev 
bilirim. 

Seanslar: 1-3-S .. 7 .. 9 DA 

ŞEHiR HABERLERi 
Ik çoc k hastanemiz 

BU AKŞAM 

TAYYARE 
SiNEM:.~SINDA 

SENENiN EN. BÜYÜK. 
Mumafakıyeti en mefhur 

TÜRKÇE SÖZ-LÜ 
TÜRKÇE ŞARKJU 

BÜYOK ŞARK OPERETI OLAN 

ARŞIN 
MALALAN 
Filmi bofladı Artistlerden: 
Hazım, Muammer, Mahmut 

Halidenin iftirakile: 
MARMARA 

Filim Stildyosunda Türkçeye 
adapte edilmi,ıir 

Dan•, Musiki, Şarkı, Nq'e 
AY.RiCA 

Miki ve Journal 

Kazanç 
• • • 

sevıyesını 

yükseltelim 

HiLAL ECZANESlNDEN 
BU.DiRiLiYOR: 
Saygı değer yurddatlarıımz, 
Alkol fiatlerinde yapılan ten· 
zilat dolayıaiyle biz Hilal ec
zanesi kolonyalarımızda ayni 
tenziüi.tı yapmıf bulunmakt.
yız, ııerek açık ve gerekse ka
palı ti,elerd::o aatılan koloo
yalarımızın •,toku bitmİf ol· 
doğundan hı~ mayıa 938 d.
itibaren tenzilatlı catıta bat" 
lamıt bulunacağız. 
Sayın mütterilerimiz. 
JCokularımıza çok dikkat et

menizi ;·i~ ı. !>d3'iz. Kolonya• 
ı::ılık üzerİnd3 ilmi eıular ve 
~iddi etüdler ile uifatan Hi
lal eczane'i aize haber veri
yor ki : Hiç bi~ tekil ve auret· 
te kokularımızı taklide iınkin 
bırakılmamıth!-, fayet bir , 
gaflet ıize bir gün Kemal K. 
Aktat kolonyaları yerine baf" 
ka teylere el uzattımııf olur
sa çok memnun e>lıınız, çün· 
kü batka l<okula~ bizim ko
lonyalarımızın mahiyetini ve 
ehemmiyetini kendiliğinden 
tebarüz ettiren vesikalar ol· 
maktadır. 
Aldanmıuuza elbet isteJllll" 

yi:ı; aayın müfterilerimiz. 

• 



24 NiSAN PAZAR 1938 f"ENI ASIR 

lzmirliler 

B. Eden tekrar lngiltere siyasetinin 
başına mı davet ediliyor? 

Felaketzedelere 
yardım edelim 
Felaketzede yurttaşlara iz 

mirlilerin yardımı ba.lamıt
I tar. Bu yardımın geni~leyece
• ği muhakkaktır 

Londra 23 (A.A) - Havas Ajan- Lord Halifakım bu teklifi Eden etmeğe hazırdırlar. 
/ YARDIM LiSTESi 

Lira kuru! 
30 50 
50 

1 

Dünkü liste 
Müteahhit Yahya 
Eczacı Ferit 

ıinin muhabiri bildiriyor: milJi hükümete iştirak ettiği takdir- Muhafazakar parti ricalinden bir 
Öğrenildiğine göre Lord Halifaks de hükümetin mühim miktarda rey çok kimseler aon intihap esnasında 

ıYorkshirede son ikameti esnasında tophyacaiı hakkında muhafazakar lpsviç ve Voat Fulhamda amele par
~ntonl Eden ile görüşerek kendisin- partinin intihap memurlarında hasıl tisinin kazandığı muvaffakiyetleri 
C!en tekrar hüktimete girmek isteyip olan bir kanaatten ileri geJmektedir. mutedil muhafazakarlarla Nasyonal 
iatemediğini istimzaç etmiştir. Ede- Filhakika bir çok mutedil muhafaza- Liberallerin reylerine borçlu oldu~u
nin bu husustaki cevabı henüz ma- karlarla Naayonal Liberaller kabine- nu zannetmektedirler. 

Dr. Ehem Hayri 
Davit Sidi 

ıYekiin 

25 
20 
10 

135 50 

lum olmamakla beraber kendisinin nbı Edenin infikakinden sonra takip Zannedildiğine göre bu iki parti 
Cemberlain başvekil olduğu müddet- ettiği lüzumundan fazla sağa meyyal Eden kabineye tekrar girdiği takdir
çe hiç bir nezareti kabul etmiyeceği olan harici siyaseti terkebnesi 1ar- de hükümete müzaheret ebneğe ha-

Bir sa ylavımız 
· vefat etti öğrenilmiştir. tiyle milli bir hükümete müzaheret zırdır. 

~~~--..-~~~~~~~~~~-"-~~~~~ 

Çek Cümhu.-reisinin 
Milli konseydeki nutku 

Bir hava 
rekoru 

lstanbul 23 (Hususi) - Kayseri 
saylavı B. Veli vefat etti. Cenazesi 
bu gün Maçka palastan merasimle 
kaldırıldı. 

----11----
Londra 23 ( ö.R) - Tayyareci 

PRAG, 23 (ö.R) - Reiaicüm- Slovaklar, Macarlar ve Lehler Bradborn saat22, lde Londraya vara
Jaur bay · Benef Çekoslovak miUi için de a~ilane harekete mecbu- rak Avusturalya _ lngiJtere arasın
llonıeyinde bir nutuk söyliyerek ruz. Bu vaziyetten yırtılmadan, daki rekor hava seyahatini muvaf
muhtelif partileri Çekoıloyak de- bozulmadan, felakete dü~meden fakiyetle bitirmistir. Ve bu muvaffa-
111okrasiaine ıon dere~ede vahim çıkabileceğimize em~nin:1. kiyet cok mühi~dir. Zira gene tay-

Först Viyana 
Şişli klübüne 2 . 3 

yenildi 
meıelelerle kartıla!bgı bir ıırada «Çekoslovakya yırmı ıeneden · ·A t lya ve lnoiltere ara-

d d · k ıı· b k' b" h ·· ·· ·· B yarecı vus ura ... Şişli ile Först Viyana takımı karşı-7ar ıma avet etmıf ve a a ıyet- eri sa m ır ayat surmuftur. u d k" h t '"dd ti rekorun on 

lstanbul 23 (Telefon) - Bu ~ün 

·~ i i . h ili. . . b" r-· . d hh r b" da sın a 1 seya a mu e Jaştılar: 
eri ! nıDn "; . ıçkı~ lf ır ıgı ıste- da_ onu~ sdı l'l~td~ ırÇeskasal ykan-lüç saat elli üç dakika kısaltmıstır. 

m 9tır. em19tir ı : ıgınm e ı ı ır. e os ova ya S k y . z I d'ı Kad Maş 2 - 3 Şişlinin ~alebesile bitti. 
C• h • ·11 . . • 'h h" 1 "k k ld k hl'k kt on re or enı e an ın Ş l . ] d k . ] « üın urıyet mı etımızın ı · ır esı a ı ça te ı e yo ur. . G B t t fı d t iş inm üç go ün en i isini Jzmir i 

tacına en uygun teklidir. Onun Bun~n için Slovak halk partisiyle t~yyad~elcı. .0 nB adben aFra dn anD e- Vahap yapb. 

d l b . l · • h d l l k · d Ç kl s•s e ı mıstı. re orn or - ora ını ır ethrır ve u ut arı- an aşma ıcap e er. e er \.'e . .
1 

L · d d k' f • 
• • d k. · h l'f 1 Si ki b" l 'k k 1 k d" - vın ı e on ra arasın a ı mesa eyı mız ıçm e ı mu te ı unsur ar.'\ ova ar ır eşı a ara ıger b .: d·· . · "k' d k" Z l l r [ k • • 

en mesut hayat imkanları temin unsurların da haklarını verecek- kesd gun ort saatcve y~mı ı ı .:. ı- e ze e , e a eti ıçı n 
eder. Denıokrasi her zamandan lerdir.» a a uçmu.ştur. on aten gı 1 0 Af [ • • • 
ziyade fedakarlığı istilzam etmek· PRAG, 23 (ö.R) - Südet par- da tayyaresıı?de .!alnızdı: . 'k gan e çısının 
tedir. Gerçi demokrasinin mevcu- tisinin Karlsbad Kongresinde An~- ~redb~rn ılk once aksı ıstı amet~e toziyesi 
1iyeti fikir ve kanaatlerin serbeıt- lusun tahakkuku dolayısiyle Füh- yanı lngıltere - Avusturalya yo u 

çe belirmesine dayanır. Fakat bu- rere bir tebrik telgrafı gönderil- !i.izerinde rekor tesisine çalışını~, fa- Ankara 23 (A.A ) - Afganistan 
na kendi disiplinimizle bir hudut mesine karar verilmiştir. Asıl ya- 1 ~at ı:edefe yakla~mışken Ca~a adası büyük elçisi Sultan Ahmet Han ha
çizilmezse bu serbestlik tehlikeli rınki gün Çekoslovakya Almanla- uzer.md.e ~eyahatı akamete u~ramıştı riciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Arası 
olabllir. rı ne iıstediklerini sarih olarak gös- Aksı ıstıkamette Avusturalyadan ziyaret ederek hükümetinin Kırşe-

«Bugünkü vaziyete dig"' er mil· tereceklerdir Bu taleplerin kabul lngiltereye doğru yaptığı ayni seya- h' f lAk t ' d d l t . l · · · .. h k · · , k ır e a e ın en o ayı azıve e rını 
, letlerle anla,ma yapmağa mecbu- edilir veya edilmez mahiyetine gö· hatte ta]ıı da a açı gıtmış 'e ço b t . h . . kT cİ b 

ruz. Bu meaele ile objektif bir ,e. re Almanların makul bir esas da· takdir edilen bir rekor tesisine mu- eyan e mış. a~~cıye ve .1 1. e una 
kilde mefgUI olunmasını isterim .. hilinde hükümetle anla~ınak mı vaffak olmuştur. hararetle tesekkur. evlemı~tır. 

· 'Alman mıntakuında Alman ekal- istedikleri, yoksa Çekonlovak hü
liyetlerinin vaziyeti için bir çare kümetinin hayatı=ıı imkansız kıl
&.rarkeıi Aliıianlar gil>i Çekler, mağa çahştıkları anlaşılacaktır. 

Çin ve Japon arasında 
Sulh için bır komitemi kurulu yor? 

M. Cemi.yetinden çekilmiyecek 
MOSKOV A, 23 (A.A) - Ha- Sovyetler Milletler Cemiyetine 

vas ajansının muhabiri bildiriyor: ancak bu cemiyet daha kuvvetli 
Ecnebi mahafiller Sovyetler bir- prensipler kabul ettiği zaman av-

' . ~ . .. . liğinin milletler cemiyetinden çe- det edeceklerdir. Bu müddet zar-
RC?MA, 23 (ö.R) - Cı~?ı ~~·- amelelen J~ponyaya ~onderıle- kilmiyeceğini zannetmektedirler .. fında resmi mabafiller Cenevre-

rlyatıyle tanın°!ı•. ola? <~Nı•ı N19ııt cek -~>00 ton ılk ~ad~eyı harp s~- Çünkü : nin prensiplerine sadık kaldıkları-
~apon ıazetesının ıstıhharatına naynne yarıyacagı cıhetle tahmıl ı _ Bu sekilde bir hareket in- nı teyit etmektedirler. 
JÖre Hank.eu ~erika. lngiltere, etme~i reddetmi~lerdir. . fir~t siyasetine avdete doğru bir Dah~ ~ün salahiye!t.a~ maha.fil-
Franaa ~efı~~erı ~~r~şttl ~an-Kay mete ırcaı, teşebbüs mahiyetinde olacaktır. ler lngıhz - ltalyan ıhlafmın ım· 
Şekln bır mumesıılı ıle bırleferek 3 - Çinliler ve Japonlar ara· ı 2 - Fransız - Sovyet paktı Mil- zası ve Fransız • İtalyan müzake
Cin ve Japonya arasa1?da,. aulhun ımd-a ırk münaferetlerini azalt- Jetler cemiyetinin cerçivesi için- Mlerinin başlaması dolayısiyle 
iadesi için ~avass~t ımkaı:ılarını mak için Çinliler ve Japonlar ara- de kabili tatbiktir. Sovyetlerin Milletler cemiyetin
arathra.cak bır ko~ıtc. te,kil w ede- sında izdivaçların teşviki. 1 Ayni mahaf!U~rde söyl~ndiği- de? çekilmeği de~pi• e~tikleri~e 
c~klerdır. Bu. ~omıte?ın afagıda- 4 _ Japonların teknisyen sıf a- ı ne göre !lon hadıseler ve bılhassa daır olan haberlerı _tekzıp etmı?· 
kı tar.tl~r d~~hn~.C:. Çınde sulhun tiyle Çin idarelerinde yer a 1r- .,. ' a- Habeşistan meselesi hakkında in- lerdir.. . . 
iadesını du,ünduğü haber alın- rına müsaade edilmesi. gilterenin son tarzı hareketi Moı- Aynı mahafıller Sovyetlerı Ha-
maktadır : * kovanın Milletler cemiyeti ve bü- beşistan istilaıının tanınması me-

l - Çinde Japonyaya ve Ja- , , • yük demo:·ı·:..s i!erin siyaseti hak- selesinde milletler cemiyetinde 
ponyada Çine ayni imtiyazları ve- Mısır kabınesı kmdaki inkisarını arttırmıttır. aza olan devletlerin hareket aer-
ren bir gümrük anlatmasının ak- Zannedildiğine göre Sovyet)er bestliği iktisap etmelerine dair ln-
C:li.. İstifa etti timdilik Milletler cemiyeti~in_me- giltere tarafı??an yapıla'?_ . t~klif 

2 - Japon parası olan yen ile saisine İ\ltİrak etmekten ıçtınap Moskovanın ıtıraz etmedıgını Pa-
.(;in parası olan Yuanın ayni kıy- Kahire 23 (ö.R) - Royter Ajans edecekler ve bu hareketleriyle Ce- rise bildirdikleri hakkında ln~iliz 

5 - Japon endüstrisinin Çin muhabirinin emin bir menbadan öğ- nevre müessesesinin mutavaatmı mat~uatında çıka~ haberlerı de 
arazisinde yerleşmesine müsait rendiğine göre başveki1 Mahmut pa- takyit etmiş olacaldardır. tekzıp eylemektedırler. 
hareket olunması. şa kabinesinin parlamento ekseriye-

6 - Çinlilerin Japonyada ve tini teşkil eden grupları daha iyi 
Japonların Çinde kayıtsız olarak temsil edebilecek bir hale getirilmesi 
yerleşmek hususunda tam bir ser- hakkında kendisi tarafından yapılan 
bestiye nail olmaları. teklifler üzerinde sarayla arasında 

c;ıkan ihtilaf neitcesinde istifa etmis
MELBURN, 23 ( ö.R) - Limaıı tir. 

Edva·r Biyango 
Fuar gazinosunda ha
raretli alkışlar toplu y.or 
Tango kralı Edvar Biyango ve arkadaş· 
ları büyük fedakarlıklarla İzmire geti
rilmiştir. Buna ragmen fiatler ucuzdur 

Her aktam saat 19 dan gece yarısına kadar enfes bir müzik, 
ne.eli dans havaları İzmirlilere zevk ve ne•e veriyor 

PAZAR günü saat 17 den 19 a 
kadar TEDANSAN 

lspan ya nas yonalistleri cepheyi 
yardıklarını iddia ediyorlar 

PARIS, 23 (ö.R) - İıpanyadalmağa matuf bir hareketin başlan
nasyonalistler yeniden iki taarruz gıcı idi. ilk hamlede asiler cüm· 
hareketi yapmı~lardır. Biri Terue- huriyet mevzilerinin sağ cenahına 
lin 'imalinde, diğeri Akdeniz sa· hakim olan Sero Gardo tepeaini 
hilindedir. Naayonaliat tebliğine zaptetmiflerse de cüınhuriyetçiler 
göre T eruel ile Akdeniz arasında mukabil taarruza geçerek bu mev
yaptıkları hareketler Frankistler kii geri almı,Iar asilere ağır zayi
hükümetçilerin cephesini yarını•- at verdirerek karıtık bir halde çe· 
lardır. Hücum inki~af etmektedir. kilmeğe mecbur etmiflerdir. Mu-

Akdeniz sahilinde ise nasyona- harebe devam etmektedir. Valam 
listler simal - cenup istikametinde yoluna hakim 150 metre irtifaın
ilerlediklerini ve Kastellondan 42 da bir muhkem mevkii tutmakta 
kilometre mesafede olduklarını olan cümhuriyetçiler arazinin hü· 
iddia etmektedirler. Bu hareket tün arızalarından istifade ede.!!.k 
San Mateo • Kastellon yolu isti- hasmı durdurmaktadırlar. Fran
kametinden yapılıyor. Nasyona· kjatJerin hedefi Albukaser köyü
listler bu yolu ıağlarına ve sahili dür. Burası 500 metre irtifamda 
sollarına alarak cümhuriyetçilerin bir mevki olup zaptedilmeıi has
teais etmis oldukları müdafaa mın Kutellon istikametinde hare
hattında hi~ yarık açmı,lardır. ketini inki,af ettirmesine imkan 

Cümhuriyetçiler bilakis sahil verebilir. 
boyunca naıyonaliıtlerin yaptık· 
ları taarruzu inldtaftan menettik- ROMA, 23 ( ö.R) - ispanya· 
lerini bildiriyorlar. San Mateonun daki balyan zayiat listesi netre-
çenubu tarkiainde asilerin girit' dilmittir ı : 77 zabit ve 463 asker 
tikleri hareket sahildeki itıal mın- ölmiit ve 318 :zabit ve 2274 asker 
talcaıını Kutellona Jradar uzat· yaralanmı9br. 16·te kayıp vardır. 

SAHiFE 3 
- •:9'. ... --==-

Kırşehirde yine bir kaç 
hafif zelzele oldu 

•• 
Olenlerin sayısında mübalağa var 

ANKARA, 23 (Hususi) - Kırfehir havaliıinde bugün yeni
den bir iki hafif zelzele kaydedilmittir. Nüfusça zayiat yoktur .. 
Maddi zararın mikdarı henüz belli değildir. Felaketzedeler, yı· 
kılan evJerinin etraflarmda dolatmakta ve enkaz arasmdan et
yalarını çıkarmağa uğratmaktadırlar. 

Ölenlerin mikdarı hakkında timdiye kadar verilen haberlerin 
mübalagalı olduğu anla,ılmaktadır. En son rakkamlara göre 
ölenlerin sayısı 160 ı geçmemektedir. 

An.karadan felaketzedelere bin iki yüz çadır daha gönderil· 
mittir. 

Balıkesirde •• 
gureş 

Tekirdağlı ile Kara Ali bugütı 
lstanbv · · · karşılaşıyorlar 

lST AN BUL, 23 (Telefon) - idman birliği tarafından Bahke
sirde tertip edilen güreş müsabakalarına 60 pehlivan iştirak et
mittir. Burada Manisalı Rifat pehlivanla Tekirdağlı Hüseyin kar
tılatmı!lardır. Tekirdağlı, Mani&alıya bir dakikada pes dedrit· 
mittir. Tekirdağlı bugün Balakesirden İatanbula hareket etmİftir. 
Yarın burada eski Türkiye haf pehlivanı Kara Ali ile karşılaıra
caktır. 

1800 Yedek subay 
Merasimle diplomalarını aldılar 

iSTANBUL. 23 (Telefonla) - Bugün orduya iltihak eden bin 
sekiz yüz yedek subaya merasimle diplomaları tevzi edildi. 

Bu münasebetle 1800 talebe, başta bando muzika olduğu hal· 
de Taksim abidesine çelenk koymuşlar ve genç subaylar tarafm~ 
dan hararetli nutuklar söylenmiş, Türk ordusunun yüksek kabi
liyeti bu nutuklarda tebarüz ettirilmittir. Abidenin hatıra def
terine mektebin birincisi (vatan uğruna kanımızı son damlasına 
kadar akıtmağa and içiyoruz.) cümlesini yazmıştır. 

Bunu müteakip büyük bir geçit resmi yapılmış ve halkın alkış
ları ile kartılanmışlardır. 

Ayni merasimle mektebe dönülmü,, diplomalar tevzi edildik
ten sonra yedek subaylar tayin edildikleri kıt'alarma iltihak et· 
mek üzere mektepten ayrılmıtlardır. . 

Merasimde başvekil ve Hariciye vekili de bulunmuşlardır. 

lstanbulda 23 Nisan bayramı 
lST ANBUL, 23 (A.A) - 23 nisan Milli hakimiyet ve Çocuk 

bayramı bugün istanbulda her sınıf halkın İftİrakiyle kutlulan
mıttır. Takıim ve Beyazit cümhuriyet meydanlarında ve Fatih 
parklarında talebenin i,tirakiyle merasim yapılma, ve abideye 
C. H. P., Halkevleri, Çocuk esirgeme kurumu ve diğer te,ekküller 
namına çelenkler konulmu.tur. Mekteplerde mü c;~mereler veril
mif, nutuklar iradolunmuştur. 

Milletler Cemiyeti güç bir 
vaziyette 

Paris, 23 (ö.R) - Milletler Cemiyeti genel sekreteri B. Ave· 
nol Parise gelerek bu sabah bay Bonnet ile görüsmÜflÜr. Negü
ıün Cenevreye bir delegasyon göndermeğe karar vermesi konsey 
azası olan Devletlerle sekreterliği karar verilmesi güç bir vazipn. 
te düı~ürmü~tür. Ayni meseleler hakkında bay Avenol salı g 
Londrada lord Halifaks ile de görüşecektir. 

L. Belişanın Ronıa seya-
hati ve ltalyan matbuatı 

ROMA, 23 ( ö.R) - İtalyan umumi efkarı lngiliz harbiye na· 
zırı sir Hore Belishanın Roma ziyaretine büyük bir alaka göster
mektedir. Bu sabah ikinci Grenadye alayının kışlasında sir Hore 
Belifa Italyan generallerinden Adielo ve harbiye müsteşarı Bar
bani tarafından kabul edil mis ve Roma Kolordu ve f ırk alarmın 
bir çok generalleri de merasimde hazır bulunmu~lardır. lngili2 
nazırı lngiliz ve ltalyan krallık mar,Iariyle karşılanmı~, Grenad· 
ye alayım teftif etmit ve sonra bu alay bir geçit yapmı,tır. Ala
yın spor tezahürlerinde bulunduktan sonra ıir Hore Belişa ala
yın müzeıini ziyaret etmi• ve şerefine verilen öğle yemeğinde bu. 
lunduktan sonra ıüvari talimlerinde bulunmuştur. öğleden sbn· 
rasat 16 da Venedik sarayında Düçe tarafından kabu] edilen in· 
gil:z harbiye nazırı zannedildiğine göre kendisine B. Cahmber
lain'in hususi bir mektubunu vermi,tir. Akşam lngiJiz sefaretha· 
nesinde büyük kabul resmiyle takip edilen bir ziyafet verilmistir. 

Fransız . hariciye nazırı 
Bir Belgrad gazetesine beyanat verdi 

PARIS, 23 (ö.R) - Hariciye nazırı bay Bonnet Belgradda çı· 
kan «Pravda» gazetesine fU beyanatta bulunmu11tur : 

«Stresa konferanaının reisi ııfatiyle orta Avrupa meıelelerini 
yakından tetkik etmek ve bu konferansa iştirak etmi• olan muh· 
telif memleketlerin zaruret ve emellerini takdir etmek fırsatını 
bulmuttur. Şimdi buna çok faydalı olacağına 'üphe etmediğim 
bu geçmit tecrübe dolayııiyle pe)c memnunum. Büyük meziyetle
rini takdir ettiilmiz Yugoalavyaya kartı Fransadaki derin doıt· 
luiu biliralnlz. Memleketlerimizi birlettiren bağları daha ziyade 
ııklqtırmak temennisindeyiz. Bu dileğimiz Fransanm Yug_o!lav-
7• hakkındaki samimt ve· ananevi llialerinden doğmaktadır.» 
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i R. L. Goldman Bu Adam N l'~ AFAK • &!J 

ov.:r.hurz7.7..L~7.xz.zzzz:L/.T.L:/J i Büyük bir casus- i a mure e ıs a ını taşıyan ır 
:111111111111•11 ........ 1 •111 1 .. 11: ~ luk romanından : 

Biiyük Zabıta Roınanı 
-2-

~ NAKLEDEN= ~ t ....... !.ı~!?.!.~~!.~r. ...... IJ lngiliz kadınının esrarengiz hayatı) 
: Nahide Orbay : '- _____________ , 
: : 30 Kolonel omuzlarını ıilktiı Pennvitz emniyet direktörUne 

·--mı:llZl!'!z.ırAP~C'!Sr.DRllEJl!!B~~~.ı:ı:ııı:;~~ : ••••••••••••••••••••••••••••••••• : - - d dönd1ı, 
Poliı #ıomiıeri Mtutnı ve poliı meselesine bir türlü aklım ermi· Sözünde bir acıhk vardı. - Sarih deliller olma an ya- u 

memuru Simpıon aece yaruından yordu. Diğer tüpheler hakkında - Kolonel ısrarımın sebepleri kalanmıfsa çok fena hareket et· - Bu adamın hakiki hüviyeti· 
0 b ı d. Fak mittir. Biraz daha sabırlı olmak ni teıbit etmek lhım. Bu kağıtla· 

ıonra doktor }aaonan evine aidi· ki.fi izahat vere i ir ım. at ve- var... I d l b ah ld w h · 0 b · ah f suretiy e ü9man arımızın ütün rın ı to o uruna fÜP o etmıyo-
yorlar. Doktor, hiç bir mç i,leme- receklerim sadece ir ız at_tan - Peki .•. ~öyleyiniz de dinliye- faaliyetlerini öirenehilirdik. rum. 
diği için bu ziyaretten hayrete dü- ibaret kalacaktı. Bun~ar, huı~~ıye· iyim. Kağıtları bulduk yıı.. Emniyet direktörii, poliılerle Sonra Metrdotele döndils 
fÜyor. Poli•le~ ~tuonu doktor Am· ti~i ispat edecek delıller degıller· I - E.~~!·· .~~~at tifr~ brotlirii· beraber kolonelin meaai oduına - Bu rakamların bir Martinıal 
berıonan katılı zannetmekte oe dı. ne el suruldugune kanımı.. eirdiler. F:rankl Pennvitzi ıclimlı- oyunu olduiunu·mu iddia ediyor· 
bunun için bUTaya gelmi, bulun- Kendi kendimi temin etmek İ•· ı - Kim .. Söyleyiniz.. yarak tahkikatının neticesini ba- ıunuz. 
maktadırlar. Fakat maluatlarını tedim. - Bilmiyorum. Fakat çok ted- her verdi. Bunlar gizil bir tifre kodunun 
birden ıöylemeden Jaıonu. ıorgu.. -Bir ~.aznun, diyordu1?·. Aley· . birli olmağa mecburuz. Bugün öğ- - Mon kolonel bu adamı cür- aynen kopyeıidir. 
ya fekiyorlca hinde kat ı kanaat el~e. edılın.cey~ leden ıonra size yakla~anforı ıor· mü me,hut halinde yakaladık, de- Bilmiyordum. 

in 
Harbiye nazırının 

Roma ziyareti 

* kadar masum ıayılabıhr. Delıllerı gudan geçirmeniz münasip ohır. d. I 1 1 B k t d 
Komiser ayağa kalktı. toplamak ve maznunun suçuna Emniyet direktörlü~üne Palas M.e- ı. fte de i i... - u ra am an sen yazma m LORD BELIŞA 
Masaya doğru yürüdü. hükmetmek iddia makamının va- trdotelinin nezaret altında tutul- Frank! mutfakta bulunan kağıt- mı? Paris 23 (ÖR) - Romadan bil· 

d 1 b .. l _ L • • d , . ları Pennvitz ve Henningsin göz. - Hayır kolonel... d. üd'... .. · 1 ·ıt v ... ItalY' 
Elini, açmak ister .gibi çaııtama zifesi ir. nsanı oy e zanırı. e- masım tenbih ettim. Emirberınıze l . .. .. F kl • ır ıgıne gore ngı ere "' 

uzatb. liller ve şüphelerle masum ik~n gelince... erlıkc:ınunke dkoydbu. kA.. l d . ranH dp~oteıto lettil ı b ak arasında iyi münaıcbetlerin ihdast1'" 
:1_ •1. hk 1 S b 1 b 'b. ı ar a at u agıt ara erın - ay ı tU ya an arı · ır .. d .1 • 1 t zah .. 1 devam et• Birden gözleri Ki~t ~te ı ıt· ma um etmez er.. onr~ enım 1 _ Maynl mi? O apta u gı .ı b. h l b k 1 ş·f kod B k!I." l . • d•W• anı en ge en e ur er 

d. k d fak b k d ır ayret e a har. ı re u· u ~gıt arı ıenın getir ırıın ta· kted• B l d b' • d lngru-
ti. . . . •i.m ıyc ~ ~r e!1 u • ır suçum ı ~eylere burun ııokmağa nıu te ır nun tamamen kopyeıi idi. ihanet kımlar araımda bulduk. hmeb. ır. un ar Ran ırı e lrncti:ı 

Eğıldı •• Bıraz evvel yırtarak se- bır mahkumıyetım, hır sabık~m l değildir. k 'K l b B. .fr kod k 1 ar ıye nazırının omaya ~e 
petc attıiım kiiıt parçalarından yok. Bu terefti mazim de benım -Belki .. fakat bazı ,eyler gör- a.çı ta. 0 onel maaası a,ına ıeç· .... - b ır J1 

.. ; l unu op~~ e~i • dir Sif Hoare Beli.aha yanında yAverl 
bir karını aldı. için kuvvetli bir müdafaa dayancı mu··1 olması da mümkündür. tı. B d. k .. . . b ik d gımek \1 etmı odı_nazSyad··· ıç ·' olduğu halde Maltadan hareket etti• 

::r , - ay ıre tor, sızı te r e e.. ter opye e e ım. a ece servıı ..,. k .. .1 d.. k saat 
B~nla~ı maıanın üstüne koydu, olnbilir. . . .. .. · . . ; :_ Hakkınız var.; Cağ~rtahm. rim, Cfedi. Şimdi bu adamın sorgu- yaptım. gı as erı tayyare ı e un a ~m 

birbırlerıne yaklitt rdı. Noksanla- • Bu şekı~~ekı duşu~ce~e~ım J>en! 1 Henn1ngı zile bastı. Emırber gö- sunu bizzat yapacağım. _ inkardan fayda yok Groner. 17 de Romaya varmı,tır. hU:, 
rını ıepetten tamamladı. bıraz teskm ve tesellı etti. Halbukı t•ündü. Kolone\ isticvaba baıladı. B b kA ... ti ld .., Elimizdeki kliıtluı çok zaman· Tayyare meydanında ltalyan 
Ani olarak beni bir korku alaı. bir l'Xlaznunun, masum olduğunu ı _ Maynl, bu akiaıiı villada -. den R ig: arın.ne 0 ·:t';1· danberi istimalden ıakit olmut bir kümetinin mÜmC8silleri taraEındall 

Komiser, yanma yaklaşan öteki bizzat bpat edinceye kadar ~a- 1 kötü birfeye tesadüf ettin mi? M •;r ur;ı. ld u _e oyu~u~d.aı ır tifre kodunun aynen' kopyeaidir kar1tılanan lngiliz harbiye nazırı I~ 
polis memuruna: ııun nazarında suçlu ıayılmadıg~n~ 1 _ Kötü birteY mi kolonet... ar ınga 0 ug~.nu. soy.~ ı. _ Bir arkadatım bana bir M~- gilterc sefarethanesine inmiş ve bu 

..._ !R.•nlar l'.ok mühim -yler ve terefli •. n. amu.slu. bir m. azi sa.hıbı - A. ksa. m sekizden beri villaya • - Batka ne ıoylıyehılır. t' l • d .. ·...t. • • abah Grenadye alayının kıslasınd-
F T ~ ~ • y- h 1 b t p •t H · . l · mga vermeyı va eumfti. s • · ul 

Siinpıon dedi. Bu yırtık kağıt par- olmanın 'up eu !r yazıyet e mı~- [kimler geldi? ennvı ~ . ennıngaı ıo una ve B üd f t -uf.. r· yapılan bir kabul resminde b un• 
.___..._ - b 1 k t t Franlkli aağına oturttu. Metrdo- . - um a aa arzı&"' unç ur. .1 t....~ 

çaları"ne bUiyor muıun •. ~Doktor nı.KllTTilramıyacagmı 0 zaman 1 
- , - Metrdotel Groner. ~ 0 .ne ·· t 1 1

. l . t d it d 'd· Şıfre kodunu bu aksam burada muştur. Bu ak~am lngı tere ~eııı 
Juoo ta.rafından imzalaamıt ve mıy~rd.~~· .. .. .. • Saat sekizde takımları getırdı. e po ıs erın ara.uu u a ın a 1 ı. kopye ettiniz. · tinde şerefine verilecek ziyafette ~IY 
dolitor Amberaon adına tanzim Bır umıde du,~uş.tu~. . B~~kı { - Yalnız mıydı?.. Sorgu batladı: H ı. 1 1 A .. d zır bulunacak ve buna ltalya har:ıcl-

.b 1 · V d ı · d kt A her on olmemıııı.tı Muc y ı d O · · te - Ad ı• nedır· ? - ayır KO one ·· fagı a ser· . da · · ,_ .ı00 ediJmit orç ıenet erı.. a e en o or m & y • •• .: ' - a nız ı... ıner ınmez 0 
- ın .. .: . viıten bat aldığım yoktu. Böylct ye nazın Kont Cıano ııtıra&. ~ 

muhtelif •enelere taksim edilmiş rim onu Eterle hayıltmı~ ve oldu lin arabas1 uzıı.klafh. - Pesaportum uzerınde ya:ıılı- b. b ü ·· k d d. cektir Pazar sabahı air Hoare Belıah• 
Vo. hep.lnı'n d. o mecmuu oldukça zannetmi.f olabil.irdi.Şu b.alde. do .. k-1 - Burada Metrdotelle kimıe dır ır rof ru opye e emez ım. . L d d " k ·çin 

hak k F. ı 1 k l 1 .. - Bir ikinci yalan daha .. Emir- Paris yolile on raya onme l 
ehemmiyetli bir woldin te•kil edi- tor kendmc gelınce ı atı ~oy- l konutmak istedi mi? ranıt pa ;aportu o one e goa- b . . . k •. . S h 1 kt 

~ T l be f ·· h 1 lh d y d. p . ki d'· l erım aızı ya2ar en gormüf... a· ava anaca ır. • 
,,.,0 r. er. ve n ena 'up e er a n a 1 _ Hayır .. Mutfakta çalı~tı. e- ter ı. ennvıtz mono unu uze • ti tf kt l k ld R 23 (Ö R) _ ltalyan gaZtt-
" b ı k k 1 d d t k k d a erce mu a a ya nız a ınız.. oma . d 

Simpson aanlri odada kendile- u unma tan urlu ur um. mekler· ıaıttı. Sofrayı hazırla ı. ere o u u: Maynlin avdetinde ıiz hili yazı· tcleri lnRiltere harbiye l'!.az~rt L~r l 
rinden batka kimse yokmut gibi Bu sırada Simpıon otomobi.li 1 - Mutfak dı~mda evde, büro- «Groner ... Auguıt... 20 Nisan yordunuz. Hoare Belishamn Romayı :z:ıyarehfl 
cevap verdi: durdurdu. Önümüzde başka hır da dolaştığını gördün mü? 1884 te Zürihte doğmu9tur. lıviçre _ Evet .. Doğru .. Zürihteki bir hararetle aelômlamıolardır. Lord Be-

- Bir ıebep arıyordunuz .• itte polis otomobili vardı. l - Hayır kolonel:·· . . tebaasındandır. Mesleği otelcilik- dostuma mektup yazıyordum. lisa 1935 senesinden beri RoroaY• 
ıebep .. Vakıl kasadaki paralara, Evin avlwunda da Jim Larkm Sorı.~u sırası Hennm~~e gelO:'Şb· l tir. Bu pasaport 1 Haziran 1915 - Nerede bu mektup? gelen ilk lngiliz nazındır. lngiliz kıv 
mücevherlere dokunulmamı9, bu· kırmı:z:ı otomobili duruyordu. - Metrdotel yemegı verınccltarihine kadar muteberdir.» -Giderken yırtarak ıokağa at· binesinin en nüfuzlu ve genç una!": 
nwıla beraber ben bu itin bir hır- Eğer Jim burada ise benim le- 1mutfakta ne yaptı? Kolonel batını ke.ldırarak sor- tım. }arından biridir. Ve dikkatini mkı)"• 
ıızhk makaadiyle yapıldığına fÜP- himde şehadet ederdi. Çünkü Am· 1 - Ta ~mlan opl:'dı ve .oturdu. du: Pennvitz suçluya dikkatle ba- değil, istikbale çevirmiştir. 
iıo etmittim. Mücrim, kasada para berıon ile aramızdaki derin ve bü- Bana: «Bır tarafa gıtmek ısteraen - Isviçreli misiniz? karak tunları söyledi ı Paris 23 (ö.R) - Ba~vekil Dala .. 
'değil, batka feyler arıyormuf.. yük samimiyet bağı~ı ~ biliyordu. ! git, dedi. Sana lüzum yok ... » - Pasa.p~rtu~. gö~t~riyor. . - itiraf et bakalım ••. Gece tif- dier yarın akımın Romadan dönecek 

Ben, bu ıözleri sanki rüyada Fakat ma!ltteessüf Jımm bu senet - Sonra... . - Hakıkı mıllıyctınız nedır? re kodunu dolaptan çalmağa ve olan lngiliz harbiye nazırı Sir Hore 
imitim gibi duyuy~r, d'nliyordum. i tıinden malume.tı yoktu. - .Sonra~ı bu ;.~~.ard .. efenclMm. - faaapor~ta. göıterilen.. kopyo etmeie muvaffak olduğunu Belisha ile RÖrüşecektir. Bu. görür 

Vaziyeti kavrar gibi olmuftum. Mastcrs ile Sinı?sonun arasın- Kendı. k~ndım.~ Ufunk um. b' a· - Bu?~ar ıhtayaca göre uydu- itiraf et... mede gelecek hafta Fransız ve in«" 
Doktor Amberıon öldürülmüt- cln eve so}<\11dum. ~dam ~1 bana. luzum yo mut ıraz •rulmu:t kagıtlar... -BiTMEDi- Iiz başvekil ve hariciye nazırları ara• 

t .. b. 1. d" gezerım dedım. d l k 1 1 ·L-ft•t 
u.B l b ti . . 1 ak Kapıda ıdr poH"!dme~uru dım- , - Ve &ıktm' değil mi? ROMAN-YAD. A-- - ınn a'-glödrüşü ece _ tl~leseke ~reBın~ .... ';. 

en , orç tene erımı a m dik duruyol' u. o e uır se ye M l b' ddütt bir şe&.i e temas eoı ece tır. u 11t 
için bu cinayeti ltlemif ol!11ak1a İt· vardı. l ayn d~~az tere en sonra nu}malarda Fransa tarafından te~f .. 
ham ediyorlardı. . 'k cevap ver ı. k . ·ı 1 1 . mı ~ 

K d
. i d h l .. d f Doktorun çalışma odası ıstı a· 1 _ Evet binbaşım .. Saat ona i ıstenı en mese e erın progra 

en ım er a mu a aa et- · b. ·· t K k l .... efecek haftanın ilk günlerinde içti: eki" w. r d metıne ır goz a bm. apısı apa 1 doğru çıktım... ... la 
m ıg1m azım ı. .. icli. _ Nereye gittin? B c f maa davet edilen Fransız nazır rı 

Fakat doktor Ambenonun ol· Komiser beni öne doiru itti. _ K l el ·affınızı dilerim.. om nen 1•0 beyanatı meclisi tarafından teshit edilecektir. 
dürüldüğünü bana söylememitler· Kapı açıldı. M wd 

0 ~~ d g·ıtt'ım • -=-
d. B b 1 ·· ·· ag aya nıa ar . 

ı. ~nu e~ on a?n. ıoz v~ fUJ>: Etikte Jimi gördüm. . _ Bu Magda da kim? B H k k l ıı 
helerınden hı11etmıttim. Hı11imı Arkasında da bir polıs vardı. _ 41 umarada oturan Hofrat etrafında bazı tefsı•rler U ref omp OS 
izhar edecek oluuam tüpheleri _ Ne var .. Ne oldu .. Ne oluyot" V n rinnfam dö aambrı. BASTARAFI ı iNCi SAHIFEDB 
bilabütün artacaktı. Jim? e~ eOnunla sok ~u kaldın? namına mühim bir ithamname h•• 

Yarabbi.. Ne yapmalıydım?.. diye sordum. . • _ Gece yarısına kadar.. 
8 

.. k ( . 1 zırlamıtlardır. Bu ithamname yij" 
.. Ma~tera! yırtık tenet pa~sa}arını Komiser müdahale ederek ılerı 1 _ Gece yarısına kadar oldu- ~ .~eş, M.H) - U?ı_:--e~sul g~~ lnasebetlcrin:ıiz~n. daha ziyade lnki- batı Kodreanunun veli'id dimağı•· 
ıtına ale bır. zarfa .Yı:r~eştırdL atıldı. ğundan emin misin? . . zetcs~ Romanyanın harıcı sıyasetı lşafı arzu edıldığı görülmelttedir. Bü- dan doğmu' olan gizli cemiyetle-

. - ~~ydı .. ~eyınınn .. Berabet" -Rica ederim doktor Jim Lark, 1 _ Belki on dakika :veya yırmı başlı~ı al~n.da neşrettiği bir ınaka~~-,yük Britanyanm sulh ve muvazene rin hepıine kartıdır. Bunlar da 
ııdeccgız .. dedı. . . dedi. Lütfen yandaki odaya geçi· dakika geçiyordu. de, . Harıcıye nazın B. Comnen ın arzularının $arld Avrupada kuyvct- «Arkanj Mi.el• t:Denıir muhafd-

Cevap vermeden, ıtıraz etme· niz. icap ederse sizi çağırırım. 1 _ Metrdotel yalnız mı kaldı? ye~lı ve ya~ncı matbuat '_llilmessil- li aksi seda uyandırmuı için bu )ar» ve «Her te~ memleket için• 
den ayağa kalktım.. Anla,ılan konusmamız istenil- _ Evet... 1:11?~ yapt!gı beyanat, harıci siyase- memlekette bu ~erait alhnda Mer- cemiyetleridir. Bu hareketin arka• 

Yatak odama ıeçtim.. miyordu. ' - Senin gaybubetinde hep yal- tı~ızın 8 ? anevi h~tl~r! d~sinde· kezi Avrupa vaziyetine dair alaka sında bizzat hükümdar bulunınak• 
Simpaon da pefimden ıeldi.Ge- Jim ıesini çıkarmadan yandaki nız mı idi? dır. ~u s~yase~. t~rı~ı. ınkıtafımız.ın ve tezahüratların çoğalması yalnız tadır. Bir çok defalar hüküınet 

yininceye kadar gözlerini üzerim· odaya' girdi. 1 - Bilmem kolonel... Döndü· ve c.~~afı vuıye.tımızın lüzu.m gö~- tabii değil hatta zaruridir. Bu nok- otoritesini tesirsiz bırakmak id .. 
den ayırmadı. M t r den tutarak Am- ı ğümde bir.eyler yazmakta oldu- ter~ıgı zaı:ure~le~J~ emperatıf netı- tai nazarın Almanya ve ltalya ile diasında bulunmUf olan bu t~· 
· Salonda Masterı bizi bekliyor· b u era edım kt 1 ğunu gördüm. Bir dostuna mektup c.esı ve mtlletımızın tam arzuıudur. hüsnü münaşebatın idameaine bir küllerin henüz tamamiyle hakku>-

eraonun o asına ao u. H . • . t• . . . "Ebedt . k·ı . . • w•ıd· ilk.. .. .. . du. Ark d . s· d yazıyorınu.... arıcı sıyase ımızın gayesı, manı tcş ı etmıyeceğıne ve Sovyet dan gelinm\f degı ır. once 
Çan~~ı aldı Te: . ka 

1 
ıahızadt~ 1rıren ımpson a - Ve saat birde gitti değil ~i? o~an ~udut~ımızın muhaf~ı: ~e~: ~u~y.a, Macaristan ve Bulgaristan dece .bir fara~iye halinde ola~ fC~ 

'- Gıdıyoruz .. dedı. P Y P -BiTMEDi- - Evet kolonel.. Artık bana ıh· çıvci~ dah~lınde su~hu~ t~mmıdır. ıle ıyı komşuluk münasebatının tak- timdı çok sanh olarak tezahur et * tiyaçları kalmadı. Kovada f&m· Bu sıyasetın garantılerı, yınnl sene- viyesine çah~ılacağına i~aret ettikten mektedir. Bu da on fUbatta kuru-
Kald!nm kcnaru:.ıda liciv~ bo- ............ ,. ........ =:J. ıpanralar var .• laterlerae verirsin, lik dipfoinatik faaliyet neticesinde sonra ezcümle ·,öyle diyor: lan kral diktatörlüğü~ün d.erııit 

yalı Buık marka bır otomobıl du- dedı. teeuüs eden vaziyetlerdir. Mühim "Herhangi bir devletin dahilt itle- muhafızlara kartı tertıp edıloaif 
ruyord~. Ha/keVİ köşesi .- Söyledikleri bundan ibaret sulh amili olan küçük itilaf ve Bal- rine ademi müdahale siyasetinin mü- olduğudur .. Bularm ceb\r. ve tld-

~omııerle ~en ~rkaya o~;duk. Jmı? . ,. . kan Antanb, Romen hükümetinin tekabilen tatbiki, ötdenberi beynel- det uıull~yle ıekre~erli~ıne k~t' 
· Sımpson dırekııyona geçtı. - Hayır .. Şunları ılave etmıt· istinat ettiği iki mühim teşekküldür. milel milnasebabn esasını tetkil et• koymak ıçln çatlaktız hır otont~ 
· - ~u~akk~ .~we.~i ya -~~?,ce:ıe 1 - 24/ 4/ 938 Pazar günü saat ti: cŞu ıenin M~~da~ ben t~nı~o- Polonya-Romen dostluğu ve ittifaki miştir. Maalesef bu esasın, nasyona- ye ihtiya~ var~ı •• Son üç.ay.~iıadı 

y& polıı cljrektorh.ıgune ıöturuyor- 17 de evimiz salonunda açılacak olan rum. Palaı otelınm hizmetçılcrın· .d m ve 1·nk· f tt .. 1 _,_b. F • list dinamizmlerin rok fazla old··r..u Rumen aıyaaetının geçırdıgı .. 
1. d d. d.. .. .. d Fak d b .. l A kd •1ık d. G·· 1 a e lfa e ırı ecCK r. ran y ....,.. hal . h d d b d Ar 1 ıye Ufunuyor um. at dördüncü r~İm sergisinin açılma tö- en ırıy e &f1 &yıı e ıyor. o- ·1 olan R d ti w t _ ve ideolojilerin şiddetle çarpagtıklan arı ıza e en e u ur.» 
ol:Qmj)'bidl BkihvuAd cabddesine ıap~ığı renine evimizin bütün üyeleri davet· z~knü açh ..• :ıt kBen de ded·i·mı·ki: cldKü- :~ie emniycto::t~m:i~:u, =~~i~ bir ıırada kat'iyetle teyit edilmesi -====--
zaman o tor m enonun evıne liair. çu ta ta uruıuna ıoy ıyece e- b. . t. t · k d lazımdı v l 
d w ·trw· . . 1 d . . bT ~ ır ısına no tası ır. r . ı ara anma 
o~u ~ı tııhi:k an a ım .. k .. 2 - Sosyal yardım kolumuz ta- rımı K_1!;?1·· K .. f Hariciye nazın mızın bcyanabn· Hariciye nuırımız tarafından ~u . .. ~ 
K azJ.ck ~· aten ::~ı .. tı. _ rafından t~kil edilen fakir kadınları H ~ 1

•• b .;.~···b d dan anlaııldığına göre emniyet it- prensiplerin kat't aurette teyidi, son . P~temalcıl8:' batınr tütüf ~ 
en .. ı 1 en ~miço Uf~.nm~ge lçalıştırma kolu menfaatine evimiz • en~ın,; d ~n . u sorgu an fU tifak ve dostluk rejimİerimiz ta~a- aylar zarfında Merkezi Avrupada leıinde? z.ahıdeb~e k ızı b a dall 

ke az so~k~ege trh. Yd k_1!1· ~- temsil kolu tarafından 25/4/938jnehce~ çı ;r k . b't 1 miylc muhafaza edilmektedir Yal- radikal bir surette tehaddüs eden va- Zehra ıımınde ır ızı b atın 1•· 
alt.ya ~u luw um atey ım eH~l':.azı· Pazartesi gÜnli akşamı Tırtıllar piye- k -d .~yhn ,da ıı saktı oŞ?ncd~l~ka nız Milletler Cemiyetinin bahft~...ıebi- ziyctler hakkında müsbet bir kina- tatla yaralamıtlar ve za ıtaca 

ye ın agır ıgmı ar ırırsa... a a ne . . . . 1 a ar fUP e en uza ır. ım ı ı ~ ed' •. kalanmışlardır. 
olduğunu bilmiyorum. 81 temsıl edılecektır. bütün fÜphelerim !U Metrdotelin leceği emniyet, harici siyasetimizin Y~~ı!!!r.!!!!!!!!!!!!~~~~!!!"'!!!!!!!!!_____ ~-l')fil~Df,),lll!!IMilll.'ll~I 

Evet .. Aktam doktor Amberao- 3 - İz.mire gelecek seyyahlara üzerinde toplanmıttır. bilançosundan silinmiştir. Hariciye A 1 ~G •• d 
na gitınittim. Onunla yalnız ve bat !antikiteleri g(ist~:rnek işi~de. te~cü-1 Tam bu sırada Maynl yine ıö· ncu:ırımı:-ın .~u. ~y~natında,. Mille~- ce e ~ UOztepe e 
bata kalmıttım. Doktorun zenci manlık etmek uzere evımız lısıın ıiindü: ler Cemıyetı ıçın ıstıkbalde hır faalı- l k 
UfaiıJorjbanakapıyıaçmi,tı.Fa- bilen gençlerimize bir kurs açmağa l - Kolonel, emniyet direktörü yetümidibeslenmekteolduğunubil- Satılık ev satı 1 ev 
kat giderken onu görmemiştim. karar vermiştir. Kurs on iki konfe-1Metrdotelle birlikte &!ağıda bek· direrek mezkOr cemiyet paktının Göztepede Tramvay caddesi 
Poliıler mendilimi bulmutlardı. ranstır. isteklilerin isimlerini yaz- liyorlar. sulh ideallerinin tahakkuku için Ro· ikinci Kordonda 189 numarılll üzerinde çok havadar ve bütün 
Mendilimin Etere batırılmıt oldu· dırmak üzere her giin saat 1 S den - Buraya gelsinler.. men teşriki mesaisinin geniş surette gayet aailam ve konforlu bir ev 1 konforu haiz 831. numarah e., 
iunu iddia ediyorlardı. Kağıt ıe- 18 e kadar evimize müracaatleri. Henninas haykırdı: ibzal edileceğini bildirmektedir. acele satılıktır. Taliplerin görmek tıhktır. tatiyenler (Yeni Aıır) 
petimde yırttıiım aenetleri ele ge· 4 - 25 4 938 Pazartesi KÜnij - Emniyet direktörü ve Metr· Harici ıiyuetimiz hillmda bir üzere İçindekilen, pazarlık lçm matbaasına •eya eve müracaat 
çirmitler~i. Bunlarm yekunu do- saat 17 de Spor ve Müze komitde:-

1 
dotel ... Bravo.. Artık yakalamıt- kaç zamandanberi .Yapılagelen beya- de batmulıarririmiz Hakkı Ocak· ! izahat alabilirler. 

hz bin doları geciyordu. Mendil rinin haftalık toplantılar; vardır. lar bile... natta, Büyük Britanva ile olan ihü- oiluna müracaatlert. 
~ . ' . . .. . . . . 
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!KAR~, 21 - (ULU~) Arka-ı~.a~ olan .?ir manzar~dır .. ~ayat ve j nın geldi~ini anlatmaya çalışıyorlar
daşı.nızın felaket sahasına gı,den mu- olum, mucadele halınde ıdı. Azgın 1 dı. Buna ısyan etti. Yavrusunu ken-

1habiri B. Cemal Kutay müşahede)e- tabiat, insan ve insan eseri olarak ne di kucağında, köyden bir kilometre 
:rini şöyle bildiriyor=. ı var ne yoksa hepsini tahrib ediyor- kadar uzaklıktaki mezarlığa götürdü 

Akpınar, 300 evlı ve 1200 ze ya- du. ve, mezarı eliyle kazarak gömdü. 
kın nüfuslu, Kırşehrin Kö ker nahi-ı "'Sarsıntı biraz hafiflediği ve aya- ikinci defa onu, baharın bu ölüm 
)'esine bağlı, bol ağaçlı, güzel, şirin, ğa kalktığım zaman gördüğüm man- dekoruyle alay etmek ister gibi renk 
zengin, bir köydür. . . jzaraya inanamadım. On dakika evel, renk açtırdığı rneyva çiçeklerinden 

insan burada mnzı sıgasını kulla- •erli yerinde olan köy bir yıkıntl ye- toplarken gördüm. Anne kalbi .. 
nırken ne kadar acı duyuyor ... Cün- rine dönmüştü. Toprak altından gü- B1R ŞEYLER ARAYAN GENÇ 
lcü Akpınar, biz gittiğimizden 48 sa- rültüler gelmekte ve yer sallanmak-
et evvel ayakta idi. Biz onu, haraplı- ta devam ediyordu. Tarlada, sürüle- Bu babanın hikayesi bizi de ağla
~ı an1atan bir yığın halinde bulduk; rinin başında ve diğer işlerinde olan tacaktı: Mua1lim, m~htar ve diğer 
Taş üstünde taş kalmamıştı. erkekler evlerine doğru koşuyorlar- köylülerle beraber harabeler arasın-

Köye yaklaşırken ilk gözümüze dı. Herkes, facianın büyüklüğünü da dolaşıyorduk. Bir yıkı içinde aslan 
gelen mezarlığa toplanmış olan köy- <ınlamıştı. yapıh bir genç gördük. Eline ne ge-
)ülcr: .. c:>l~u .. B~ze.!o~. göster~~ Ka~ai- "Fakat muhakkak dışarıdan yar-içerse, direk, taş, toprak; hepsini bir 
ga)ı Olulerını gomuyorlar ! dedı. dım lazımdı. Gözüme, meydanda tarafa atıyor, bir şeyler arıyordu. Bi-· 

ilk olarak kucağındaki dört l5eş ya- kendini kaybetmiş bir halde sağa so- zi görünce, sabit ve durgun bir bakış
fındaki bir yavruya yarım ekmeği la koşan başı boş bir at ilişti. Hemen la öğretmene baktı: 
yediren bir ihtiyarla konuştuk. Ev- ona atladım ve Sofular köyüne doğ- "- Bulamadım, dedi. Toprak ol
Jad ve torun ac.ısiyle yanan bir baba ru koşturmaya başladım. Vilayet duP;unu bilsem ve ümidimi kessem. 
ve dede ıstırabının göz ya ı halinde merkezine telefonla muhabere cdi- Ama ölmedi, sen gördün değil mi}., 
rıkışı kadar hazin bir şey düşünebilir lebilecek en yakın köy bu idi. Öğretmen cevap vermedi. Oradan 
misiniz} Dün, gelininin kızının ve iki Hemen vilayeti buldum, karşıma biraz uzaklaşınca bizi ağlatacak olan 
torunundan birisinin ölüsünü, baba çıkan j;:mdarma kumandanına faci- hikayeyi dinledim: Bu yiğit yapılı 
yadigarı yuvasının enkazı içinden ayı anlnttım. Derhal üç doktor geldi. delikanlı, genç karısını geçen sene 
bulup çıkaran ihtiyar köylün~n.:w~- 2.6 ağır yara~ıyı ot?m~~ill.erl~ Kırşeh-ıkaybetmişti. Bir tek evladı vardı. 
:yaz sakalında toplanarak, ku,.ugun rıne naklettıler. Şımdı ıkıncı kamyo- ·Onu, kendinden bile sakınıyordu. 
altın saçlarına damlayan yaşlar, bize, nu bekliyoruz. O da geldikten sonra Zelzele olduğu gün şehirde bulunu-
yedi yüze yakın ev YJkan ve iki yi.ız ağır yaralımız kalmıyacak.,, yordu. Çocuğu bir dıvar dibinde ka-
elliden fazla vatandaşımızın hayatı- NEDEN YALNIZ KADIN VE larak ölmüş ve gömülmü~tü. Bunu 
na mal olan facianın bir tarihi ~ibi ÇOCUK kendisine birden haber vermemis-
ı::eldi. lerdi. Ona çocuğunu diğer babalar 

ENKAZ ALTINDAN ÇIKARI- Muallim, ölüsü meydana çıkarı- gibi aramasını söylemişlerdi. Gece~ 
LAN öLOLER lan 52 kurbanın neden yalnız kadın denberi durmadan onu anyordu. 

ve çocuk olduRunu şöyle anlattı: Muhtar, «Zavallı aklını kaçıracak!» 
· Akpınar, zelzele faciasının bütün "- Vakit öğleyi geçmişti. O sa- diyordu. 

tezahürlerinin kül halinde toplandı- atte bütün erkekler islerinin basında öLOMDEN KURTULANLAR 
ğı köydür. Tabiat mukadderatının idiler. Evde olanlar kadm1ar ve ço-
kendi varlığına karşı, nası) bu kadar cuklardı. Bütün evler, gördüğünüz iki kardeş ve bir kardeş çocu~u
merhametsiz ve zalim olabileceğini bu 200 den fazla ev bir dakika içinde nun sahibi oldukları biribirine biti
insan bir türlü kabul etn~ck istemi- yıkıldı. Hiç kimse kıpırdamaya bile i şik üç evde 14 kişi oturuyordu. Bun
yor. . . • . . vakit bulamadı. Çıkardığımız ölüleri lardan üç evin sahibi olan üç erkek 

.Dar vfldımn ıçındekı, ~vler tama- arasında cidden hazin manzaralılar lhariç geri kalanlar hepsi ölmüşlerdi . 
'mılcyı~ılmı?t~r. Bur~sı, b!re?.k:Z~~-·çoktu: Bir anne, memf'de olan yav-,Hepsi ayni odada idiler, Ve tesadüf 
iım halınde ıdı.Her bır evm çokuntu- rusunu emzirirken, duvarın altında onları bir araya toplamıştı. 
eil üzerinde yan bellerine kadar top- kalmıştı. Onu, yavrusiyle beraber Bunlar, Akpınarın büyük facia
rağm içine dalmış eşyalarının ve yi- yanyana toprağın altından çıkardık. sının küçük sahneleridir. Böyle ha
yeceklerinin bakiyelerini arıyan köy- Bu <ırada, Akpınarlıların iki tali- zin tesadüflerin yanında mesudlanna 
lülcr vardı. Köyün muallimi Bay ini söylemeliyiz: Evvela zelzele ~iin- ~da rastladık. Bir eve komşuluğa gi
Rafet Türköz bize hu aramanın sa- düz olmuştur. Eğer gece olsaydı iden üç kadın ve iki çocuğun, ev !la
bahleyin daha başka şeyler üzerinde 1200 kiisur nüfustan bir tekinin kur- hipleri ile beraber oturdukları oda
olduğunu söyledi: tulması bile hemen hemen imkansız- o şekilde göçmüştü ki, bütün odada 

"- Sabahleyin yıkıntı arasından dı. ikincisi de zelzele saatinde mev- bulunanlar, bir biiyük direğin tama
ölülerini çıkardı~ar . ._ O~lar daha ta- cudu 63 olan mekteb talebesinin miyle inmesine mani olduğu çahnın 
mamiyle bitmedı. Şımdıye kadar 52 bahçede bulunması idi. Bu bulunuş bir tarafına sıkı~arak ölümden kur
ölü gömdük. Fakat daha ne olduğu onların hepsinin hayatını kurtardı. tulmu~lardı. 
bilinmiyenler var. ki tabii bunlar da 23 Niscı.nı şimdi <laha çok seviyorum. * 
hu enkazın altındadır. Fakat nere- Bütün talebem de, kendilerinin ikin-
de}. Yakın köylerden yardımcılar ci defa dünyaya gelişleri olan bu mil- Bize Sofular jandarma karakolun
geldi. Onlar olmas~ydı ölülerimizi li bayram gününü jübile olarak kut- da teftişten yeni gelen jandarma ne-
bile gömemiyecektık •... ,, layacaldardır. feri Abdullal1, zelzelenin civar-

Dün Akpınnrın elli i~i ölüsü, ha- Mektebin halini göriiyorsunuz: daki tesirlerini anlattı: 
zin olduğu kadar basit hır dekor için- Çatı olduğu gibi çöktü. Eğer biz için-
He gömüldü. ölüler mezarlığa bir de olsaydık 63 yavrumla beraber, EN ÇOK öLO AKPINARDADIR 
kağnı arabasiyle taşındılar. Mezar- bugün hiç birimizi hayatta bulamıya- ··- En çok ölü, Akpınarda var, 
lığın yam başında beş altı kazanın cakbnız.,, dedi. Yalnız giderken lsahoca)ıya uğ-
içinde sıcak su vardı. Orada hemen Muallimle beraber köyü dolaşıyo- rayınız. Orada toprak yanlmış ve 
yıkanıyor ve gömülüy?,rdu. Kefen- ruz. Bir köylü kadın ağlayarak kar- aıcak su fışkırıyor.,, dedi. 
lcrden çoğu dı:ı yakın koylerden Rel- şımızn çıktı : "- Ben o gün Gülsü- Dün sabah, Sofulardan bir kam
mişti. mü bana yardım etsin diye evde alı- yon dolusu ağır yaralı Kırşehir has-
BAŞ ÖGRETMEN ANLATIYOR koymuştum. Mektebe göndermemiş- tahanesine kaldmlmıı. Bize üç dok

tim. Eğer evladım mektebe gitseydi torun zelzele olduğu dakikadan iti-
Elli iki ölünün içinde bir tek erkek kurtulacaktı, Evi temizlerken dıvar ha.ren köyleri dolaşmakta olduğunu 

yoktu. Hepsi kadrn ve çocuktu. Zel- üstüne yıkıldı, öldü.,, diyordu. söylediler. Sofulardaki bütün erkek
zele, cinsi ve hain zelzele, en çok mü- Zavallı anne.. ömrünün sonuna ler, zelzeleden evleri hemen hemen 
dafaasız olanları, gaflet halinde. ya- kadar kızını evde bırakan tesadüf- tamamen yıkılan diğer köylerin yar
kalamıştı. Baş öğretmen B. Rıfat, ten vicdan azabı çekecek .. Elimizden dımına koşuşmuşlar. Kadınlar da ek-
faciayı şöyle anlattı : geldiği kadar onu teselli ettik. mck hazırlayorlarmış. Çünkü bazı 

··- Zelzele, tam saat on üçü çey- KARiSi VE DöRT ÇOCUGU ! köylerde halk yiyeceklerini bile kur-
rek geçe oldu. Çünkü biz, on üç bu- taramamış. 
çukta derse gireriz. O gün Nisan ha- Akpınarda bir Rıza efendi vardır. Sofularla Kırşehir arasında zelze-

+ssı __ 

"~ 
· Bir baba yorganlar altında yatan ölülerini bekliyor .. 

~ 

Felaketin leci bir ıahneıi : Köyde ıağlam du11ar hemen lıalmamlf gibidir. Her taraf y'ıkıh, her 
taral viran .. Belki bu viranenin altında cesP.tler yatı.var .. 

Uzakta koyunlar atlıyor .. Bir tara/ta kadınlar ve ~cc..:klar, u yo ı.;anl rdan birinin altında ebedi 
uykularına yatan annelerinin, çocuklarının 11e en rok ıevdiklerinin bafları ucunda allOfıyorlar 

~ 

Zelzele ıaha3rndan leci bir ıahne, ab!a .. ının ~ırtınila bir yavracabz ~ ... . Pu dan lıiingür hüngÜT ağlıyor 

Akpınar köyünde taf laf üstünde lıalmaml§tır. Yerlar yarılmış, içinden sular lışkırmı,tır .... 
Belki bu enkaz altında bir kaç ıevgili daha vardır 

zırlıkları yapmak üzere çocukları, Köyünde çok sevilen bu çalışkan lenin ilk şiddetli sarsıntısında bozu
ders saatfoden on beş dakika evvel köylünün 13 çocuğu varmış.. ZeJ- lan telefon hattı, tamir edilmi,, Kır
mektebin bahçesine toplamıştım. zele Riza efendinin nesini almış bi- şehire giden hastaları ve oradan bek
Kendilerine, proğram hazırlıklarını liyor musunuz} Karısını ve dört ço- lenen yardım heyelerini sormak için 
anlatmaya hazırlandığım sırada, ani cuğunu birden. .. Kırşchri arndık. Biz karakol hinasın
bir gürültü oldu. Gök gürültüsüne Biz Riza efendiyi anlattıklarından da iken hafif bir sarsıntı daha oldu 
benzer, fakat daha boğuk ve yerin büsbütün başka; çökmüş, posalaş- ve duvarlardan yeniden kireç par
altından gelen bir gürültü .. Ve sonra mış, erimiş bir halde bulduk. Gözle- çalan düştü. ğu kanaatiyle döndük. Köylü, hükü-ı fl J Hayvan sürüleri, yaylımada olduk· 
hiç birimizi ayakta bırakmıyan o rinin feri kaçmıştı. BeUi ki göz yaşı Köyün meydanında bir göç man: metin aefkat ve alakasına o kadar Otuz evli olan laahocalıda evlerin tları için onlar da bir zarar görmemio-
müthiş saUanma oldu. Hepimiz yere guddeleri artık kurumuştu. zarası var. Eşyalar, oraya ve bazı inanmıa ve alışmıştır ki yıkılan köy- hemen hepsini yıkılmış bulduk. Bu-ılerdi. Köylü burada da meydanlarda 
yuvarlandık. Çocukları derhal yere Bu annenin hikayesi de acıklıdır: yerlerde çadırlar kurulmuş. Kırşe- lerinin yerine daha güzelini yapma- rada, jandarma Abdullahın bize hah- ve yüksek tepelerde çadırlar kurmue
yüzü koyun yatmalannı ve yerlerin- Dört yaşında kadar olan çocuğunun hirden telefonla Kızı)ayın yardım larının nihayet kısa bir zaman mese- ıettiği sıcak su, bir müddet bir insan lardı. Bize buradan nereye gidecegİ· 
den kalkmamalarını haykırdım. Sar- ölüsünü, yıkılan kapının altından çı- kamyonlarının yiyecek, içecek, sd- leal olduğunu söyliyorlar. Bu inanış beli kalınlığında aktıktan sonra, ikin- 'mizi sordular. 
ııntı bir dakika kadar ve fasılalı ola- karmıştı. Yavrusunun vücudu tanın- yecek ve ilaç yüklü olarak yola çık- onlarda kendi kendilerine güvenme ci bir aanııntı ilo yok olmuştu. Bir ı •- Akpınar&> dedik. 
rak iki defa, fakat ayni şiddetle de- mıyacak bir hale gelmişti. Onu bağ- tıR-ı haberi köylüleri çok aevlndirdi. hlNlni yerlcıtirmiıtir. kayanın dibinde olan hadisenin eseri ihtiyar muhtarın gözlerinde, derin 
vam etti. Birbiri arkasından çatırdı- rınn basarken gözyaşı dökerken bul- Dlin, başanba~ gezdiiimiz zelzelo Evvelki g\ln çöken evlerinin yi- olarak genio daire teklinde toprakl' bir İçacıaının parıltılarını gördük: 
lar yıkılmalar, fcryadlar, iniltiler du- duk. Etrafındakiler onu teselli edi- mınta'kuından bUtUn toetaUrlerln ve kİnhaı üzerine yenisinin temelini ka- çöküntüaU aördük. «-Akpınar mı, dedi. Orada elli· 

_1_uyordum. Bu hol. asla an1atı1amıya- ,·orlar ve ·cocuğun gömülme ııraaı- aalaıın :yalnız can k.Qıbmda~ ·oldu- .an· lt6y)UyU bİ2 dün gördük. lİahocabde da inean kuıhı yoktu. den fazla ö)U var I> . · • 



SAYFA : ö 

Kadın güzelliği 
dikkatle dartılıyor · 

Hangi a 
Bir vakıtlar kadınlara yalnız umu
mi görünütleri, cazibeleri ve se
vimliliklerine yardım eden manevi 
faziletleriyle luymet biçilirdi. Fa
lan kadm güzeldir. demek ıçın 
böyle umumi bir bakıt kafi idi. 
Bugünün in oları ıüze\lik bah
sinde çok insafıız olmutlardır. 
Güzellik te diğer kıymetli cevher
ler gibi ölçülüyor. dartılıyor. 

Arbk fU kadm güzeldir sözü ulu 
orta sarfedilemez olmuttur. Zira 
bu söze inanmak için herkes onun 
güzellik vasfmı sarahatle bilmek 
istiyor. 

Şimdi böyle ıöyfeniyor : 
- Ne güzel kadm ... Kalçaları· 

mn muhiti 90 santimetre olduğu 
halde 50 'kiloyu geçmiyor. 

Glizellik kanununa göre burnu
nuz modaya uygun olabilme i için 
bet santimetreyi geçmiyecektir. 
Çehrenin uzunluiu da takriben 
20 ıantlmetre olacaktır. Ense lru
laldann ucundan köprücük kemi
ğine kadar ölçlllmek üzere 16 san
timetre olacaktır. Omuzlann gc-o 
nitllil 40 santim, belin kalmlağı 
azami 62 ıantim olacaklar. K lça.. 
lar 93 ıantimetreyf g~emelidir. 
B calclara gelince uzunluğu 108-
110 santimetre olmahdır. 

BiLiR MiSiNiZ Ki?. 
Bilir misiniz ki Holivutta bir 

stüdyoya Girlı ol rak kabul edil
mek için sütunlarca rakamlarla 
dolu bir künyeye sahip olmak la
zımdır. 

Cidden çok garip bir asırda ya. 
şıyoruz. Kim bilir belki yakın bir 
zamanda her blrimizin neır,ttiği
miz «ps1chique • ruhi» mevceler 
ölçülecektir. Belki fU vey bu ka· 
dımn neden o kadar kuvvetli bir 
cazibeye malik olduğu da anlatı· 
lacakt&r. 
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N: Umumi Harpte askeri bir hastanede 

bakıcı idi. Yaralı askerlerin ıstıraplarını 
pansımanlarla olduğu kadar şarkıları, güzel ve •• ··ıçü yo 

? 
bir rı:adın yüzünün f rdmı, daha 
doğru ta.birle rctütünü yapmamıt
sa geyinm- sini i!anô.I etmemit bir 
kadın gibidir. B zı kadınlar yüz
lerina bit· z pudra koymakla tuva
letlerini tamam( dıldarını zanne
derler. V ekseriya kemli çehrele
rinin ren ine hiç uy~un düşmiyen 
bir pudra kullamrlar. 

EN MUt·UM COZELLIK 
UNSURU 

En mühim bir güzellik unıuru 
da evimliliktir. Birço?t sevimli 
k::ıdmlar kendi dikkatsizlikleriyle 
bunu bozarlar. Kadın derbed~rli· 
ğe vurur a güzelliğini yapan ahen
gi, elastikiyeti, sevimliliği kaybe· 
her. Olduğundruı faz( yaşlı görü
nür. 

Nil-..eyd ftma kani olmahdır ki 
bir k dm en müşkül vazife i eii· 
zel olmaktır. 

MERLE OBERON NE DiYOR? 
Yıldızlardan Merle Oberon fUU· 

ları söylüyor : 
a Fikrimce güzellik sağlıktır .• 

Sıhh tt olmak ıçm ıyı ye

ile de • 
sesı 

dindiriyordu 

mek, iyi dinlenmek ve havala Bilmem peri masallarını dinle
yerlcrde YAfAmak l"zımdır. Kali· mekten hoşlanır mısmı) Bu ~ün size 
forniy da olduğum zaman it siz bir peri masalı anlatacaRım : 
dakikalarımı yüzmek, güneş han· Bir ni!lan sabahı, Akdeniz Bahille
Y?IU a.~~~c:, e.vlan~ı:kla ge:Çİt"İr- rinin çamlarla örtülü güzel köyünde 
dım. Butun bunlar ı, bhamı a rttm- orta halli bir ailenin kızı doğdu. Co-
y.or. ÇŞeo~ ~:yva 

1
ve/a f! ;e~zc hye· cuğa Alis ismini verdiler. Küçük AJi.. « Fransa Amerikaya La Fayeti v~ genç kız vardır. O da hulyalarında 

Jım. ~.1 'J;' er e~ aza w~ş· sin annesi ve babası musikiye çok Lifi Ponsu gönderdi. Onun için Fran- yaşayan sevimli prensi bekliyordu. 
nm~ld; b ıra uMnü~r :~~anı Yldag }l· meraklıydılar. Akşam yemeğinden savı çok severiz.~ Nih vet günün birinde aradığını bul-

br, cı ı ozar. m ;cun o u gu hah L 1 d L'l' P A 'k da d'I d B d V k d . 1 
k d f l "t • . 

5
.. .. sonra a Keman ça ar, anne e se- ı ı on men a taaavvur e 1 - u . u a am ne erter a ar ~uze -

a ar aza su ıçerım. ut enerJı- · 1 fak cd rd' B -'-' d · k k d h rd . d' d R k d · F k t • tt t • . . . sıy ere at c ı. u saKın yuva a mıyece a ar meş u ur. Bır çok ı, ne e omeo a ar gençtı. a a 
Hı a:.;nr, en~mdrengmı la; [.• çafman havalar alelade musiki par- timendifer biletlerinde. Nevyork genç kıZll emniyet verivordu. Bu 

er. tam_?_ .~a a.? .~vve "lkç~ • çaları değildi. Ayda yahut Truver ça- r mvay biletlerinde reami vardır. Kolombi \'Orke tr fi An<lre Kos· 
remı yı maK ıçın yuzume ı on- 1 t..: d ç k . . · b Bü Ü 'k l k 1 • L' · ı __ .J• 

b • J .. l f ınlr ı . ocu nınnı yerme u par- t n çı u ata pa et era ılı Ponsun te antCL.Ut. , 
ce ır z crem surer, saç arımı ır- 1 d" leci' 8 . b. ü •. • . l Se ·ı· l 
çalarım. ~an ın ı. ıraz hy yunce o: reamıne sarı mıştır. . . ... ~gı ıler birbirlerini 1935 vı ı 

C"ld" t old .. d yunlarmı bu makamlarla beateledı Hatta 1932 de Birleşik Amerika ıkıncı l<l\nun ayında radyoda verdik· 
ı ım m ugun an esmer . . . .. . . . . · 

bir pudra kufl .. n--'-ta y • v beş yaşındayken hır gün kendı hukümetlerınden Menland hüküme- le.rı kon erde tanıdılar. Evvela arala-
"" llUlK yam. a k d' · b · • ' · d Ad d d na darım ruj lcoymıyorum. yal- en ıne pıyanonun aşına geçtı, ve h ıçersın e amıtovn ~ehri ahalisi rın a samimi bir dostluk kurul tJ, 

mz dudaklanmm rujuna itina ede- an~esinden dinlediği hir havayı Lil- hükümete müracaat ederek şehirle- Sonra Lill Pons tivatrodan ainemavtt 
YILDIZLARIN TAVSiYELERi rim. Süvarelerde gözlerimin mak- sivı çalmaya başladı . O vakit babuı rinin isminin değiştirilmesinl ve U- geçmiye karar verdi. Holivutta çalır 
Marlen Dietrlch diyor kh yajma itina ederim. Zira altmda karar verdi : lipons konulmaaını istediler. Hükil- mak Uzere hir mukavele imzalacJı. 
a:lster ıinema veya alelide bir gözlerin maky jla olmasına ihti- « Bu kızın musikiye çok istidadı met bu teklifi ktlbul etmekte hiç bir Hollvuta gitmek üzere Nevvorktan 

fani olsun güzel olmak kadmların yaç vardır. Gözler ltadmm en kuv- var, piyano öğretelim,,. mahzur ~örmedi. Şehrin ve içersin- tayyare ile yrılarken Kostelantezclo 
yalnız imtiyazı değildir. Aynı -za- vetli güzellik tuıudur. Her sabah Bir sene sonra Afis mektebe bat- den geçen ırmağm ismi değiştirildi. tayyare meyd nındaydı. YıldlZı uğur· 
manda vazifeleridir. KendUerlne, O tte : Holiüutta b •etıe anga- gözlerin banyo una. itina etmek ladı. Okuyup. yazmayı öğren~r oğ- Lili Pons büyük ~öhretine raRmen larken: 
ailelerine ve doıtlarına kartı 'Tazl- je edilmiı olan danıö: Toni No- lazımdır. renm~ defterme kargactk bur~acılc sevgiden, aşktan uzak yaşadı. Ken- - Sizi görmek için her vakit Ho-
feleri... uuka .. Bu dansözün uücucla 1938 S çlar aynca bir itinaya muh- y!rzısıy~e yaz?ığı cümle ou oldu: diaini bir çok sevenler oldu. Fakat o, livuda geleceğimi 

Kabul etm~liylm ki hazan giizel güzellik luınunlarına uygun imiı. taçbrlar. Ben ıabah aktam saçla- , «?.a'.~a v?~se~lerde ... • bunlann hepsine la~ayd kaldı.Yıldız- Dedi. 
olmak kolay ıt değildir. Altta : Yıldız Viki Lezterin çolı nmı kuvvetle fırçalarım. Saç kök- Kuçuk Alıs e ılk defa arkadaslart lar arasmd11 aşka lakayd kalan tek Orkestra efi söı;ünü tuttu Birkııc 

Tahsil ha yatanda Jels verecek manalı pow... lerinde kan de~eramnı faaliyete ı.!ili ismini verdiler. Bu iaim Alial yıldıl: olr ıak şöhretini kazandı. hafta sonra Holivuda tan•ar~yle git· 
kadar. çirkin g&ilnen kızlar tanı".. sevketmek, ı~ç.ları parlak, yum~- unut.turdu. . " . . Bunun se~bini soranlara kısaca: ti. Lili tayyare meydanında onu bek· 
d.~m kı b~nlar~n blr.~n güzel g~ görün~bi!eceğini tetlcik ebnelidir. fdc. yapmak ıçm bu suretle hare- Cıhan harbı ~şladıgı va.lut Lıli - San~h aolca tercih ederimi ce- liyordu. O vakit şef kalbini yaka" 
runmelerıne ku:nao ıhbmal vernu• «Makıyaıı y pm ma ne lüzum var keta muvafık bulmakta.,.ım. ~cuk. ~yılacak blr ya,~ydı O va~ vahanı venyordu. sırrı vıldıza söylemeğe ceaaret ede-
yordu. Fakat alelade bazı kadın- ne yapsam nafile .. » özü bir kadm Gecede aekiz ıaat uyurum. Uy- klt . evmı bıraktı. Akdemz kıyıların- Fakat A!1k hulyast olmıyan hangi - SONU 7 iNCi SAHiFEDE -
~~ı~an~~~~~~~~~y·~~ ~~ ~M:b~~~m~dik~ .~~~~WrM~~~M~~ta~~-~~~~~~~~~~~~----~-------~ 
~~t!eri1!i tafılacak ~c:recede de- <!Hiç makiyaj yapmıyorum. Koca- Şuna kaniim ki insan güzelliğine lucı yazıldı . . ':aralı, haıta a.akerlerin 
gışhrebılecek b zı fıztk tartlara mm hotuna gitmiyor.» aözü de ne !<adar dikkat ederse etsin uy- ıztaraplanm ılaçlarla, panemanlarla 
malik olduklarını gördüm. a çmadır. kusuzluğun tahribahnı izale ede:. olduğu kadar şarkılarla da uyutmaya 

fi r lmdın nasıl üzel ve sevimli G yet eyi, gayet tık geyinmit mez.,. çalıştı. 
• · .... • • •

11
••••••••••••••••••••••••••••••••

11
•••• • ••• • •• •••a•1

•••••• •••
3
••••••••••••••••• 11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Harbden sonra, Al aada ufak bir 

.. 
~ 

Ol!~!a Havil~and ... Çok güı:el bir artist Jeğil mi .. Onda hem bir ;oaık stıfiyeti, hem bir genç kız 
tzcelıg~. hem ~ı.r ~enç kadın cazibeıi uar .• Böyle birbirinden oyrc iiç haıleti bir arada toplamalı ko-
ay degıl •. Olıuıa ıffe ba güçlüğü yerıen tabiqt uergiıine sahip mürte•na eiiullerdenJir, 

muzikholde ilk şarkılarım söylemo-
ğe ba~ladı. Llli Pona, Franaada, sevi .. 
len fakat §Öhren kazanamıyan bir 
şantöz olarak kaldı. 

Lilinin g{tnün birinde aklmaAme
riko.ya gi~ek geldi. KIİftaeye sor
madan, 1 lSA'ronrn en btr ır?Ün va
pura bindi. ~evyorka gittt. 

19.30 yılt Nitanında l..iMH~ntırlka· 
da bulu'nuyorclu. 

Nevyorkta bir kaç ay küçük bir 
milzikholde çah§tı. Sonra Nevyor
kun meşhur metropoliten operasina 
müracaat etti. O vakit operanm or
kestra ,§eli meşhur Tulliyo Serafinl 
idi. Meşhur tenor Cigli d6 burada ça
lı§ıyordu. Bu bilylik şöl\retler Liliyl 
dinledil2r· Pek beYendiler . .3 kAnunu 
eani 1931 de LiHPJn ilk t~msll >ılP.. 
'Rası kirarlaotuıldi ve kii1'ılk' liöntU.
ratl lm~l:.dı. 

Bir a~e l dalnAA L.lll Pona ~ 
liur ol~. Di~l~f.!C\ler. li»:r.!. ~ n" na,... 
ran bu yeni ~fzi a1k'io~ iJt
rinci ~rd~Djttl~I vakit ~ ~J~ 
Nevyorku d i. bllt<ln ~e~t;;ı 
teshir" etmlotl. 

Bu yliZden L il Pons Mana~ 
Arjantine ~~r l>ütll~J\:nı riki kl
tasmı dol.aştı, h~r ~ttt~i yüda .. ayni 
samimiyetle kar ılandı. Ayn! allÖ,.. 
lan topladL Hattl bir Amerikan ga
zeteai bu kız hakkinda ~u .cümleyi 
yazdıı 

Baet!kKar Reoll.cl ••••• Reoii pli bacakların teknik ve utetik cH1zi
yetlerini tetkik ediyor •• 



Doktor Arasın Mısırı Japonyanın Çinde 
mağliip olması 

• 
• 

zı re ti e 
ürk - r 

v 

g Avı upanın sulhuna hizmet eder mi? 

Ya Zan Japonya buna muktedir midir?, 
........... ••••••••• A •- b k l :: : '"eri a ımda.n ebet. Nazari 
5 • • • : olarak Japonya her sınıftan 400 
: Pıyer Domınık E bin ıc,,,, 1ani milyonlarca kitin 
: : seferber edebilir. Fakat bu m·ı1 ......................................... .. 
• Çin~ harp Japonyanın aley- yonlan t~iz etm~, ıili.lılamak, 

hıne blr cereyan alıyor. Şüphesiz beslemek laı:ınıchr ki, mal mesele 
ki, San Nehir timalinde Pekinin burada meydana çıkar. 

Soı>yetler f>irliiinU. yeni Aıthta 6iiyük elçi.i B. TrenliyJ diiıt si. fethi nlsbeten kolay olmuftur. Di- Japonyanın V"&ziyeti Yahimdir .. 
bııh ehprufe f.tıat6aldan pehrimize rebrtif .,~ AMara .gannda ier taraftan Ma'ri Nehir vadiain- Japonya ıulh zamamnda bile, or .. 
Sooyef l>iiyiilı elçiliği erW..ı torolma111t k«rfdtmntlfftl'. Re-.imiz de, Şanghay diifmtit ve tiddetli duıunu büyük deYletler hizasında 

yeni Wi)'iilr rllçiyi A11hra garuttla ;gÖdm,ot"... bir muharebeden ıonra Nankln tutmak için pek büyült güçlükler 
-=~----~----=~---~~----------· alınmıfb. Fakat bütün bunlar bir çekiyordu. Halbuki o ~aman yal .. 

Brezı·ıyada Nazı· tazyı·kı· teY delildi. Aııl mesele it bun- nız 400 bin lhtilik bir ordu "vardı. 
dan ıonra batlamıtb. Bugünse ayni Japonya 't> zaman .. 

, Eneli. 9imaldeld Japon mevzi- kinin iki Yefa üç mitli kuvveti 
~~, PARIS, 23 (ö.R} -Rio de Ja- tere ve Almanya ol&bit........._u lerini MOftl'Ollstandan Ye Kansu- harp halinde ~ulundurmak, yani 

neirodan gelen haberi« Brezilya- plmaktad ·r ~ anla- dan ıelecek hücumlara kU'fl mu- ıulh zamanınldnden bet alh misli 
~ yı d La çok Alman malt almaia Japon 

1 
b• _, )(.; bafa-. etmek lbımdır. Sonra da fazla para sarfetmek mecburiye. ya u aeno 11.1aca •• nnn.u- M -1 ~L· .il • ..:ı~LI J .,,: d d' 

_ · mecbut- etmek iç.in Japılan bir Al- ... n • "";-- • an naaır ~aerın~ &pot\ mev· "n e ır. 
Doklrw Aras, Mwr haıiciJ!e nazırının verdiği ziyalefle man tazyikini röstermekteclh-. !; eeç_~ senblncden yilzde 30 daha zılerid nl Mavı ve Sar! n~irler ara- ~',I rayret uzun zaman devam 

:............ • .. -........ Göriıldüğü gibi bütün bunlar ıta· l934 ıeneainde Almanya Bre- 1~ ya~ı. • ton aoban olaca. aın a yerl.,,mit ~ınlılere vece- ettınlemez. Bir taraftan h yat ba
E yazan: A ndı-e K lo ; yet tabii h ilerden ooşka bir eey de- zilyadan orta Te uzun vadeli te- i l ~bıldırmlttır. Bunun Mbebl de flUp~n Uerlıyen Çın ordularına halıla,ır, İf ücretleri İnerken, bir 
: : ğildir. Bu neviden d[plomatik anla~ diye fartİyle mübayaat için bir ıun'ı pamuk ~d.ilıtriafnin Japo~ h:f' korumak icap eder. Bunun taraftan da halle kitleleri arasın· 
: l Tı .b d Nı : mnhrd . 'her şey bu hususta amil mUkaYele yaparak dii«' memle- yada kazandı.gı ttlld'9-fttr. Bu •U- a e ettl~l mana tudm: ki Jap~n da ho,nutsuzluk artmaktadır. 
i a rı ün e as. ; olan zihniyete ve hunlan saran poli- kellere kartı bir üıtünlik elde et- retle iki milyon balyalık rekolte- ~ne~l~ en.d ~ kılometrelık Şimdiden polisin müdahalesini 
: yon gazetesinde ; tik hadiselere tabidir. Bu itibarla. bu mitti. Halbuki •on samanlarda ıfyle Brezilya tehlikeli bir vazl- b~ sa ~ d:ı~İ e afbetmek mec- icap ettiren hareketler ~örülmüf" 
t ..................................... J hususları t dkik etmek faydasız ol- Brezilya!a ~n ~deli tedi1atla yettecUr. Bu pamuklann aahlma. A.!'i"Ç'· . r e;-8 l .. tür. Şül!heaiz ki bunlar devam 

mıvacaktır. lokomotif, tımendıfer mahemeıi ma11 Brezilyada clddi l>lr buhran: il 1 ktlm - k•l ayet - dort edecektir. Japon halin, bugün 
Türk'}•e dıt bakam B R .. r · A Tiirkiye bakımmçlan bu anlaşm ve makina satmak için uğratmak .. çıkarabilir. AlmanJa bundan iıtl- CF JOll 

0
; 'll) mesahaya Çindeki harbin kendi lehlerine in• 

bir kaç ~ünden beri Mıs.ırd~dt:. T :: vvelıi. Kemalist po(ittk~nın. yeni bir ta v:..c muka~iUnd~ =zilyaClan f~de ederek Brezilyaya yeni tek'.. ~a:ü;: nüfu:umal~e :.~: ~!taf etmedi~i!'i, Çinin her gün 
bir sene evvel 1917 nisanmda Ank - aafha8ımn inkişafma delalet eder. !dü Brlm~ga talap •anmakta lıflerde hulınımut Ye Alman ID&Iİ nu dotGnelim itte Ja)>ön hafi araz dalıa sılahlandığmı, ~apon .. 
rada parafe edilmi~ olan dosluk Siy i inkıraz '>enelerinden sonra. ı er. eZ1 yanın Jetli pamUk ile ödenmek Üftl"e BnSllilya p&• bir &umcelc ~na da .!'~r Ti~ y~nın - acel~ ıulh yapmadıgı tak. 
ve birleşme muahedesinin mu ad \Türkiye daha kesif diplomatik faa- rekolteal ç~ boldur ye bunun da muldarıadu mUhlm bir lnemuü bet, Çin T«tldt~ 1:1M_f . r dırde - harbı kaybedebileceğini 
dak uretleri, 11 Nisan günü ~11iyetc doğ~ teveccüh etmektedir. en ehemmı1etli abeılanrun ineli- &atın e.lmaia talip çdanifbr. tan Te Mançurl harlç olmak °":e: bilmektedir. Fakat zafer ... den emin 
edilmişti. j ltalya, [ngıltere ve Alm nya ile mü- l . . • a11( Çin, Ruıya hariç olmak üzere ~una .~adar beklem~ge muktec 

Bu mühim dip\omntik mukave\e- nasebetleri d ha sıklaşmakta. veya spanya ıçın IA rtıstler arasında hemen Avrupa lnt'aıı kadar bil- t•r !:ıcıb.barla. da ta~ızlerde .bu~ 
nin imzası iki memleket arasında, hiç olmaz d h kuvvetle tezahür l d J b • k • yüklUr ve nüfusu da hemen ıene un ıstemıyen bır K~ommg• 
1914-!918 harbt esnasında almmı etmektedir. on raaa ır ongre Rekorlar kımde AnupanıDld kadardır. tang k&rfllında acele .bı~ ıulha 

· · • ş T- k' d ı d ı " · karar vermek kolay deiıldır. 
olan muhalıf vazıyetten neşet eden . . ur ıye eve~ a aman.' Kendıle- fopfand! Sivri aktlli Amerikalılardan hl l Bir kaç iüz bin ldtlllk. hattl iı- J 
uzun bir :ihtilafa nihayet vermekte- rını uzun zaman ıç reoq~anazasyonun daha gar' bl l tatf tik .. r tenenl1: bir milyon kitilik bir or- .~ponya mukadderahmn en 
dir. Hatı.r1ardadır ki Türkiye büyük geniş işlerine verdikten sonra, birkaç . Londra 23 (ö.R) - Krallı~İo gayet uz ıp çal 8 I~ yapmıı ~8 dunun Llzbondan Rigaya ve traJık anını yatamaktadır. 
harbe girer girmez onu ve vasali olan yıldanheri memleketlerini. birinci de- her tarafından gelen 1000 del~enin liste me~n ı~a l tlan sonra, r Breıt'den btanbu1a kadar bütün lngiltere, Amerika. Rusya b&. 
Mısıra bağ!ıyan son rabıtalar da ke- recede diplomatik sisteme dahil et- İştirakile ispanyadaki vaziyetin ted- Ameri~~·:ı~e ~ ~ r. ti I a.. Avrupa kıt'a11nı fethe kalkıttıimı diseleri? aldığı cereyandan sevin· 
silmişti. lngiltere t4 ilk kanun 1914 mişlerdir. Balkan anlaşmasl ve ~rk kikl konn-resine iştirak etmiştir. B. ıt• 1 

" 
1 

ne ceere g tuanur edlnl•. Oıtelik bu koca m~ktıedırler. Uzak Şark ordusu 
te hamiliğini ilan etti; 19 ilk kanun- paktı. Bu anla~malar sulhç~ nüf~u CitJ;ert Murray lspanyaC:la karİtmaz- ·Bütün dün aCI fazla taklld kıt'a ahallılnln a11rlardan beri bir mükemmel ı.ö"!~n Sovyet ordu-
da Hidiv ikinci Abbb.s indirilerek küçük antant devletlerinden orta lık siyaıetin( takbih" etmiı ve efyast edilen yildlı: l, a G en fordd blrllk tefkU ettiifnl Te bir çeyrek ~unuf, 1905 ın ıntakamım almak 
Hidiv lsmailin oğlu Hüseyin yerin~ A yanm Röbeiiine kadar .ıötünnek- ealrlertnln h'ayatlarini korumak için YüzU en ~nzet"t> ıra: · ıdi;'~- ee,. aaırClan beri de mllllJet tuuruyle ıçibekltattb-İ· iıti~ade'e kalkıtm~ .. 
getirilm~i. Harbin nihayetinde bil .. tedir~ lngillz: hükümednln faaUyetinl tak- ki Kuganin kariai Be~ c~:hldlr. ltlenmekte olduiunu da hatırla- 'ı' • , eJne ı ır. uank'l a•a kuk••~t· 

. M l . 'd . k" t. ed • . v·,,_ et t i t , t• • . yuım ennın aponyanı ı ere ço üı" 
hassa tabiiyet. müUtiyet ırejimi ve s • 1• ır a Rttgt e ın ışal" eccg( 1 

""' mea 8 ent!'•t ır. En faaL. para Uir.anan Crita ~ -- Malıı• uı old "' J ·-L· (--1 • 
hal k k 1 - • • b ( Kon~ L l"f ' rt_ · __ ı l ı · uar- -•kk&k ki Japonlar .. ...a. da- 1.un ugunu, apon ruır ~nnııt 

ire hususunda bir çok ihtilaflar mey- mu ' ow.n yem munase e~ er K•QUe muna 1 1..t.ocra ~rt 1 oo. h ._. ~ Vl d' t kta ek• ..zı k"l 
dana çık.mtşb bu türle politikasmm bir başka ef- reisi B. ArChibald Senclair·İn bir tel- En uzun aaçlitir Orotf Lamur a ._.. '-~dlr. net~~ alacaklarını a :~f od ntd', . ._

1

1z T""z 
1 0

1met .. 
. h t k·t ed Ş d M d t'n'afa k tu B d L'L·. l • Umu,JOrıar ı Dana ilk maiUabl re m a e e o UK arı unutu ma .. 

BÖylece imdiki yerle~m anla~- mı eş t er. u n a tstr a ":" 0 unmue r. un a U;Jeta En fazla heyecan uyan<llran; RO.. ,..ıerc1 p~ b • malıdır. Halbuki Ja n ta arele.. 
ması, her şeyden evvel, müşkül ve yapılm kta olan g'" rüşmelcr, türki- lıde~ BB .. Eden ~e Blum ta~afından bert Taylor. kini ka~ttlktenŞana aç:e r:cn- ri Sovyet topraklar:-:da ~arruz 
ı:ı®zurlu bir vaziyetin tasviyesi te- v nin ~~- l ümaıı ~lemi içinde muha· ~enk ~:Ien ~kılde .har kaı:_ıemazlak En fazla mektup alanı &.srlf Şekln lktidan luıyb:d°:eiin'r .::. edecek hedef bulamayacaklardır •• 
lakki olunabilir; bu anlaşma Mıstrm fuza cthgı uzun ukuttnn sonra, ye- sıyasetını tas.vıp etmış oldugunu f~- empl. • mıfh. O zaman diktatörün • i Rusların Vldivoıtokta kırk kadu 
diğer bazı devletlerle imzaladığı an-ıniden isl"m v ~ rp memleketlerile ka~l B. Çe~berlaln ~arafmdan tatbık En fazla erkek tlpl sayılanı Klark huimları iktidarı ellerine aı:::k. denizaltı gemisine ıahip oldukla~ 
laşmaları andmr. l!tkaı:l f olm • ba [ dı~ma delil- edı en karısmazlık_ eıyasetlnln sadece Cebl. lar ve Japon1a Ue anlataralC Man· rı da unutulmamalıdır. Bu kuv. 

Lö Tan ~etesi, geçen s~e bu dir. Fra.nsa. ve Ruı~·ayı lıpanya cümhurl- En iyi Rlylnen: Key Franslı. ~urlyl iç MongoHıtanı belki de vetler Japon ordusunun Japon1a 
anla ma haklctnda etı-afh bir tahlil Türkiye tcl-rılr bir Akden[z devleti vetı.ne ~rdımdan menetmek mak~- En kUçUk ayaklı: Merl Magfr. Sina İctangı ona terkedecelder ve ile rabıtaaını keıebilir. 
neşretmisti; bunun en esasi& tarafla- h line ~elmi ti.r. yeniden mü lüman dtnı taltıp ve buna ~~kabll ken'- En lnce hellislr Vendi Barl '( 50 tlmalt Çlnde Japonyanın mutlak Japonya baylece, mağlubiyet-
rım aşağıya alıyoruz: ve R rp "leminde nüfuz sahibi olmak m~zlık }eahh~dle.rl hila~na olarak santim) ekonomik nüluzunu kabul ede- ten başka JOlu olmıyan bir mace-

cllci devletin tab lan. iki taraftn volund dır: t te türkiyenin ıon eenc- (~yanın ve Al"!_'a_nyanı'.' fspa?!.0~ En uzun boylu kadin art:lıtr (leyi celderdl. raya girmit ıtiriin~edir. Al· 
yalmz kendi tebaalanna hasredilen le-rdeki inki..: fmın en mOhlm vak.ası ~İdl~lnekyardımtnı . kabul et~gın~ Patrikı '( 1755 eantlm) Bu mUkemmel bir it olacaktır •. manJa •e ltalya Japonyanın .m(lf. 
iıler müıteana olmak üzere ticaret, budur. l ınne tedir. Bu da blr e.~m:v~tt En t12un l:>oylu erlcM-: artlıt! Geri Japonya bir hamlede kendine 11 tefiki oldUkları için bu neticenin 
endüstri ve diğer işlerle ittigal ede- fki memleket a~ amda teati edilen ru~ l~tl~al ~leeel o!up ln~ltZ mıl- Kuperı ( 190, eantlm) ~ mll.JOR 80 bin kilometre meaaha .. daha tamil bir mahiyeti Tarda.r. 
bilcceldenlir. tici memlelcetin tebaala· dostluk nipnel7ri karşısında tabii et n n aem rulye l>ailılıi;i ve«falr En ~r ~nlta LulZ. 11ncla 320 lll 350 milyon nUfutlu Çinde Japonyamn akamete ui-
n mülklc;r satın almak ve bunlan sat- ol rak hatı~a hır ıual Relmektedir: Play• an~nealyle bir t~d tetkll En ttkilpnu ~ranl Dee. ' bir IBmfltıe elde etmlt olacak, bu ramuı - Habetiatanda ltalyanla• 
malc hakkına malik olacaklardır. Mısır Asv paktına girecek midi.r) etmektedır. En nn«ln kadın artlttf Men Pfk.. turetle dOnyanm en mut.nana nn uirachkları mütJdlllt ve Tuna· 

cTebaalrk haklundaki anla~maya Asya p ktt (vev şark paktt) ta· • ford. deYletl haline ıelecektl. da Alman emelleri gibi~ Franaa, 
~elince,; ilk kanun 1914 den evvel birile Reçen eene Iran. Türkive-lrak Tı · 'l En zengin erkete artfttt Şarlo. Can· KaJ - Şek llrtidarı muba .. lnıiltere Ye Amerikanın daYaıma 
Mısırda yaşayan veya babalan Tür- ve Afgani tan arasında akdedilmi, a )')'aTeCl er En zengin evi olanı Harold Luld. faza ettiği takdirde, Japonya Po- büyük hiametlerde bulunabilir. 
lciyede yahut türkiyeye tabi arazide olan anlaşma kas~ililmektedir. Bu Yıldızlarla ecJleniyor En orlfinal kiz: Katerln Heı>6run. kin ve Nanklnde mahallt bükü- Amerika en büyük rakibinin kuv· 
doğmuş ol nlar. eğer Mmr tebaasın- diplomatik vesika, bu devletler(bil- En ıpor ki'zı Cincer Rocer. metler kurmayı dUtllnüyordu •• •etlerini Cinin bitmez tükenmez-
Clan ad edilmitlerse, i tedikleri tak- hassa lr nla lr k) nrnsmdaki son bir Tayyarecilerin yıldızlarla e-Ylen En orijinal erkek! Cek Old. Bunlaran biri Çinin me,nı hUkil· liii içinde 7avat yava, erittiğini 
dircle tekrar türle tabiiyyetine döne- takım ihtil"'flarm tesvivesinden son- meıinde her halde fAfılacak bir En gUı!el bacaklı artut: Marlen meti haline ıelecek ve Çan - Ka1 memnuni1etle eörmekte Ye Pui· 
bileceklerdir. f'. kat M1Strda doğmuf- r yapılmışbr. Fakat bilhassa aaldır- şey olmasa gerek. Çünkü, hava- Oitrth. şek bir ui mahiyetine ıirecekti. flkte emniyetleri artmaktadır. Sin· 
lar, yahut d:ı babalan burad doğ- mazlık mu heci i şeklinde yapılmış larda ~ıelen bu İnsanlarm «Y•~: En güzel takma kirpikli arti ·: Yi- Bu projelerin. tahıddcuk~ .. ~~n ıapu~a İy~ce !erlefmİf olan lngil. 
mu a tercih h kkm malik olmıy _ olan anlaşm dört devletin müşterek dızlara» atık olmalar.t kadar tabu ne Marlen Ditrih. Çan· Kay - Şekın amana duturul- terenm Hındııtan, Avtıatutya veo 
calClardır. bir dlş politika takip etmek hu usun- bir fey olamaz. Sinema artistleri- • mesi. llzu~dı, halbuki dütürüle- ya Hong - Kong için fazla korku· 

«Silk kanun 1914 den sonra Mı- daki e.rzulannt teyid etmekte ve hu nin havailikleri de göz önünde tu- Sanya Heni tehdit medı. lngıltere Çine yardım ebni- su yoktur. Japonyanın mağlubiye-
1 · olan Osmanlı tehaalan itibari çok şümul kazanmaktadır tuluraa tayyarecilere yıldızlar en d •td. yecek tanılırlcen Honr • Konı yo- ti, lnıilterenin uzak Şarkta •azl· 

T:k g~e~~i edileceklerdir. Fakat Bizzat B. Rü tü Arcl3, T hran: ziya: muvafık et ıayılııbilirler. . e r r . luyle ona ıilah • ve ceph~e ver- Jetini .kuv~etl~n~irmelde, Anu· 
M b.. t' "şlerse M ret' d . I . 1..... k rd Son zamanlarda büyük :rekorlar Amerıkadan gelen bır habere mele deYam etb. So.yetlenn atıl padakı vazı7etım de kuvvetlendir-

11· dır 
1
ta 11ı'e me ~eçmı ' a-

1 
.... 1 es~atsıneka, yetnnı )lrd~gı « 8.f eş- kıran iki tayyareci de birer artiıt- göre, güzel yıldız Sonya Heni bir kalacağı aanıhrlcen, bu devletken· mit olacaktır. Diier taraftan Lon· 

tur ı ır ar :. ıgı muş er va nt'.!\ ıye tan et- I . . • . hd' el b l d" f 1 • • · d R • • · ........................ .................. m · t' e evlenıyor. Bunlardan hırı Dık te . ıt m ttu u a mıftar. ı men aat erını anladı, Çın ko- ra ve oma bır anlatma arıfesın.. 

Perl
• masalları gı· bı• 1

5 
ır. l d l b 

1
... Meril, diğeri de Hari Riçmandır Sonya Heniyi öldüreceğini söy- münistlerine Çan. Kay. Şekle bir- de bulunduklarından, Almanya .. 

on z mnn ar a ın n aZl ma u- b d .k. I ı· d o d K • · · l 1 • ı • M 1' d' l •k · • • · 
t M d b ık . b .. k ve un an ı ı seue evve, Atlas ıyen a am, ırre emgam asmın- etme erma emrettJ, onıo astan mn ıp omatı vazıyetı gıt gıde 

ma ısırm ı u «rnuştere k b b ek d 24 d b" • B s· K. 1 l ç· d k"'t··ı kt d' .. F 

b• h t v ta .
1 

"h k d _. ih . r . o yanu unu era er geçer , bü- e, Y şan a ır gençbr. u \le ın ı ng yo uy e ıne yar ım- o u etme e ır, eıer ra.nsa da 
1 f 3 Ya ata na»k 1 tı 8 e ec-e~ı . .tıma ~nı yülc: bir rekor kırını tardır. adam Mis Heniye bir mektup gön- larda bulundu. kuvvetli bulunsa ve ltalya Ue au-

BAŞT ARAF ı 6 1 CI SAHiFEDE or yn ovukyb~rdehu. Ha~ıse~ml azlm Dik Merilin evlen'mek üzere ol- dermiş, bizim par mızla bin lira Oin ordusu böylece ciddi bir latıa bu büıbütlin kötülefirdi. 

1 
'ld' \" ld b , . 

1 
, sMnamıivacak S ır • emm~yett 0 urdu. duğu artist, Holivut semasmda ye- kadar bir para istemit ve (Ver- mukavemet gösterecek hale gel- Japonyanın Çinde mailup ol· 

>ı ı. ı ız u suaıe soz e cev P 'er- ısır, ra uudı Ar bı tanın Ma- k d. • "l .. b'll) d · · o·· -L • ·ı t A d lh · · 
d

. F k 'lk d fa ( k k d" · . E d '" ' . .. ' ııi parlıyan bir yıldız Ving Tobi- mezsen en ım o mu9 ı eme- mıtbr. ıger tarıutan 1ıvı çete er ması vrupa a ıu un tesısı için 
me ı . a at ı e o ara en mı ver ı r un ve Y ement baglıyan A- d ' H · R' d h b' .. • tın t J ·1 • · ·ı · d f d l b. i ·ı l kt h k k" • k 

1 
.. d "rd"" K .... .. k k ır. an ıçman a meı ur ır gı unu amıt ır. apon mevzı erının gera eran e ay a ı ır mı o aca ır. 

(~ ~ 1 akşı ro unf' ~ gok u. 1u~ucu ~P P . htm girmek niyetinde oldu- varyete kumpanyuına mensup Bu tehdit kartı1tnda zavallı kız zaptedilmit Çin tehirlerinde taciz * 
e ım or estr şe ınm uvvet erı ara- gunu ız r etm 'şt' 1-'e ı'k' 'stem d · · .. uh b l • k d J B k • • • • • 1 ır. · ı r. 1 81 e nsöz Hazel Rıçmond ile evle- ne yapacagım ıqırmıt, evveli, m are e erı yapma ta ır. a- H Ü: 
sma bıraktı. ~~ttk_ ıkt sevgılt mşan- mensup .olan .. ıra~ üzerınd:n: garp niyor. hayduttan korkarak parayı ver- ponlar demiryolu hattından veya ugun maç 
lanmış s~yılabıltrdı. . devleti n de turkıvey ellennt uzat- meii diltünmü9tür. Fakat, sırrım Mavi nehir ıahillerinden bir kaç --o-

.. B.~ gunden o~~a .. her cumartesı makta.dırlar. ve müalümanlan birleştiren canh açtığı bir arkadatı kendisine : kilometre mesafede kendilerini Al k S L 
~~nu eıkek, sevgılısme kavuşmak ~ısı~m şark paktma girmesi şüp- hu.sasiyet karfısmda eski husumet- -Aptallık etme, demittir, bin emniyette hissetmiyorlar. Yalnız sanca • ORarya 
ıçın tayv reyle Nevyorktan kalkıyor, hesız kı şarkın politik birliğine doğ- Ier çözülüyor. Yarm, belki, sıkı bir lira verilir mi hiç! Polise müraca- ltalan her Japon katledilmekte, karşılaşıyor 
Holivuda geliyor. Pazara aevgilisivle ru kat'i bir adım olacaktır. şekilde İttifak edecek olan Mmr ve at et. her sevkiyat kafilesi ancak lruv-
beraber geçiriyor. Fakat henüz ev- Mısırd müslüman ve Arap olan türkiye , müstakil ve Avrupa nüfu- Sonya Heni polise müracaat vetli kıt'n!arın himayesinde sevke> Manisa şampiyonu Sakarya kulü· 
lenmediler. her şeye k r ı canlt bir incizap h"'- zundan kurtulma~a çaltşan on kadar ediyor ve bu gibi haydut mesele- dilebilmektedir,. Mavi ve Sarı ne- bünün teklifini kabul Men Alsancak 

Simdi Lili Pon çalıştığı filim çir- kim karakterini teşkil eden antivaf- devletin ba$ma Reçeceklerdir. Atfe- lerinde pek nadir bir muvaffakı- birler arasındaki mıntaka Japon- takımımız bu ıtÜn saat 17 de en kuv
ketinden üç aylık bir İzin aldı. Fran- dits birliğin iktidara gelmiş olması, dilecek ehemmiyeti hiç de fazla ol- yet olarak, Amerikan polisi, ar- ların elinde değildir. Henüz ha- vetli oeklile Manisa şampiyonunun 
saya, öz yurduna dönüyor. Sev~ili- Mısır hükümetini, diğer rk devlet- mıyacak bir vaba karfıımdayız, B. tlıtl tehdit eden adamı bulup kiki Japon mağlubiyetinden bah· karşıema çık.acakttr. 
İyle F rans d evlenecektir. (erile birleşmeRe dah kuvvetle sev- Rüştü Arasm Kahireyi ziyareti, ve meydana çıkarıyor, tevkif ediyor. ıedilmek mevıinuiz olta bile, ıon Haber aldığumza göre, Sakarya 
Yazımızı bir peri masalt gibi con- ketmekten geri kalmıyacaktır. kral F rukun tasavvur edilen Anka- Şimdi mahkemeye ıevkolunacak •. uğradıkları darbeler vahimdir, Alsancağa karşı iyi bir netice almak 

lar erdi muradına:. cümlesiyle bitire- Böylece, senelerden sonra, ş rk ra ziyareti, belki de, yakın şark poli- Sonya Heni kendiılnl pek kor- uiradıkte.rı kanlı &kametler Ja- için takviyeli olarak Manisa muhte
ıniyonız. Fakat conlar murada ere- teşkilatlanmak:tadır. Devlet gurup- tikasını tamamen değiıtirecelı: olan kutan te"hlike1i bu ıuretle atlat· ponları yeni bir mali ve askeri liti oeklinde kuvvetli bir kadro ilo 
ceklen divebılıriz. lan teşekkül ediyor. Politik icaplar.bir hadiselerin ilk safha1udır. nut bulunuyor. gayrete ıevkedecektir. 2elmektedir. 
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YAZAN : Oskar Wilde ÇEViREN : O. R. Yamanlar -

. BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
· eaygıyla edamladılar. Hep eevindiler 
· ve sevinçlerini açığa vurdular. 

Tören programıyla Cümhuriyet 
meydanındaki törene ayrılan mek-

. tepler talebeıi Cümhuriyet meyda
nİnda toplanmişlardı. Çocuklar ren
~in çiçekler gibi öbek öbek şuraya 
buraya dnğılmı~lardı. Süel bandonun 
çnldı~ı istiklal martiy.le törene baş
landı ve derin bir saygı içinde din
lenildi. 

B. EKREM ORANIN SÖYLEVi 

., . 

bir görünüf 

ealtanat idaresine o dakikadan itib~: 
ren filen nihayet vermiş, kaytsız ve 
şartsız hakimjyetin milletde olduğu-' 
nu ilan etmisti. Yin~ bu mubarek 
g\inde idi ki Türk milleti bütün bir 
husumet cihanına karşı öz .hürriyet 
ve istiklalini korumak üzere yekpare 
bir kütle halinde milli ihtilali yapmış, 
kden ve dıştan gelen ve varlığım 
tehdit eden bin bir tehlikeye göğüıt 
germiş nihavcn bütün düşmanları 
periş~ın tder~k bugünkü mesud ve 
kudretli mevkiini istihsale muvaffak 
olmuştur. 

e 

D"T" c;•mh·n·iv~t . m-:.•·!r:
nında. büyük bir hc.lk ko
labalı.Vt ve yaı>rulann İffi
raki ile yapılan 23 ni•an 
töreninde hatipl~r nutuk
larını· iradedi.vorlar. 
Bıı tören hakikaten çok 

- parlak olmuf, ulusal· ege-· 
menlilı ve çocuk bayramı· 
hakkında heyecanlı aö-y
levler verilmiftir. 

Genç talebe bağL-d1 • meleğin saçları kadar san .. ÇayırJııra 
- Kendisine lmn~•zi gül get:rdi- orak girmeden evvel büyüyen p~· 

ğim za:nan benimir cfans edeceğini patyalardan daha sarı.. Talebe:ıın 
&Öy]edi. Fakat İşte bütün bahçemde pençeresinin altında büyüyen. bıra· 
bir tek kırmızı gül yok. derime git belki istediğini o verır. 

Bülbül ihtiyar meşe ağacınd~• hu- l Böylece bülbül talebenin pençe· 
lunan yuvasından bunu işitti. V ıa p-' re:ainin altında büyüyen gül ağncına 
raklar arasından dışarı baktı ve hJ :1-j ı!d~. .., 
ret etti. ·- Bir kırmızı gül ver diye bagıt• 

- Bütün bahçede bir tek kınnızı d • Sana en tatlı 4ark1lanmı sC>yle· 
gül yok diye inledi, ve gü~el gözleri yim. 
yqla doldu. Ah: saadet ne küçük Ağaç ~mı aalladı: . 
şeylere dayanıyor. Büyük adrunlann - Benim güllerim kırmızıdır dıye 
yazdıkları kitapların hepsini oku· cevap verdi .. Bir güvercinin ayaklar• 
dum. Felsefenin bütün s1rlarını bili- kadar kırmızı.. Okyanw-kenarI~· 
yorum. Bununla beraber bir kırmızı daki mağaralarda dalgalarla serın .;· 
gül hayatını perişan edecek.. nen mercan kümelerinden daha kır· 

Bülbül: mızı .. Fakat kış damarlarımı dondur· 
- Hah: dedi, nihayet hakiki bir du.. Kırağı goncalanmı yaktı.. fır· 

qık bulabildim. Gecelerce ben onun tına dallarımı kırdı. Onun için bu se· 
için tarla aöylediğim halde ben onu ne hiç gül vermiyeceğim. 

1 bilmiyorml14um. Gecelerce onun hi- Bülbül haykırdı: . 
kiyesini yıldızlarıı anlatmadım mı, - lstedijim yalnız bir kmn.~~1 
anlattım. Şimdi on~ görüyorum. giildür. Yalnız tek bir kırmızı ~ • 
Saçları ıiyab hercai kadar karanlık dür. llunu tedarik edebilmem ıçlfl 
dudaldan istediği gül kadar kırmlZl.; hiç bir yol yok mu 1 
Çektiği cefa yüzünü donuk bir fil dqi Ağaç: 
kadar aoldurmUJ. T ee11ür k-.lan - Bir yol vardır diye cevap ve!· 

d k 1 1 manası tebarü7. ettirilmiştir. ır, ut u o sun .. . üzerine damgumı vurın\14. eli. tü.,. ve ... ~k korkunç. On. un lçılt Cüm- :r y-

Genç talebe: aöylemeğe ceaaret edemem. Biliniz ki 23 NISAN'ın çocuk bay- huriyet çocuk yuvasından bir yavru, 
ramı olması, milletin ııiz yavruları- Nuran isminde bir izci bir manzume 
mızla hakimiyet ve istiklaline ayni okumuş, İstiklal okulu talebesinden 
derecede verdiRİ büyük ehemmiyetin Latife Atatürk şiir_ini okumuş ve al
bir remzidir. Sizler bizim gözbcbek- kışlanmıştır. Dumlupınar okulu ta-

- Prens yarın gece bir balo veri- Bülbül: 
yor diye mırıldandı. Sevgilim de _ Söyle onu bana dedi. Bir ~r 
baloya gidecek.. Eğer ona kırmızı den korkmam. 
bir gül getirinem benimle seher vak- Ağaç: 

Cümhuriyet mey~anında, Atatürk Arkadaşlar! 
hevkeli önünde parti adırı..a konuşan 23 NiSAN bizi"'l ıçın 

lerimiz canımız ve bütün varlığımız- lcbcsindcn B ... Sükran milJi hakimi· 
hakiki bir sınız ... 've yine asla unutmayınız ki yeti kendi "!Örüşüyle ifade eden bazl 

tine kadar danı edecek. Ona kınnızı -- Eğe bir 'nnnızı gül iıtiyoı ..;an 
bir gül getirirsem onu kollarımla aa- r Y 1.:~ albnda ,arkınl• 

... O L-- d onu gece a ..... e· , 

Sevimli mektepli kı%larımız cazip elib:selcriyle .... 

23 NiSAN 

• Törende küçüklerin 

ATA TOR K' ün 

• 

racagun. --.ını omuzmna aya- dana getirir ve aonra kalbinıtı 
yacak. .. Elleri ellerim İçinde kalacak. ;:eyd' ka 'le boyaya bilinin. Bir di

~ Ne yazık ki bahçemde kırmızı gül k en. 
1 k:~ine batarken ....-kı 1öyle

~ yok ... Böylece ben yalnn: lsaiaca l enıı;;. Bir dikenim kalbini debneli 
,. ı}ım. O beni bırakacak. Bana f.bem- leeme1. 

1?1· B' d'ken kalbım' i debneli 
• . k K lb' kınl ak me ısın ır ı 

mıy~~ v~ıyece · a ım ac • Senin hayabnm kanı benim damar· 
Bulbul: . • luıma akmab.. Benim olmalı. 
_ Hakikaten dedı, ıfle burada ha- B"lb "l h kırdı: 

1 ki"" b' .. ık N' . kı .. r u u ay 
l ır .,:4 ~arıİan ıç; ~ .. ';~. ı· _ Bir kırmızı gül için ölüm çok· 

I ykorubem . n: . s tı a.. ? Ş~zub u~-hur ... Hayat her §eyden daha eziz· 
1 en nım ıçın neşe neye . up esız d' y .1 b' d tu up gu·· • 
.. k h b' d' O ·· ır. eşı ır orman a a r , 

ı .... ı 4ayanı ayret ır 4ey ır. zum- . l • .
1
. _L__ kinde 

·· dah kı tli .. • ~ı n~ı a tın, ayı ıncı ı ..arauaaı ";"< 

· rud ttedn-L a • dy.meO' gu~e •. ,opal ·ar- beklemek çok hoştur. Mayıs ağaçla· 
• an lUlft azız ır. ne ınc1 ere ne k ku l d V d'l d bil· 
1 ı ı d ... · il' N d l ah rınm o zu tat ı ır. a ı er e 

., ' nN' ara eglıq 11

0· e ~ ~~~-ezg - yük otlar arasında saklanan küpe 
•1 larında aatı r. ne tucOU"Uınn aı.~- , kl .. ..ı_:::.1 d .. .. la t'tr .. •en 

~~t.llll tıklan bir mal, ms de altm ağulığın- çıçe erını, U«K ark a rulızdgar ı ....., 
l b' d' çalılan ıeyretmc tat ır . 

.ı ca ır feY ır. ah · .. 
.ı G tal be· ·Fakat aşk hayattan d a üıturı: 
r enç e . .. . le lb1 

mandolinat takımı - Müzisyenler huıuıi yet1erinde d~r .. Bundan ~ka bır kutun ~le· 
. .. . . oturacaklar.. Onlar aletlerini çalar- bır mıanın kalbıle mukayese ed 

Avukat B. Ekrem Oran ~u nutku l dönüm noktasıdır. Tarihinde bin bir 
.öyledi: ~ zaferin bayramı olan Tiirk milletinin büyük eserlerinden biridir. ~ 

sozler soylemıştır. ... k gillm' k l • bilir mi? en sev emanm seı en arasm-
Bundan sonra dans ve miJli oyun- da dansedecek. O kadar hafifçe danı Böylece kahverengi kanatlarını 

« Ey yeşil dağlarında şen kuzular 23 NiSAN bayramı hususi bir ehem- Hatip bundan sonra sözlerini «Ya- lar oy~ı;ı:ımış, ~um!~ pı~ar. okulu ta- edecek ki ayaklan yere değmiyecek. açtl ve havalandı. Ba~~eyi bir gölge 
l?bclermm teşkıl ~ttıklerı hır mando- Ona göz ıüzenler etrafında danı el- gibi 8eçti. Bir gölge gıbı de koru ara
lın gurubu lzmır fuarı tangosunu biıel«!rİ ile dönecekler. Fakat 0 be- ıma ıüzüldü. 

meleyen, vadilerinde bülbüJJer öten miyeti haizdir. Çiinkü 23 NiSAN; şasın miJlet, yacıacıın büyük Atatürk~ 
oziz Egeli1er 1.. mi11etin hakiki kurtuluş ve yükseli-

Bugün idrakilc göğsümüz kabaran şine doğru attı~ı kuvvetli adımların 
MiJli Hakimiyetin on sekizinci yıl birincisidir. Hakimiyeti filen eline 
dönümü kutlu o)ııun ... » ahın milletimiz bu ıaycdedir ki Sa

Meydani dolduran çocuklar ha- karya, Başkumandanlık. Lozan za-
Rırdılar: ferlerini temin etmiş, nihayet mut-

- Size del... lak halas ve istiklale ermiştir. Bu bü-
« Medeniyet dünyasının en bah- yük güniin kıymet ve ulviyetini da

tiyar, en özlü milleti olan TOR K ha iyi anlamak ic;in hafızamızı o ta
mi11eti, vazifelerini tamamile unut- rihten biraz evveline irca etmek ki
mu , başına musallat sultanların fe- fayet eder. 
na idaresinde artık en bedbaht, pek Kurtuluşdan her kes ümidini kes
perişan bucalarkcn bir de şuursuz el- miş, en nkıllı geçinenlerimiz bile is
ler tarafından maksadsız, gayesiz tiklalimizin idamı demek olan cman-
okulduğumuz umumi harp sonun· dayı hangi devlete vermek lazımdın 

da millet bütün enerji menbalarından münaka!'lasına düşmüştü. 1 te bu ka
mahrum biraz daha yorgun, vatan dar tehlikeli bir vaziyetle karşı karşı
biraz daha harap, berbad bir vaziyete ya bulunan Türk miJleti biricik kur
dii!'lrnÜştü. · tuluı:ı carecıinin kendi ben)iğ ind"" ve 

~ ~ 

23 n ·:ın 938 cumartesi saat 10 da Egemenlik çocuk bayramı Ü%e

rine Gazi Anıtında Ulusal oyunlarla yüce ba, arJar göıteren lzmir 
Kemalpaşa ilçesi yukarı Kızılca okulu öğrencileri köylü kıya/etlerle 

işte, esaret tehlikesile karşı kar- benliğinin kuvvetlerini bir araya top-
ıyn bulunduğumuz bu sırada, bun- lamakta olduğuım tahtı karara ala

dan on sekiz yıl önce 23NISA N 1920 rak cümhuriyeti filen 23 NiSAN' da 
tarihinde ANKARA' da açılan . Tür· tesis etmiş : kudret ve hayatiydi 

+ + • çalmışlardır. Bu tangoyu büyük bir nimle dana etmiyecek. Çünkü ona Genç talebe bıraktığı yerde çimen• 
başarıyle dinleten çocuklar sürekli verecek bir kırmızı gülüm yok. leı üzerinde bili yabyordu. Gii:ıel 
alkışlar toplamışlardır. Yine ayni Böylece genç talebe kendini çi- gözleri üzerindeki y-.lar daha kuru· 
okul talebesinden bir küçük yavru menlerin üıtiliıe attı. Yüzünü elleri mamı4tL 
zeybek oyunu oynamış ve alkışlan- içine gömdü ve ağladı. _ Mesud ol diye bağırdı bülbül. 

O ıırada oradan geçen kuyruğu Mea'ud ol. lıtediğin kırmızı güle 
Çocukların oyunları şehrin her havada yeşil bir kertenkele aordu. malik olacaksın. Ben onu ay 141ğı~-

tarafında akşama kadar devam et· - Niçin ağlıyor bu delikanlı.. dn müzikle meydana getirip kalbı· 
miş ve çocuklar neşeli bir gün ge- Keza bir papatya da ko1114uıuna min kanile boyayacağım. Senden bii-
çirmişlerdir. Kcmalpaşanın Yukarı hafif ve yumuşak bir aesle ıordu: tün istediğim daima hakiki bir a..ık 
kızılca köyü öğrenci1eri grup haJinde - Niçin ağlıyor?. bJ;andır. Çünkü qk felaefec:leJ1 
dünkuT· 

0
toR· rKeneh ikşti1~ek e~_mi1şlbe~ bvc Bülbül. hepsine ce~a~ . ver~1·: daha üstündür. Çünkü qk kuvvet-

A TA ey e ıne guze ır u- - O bu kırmızı gul ıçın ag ıyor. t d h muktedirdir. Çünkü o ya-
k b k 1 d B' kırm "1 • • . d' ba en a a et ıra mış ar ır. - ır ızı gu ıçın mı ıye - ratıcıdır. Alev rengi onun kanatlar~-

Dün ~şama kadar muh~elif okul-· iırd~~ar .• Ne tuhaf. .. .. 1 dır. Nefesi çam ıakızının kokusu gı· 
larda musamereler verilmış, Karşı- Böyle 4eylerden anlamıyan küçuk bidir 

:ı-. 1 yakadaki çocuk yuvasının açılma kertenkele birden bire gülmeğe bq- T.I L_ • 1 ··zerinden baJın• · ı· · ı · ] ] 1ad a eoe çımen er u . 
k törem va ının e ıy e yapı mıştır. ı. , __ u L-•.&.. Bu ıo"zleri dinledt·• 

B"Jl. .. 1 tal be . lant llUlKllrlP uaıuı ••• Bir mekteplimiz Ele %eybek Yusuf Riza okulu talebesindzn ~ u c e nın 11 ... ısının ıır- Bülbülün kendisine ne dediğini aıı· 
oyununda beş kişilik bir grup, ATA TORK hey- '!111 an~tı. Me4e agacından aes- hyamadı. Çünkü 

0 
yalnız kitaplarda 

cümlelerile bitirmiş ve sürekli alkış- keli önünde bir manzume okumuş- ıı~c~ o~p qkın esrarı hakkında yazılı şeyleri biliyordu. 
]ar toplamıştır. lar ve çok muvaffak olmuşlardır. clüB·~~mnbeg~ bqkahladı. . ka 

1 
. Fakat m~e ağacı bu sözleri an~; 

E k k L. . l be . d y f R' k l ki b ırue ıre ve rengı nal arı- d "th. b• h' tt' ç:: ... kll Bunu · r e ısesı ta e sın en ueu ıza o u u çocu arının u _ ak , . h ala d ı, mu ~ ır ıztırap ıase ı. ... . 
BB. Muammer ve Vcdadın birer hi- muvaffakiyeti sürekli alkışlarla kaır· ~· u~ koru~m ~~tı "lgve ~~· n t dallan ara.ama yuvuını kuran btJ 
tabesi takip etmiş ve çifte bayramın şılanmıştır. Y~ç b• .. 1~n .ırb' gLo_L e g~ı g~dı. küçük bülbülü seviyordu. , 

~- . me ır go~e gı ı llHlllÇe uzenn e _ B b. kı aöyle cliY" •• •• R • • • J!-"Jd'· ana son ır '8l' I Uncu esım sergısı ''P':rbı ortasında güzel bir giil inledi ki. h~~-_!titti~en aonra çok ya .. 
_ ... d d On .. .. v nız ı ıaaeuecegım. 

agacı uruyor u. u gorur g;unnez Bö. 1 b"lb"I v ına 1011 

• 

dall d b• · k d y ece u u mqe agac 
ar an ırme on u. .. . S . .. •. b'r k•P-

- Bana kırmızı bir gül veı Jiye ..,.kıımı ıoyledı. ~·~ g~uf ı 
bağırdı. Sana en tatlı farkılanmı ta fıkırdayan su gıbıydı. be 
MSyleyim. Bülbül 48fkı&ını bitirince tal; f. 
Ağaç ba§ını aalladı: ayağa fırladı. Cebinden bir not d 
- Benim güllerim beyazdır diye teri ile bir kur,un kalemi çı~ ~ 

cevap verdi. Denizin köpüğü kadar Koru araaındaki yolda ilerler e 
bey~ dağlardaki karlardan daha kendi kendine aöyleniyordu. . • 
beyaz. Fakat eski güne4 saatinin el- - O güzel bir kız. lnkir edıJ.ıneı 
rafında büyüyen biraderime git. Bel- Fakat acaba ha.ssru mı? KorkuY'; 
ld iıtediğini verir. rum. Fılhakika o artiıtlere be~e : 

Böylece bülbül eski gün~ saati- Tamamile göıterİ§ten ibaret. Hıç ";. 
nin etrafında büyüyen stil aiacına mimi değil.. Fedakar değil. .. f! .ya ki 
-...h. .. . ... . d" .. ür Herkes bılir 
~...... nız muzqp u,un . 

- Bana kinnizi bir gijl ver diye aanat egoiıtir. • • J' 

kiye BOYOK MJLLET MECLISJ bütün cihana ispat etmiştir. Bugün Halk.evinde on ressam ve caktır. Resmimiz geçen sene açılan 
bilgisizlik ve hiyanetlerile vatanı Ey vatanın şaşaalı, ümid istikbali, on amatörün İ§tireki ile açılacak üçüncU resim aergiainden bir kö~ 
uçuruma yuvarladıktan sonra milleti çocukları 1 olan resim sergisinde 150 eser te§hir yİ ai>8teriyor. 

a;.ı.,dı. Sana en tatL ..,lolarimi Bu .özlerden sonra odasına ~ırı • 
IÖyleyim. 1 küçük ker.evet üzerindeki Y~e 

Ataç hqini aalladıı uzandı. Atk haldonda dilt ldı 
- 8mlm güllerim aaridır diye ce- baflach. Biraz aonra da u'Jl.ya ka ' 

rztırabile baş başa bırakan köhne Bu büyük aün sizin bayramınız- edilmektedir. Sergi aa&t 17 de açıla- 'ftD Yerdi. Kehlibar tahbnda oturan - DEVAMI VA -
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ANKARA RADYOSUı IHIOILl1: Y~V 00 f) 
öğle ne~iyatı: 
Saat 12. 30 da kanoık plak neşriyatı, 

12.50 de plak: Türk musikisl ve halk 
onrkıları, 13. 15 te dahili ve harici ha· 
bcrler. 

Marlen Dietrich Holivu-
-----------------

174 Yazan: Kemalettin ŞükriJ. 
················································~····· 

dun Esrarını anlatıyor 
Akşam neşriyab: -44-
Saat 18.30 da çocuklara masal (Ma

Emret •• istersen Cehenneme gideyim 
sal dede). 18.50 karışık plak neıriyatı, Birdenbire heyecanlı bir hadise .!eknisye~lerle artiıtl~r iki saat 
t 9. t 5 türk rnu,,ikisi ve halk prkıları vukubuluyor. Çiftler duruyor, el· muddetle z~y~ları ~anzın;ı ve her 
(Makbule Çakar ve arkadaşları), 20.00 ler kadehleri masaya bırakıy?~· e.!yanın yerını tesbıt etmıtler, ak .. 
de eaat ayarı ve arapça ne§Tİyat, 2 l , 15 te mükalemeler, kahkahalar kesıh- torl~re provalar y~ptırmıtlardır. 
türle. musikisi ve halk şarkıları (Sali.hit· yor, beyaz krepdö4en ~ibis~ ~e~- (Plato» da yal~ız ~ır tek a~~m kı· 

S b • M ı • h tin ve arkadaılan), 2 1.00 de konferans: 1 mit olan bir kadın içen ye gırmıttı. mıldamamıf, hıç hır tey ıorleme-. - Hayır e astıyano.. ese e senın ce enneme (Doktor Remzi Gönenç: Sıhhiye vekıi- Bu zavallı Talber~in dul kar.~sı ~itti. Bu, kır sa~b, pem~e Y~?~lı 
lcti mÜJB.vitlerinden), 21. U te stüdyo olan Norma Şirerdır. Kocası~ın ~1- bı~ adamdır. Bır ~oltu.ga gomul· 

gitmekliğinde degw il. Fakat bir başkasinı salon orkestra.aı, 22.00 de ajanı haber- düğü bir buçuk. seneden berı, ılk MUf ~e batın• .. ~ı .. elıne da1a· 
leri. 22.15 te,.yannki program. defadır böyle bır yere çıkıyor. On mıt hır halde dutunuyor. Bu, Kli· 

cehenneme göndermektedir•• YARIN AKŞAM sekiz ay müddetle, o, ıstır~bın ve rans Braundur. . . 

l 
.d. öğle ne~riyatı: hahraya sadakatin kalplerı ıızla- I · Herfey h~~ırdır: Btr ıuCı.stan.baf'S 

Hirtstidl •• Seb'aıtiyano, Yani yan o... ı ı. 5 t 12 30 d k '- pi" L 'yatı. tan bir timsali ıibiydi. Holivut bu angıç emrını verıyor. ımmı t· 
K d-•-~ d X.: 0 kl'"' D' k bak - S b · k t aa · a arlJı&. a&; nqrı i l V l H il • • old.iJOIUD halin au eaafı 111 ıyere yanına tıgı zaman J e aıtıyano apıyı aç •· 12 SO d lak. T'. k aile. . b Uq sembolle müteheyyiç ve timdi de, evart a a ter uıton ro ennı ya. 
uıaktan 1armü9lerdi. . Sebastiyanoyu göremedi. IÇeride bulunan anahtarını aldı. ·k 1 el~ 15 · durh·t~u hı.sı. ~oh ba onun bundan vaza-tiı-ini görünce pıyorlar. Bitirdikleri zaman, her 

b k • · ID k ııar ı arı, J . te a ı ı ve arıcı a er· •-T . . .. 
Onun birdenbire ve yeni ir •· Haydut u,ak bırdenbıre orta· ı,arı çı tı. . . 1 lattrıyor. kes hır tef beklıyormut gıbt, etrafı 

tar vermit -4bl takındığı tavrı be- dan kayboluvermiıti. 1 Kapıyı kapadı. Dı,arıdan kıht. er.Ak . t Her ,eyi dünyanın bütün rekor- on saniyelik derin bir sükUt kap-
•· . . . . 1 d' V k J k ... 1 şam neırıya ı : ' • .. . l Ki lenmediler. Nereye gıtmı~tı? 1 e ı. e apımn at ıamına egı e- s t 18 30 d k k 1 • ._ . t lannı bütün misalleri aörmek iıtı· lıyor. Aktorlerle teknııyen er 1· 

ld dWd · ' ' 1 ak " 1 k K ld' 1 · · b ki d' aa · a arl§ı p aıro. neırıya ı, 1 
., bak 1 O b' Eauen bahçede ö ür eri Hırıstıdı ~unu a

1
n admk

1
ta guç- re B kol ıyo~unkge ~eıtnd~ e e ı. 18.50 de lngilizce ders, (Azime lpclc.), yen, bunun müpteliaı olan Holivut rans B~auna ıyor ar. , ırter 

8ayiıin sözleri onları 9Uphelendir· lük çekmedı. Bu un u arı yer, e emeıı ço ıurme ı. 19 15 t" k ·k· ·· h 1._ '--J b'ır tü"rlü teskin edilmiyen dulunu ıöylemıyor. 
k · · M h f k d b• A • ur musı ısı ve a &; ıarıu arı . . • ... hıİftl. Zaten muhafız umanda- pençere önü ıdı. u a ız uman anı, ır an ev· (S t Ad ._ d 1 ) 20 OOd ' tekrar go"'rmek iıtiyordu Çünkü bu · Bırincı aaıatan bagırıyor: . . . b k ı erve nan ve arır.a af an , . et • . 

tundan kufkulanıyorlardı. Sebaıtıyano aaraba kanı ne ka- vel askerlerının atına geçme ve . t 20 15 t nı'hayetaiz ıstırap bu traı'ik timıal - Bır defa daha! 
_ •• • • .: • 'A l I b h . . · k saat ayarı ve arapça neşrıya, . e ı ., , ah • 

Onun böyle ve anı olarak degıf- dar zaıf ue boyle nazık anlarda on arı a ıp saray a çesıne ıırere ı .. .k .k. . h 1,_ ,_J cc' .1 ona Talberge layık yegane abide Bunun uzerıne s ne tekrar edı 
b . b .. .. , b' lh k k • . k k tur mµsı ısı ve a a: tan. an ema , , 1" • b. .. l • 

bıesi f{lphelerlnl ~s ulun artkuırdı. bvazıyete k~vradma v~ld'~ asska ~b·~· sar1a:t:ı . Ufalma ıçın o•a Ofa · Kamil. latanbul radyosu okuyuculann-1 gibi görünüyordu. ıyor.5Bhraun ykıne ıdr?1~y ıoyN~mh t• H~rl~tidl, Sebastiyanonun la- . uk ;'e emın a am ô . ~r.me a ı.. ge mıftı. 1 dan). 2 ı. 00 de çocuklar hakkında mü- Norma, çehresi sararmıf, müte· yor. .. a .1!-e !e .. rar e ı ıyor • . .. ı a-
lına egildh . lıyeh o kadar kuvveth ıdı. Kapıyı zorladı. 1 h b (N tt' A t M h~~r) 21 • heyyiç bir halde, gülümsememeye yet dorduncunun aonuncl~ Klaranı ' b l . b' H . ·d• k d' . • • 1 K l b l ~ d b• sa a e urc ın r am, u .,.... , B - -''- d •• l - Bu' ak-.nı o ca ır •arap · ırııtı ı en ısıne tfl an alır apa ı u unca agzın an ır 15 t t .. d 1 k t 22 00 d rahtıyor kendisine uzatılan ,.am- raun agzmı açara& sa ece tOJ e 

y- d d' S h - d h l k"f" f 1 d M f'h b tak e su yo sa on or es rası, ' e :r ' d' 
içmek ister misin e ı. e astiya· anlatmaz o yapacagını berh a dta- ~ u!d iT a 

1
1. kaahmald 1 do-·~~ ajans haberleri, 22.15 te yarınki program panya kadehini alıyor. Caz çok ıyor :M . k A f.d. · 

ilor · ıarlamı' ve kumandanın a çe etı manı en yı ac:a a e egı ı. ı t .t 't b t 52 t h- cofkun bir hava çalmıya bathyor. - enı a ı ır. 
Şak d• k . . d l b h K l kt orpı o ve torpı o o ' ve a .h . d k' h 1 ıkl d h l .. .. t im' - a mı e ıyoraun.. çı maması ıçın on an evve a · apı esasen aça ı. . . ISTANBUL RADYOSU Her kes silkiniyor, zı nın e ı a-; • ar er a son~yor ve ~ ıs-

~ gibi ·Hiristidinin yüzüne çe Y?!?~da .. ~~ün~ keamek }~zım- . Parmaklı~.la~~ tutunmak s~reti 1 öğle neoriyatı yaletten kurtuluyor, kahkahal":r yenler ba,ka bir .dekora doğru~~ 
J>akti. , geldıgını duşunmuş, bunun rçın de ıl~ kap~~ın. uıtünden (lfmak lften 

1
. Saat 12.30 Plak.la 1'ürlc musikili 12. yeniden yükseliyor, tampanya •1• fUY?rlar. Burada ~a her fCY aynı 

- Aptal ıibi ne bakıyoriun.. e!1' kısa .Y~lu .. Pençere yolunu ter- bıle de~ıldı. · 50 Havadis. 13.05 Çocuk haftuı ve felerinin mantarları aıçnyor. tekıl~e .!apı~ac;k~ır. . , .. . 
Sana kendl elimle ;Ye.patlayıncay.a -;ıh ettnı~tı. . .. Ve boyle yaptı... bayramı münasebetiyle Çocuk eairgeme Talber ikinci defa ölmüttür. w ~oıyo Kl.~~n• ~raun, çok, <1,-:-
lcadar tarap l,.lreceibn. F akü hır .. Pençere zemmden dört metre Ayaklarını parmaklıkların ara·. ._ F t'L H llt . .. t .t Gece bitmek üzeredir Yerler- gerlı. çok bu~k \>ır sahne vazn.c 

3' • • ak'-k Kurumu ınamına a Jn a evı goı erı , . .' , ... · ' . . , , 
tartla... . kadar yü~sekti. . sına soktu. Gövdesını parm u · ,kolu tarafından bir temsil. 1 3•30 muh- de, en eyi cinıten bin ,ampa~ya d~r. Onun çevırdıgı filım, daha 

--Ortada •arap o~unca •art kal- Sebastıyano bunu ehemmıyete lara dayadı. 1 t ı ·f ı·k · t 1 .ıı 00 Son titesinin kadavrası ıürükleniyor. bıtmeden methur olur. «Metroıt 
"1 k d b 'b• 1 b · S b · e ı p a neşnya ı. -ı. • • k · · ed be ' 'b' · d tnu •. Söyle.... steraen ce cnneme al~a an bir can az gı ı aıç~amış k f,te .du va.zıyetk, ~b~ı .. ti~anlnunk j Ak~am ne§riyatı : Her çalılıkta bir elbisenin gölgesi 1,ır ebtı onab, sen . e '·Yüz ın o-

k~dar: giderim. ve xend1ni yerde, yumu!ak çımen· a asın a f~m·e ~ı ı. ~~ı o ara l S.JO Çocuk Bayram\ haftası müna· görünüyor. Bütün erkeklerin sağ arı OfU OfUDa vermıyor. 
- Meaele aenln cehenneme git .. ler üzer:nde hulmu,tu. yer bulan plan vazıyetı ıdı. 1 sebetiyle Çocuk esirgeme kurumu namı· omuzlarında pudra, plaıtronların- Bu adamın IUTl nedir? 

ınen delil, batka,ıım cehenneme .. Bac8:k~arımn bütün hızı ile koca Y :rinde~ .. 11~ramaıı ile .. beraber · na : Konferans ~!im Sırrı Tarcan. da dudak boyall var. Gan~nlar çİ· . Frank ~~ydu Frank Havık'ı, 
ıöndermektfr. govdesını sarsa sarsa bahçe kapı· bıçagını, gogıu parmaklıga dayalı ; 18 45 Plakla da 11 musikisi. 19.15 menlikte uzanuııf olan vıicutlan Fıtz .. morııı, Corc Kukoru, Emed 

- Biraz evvel birisini yolcu et· ama giden yolda ko.tu. olan kuma~danın pannakl_ık ara- Konf:rans : Prof. s:lih Murat {Radyo j silkiyorlar. Lubiçi, Arkembo'yu, Villi y a~lerl, 
tln diye tarabı boiazımda bırak. Bahçenin çifte kanatlı büyük ımdan kalbıne saplaması bır oldu. dersleri.) 1 Şarkta sema soluyor. Bir çift, Melvayn Lö Ruayı, Flam1n11, ve 
fuı. Söyle, kimi öldüreceğiz. demir kapısı üstünden parmaklıkla -BiTMEDi- 1 20 Miizeyyen ve arkada~ları tarafın-! büyük bir ciddiyetle havuza giri- Co~ Fordu !ilim çevirirlerke~ sey-

- Kumandanı.. d Tu·· '- ·k· · b lk k 1 2o tyor bele kadar su içinde danset· rettım.lçlerınden bazıları Klaram . . an rır. musı ısı ve a ~ar ı an. . ı B k d · d' - 1 • • • 
- O malGm .. Teoıyanın emrıru s ti d 35 Hava raporu. 20.48 Ömer Riza tara· meğe bathyor. raun a .ar seaaı~, .. ıger erı ıntı.c 

beldlyeceltz. ". . ov ye er e fından Arapça söylev. 21.00 Cemal Ka- Yoldan, kamyoneti içinde geçen z~m~ız, bazıla~~ cıd~ı v~. her teyl 
- Hayır •• Onun verecegı e~rı mil ve arkadaıları tarafından Halk şar· bir sütçü, atlas elbisesi ve pırıl pı· c~ddıye alan dıgerlerı, m~ıam~a .. 

Yermeden biz harekete geçecegrz. kıları (Saat ayarı) 21.45 OrkcstTll. rıl yanan mücevherleri içinde ıen- kar~ırlar. .On!arm me~~yetlerın-
kumandan ne yapacaktı? l~para· 22. 15 Ajans haberleri. 22. 30 Plakla so· 

1 
deliyerek meçhul bir tehlikeden d~ki sırrı ~ıç ~ır ~a.~an °.grenem9" 

loru 8ldürecekti. Sonra da hız ku- 1 . it . 1 R lolar. ~- Ve operet paıçalan . .22.50 kaçan çıplak ayaklı bir kadına dım. ~·~.t.!1 .. dıyebılırım kı Avrupa-
~andanı &ldUrec:ektik: Ben_ bu he- ngı ere } e usyanın Son habexler ve ertesi günün programı. l raıtbyor. Onun me,hur bir yıldız d~ gördug~m sahne .vazılarından 
~ıften tOphe~ndım: Bıze hır oyun 23.00 son. !olduğunu anlıyor. Tanıyor, batını hı~ çokları .~aha ~ek~ daha. .fazla 
OYftlJ'&CU. Bıs pq,ın hareket ed~ • A •• b ti • y AR ı N sallıyor, yere inerek onu kollarımı f~.a~. v~ aktorler iizermde müet1lr 
l!m. lfte hak .• Gldıyor. Nereye hı- tıca f} m un ase e erJ Öğle ne~riyatı alıyor. Yanına oturtuyor, dütme-- rorunuyorlarclı. 
lıyor muıun. Saraydan çıkac~k.. Saat 12. 30 plakla Türk musikisi. 12. • meai için etrafına süt testilerini di- ----ma:-------=-191!• 
Bahçeden ıeçecek ve .. Saray cıva- Mosi:ova - izveatiya gazetesi makinelere, 26 mil)·on rublesi do- 50 Havadis. 13.05 Çocuk bayram ve f ziyor, ve çikletini çiğniyerek, Holi-
rındald muhafı:ı askerleri ile tek- ajanı haberlerinden «Sovyet - in- kuma, poligraf ve kimya cihazları. ! haftası mü~asebetiyle Çocuk esirgemeı· vuda doğru yollanıyor. 
;ar buraya ıelecek. Bunu gözlerin- giliz ticarefo> ba~hğı altında kay- na, 52 milyon rublesi muhtelif fah· kurumu namına Eminönü Halkcvi gö~- HOLIVUDUN ESRARI 

en anladım Sebutlyano... Ku. de değer fU malumat verilmekte- rika techizatına ve 13 milyon ruh· terit kolu tarafından bir tem5il. 13. 30 · Sabahtan beri «aeb in bir köte- 1 
inandan aaraydan çikabilir Ye çık· dir: leıi de telgraf ve telefon cihazları· :Muhtelif plak neıriyatı. 14.00 Son. sinde oturuyor, sessizce, Kliranı 
•.ın .. Fakat ıaray bahçesind~ çtk. cSovyetler birliğinin harici ti- na İsabet etmektedir. Bu ıiparitler ı Akşam neıriyatı Braurun filim çeviritinl ıeyrediyo-
nıamalıdır. caretinde birinci mevkii Britanya 500 sanayi firmasına verilmittir ki Saat 17.00 Jnlulap tarihi dersi: Oui- rum. 

Kurnaz Hıristldl eyi ketfetmit- İfgal etı:nektedir. Sovyet - lngiliz bu firmalardan. bir_ço~ ilk defal"erııiteden ~aklen Mahmut f:sat Boz-1 Bu adam dünyanın • ~n. biiyük 
lf. ticareti ıon sene zarfında oldukça olarak Sovyet 11pan,Ierı almı• bu- kur. 18.30 Çocuk bayram ve haftası,· sahne yıldızlarından bırıdır. En 

Yani Koldiyosun bat vurinak artmıttır. 1937 senesinde Britan• lunmaktadırlar. münasebetiyle Çocuk esirgeme kurumu eyi yıldızlar onun emrinde ve iste-ol 
'için buldulu çare ukerlerinln ya· yaya verilen Sovyet siparitleriyle 1937 senesi zarfında Britanya· namına doktor Kudsi Halkçı (Boş Mi- diği tahaiıat ona bila tereddüt ve-
tuna onların batın• ıeçmek, &ara· Britanyada yapılan mübayaalar dan Sovyetler Birliğine yapılan deler) 16.45 Plakla dan.s musikisi. 19 rilir. Garbo, ile Şarl Buayenin it
tı kôrd~n altına a~dırmak ve .. An· 150 milyon rubleden fazla olup, mütebaki ithalat alelumum renkli l 5 Çocuklara masal Bayan Nine tarafın- tirakiyle, Napolyon devrini anla· 
j:ak o zaman imparatora kartı ya• bunun 223,4 milyon rublesini muh- maddeler, dokumacı.fık mevaddı dan. 20 Rifat ve arkadaşları tarafındn tan «Valevska» filmi onun eseri· 
l>dmakta olan ıuikatti ortaya koy- telif makine ve cihazlar te,kil et- iptidaiyesi, çay ve ıaireye münha- Türk muıikisi vo halk şarkıları. 20.45 dir. 1 
bıa'ktı. mektedir. Bu sipari,ler, Britanya sırdır. Hava raporu, 20.46 Ömer Riza tarafın· Bugün iae dahili haberlere ait 

Bu planı tatbik için koridorun tarafından Sovyetler Birliğine bcıf 1937 senesi zarfında Britanya· dan arapc;a aöylev. 21 Faaıl saz heyeti bir filim çeviriyor. Dekor bir çift. 
İliğer istikametinde olan Ml'ayın senelik mali kredi eıasları üzerine da realize edilen Sovyet malları tarafından : lbrahim ve arkadaşları ta.· liğin içini temsil etmektedir. Sah· 
tcapıaına doiru acele adınılarla realize edilmİftİr. ' 700 milyon ruble tutmaktadır. rafından (Saat ayarı) ne bir delikanlı ile babası aruın-ı 
tlirUdU. Kredi hesabına realize edilen Bunlar baflı<::a - kereste, bam, it· 21.45 Orkestra .. 22.1 S Ajana haberleri da tiddetli bir münaka,adır. Bu 

Hıriatidi onun hareketlerini ta- umumi yekUnu 260 milyon ruble lenmit ve boyanmıt · kürkler, do- 22.30 plakla sololar, Opera ve operet rolleri yapanlar Cimmi Stevartla! 
l'utut ederken bir in için Sehaati- miktarında olup bunun 120 milyon muz kılı, kibrit, tabaka halinde parçaları. 22.50 Son haberler ve erte#i Valker Hustondur. Bu sahne çok 
\-anoyu unutmuftU. ruhleıi muhtelif tezrlhlara, 49mil- cam, amyant, mercimek, parafin jgünün programı. 23. Son. mühimdir, çünkü aksiyonu bağlı-

- Haydi .. Tam ııruı Seba.ati .. yon rublesi türbinlere ve yardımcı ve a~iredir.» • oni · __ yor.__ _ 

-r== 
1 

: - Burası beton bir bodrumdu. tacakb. \malları, paraları -;i;;t.;rk;diy~ 
• Bodrumdan arka tarafa bir ka- Bu aralık bir feryat .• Acı, ince rum. Yalnız bu kadına biç biriniz 

K.esik Elli 
ADAM 

fefrika 
No:31 

5 • pı açılıyordu. bir kadın feryadı duyuldu. 'el sürmiyeceksiniz. O benimdir. 
: Naip bu kapının e~igine ıeldiği Pençerede Naibin karısı ve Ma- , Habefler, ganimet hi11elerinin 
: zaman bir la• kapakla kapalı bir sava valisinin kızı Emine röründü. lf kendilerine bırakılacağmı duyun-

deliği açtı. · - imdat .. Y eti9in.. · ca Mahmudun bu sözlerini alkıtla-
Bu delikten bodruma su dolma· Diye haykırıyordu. Onu gören' dılar. 

ğa batladı. Ha.betlerin gözlerinde vah9I ' bir ı Naibin adamları ise, evin için-
Hakikaten Naibin efsanevi ıer· tule çakb. de ve diri diri, çatır çatır yanmak 

veti bu beton bodrumun altında Mahmut ise pençerelerde, kum• tehlikesini yakinen gördükleri için 
mı saklı idi?. , torbaları arkaıında olan Naibin ıilihlarını pençereden atarak tes-

V e o burasını ıu ile doldurur· adamlarına yüksek sesle bağırdı: lime hazırlandıklarını anlattılar. 

YAZAN 
HANRY 

DE 

Monfredl ken böylece servetini yid ellere - Teslim olun .. Görmiyor mu- Mahmut, bıçağını ağzına aldı .• 

VALi DOL lmdodımııo yetiıir• 
- ::ı:=» 

Onu bir ~er• ıa"Gbe edinıı. Zorarsıı va 
wıi;teri ıes11n edicı olOft bv ilı\ç uy~u~ıııluğa 
lorıı uınutmaı bir deYddır - ....... 

VALIOOlr daınlo, ıobfeı ve hap 

halinde h~ tcıontd• bulu~'"· 

' -

~ ~ 
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Muayeqehaneaini ikinci bey -
ler sobjmda fırın kartısında25 

numaraya nakleylemiıtir. 
TELEFON : 3956 
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· düfmekten kurtarmıf mı oluyor· ıunuz Naip Fareçin gemiıi ile ka~ Açılan kapıdan içeri girdi. 
- Bu çalı, çırpı ve otları e't'İD 'dan acleceiini ıöylemitti. du? Geçtiği bodrum ve çı~ıiı ka· çıyor. Sizi terk ile firar ediyor.. Merdiven basamaklarını dörder Aşçı has .. J rna kaı·nalaı 

etrafına di>feyin ve yakın. Evi ya- Makalldı kendi kaçmak, adam· pı tamamen ıu içinde kaldıktan Teslim olanların hayatlarına do· dörder çıktı. 
kacağız .• Bu suretle içindekileri farını ve Emineyi Habeflerin vah· .sonra arka yolJardan deniz kena• kunulmıyacak.. Birinci katta sililılarını atmıt 
de ya diri diri yakacağız ve yahut fİ savlet ve taarruzlarına terket· rına geldi. Mahmut «hayatlarınıza doku- olan Naibin adamları t&f gibi ha· 
ta bize teslim olmaja mecbur ede- mekti. Burada bir sandal kendisini nulmıyacak» teklindeki vaadı Ha- reketaiz ve korkak beklefiyorlar· 
ceğiz. Kendi esrarına Eminenin vakıf bekliyordu. be,leri kızdırıyordu. dı. 

Hakikaten bu vaziyette bundan olduğunu biliyordu. Sandala atladı ve doğruca Fare- Onlar adam öldürmek istiyor- Mahmut, onların yüzlerine bile 
ba.,ka yapacak ter, bat vuracak Kaçtıktan sonra eğer Emine çin gemiıine aitti. lardı. Buna mani olmak onları is· ıhakmadan ikinci kata çıktı. 
'•re de yoktu. kurtulacak olursa babası olan Ma- F areç, evvelce kararlattırılmıt yana sevketmekti. Eminenin odasına girdi. 

Naip vaziyeti pençereden kont- sava valisine her feyi anlatırdı. plan dahilinde geminin yelkenle- Mahmut bu sefer onlara döndü. Emine, ağzında bıçak bir ada-
rol ediyordu. Bu itibarla yalnız kaçmak isti- rini açtı. Fakat demirini almadı. - Bu kapının, dedi. Ozerine j mın odasına girdiğini görünce acı 

Bir taraf tan da limanda bulu- yordu. Bu itnret, Mabıiıuda Naibin g.e- çakılan k~sik elimi ~ep gördünüz. bir çığlık kopardı. 
ilan F areçin gemisini rözden ka· Habeflerin evin kapı11 öniine mi ye gel.diğini bildirmek içindi. Ben, bu. evde oturanları .bizat ce- j Çünkü böyle hallerde Habef le-
\:ttmıyordu. ot ve çalı çırpı yığdıklarını görün· * · . : zalandırmak hakkını kendi ka .. rin usulünü biliyordu. Muhakkak 
· Kurtul ut yolu orada idi. ce firar zamanının geldiğini anlo.- Habetlerin tütutturdukları otlar nımla kazandım. · · (öldürülecekti. 
Karısı Emineyi bir odaya kap.t .. ,dı. ve çalı çırpılar · evin etrafını du- Sizi buraya, bu senet kaynaiı· ; Mahmut, Eminenin korktuğunu 

bııttı. Kimseye haber vermeden eYin mıtnle earmı9lardı. · · na ben ·aetirdtm. Bana t.&bitiniz. gCSrünce kamuinı sol eliyle alarak Selanik ıergiıinin birincilik ma· · 
Ona hücum edenlerin hakların• alt kattna indi. Biraz sonra bina tamamen tutu- Butada ele feçİreceilniz .. büttin beline ıoktu. dalyasını kazanmı,br. 
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·-Aile sahiplerine müjde 
.... 

DURUNUZI 

Cildinl:ıin tahriı idil· 
meme•ini iıterHnis 1 
Dünyanın her tarafın-
da seve seve kullani
lan ve cildi trattan 

aonra pamuk gibi 
yumufatan 

POKER 
T roş bıçaklarını 

kullanınız. 

Umum satış yeri: Istanbul Tahtakale caddesi (51) numara 
-.11111 ............................................................ -.:-ı.,,.... 

AŞINMA 

KUVVET KAYBETME 
.MOTÖRUN FAZLA KIZARMASI 

Yatlama keyfiyeti i•yri kift ın •t•D• 
maya ve yoriunlııt• mrydan .. verılıı>ıt 

.cılur Y mi VEEDOL alıeıne olatalı' 
bütun bu ~ütkılitı del' eder T abam4ıi 
muu ve tortu tcJeUıulünc muı.;vcmct:.( 
dtitindcn daima emın ve rkonomılı:tır 

•ı. 23 nısb«:tındc daha dayanıklıdır "•' 
daha fııla kılomctro yıen•atı ve dabıf 
mükemmel bır yürüyü, temın ıder u • 
motoru dıh.1 mukavım kılar. 

Hcgıcn bu~"Undcn lccrube edınıı 
Tasarruf cdccclısınız, 

YEEDOL 
Tllrkl7e Umum Depoziter we nlı~ Merkezi 
Amerikan Madeni Yağlar Evı 

Y. KARAYANOPULOS 
i»lık Pazar YaljCJ aolı:ak No. 10 

3 cO kat IST AN BUL 

~l'll:::~llliııllf!l~~~!'.aızı:~ ......_,re 'H s 

Bornova Zeytincilik istasyonu mü-
dürlüğünden: 

1 - istasyonumuzda 968 lira 42 kurut bedel ketifli bir Sera 
yaptırılacaktır. 

2 - Bu İ!e ait tartname, Ketifnameyi ıörmek istiyenler her 
gün müdüriyetimize müracaat edebilirler. 

3 - Ekailtmeye ittir ak edeceklerin yüzde 7 .5 teminat akçele
rini lzmir mal sandığına yatırarak makbuzlariylc birlikte 27 ni
san 938 çartamba günü saat 14 te istasyonda toplanacak komis
yona müracaatleri ilan olunur. 

13-17-21-24 1228 (i60) 
O* '" *MAA .... (j?Ei :it. ~ ~ 

Emniyet umum müdürlüğünden: 
1 - Elde mevcut numunesine ve şartnamesinde yazılı vaaıfları 

dairesinde zabıta memurları için 1500 adet mu,amba kapalı 
zarfla 6-5-938 tarihinde saat 15 te münakasaya konulmuftur. 

2 - Beherinde 17 lira 50 kuru' kıymet biçilen bu mu,amba
lara ait fartnameyi almak ve numunesini görmek istiyenlerin em
niyet umum müdürlüğü aatın alma komisyonuna müracaatları 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 1968 lira 50 kuruşluk te
minat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektupla
rını ve 2490 sayılı kanununun 2,3 ncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme günü aaa.t 14 de kadar komisyona teslim 
etmeleri «1130» 

20- 25-30-5 1295 (824) 

D oy ç e O r i y ant b an k 
Dl~ESDNER BANK ŞURESI 

IZMiB. 
MHHKBZ1 : BEHI"lN 

Almanyada 176 Şubesi Mevcuriar 
Bcı ıuaye ,.e ihtiyat akçesi 
165,000,000 RRyhsmnrk . 

'I ıirki) ede Şubeleri: lS'.l'ANBUJ" ve lZMIH 
.Mı ır,ln ~ıılıclerı: RAHfHE ve ISKgNDERlYE 

Her tıırliı lıaıık:ı muaıııt~IAtnı ifa ve kabul eder 
'. ~ .. . : -:,.,,. . . . ': .· . ... ~~ •.,,,/ .... · ~ ... 

,. • "• •'t'lı 

;~ ,_, 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köıesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
1zmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-

zacı Kemal K.imilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruycn 
bir müessese olmus, kokuculuk 
alemini şa ırtmış b~ulunmaktadır. 
Hilal eczanesini. ~ezacı Kemal 

Kamili ~indeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve ben.zer bimlere aldanma
manız için ıifeler üzerinde Kemal 
Kimil edmı srörmdiainiz. 

I 

BAG VE BA&i\-t.:.LER1NiZt - PAMlJ/' T.-.. LARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayı.sız, ayni kaide üzerinde 

DlESEL MOTöRONE akuple edilmi• POMPALARDAN iatif ade 
f!diniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik • Radyo • Telefon.. Pe9temalcılar 77 /79 Tel. 3332 , ............................................. , 
Şark Sanayi Kumpanyasından: 

Kuru, 
Fener Tip 5. 90 cm 832 

85 )> 756 
80 )) 723 
75 » 690 Bozkurt Tip 8. 

70 )) 657 

85 )) 732 
80 » 701 

Kelebek Tip 9. 75 » 670 
70 » 639 

1 - Yukarıdaki fiatler, fabrika teslim ve bedeli pefin öden
mesi metrut 36 metrelik bir top için olup aıgari 1 balyalık (Ya
ni 25 top) aatıtlara mahsustur. 

• 2 - Beher balya ambalaj ve prese maarafı olarak 100 kurut 
mü9teriye aittir. 

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

4 - 1 • 24 top almak lateyen müfteriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 :zamla mal alabilirler. 

Yukarıda göaterilen bez fiatleri vekaletin teabit ettiği fiatlere 
uyıun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvafık olduğu taa
'dik olunur. 

Ticarf!t Odıuı re•mi Mührü 
• :. -ı: ~~ 

No. 8038/25 ,.o. 8041 No. 8041 
DAIMON markalı bu fenerlerin ayri ayrı meziyetleri vardiı ... 

Bir adet kUçtik pille itler, =~ meeafeJi a7dınlatirs 
lıdır. Ziyayı yalunlat~r ·~ larır, ~ılır :J• loplar, 
maı. Koatak 1..-.u, ~ tik ·camii. Ynarlü camlı, 
Ye İMJ•• pek _..ac11 yuclw- T~'-"" ~ 

Saatte « 1 » kurut masrafla mutbakı
nızın ihtiyacını temin etmek iateraeniz 
vakit kaybetmeden 1 Yeni Model.. 

HEIDENIA 
Mazot ocağı alınız. 
Seasiz, duman ve koku nefretmez, 

tehlikeaiz olan Heidenia mazot ocak
ları dünyanın en ekonomik ocaklarıdır. 

Bir telefonla evinize kadar mazotu
nuz temin edilir. 

Toptan ve perakende aahf deposu .. 
Gazı bulvarı Ziraat Bankası kar91sı 
DUNLOP mağazaaıdır. Telefon 3737 

Poıta kutuau 275 
HtÇ Y ANMIY AN VE BOZULMIY AN AMYANT FiTiLLi 
HEIDENIA PETROL OCAKLARIMIZ DA VARDIR 
Tatra için bayilikler aranmaktadır. 

TÜRKİYE 
CUMHU RIYETI 

~SIRAAllBANKASI .. - . 

TURAN rabrikaları mamulltıdır. Aynı saruanda Tur•ll 

tuvalet 1abunlarını, traı Hhunu -ye kremi ile gtbellik kr•aı
ı•· leriDI kullanınıs. Her yerde satılmaktadır. Y alnıı .toptan 

- cen· 
hflar i~D lımlrde Gaıl Bulvarında 25 numarada umum • 
telik Nef'I Aky111h Ye J. C. HemliJ• mttracaat edinlı. 

Poete Kut. ••• Teeton •••• 



___ .....,.....__ w ._ ... 

Iasaa vücudu di§-
1ere muhtaçtır.Dit 
\erimizin de Rad
voline ihtiyacı oldu 

1 ınu unutmayın .. 

Dişler niçin çürür ·l 
Sal,.. .ı.1iiimiz ağız guddelerinin usaresi yal
... ~em r ldcri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
z•==•da yemek saatleri arasında ditleri temiz
hm ı ie de J&I'•· Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Difleriaizi çiiriimekten kurtarmak iatiyona
aa ubah, öile •e akf&lll RADYOLIN kullana
rak tabiate ,.ardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DJŞLE.RINJZI 
FIRÇALAYINIZ. 

Haşaratla mücadele zarrıanı geldi c....-..._ 1 .... erin 
ıtalula .. W h cWW. aar· 
... m}ıwAm '•fMilebu ._,.. .. çclll...,. - for-
..... ~FAYDA n -·•li aiç-
1-. tm w mir • Nefb6a n pire 
tordsl--. 1 :L a d eh kim,evi 
•rleri W1er iPa ... bo,.. ve 
... ,....._, airc'enla. ~ 
.. ~eld-le ... deld ......... 
lr ••ı enb öldill .. n Bmnan Zi
net m iMi kir nıponmu bpyan 
clCATA.ICDJA.. ......_ IEnin ve 
w &.dide -irn• ..., tedsik 
ftl 'iE • f 9 ıı' L iti" er 

-- ., .............. hiç 
•Mh- ............. ~ de ıu·lme•• djldrat buymunm.. 
brmk ,...... Uda ı ' a' '1 fir- TEl...EFON: 3882 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

eni lanir eczanesi TELEFON 

TAZE TEMiZ 
µcuz iLAç 

Her Mrlii tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çefitleri 

Çan çar , 
ECZANESi 

BAŞDURAK 
Hanı 

Büyük Salepçiotlu 
ICarfı•nda 

.y azıu insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz · 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m. b.11. 

:ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
'BREM.EN 

Frate li Spe~ç_g 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE . 
URG A. G C. \~YMEDES vapuru .limanımızda • 

HAlılB ' . · . olup Rotterdo.m. Amstcrdıun Ye Ham• 
ACHAIA vapuru 25 nısanda beklenı- L 1. I . · ··k 1 k t d urg aman arı ıc;;ın yu a ma a ır. 

yor. Rotterdam, Hamı-re ve &emen 'DEUCALtON vapuru 30/ 4/ 936 ta• 
için yük alacaktır. .h. d b ki - - -"-t 1 ··k·· " i-'-•• 

rı ın e e en~ e o up yu unu "PlDll" 

SERViCE MARITIME ROUMAINE yeclea MMıra B.rgaa. Varaa "'e Kis~ 
BUCAllEST lir...alan ic;ıia ,m alaclikts. 

DUROSTOR vapuru 3 may11ta bekte- JUNO vapuru 2/.S / 936 tarihinde fi. 
Diyot. :KKıtepce G.latz ve Gal&tz ak- manıruıza ge1ip Rotteniam. Am.terdam 
tarmaaı cTunu limanlan içıİll vük .Ja- ıre Ham1Kırg Jimanluı için yük alacak-

aıkts. br. 
SOCIETE COMMEltaAU: 8lJLGAaE ~KA OlltENT ~ 

VARNA VIKINCLAND motöN 28/ 4/ 193B 
BULCARIA vasnlu 22 niaaDda .bek- tarihin~ __.enmebe .ı.111 :R.tterdam, 

le11İ7or. Bursu. Vuna içia ,.ük lllacak- Hamburg, Cdynia. o...tng, Danimad 

br. re B.ıa.k limanları için yük elaaıılrtar. 
DEN NORSKE MU>DELHAVSUNJE GOTLAND maotö.i J 9/ 5/ t.38 tam· 

0SL0 !Wıcle i>eldenmeilcte aı.. R.uerdam. 
BAGHDAD •...,a IS .. ,..1ta bek- H....lturc. Gd,Na. ID.uııtDe, ıDaoimarlr 

ı.17or. .,..,,__ifıe. Dieppe Ye Nor- 'ft &lak ljnpa-1_, için .,ak .alacaktır • 
veç iGla 7lk .a. alı••. SERViCE llAIU11llE :ROUllAIN 

almak lazımdır JOlmlOll VAltRDI t.aE.t ALBA fULYA 1J'ltıPDrU 9/ S/ 9J8 ta-

NEWtOztN Soj..k alemlıflnın ftma &lal.etler ıtlopww.Nna UYERPOOI. riAiade b-kl-n•ekte dup Malta Mana· 
tnani olmakla beftber Witüa utlraphn M flWirir. JfS'MCJ!RE .....,. 5 ...... t.dtle· y.a Te Cenova lim...J.., ~D y.iik ve 7ol· 

lca.6'-'• gibwie 3 h,. afllMılilil Db-or. 8-pa, V--. Coe.ıte-ze, Suli- cu.alır. 
------am..--------rwı.-:m_______ na. C.ı.tz Ye Brala «wla :rülc .taaikbr. Dandaki hareket tarihleriyle navJun. M E Y V A T U Z U AMERiKAN EXPORT UNF.S lardaki deiJplciiklerdeıı ~ ınesull-

!NC. yet kabul etmez. Daha .faila tahilAt için 
Pire '2 - ..,.._ seferler FRA TEUJ .SPERCO :vapu .acentalıiı-
EXOCHORDA vapuru 2! :ıU.anda Da münıcaat edilıaeii rica of ıımır 

Ared• 8..eıoa ve Nevyorka hareket TELEFON : 4111 4142 2663 '221 
eclecektlr. 

~ c:z_ 2Si 
EXCAUBUR ~ 6 •• ,_.. Pi

red.a 8-- Ye "6vı...l. ilu-set ede
c:ddir, 

"Umdat,, umumi 

DAM• llW1llE 
deniz acenteliği 

Ltd. ,, M.DAPEST ••• • ,. •• '••ek
.,..._ Ped - 3lllt .,. a.. fui; • için 
! ,. 1 ·- HB.ENlC ......s 1..1'0. 

__ .... • • •-"' . ATIMAı VSÇ&C ı• . , ..... 
.__ ..... • ......._. 1 or. • Dzttw-1 ff • •--

Tı 11.. ' .L.L. ~ .ıl .ı ..._.. ~- .. • C n ~ 
- - • n ""'ljllm ~· _... J,;,,,, ! n ic;ia pik 1 ..... 

JMndekl lmlbt tMf' 1 ? lJ'le DAV• , 
'---•~-...... .1.J1.11.1ıu~ ,___._ HOlJ..AHDıtA .....,. JI n iı11ı 
~ ......-- ~.Jile- i.eld • .D~-- filnr 1 
..U,.et lmbal etma. 2 

F l)"OI'. -- - • - W 

Daha fula t.&llAt almak lçla Birin- Anvera limanlanaııl.a ,,iilt r •ts. 
HELLAS ........ Bit ....... ....nds 

ol ıtordoada V. r. Rea.ry Van Der Zee bdrJ inschedir RUlıer'- H-nltmw 
ve Co. n. •· Vçur acentalaima müra- Tc Aaıreu lb ·, n içia ,,_ .a..k.1& 
caat edilmesi ne. olunur. UNEA .SUD ~ 

Tel No. ao07 ._ .._ ruo VERDE motörii lJf l.i .._ 

OJivi Ve Şüre. :;:;:'!;_belcleniyor ve Nevyo"'• ,-

LtMI ı r.: 1 al() PARDO -·. 20/ l.2 ....... 

V --~-w~~--8PUl acentaSI ,... ,.,0 ... 
BIRirftt KORDON REES Gerek ~ -.....ıı1t ıtaW.Md, 

BINASI TIL. 2445 gerek npv ta-.leri .. ...-ını.n WD-
Ellerman Una Ltd. k-. acıeMa ilk .. .._ .a.. ,p--

LONDRA RATl'I Dm fada t.ı&llıt ..__ iQı1a mrtad 
CARLO, Yal"ftU ld '"8aada Loadra lt.rıi=ılı 111 ,.._.da (UllDAL) 

~ Hail' dea ge1ip Filk Ç'lkat"aceılt '" .,.. •.....t cieaiz _._.. LtııL mlinmat 
111 auwcla Lo.dn Ye H.11 içira yak edilmesi rica olu_. 
alacaltbr. TELEFON' : JUl - 4ı1D 

POLO vapuru 29 niuıada 1...-dra Te -----------• HulWea gelip ,Ult Çtltancek. 
OPORTO Tapmı Z8 ftİanda Lner-

pool " !Waneeadaa l'!liP ~ ~--
" ~ aımenda l...İftl'PoOI ~ Gl91p'f' .. ,.. ....... 

P.U faldiltaiıadea dit il Mı 

oı, tablpleı ı 

Me111leket luıst.usi diş f411tjJ 

Mumffer ~I 
• Y.E 

LE.sBIAN ....-. 1 7 ma,.u. Lft.er
pool •• s •....... g'l!lip ,.ülc ç.ıktıınctık 

En hoı m•JY• tuzudur. lnkıbua del eder. llld.. bafınak, 11tE GmUtAL STEAM NA'llGA-
karacigerden m&leYellit rahat.Dhldan hler. Humı kolaylafbm. TION LTD. . 

KemalÇeti~ 
lnJilb Kmak ecuneal BeJOJla • latanbal 'ALBATROS ' v..,..,. ıo ma,.a __________________ ._ ...... ___ Condta •• yGk .a.ce1c ... Hutalanm lıer ela uMh 

aat tlelmMs• INltlm,.U 
Beyler - Num• DMI. S. 21 
numarak muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Kırkağaç malmüdürlüğündenı A:a .. ı::.~;,..': ... 
Fabrika satışı J6k ~-~:-:.~ardaki cleği§iklikler-

Evıafı : Zeytinyağı, pamuk ve un fabrikası ı BABKUK marlia den acenta mesullyet kabul etmez. 
ve LANGAJ marka olmak Uzere iki kazanlı ve çift ılllndlrU 

Telefon: 39'21 

KAMPAU markalı motör ... Zeytin kumı : OD preaelidir, beter' a).. 
hf&I' tonluk bet adet yağ deposu vardır. Un kısmı : Halen gayri 
fall olup bet tat ve elek tertibatlıdır. Bir de adi un ta,ı vardır ••• 
Pamuk kıamı dairesinde en-elce kırk çıkrık var iken halen faal 
20 çıkrık meYCUttm iki anbarh pamuk preeeai Yudır. Ve ber 9f 
kıımın tefenüatleri, tamirhanesi, Jaztlaawi, bol .. ,,., IWlma
haneai, müteaddit depo Te ahırlan olup aekiz doka dölliimlfik 
aaha üzerindedir. 

Muhammen bedeli : Yirmi bin liradır. 
Y ukanda enafı yazdı Kırkağaç baabumda liia b.ralrin(e. 

re ait manaf fabrikayı 929 aeneıinde aabn elan mütneffa Halil 
Görele.in Z22Z aayılı kanunla uzahlan Ye 933 - 937 lellelerine isa
bet eden takıiderinden maa faiz taluili İcap eden 17000 lirama 
temini İçin bafka müracaat edecek emYafİ bulanmadığuıdan tala
ıili emval kanununa tevfikan 14/4/938 tarilıinden itibaren Jİrmİ 
bir gün müddetle Ye kapalı zarf uaulile müzayedeye çıbnlmıt
hr. 

Tediye teraiti : 17000 liraıı pefiaen ahn•ak ye fazlua miife. 
alrip senede 4500 liradan qaiı ol••wek izere Jedi ••ııe ka
dar uzatdar. l.teklileria 1500 lira trmi•t m•W..•• laaYi ~ 
me1mııp1anm mu..kbt ih•._.n • ellik ............. 5 _,.. 938 
tarilüae ruth,.an per..,-be sünü saat 18 p kadar Lrlrai-c b
zw idare ~ mekhen -..kahili .... ••alisi ft fal.ilrQI 
sör ıek n düa fazla izalaat almak illi,..&eria tle •n• .. ..,._ 
kadar her sün maliye dairmine llllncaat fMlebilecelderi illa 
o's r. 21 M m ı ım <•> 
lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 

Eatrea Lıpet hala ;r.1r ..... ,...._ ..... 7 ılı .... 
si• ..... o1ua boramma temini, •• • .-1ewı ....a 1m • 
tnflkaa t..cz.H1mit o1ua Şe1ııid .. c1e ~i sobiaw kiia aıı 
•• •iZ .. ,... fürika .... Ye ,...... takdir ettirilea 14000 
.. fiat .. i •-w.....,... ........................ illa 
.......... l ....... Zt ............. ,..,. ~-
Talipl..ua 11/&/938 ~ - iMi 11 le Yill,et W....,.. 
11m.........., ıo-a-z-10 uıı <•> 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
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Frankocular ·ilerliyemiyorlar 
Hükümet kuvvetleri asilerin cephe yarma teşebbüslerini kırdılar 

Frankocuların zayiatı ağır Londrada hazırlık başladı 
Buna mukabil Cümhuriyet saflarında Fransız ve lngiliz orduları tek bir 

Başkumandanın emri altında olacak sıkı bir tesanüt •• goze çarpıyor 
PARIS. 23 (ö.R) - ispanyadan 

).arp faaliyeti hakkında gelen habeıleı 
kıt olmağa devam ediyor. Rio Segrc ve 
Ebre nehirleri boyunca 'Vaziyet tcvflk

)rnf devıeaindedir. Hükümetçileı bu iki 
nehiı arkasında oaiilam bir tekilde yer
leşerek asilerin Tortosaya doiru Heri ha
reketlerini tam olaıak duıduımu~laıdır. 

Katalonya cephesinin en ıimalinde, 

yani Pirene daiJ,arı mıntakaaında nas· 
yonalistlerin gayreti Andor cUmhuriyeti
lıe doğru istikamet almaktadır. En ce
nup k1"mmda, yani Akdeniz boyunca ise 
muvaffakıyetle mukavemet eden hükü
mct cepheaJnl yİlrmak tc~bbüslcri bey

hude olmuıtur. 

NASYONAUST HABERLERi 

PARIS, 23 (ö.R) - l•panya va7i
yeti haklunda nasyonalist kaynağınd •n 

ııelen haberler ıunlardır ı 
Havas aJanıınm Saraııoa muhabiıi bil

diriyor ı Katalonyada haıeket halinde 
olan nasyonalist kuvvetleıl Akdeniz sa
hilinde Kaatıllon istikametinde yapılan 

hareketleıl tatil edeıek lstiıahate geçmi~ 
!erdir. Y alnı.z cepheyi muhafaza ıçın 

azaltdmlf kuvvetler bırakılmıı. diğeıleri 

latiıahate çekllmiflerdir. 
Şimdi asıl yük arama kollarına h ı a

kılmııtır. Bunlann vazifesi hUkümetçile• 
rin teıkettiklerl malzemeyi toplamak 
ve T oıtosa ııerisinde lr.alan . hllkUmet 
gruplarından bUtUn bu mıntakayı temiz
lemektir. 

Cümhurlyetçileı tarafından ııelen ha
berlerde ise bilhuaa general l'l.ijahanın 

ceplıelerde yaptıiı teftiıten bah•ediyor
laı. Bu teftiı netloeslnde Madridin kah
raman mlldafil orduya hitaben ıu gün
delik emri nqretmittlı ı Aakerler, za
bitleı, Şark ordusu muhaıipleri, memle
keti ecnebi lotil&aına karşı müdafaa et
mek vıızifeoi ııin teıettüp etmektedir. 
Madridde bir lafın müdafaa edildiği gi
bi her topralr. parçaoı da sonuna kadar 
müdafaa eclilecekıU.> 

COMHURJYETÇI SAFLARINDA 
CANLILIK .• 

LONDRA, 2' (ö.R) - •Timen ga
zetesi ]_.,yadaki vulyeı hakkında ıun• 
lan yazıyor ı 

•Cümhuriyet hükUmeti ba,vekili bay 
Negrinln azimli idareoi alımda cllmhuri· 
yetçiler dineklerlni mluıutlaıd11. Ordu 
yeniden tensllr. edilmfttir. Mukavemet 
ıimdi daha aağlamdır. Bu ayın bB§ında 

Leridanm sulı:utundan beıi nasyonalist
ler her karıt araziyi ele eeçirmek ıçın 

hubetmeiie mecbur kalmıılardır. Aaır

lardan beri hususiyetleıini ve ayn dille· 
rini muhafaza ılmit olan Katalonlar 
ıimdi biliyorlaı lr.i hezimetlerinin ilk ne
ticesi Bask memleketinde olduğu gibi 
ana dillerini kullanmak yaaaiiı olacaktır. 

f.auen Barselon Üzerine geçen ay yapı

lan ve bütün medeni dünyanın nefretini 
uyandıran hava bombardımanlarındaki 

ficia da Katalonların mukavemet azmi
ni sarsılmaz bir ıekle koymuştur. 

Diğer taraftan cDaily Herald> gaze· 
tesi nasyonalistler tarafındaki İtalyan ve 

Alman kuvvetleri hakkında ıu maluma
tı veriyor : 

ltalyan kuvveti üç piyade fırkaın, ya

ni 36 taburdur. Bundan baıka l 7 5 bom
bardıman, on keşif ve 280 avcı tayyare
aı · ondermişlerdir. 

KATALONY A CEPHE.SiNDE 
PARIS, 23 (ö.R) - ispanyada aon 

gÜnlerde Katalonya cepheei istikrar kes
betmiştir. Yeni cepheyi kırmak için asi .. 
lerin yaptıkları bütün te,ebbüs]er akim 
kalmıştır. Hükümet kuvvetleri mevkileri ... 
ni takviye etmiş ve hatta mühim mikyas· 
ta ıslaha da muvaffak olmuılardır. Asi
ler çok kuvvet zayi ettiklerinden ~imdi 
en küçük bir mukabil taarruz beı hare
ketlerini durdurmağa kafi gelmektedir.. 
Son haftalar içinde F ıanko kuvvetleri
nin son derece yüksek olan zayiatı ae .. 

bebiyle mukavemet kudretleri asgari 
haddjne jnmiştir. 

Cephe hath Akdeniz sahilinck isıikrftr 
buJduktan sonra Ebre nehrini takip et .. 
mekte, Tortoaadan geçmekte ve ıimal
de Segre ile Ebre nehiıleıinin birlettik
leri noktaya kadar çılr.maktadır. Aaile
rin haftalardan beri zapta çalqtıkları 
TortoN eehrj hiikümctc;ilerin elindedir .. 

General Franko kızı ııe köpeği 
Halbuki asiler bir çok defalar bu ~ehti !yet ve taktiki Guada Lajara ccphe!lindc 

İşgal ettiklerini bil dirmi~lcrdir. Yalnız uğradıklan hezimet sırasındaki hallerini 
Ebre nehrinin sağ sahilinde olan ve hiç' pek ziyade andırmaktadır. 
bir askeri ehemmiyeti olmı)· an iki grup 

ev terkedilmi~tir. 
Kata1onya cephesinin merkez kısmın

da Lerida önünde c.ümhuriyct mevzileri 
son günlerde kuvvetli bir şekilde tahkim 

ediJmjştir. Balaguer önündeki mevziler 
de ısl&h edilmiş ve bu mıntakada bükü-

SON HA VA BOMBARDIMANH 'DA 
PARIS. 23 (ö.R) - Nasyonalist tay

yareleri tarafından bombardıman edi
len Puigaerdadan alınan maliimata gö
re eon bombardıman eanasında 1'.aybol
duklan bildiıilen 12 kimse yıkılan bina-

metçiler kaybedilmi§ bir çok araziyi ge- ların enkazı altında gömülü olarak bu .. 
ri almağa hile baılamışlardır. Trent mın~ lunmuşlardır. Böylece kurbanların mik
takasında asilerin on günden beıi yap- dan 18 ölü ve 30 yaralıdır. Bunların ek
hkları oiddetli hücumlar akim kalmıotır. lserisi Hueska ve Lerida mültecileridir 
Cümhuriyetçiler mevkilerini ıslah etmJş.. ki asi tayyarelerinin hedef tuttuklaıı iı

lerdir. Pirene mıntakasında ise aeride tasyon civarında yerleştirilmiolerdi. 
müıahede edilen askeri nakliyata bakı- ROMA, 23 (ö.R) - Pragdan bildi
lıraa asilerin yeni bir taarruz haz.ırladık- riliyor : Bir müddet evvel Çekoslovakya 
)arı tahmin edilebilir. Gelecek hafta asi- hükümetiyle geneıal F rankonun bir mü
lerin Ebre nehri deltasında cümhuriyet· meaeili arasında htl§lamı§ olan müzake .. 
çilere karoı &on bir taarruzları daha bek.. reler tam bir anla4ma ile neticelenm~k 

Jenmekteclir. Frankist kuvvetlerin vazi .. üzeredir. 

------~~-...,--~ ....................................... --------~ 
Südetler Kongresi 

Alman ekalli yellerinin asgari 
taleplerini tasrih edecekmiş 

Berlin, 23 ( ö. · ~ 
R.) - Alman ·~ 
gazeteleri çok -
mühim bir ha
dise olarak bu-
gün ve yarın 

Çekoslovakya 
nın · Marien-
bad tehrinde 

ı 
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l..ondra 23 (ö.R) - Fransa baş b ir kiordinasyon tesisi ve tek ku
vekili B. Daladier ve hariciye nazırı mandanhk meselesi mevzuu bahia 
B. Bonnet tarafından gelecek hafta olacaktır. 
ortasında Londraya yapılacak ziya- Telgrafta Yinsto:rı Çorçil ve Duf 
ret münasebetiyle lngiliz payıtahtın- Kuper tarafından geçenlerde Parise 
da hazırlıklar başlamıştır. Hariciye yapılan ziyaretlerden bahsedildikten 
nazırı Lord Hali faks F orreinıı: Offi- sonra şöyle denilmektedir: 
c"'in idaresini tekrar eline almak Harp vukuunda iki ordunun bir 
üzere Londraya avdet etmiştir. Sim- tek kumandanın emrine vcrilm~si ve 
diki halde Lord Londerry'nin misa- başkumandanın da Fransız olması 
firi olarak Londradan uzak bulun- teklif edileceği aöylenmektedir. Ha
makta olan başvekil sir Neville Cem- va kuvvetleri de ayni kumandanın 
berlain'de yakında Londraya avdet emri altında bulunacaktır. iki filo
etmiş bulunacaktır. Her biri için bü- nun kontrolu vazifesi bir lngiliz 
yük bir faaliyet devresi açılmaktadır. Amiralına tevdi edilecektir. iki mem
Bu münasebetle tetkik edilecek me- leket endüstrisinin silah ve cephane 
selelerle şimdiden m <:•gul olmağa satışı hususunda müştereken hareket 
başlıyacaklardır. ebneleri de ayrıca teklif edilecektir. 

TEK KUMANDA 

Londra 23 (A.A) r;.oyter 
Ajansı tarafından neş: edilen bir Pa
ris telgrafında ezcümlo ~öyle d..:nil
mektedir: 

iyi haber alan lngiliz mahfellcrin-

SAMUEL HOARlN BiR 
MEKTUBU 

Londra 23 (A.A) - Sir Sa m uel 
Hoare lngiliz kilisesinin rahiplerine 
bir mektup gönder.,rek hava kimya 
tehlikesinden tahaffu:ı: i~lerint'.e kul-

i 

lngiliz; hava miidufaa toplanrıdan biri 
de zannedildiğine göre l..ondrada ce
reyan eden Fransız lngiliz müzake
releri esnasında bilhassa F ranea ve 
lngilterenin müdafaa sistemlerinde 

!anılacak gönüllülerin 
için papwıların yardım 
tem iştir 

Hoare, yeni servisin 

B. Vinıton Çurçil 
toplann.ası ve insani mahiyetini kaydetmiş "el 

etmesini is- gönüllü miktarının bundan evvel ter 
bit edilen bir milyonu geçmesi lazıJJl 

gayri askeri geldiğini ilave eylemiştir. 

Fransa - Italya arasında 
Anlaşmaya esas 

görüşmeleri 
Paris 23 (Ö.R) - Fransız - Italyan gö

rUşmeleri lıakkmda geçen gece B. Bon
net tarafından gönderilen son talimat\ 
alınca Fransa maslahatgüzarı B. B!cı:>

del dUn sabah hariciye nazın Kont Ci
anodan bir mülakat talebinde buhı:run..Jo: 
imkArunı buhnU§tur. Kont Ciano öğlt

den sonra saat 16 da Fransız mümessm, 
ni Ohlgl sarayında kabul etti. Ya.-m, ııaiı'< 
süren bir muhavere Fransız hüküm<ti
nln =suna göre muhaverelerin hangl 
program esası dahilinde cereyan ebrı<><-i 
icap edeceğini Italyan hariciye nazırlll~ 
izah edebildl. Kont Ciano bu tebliği kay
deder°'k bunu bu ıabah Duçeyc c.n :ef.. 
mi§tir. 

Bununla beraber Roma mahfellerinln 
fikrince bu teşebbüs şimdiden ikl tarafın 
esas meseleye gl~ oldukları şcltliııde 
telAkld edilmclctedir. Yani pazartesi gil-

teşkil edecek şekil 
devam ediyor 

nü başlanan müzakereler bir şekilde de- Romadan bir görünü' 
vam edecek ve ancak Kont Clanonun sollnl faijisl hükümetinin umumi efkAr ledilıniyeceği meseleleri havale etmel<I: 
Arnavutluk kralı Zogonun evlenmesinde tarafından en iyi surette kabul edilen . .,,,ınnmakla çok şey kazanırız. ıngilt::U, 
bulunmak üzere Tirana gkleceği müd- diplomatik faaliyetinin yeni safhası hak- "" Fransanın Italya ile işbirliği bir 
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det zarfında zanırl bir inkıtaa uğrıya- kında kabina erkanına malfımat vennek teminatıdır. Avrupa devlet adamların 
caktır. fı:rsatını bulmustur. buna emin olmaları icap eder. 

B. Blondelin bugün öğleden sonra 
Kont Ciano tarafından tekrar kabul edil- Roma 23 (Ö.R) - «Times> Fransız • Ro 23 (ö R) K"çük Antant deV'" ma . - u . Fral>' 
mesi ihtimalde uzak değildlr. Çok mil- ltalyan müzakerelerinin Londrada mem- !etleri ltalyaya ka:rşı vaziyetlerınl Ç 
salt §8rl.1ar içinde açılan bu görilıjmelerin nuniy~)e takip edildiğini ve bu konuş- sanınkine uydunnak emelindedir. : 
tahmin edilen devre içinde, yani Millet,. mahır<!a lı:)'dedilecek terakkilerin Ingi- koslovakyanın Italyan imparatorluğtııl 
ler meclisi lron..-eyinin Habeş meselesi Jle llz hüldlmetini pek ziyade tatmin edece- tasdik hususunda ilk adımı abnl§ olm~ı 
meşgul olmak llzere toplanacağı 9 May11 ll!nl yazıyor ve şunları ilAve edlyor: da buna delil aay>Jmaktadır. · · mUzal<"° 

nın nelerden ibaret olduğunu tas- liyet» adının verilmesini proteıto tarihinden evvel iyi bir neticeye varaca- cŞimdikl ahval içinde Habeşistan üze- Milletler cemiyeti konJeYitUll b,,_ 
rih edecektir. ediyor ve Südetleri Viyanadaki ğı.n.dan Roma malıafllinde filpbe edlhne- rinde Italyan fethinin tasdiki bazı fBh.si- relerine gelince, Ingiltere ve Fr•: .,.. 

toplanacak olan 
Südetler kong
resinden bah
setmekte ve ne 
ticelerini ala
ka ile bekle
mektedirler .Bu 
kongrede Sü
detlerin ( Çe
koılovakyada
ki cenubi tar
ki Almanları
nın) tefi olan 
B. Konrad He
inlein Çekoılo
vakyadaki Al
man «ekalli
yetinin» asga
ri müddeiyatı- Bir F ranaız, bir Çek ııe bir Sovyet :&abiti 

Bu münasebetler Vilhelmatraı- Çek akalliyetlyle mukayese etmek mektedlr. yetlerin iddia ettlıkleri gibi Milletler ce- rada Habeş ilhakının taııdikl lehi t e c!Ô• 
ıenin yarı reımi gazeteıi olan iıtiyen Çekoalovakya hariciye na- Öyle tahmin edillyorid Italyan naZll'- mlyetine bir ihanet iefldl ebnn. BilAkis zlyet alacaklarından ~ maUıua ~ _.. 
cKorreıpondanı Politik ve Diplo- zırı bay Kroftanın ıözlerini ten- !ar mecJlslnln bu sabah .aat 10 da V!ml. milletler omıiyetlni kuvve1Iendlrme Is- d1 bir miişkül çı kmlyacagıru talın> 
matikıt Sildet Almanlarına caka!- kit ediyor. ııa1e aarQ'lllda lıQllmaı unaaında B. Mua- tenıea< bu mll...-ıey• biç bir ıekllde bal- meıktedir. -


