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Hatay davası tamamen bitmek üzere 
..... Mesele siyasi sahadan artık teknik sahaya 

Cenevrede 
En g" l b·. . 

MiLLETLER CERr IYETINDEKI MÜZAKEREDEN 
SONRA ANLAŞMA ÜMIDJ BÜSBÜTÜN ARTTI 

uze ır ınsanlık 

~!:~~,~~1a~~i Seçim talimatnamesini tadil 
ra Vardır. gozuy e ortada bir kadav- • • • • • 0 1 'b 1 d 
:~~~:::t'hl~ml\~1;~~~~;~:::~~ ıçın goruşme ere aş an ı 

azımdır » • · · d I · B Ad1 'd t hıs l k · İstanbul 29 (Telgraf) - MilleUer ce- 1 korlscy rcısı Iran c egcsı · e a e 
an 1 tarih" d 'Jk d f l k ' • ..... .,... f b J:aifi k · . .10 e, 1 e a 0 ara ·' mivctinin dünkü toplantısında yapılan vcçhile konsey haları şere ine ir zi-

tarınak~v:etlının pençesinden kur- nıilzakcrelerden sonrcı bir anlac:ına yafet vermiştir. 
h ıstıye · b' · " d ar .. k . b" n garazsız ve ıvazsız ır um·· idi artmıc:tır Dünkü toplantın •nü- Dün ııkşam BD. Eden ve Dclbos Lor 

" etı ı b ·· ·· k <el l · l · ' ., · · • dırtna t~ r •. ~~. .ev .~tı .. ceza an-, tcakip Hrıt.ay intihabatı talimatnamesin- Cranburn ve B. :Francois de Te.ssan hu-
lrıiyc j ~bbusunu hır turlu affede- de yapılacak lüzumlu tadilleri tesbit et- susi olarak birlıkte yemek yemişlerdir. 
lai n n ta yanın böyle haşin bir nok- mek üzere Türk ve Fransız mütahassıs- tngiliz hariciye nazırı D. Eden Lond-
dcn hazar besliyerek adeta Cenevre- ları .Mıllet!er cemiyeti raportörü Is- rııya gitmek üzere bu nkşam Cenevre-
. ınç alma~ k Ik t b'A ·· ' · I ·1· d tülcbilir ga a ışması a 11 go- veçli Undenin nezdinde bir toplantı den r.yrılacak ve onun yerme ngı ız e-

\ıa · ··· · . ,. . ı yapmışlardır. legasyonuna Lord Cranburn riyaset 
tiğj gi~ı~r, .faşıst alemın temenni ~t- Paris, 29 (ö.R) _ Fransız mahafili edecektir. Paktın ısl!ıhı meselesi üzc-
lctler 

1 ~cı olmamakla beraber rnıl-ı Iskenderun meselesinin artık kat'i şc- rinde pazartesi günil 28 ler komitesin-
-cernı f · 'k b" d Çirdiği mu~\ıkm nazı . ır evre g~- kilde hallt'Clılmiş sayılabileceğini mem- - SONU UÇUNCU SAHIFED::: -

Yetin Varlı~ a atır. Hakıkaten .cemı- nuniy<:tle kaydediyorlrr. Bu tdsirfore 
kadar kök~~~ı mev~~ubahs ettirecek göre mesele siyasi sahadan tamamiyle 
lrııştır. Be u 1m~1se1 e er . ort~ya atıl- tekruk :sahaya geçirilıniş olup artık Tür-
tn t' Yne mı e vazıyetın vaha- k" F d b' 'ht'l"f L e ı, suk t h l .., l ·ıye ve ransa trasın a ır ı ı a mev-
uart k u u aya yıgın arını ka- zuu olmıyacaktır. 
)1 de~~. la. kalmamış, fikirlerde esas- Cenevre, 29 (ö.R) _ 

Qlo . g şıklıkler yapmıştır. Bilhassa ·-------••' -------:zm:!::::ıı:ıııı------~ rıter •. 1 
lrıi)) I l"eJım ere teveccüh besliyen HAY Aı!TJ 
la<Ji~t er. ce.miyet statülerinde esaslı ~l . 
lar. ata ıhtıyaç olduğunu söylüyor-

B·ı· 
laar 1 

•Yoruz ki, milletler cemiyeti, 
Cnın~U'l. zih~iyetine ka~şı kollektif bir 
"<18 Yet, bır beynelmılel tesanüt ha
lrıiyı Y~ratmak için kurulmuştur. Ce-
1 etın · · d 1 h d ctj .!Une~nn e yer a an er ev-

Milli koruma komisyonu 
faaliyete haşladı 

tef:I toprak tamamiyeti müşterek 
}'ete et altına alınmıştır. Yan~ cemi

l'&dı'" llıensup bir devlet taarruza uğ- Halkrn şekeri daha ucuz yemesi için memle
}'cti g~ ~man onun toprak tamami-
1'& t~ıck~:umak vazifesi diğer azala- kete geniş ölçüde şeker ithali ve kömürün 
tırıcı ttup e!mektedir. Paktın on al- . de ucuzlatılması icin tedbir alınacak 
des· ~ddesı bu teahhüdün müeyyi- • 

~;11 teşkil ediyor. Ankara, 29 (Hususi muhabirimiz-
ları a~çukonun istilasına lakayt ka- den) - Hayntı ucuzlntmak çarelerini 
di il~ılletler cemiyeti, halyanın ken-1 tesbit ve halldmek üzere lktt!at Yeka· 
heşi:•tnasiyle cemiyete aza olan Ha-! letinde teşekkül eden (Milli koruma ko-
tn<ld~an~. s~ldırdığı gün, on altıncı misyonu> fonliyete başlamı,tır. . 
etrn· c. hukumlerini tatbika tevessül 1 Bu komisyonda vekuletlerden bırer 
tlti.i ~~~· Bu teşebbüsün ne kadar mümcs"il bulunmnktadır. Milli koruma 
tıa&~ı ul, vahim safhalar arzettiği ve ı komisyonu z~.nıri ihtiyaç maddeleri olan 
Ci e\i suya düştüğü malumdur. Q fe- ~eker ve kömür Üzerine tetkiklerine ha,. 
ler 

8 
nl.erden biri ümit kırıcı hadise- lamıştır. 

1ktısat Vekili B. Şakir Kese bir 

Acar motörü ile bir 
gezinti yapan 

Atatürk 
Yalovava döndiiler . 

latanbul, .29 (HwJu:si. muhabiri
mizden) - Büyük Şef Atatürk, 
Acar motöriyle Yalova •ahillerin
de kısa bir gezinti yapmtflardır. 
Sel gezintiden ıonra tekrar kap
lıcalara avdet buyurmuşlardır. 

• • bulunuyor .. gırmış 

ÇiFTÇiYi HiMAYE iÇiN 

Ziraat Bankası 
Hazırlıklar yapıyor 

Bu hazırlıklar bilhassa lıilesile birlikte calı-, 

1 
şan küçük çiftçinin teşkilatlçındırılması 

1 
mevzuu na temas etmektedir .. 

Ziraat bankaaının faaliyeti hak-ı tin İç ve dıt piyaaalannd.a sürüm 
kında mühim bir tamim gelmit- kabiliyetini haiz zirai istihsalib 
tir. Bu tamimde deniliyor ki: arttırmak hedef ve gayesiyle fi-

- «Ziraat bankası memleke- - SONU DöRDONCO SAHtFEDE -

• 

Yıkıcı düğün masrafları 
''M ,. . . k h en ı ısrarat,, anununun ü-
kümleri bilaistisna tatbik edilecek 

Yurdun birçok yerlerinde düğün merasimi münasebetiyle 
lüzumıuz ve yıkıcı birçok masrafların hali yapılmakta oldu
ğu ulusal ekonomi ve arttırma cemiyetinin nazarı dikkatini celp 
etmit ve keyfiyet umumi merkezce Dahiliye Vekaletine bildi-
rilmitti. . 

Gönderilen bir tamimde, uluıal ekonomi kurumunca bu ana
neye kartı yapılan mücadelenin ancak manevi ıahaya inhisar 
ettiği bildhilmittir. Bu itibarla düğünlerin, israfat kanununun 
1, 2, 3, 4, 5, ve 6 ncı maddelerinin halkın bu ıahadaki iırafatı
nı tamamen önleyecek mahiyette hükümleri ihtiva ettiği, mem
leketin ekonomik durumu üzerinde müeaair olan hu gibi yıkıcı 
ananelerin önüne geçilmesi bildirilmektedir. 

fiiZZ7.Z7Y77.7Z7J:7'JJ/ll!JV~~~;o"J"J~.zJ(T~J.~ 

Seki ~rksi durmadı. Habeşistan can Yapılan ilk hesapların vcrdiKi netice
daJı:;r .en, ispanyada, yabancı mü- ye göre ~ker ve kömürün, bazı feda
Niha esı kosltocn bir yangın çıkardı. ktirlıklar iktihamı suretiyle ucuzlntılmn
~8<\tet Avrupadaki karışıklıktan sına imkan vnrdır. Hatta, yapılan tica
C?..tne:t alan Japonlar Çini tamamen ret anla§mnlarınn kömürün ilavesi su
İ&arr~e te~ebbüs ettiler. Cemiyetin - SONU UÇONCO SAHiFEDE -

~:·~~~d:t·~::i~;:'t!~;~ ~':.'~.m;.~ _A_M_E_R_l_.K_A __ T_E_Z_G_A_H_L_A __ R_ı_N_D_A_1_9_3_9_._Y_J_L_IN_D_A YİNE HİLAF ET KOMED y ASI 
ş.tndı .. . ~ • 

:~~~~;ı;~d.:;:~~~~!u:~':~ıı:~ y APILMAGA BAŞLIY ACAK HARP GEMiLERi Ağa l..lan. bu maksadla 
dılttıi isf ır. Paktın esaslı olarak ta- rJ ~ 

~~ti.~iı:t;ı;;::i~~~;~~:;~:~i A ·k f ·ı t kvı·y . J... b ·· l _J 111 K l ~tlt k~~:an~nı~ldeetmemiştir,ma- merı a ı osunun a esı aunya ugun erae ırıısır ra ı 
~~Ylik devİ:fetın dışında kuvvetli , hı •k • • J_ ? r;' k • J 
~~~~~~~~~~~~~t~;~~I:i:.~ harp te ı ~~~nı artıracaR mı . r aru u zıyaret eaecek 
ftıci.. ıç alakadar t . b' h Vac:ington 29 (ö.R) - Bahriye fevkalade butçesının kon- Atina 29 (M.H) - Elefteron Vİına 

... sın . e mıyen ır arp " ' . b h . u· 1939 esi t teb"ı· a 8Ürükl k . . . . greve takdimınden sonra a rıye nczare .sen em- pzetesi Berlinden aldığı fU haberi ya-
ı ır. Yi ... eme netıce~ını ve- mu~ ııyı başından itibaren inşa tezgahına konacak yeni harp myor: 

......_ SONU n_ bu zümreye gö- gemilerinin bir tablosunu neşretmiştir. Bu ~eni inşaatın 
iKiNCi SAHiFEDE _ yekunu 500 bin tonu geçmektedir. Bu inşaat şu suretle tcv-

~ ŞEVKET BiLGiN zi edil:nektcdir : 
v~~/7z7=-_-------- 175 bin tonluk beş zırhlı, otuzar bin tonluk iki tayyare 

S 
Fr

r7LaCZ7.kZ.n'7J..s7..7J.a7.ZZLL7J>. gemisi, 18. 754 ronluk on hafif kruvaz~rler, 50. bin tonluk .~0 
destroyer, 13 bin tonluk 15 tahtclbahır, 36 bın tonluk dort 
tahtelbahir muhafızı, 45 bin tonluk beş dcstr~~cr nı~hafızı 
33200 tonluk dört deniz tayyaresi refakat gemısı ve nıhayet 

OV y R 38250 tonluk muhtelif muavin gemiler. 

d 
et USYQ• N Bu t blo ·a göre zırhlılar 35 er bin tonluk olacaksa da 

N a ~ d v·ıd· B k Q1) / N kat'i bir tip henüz 'kararhıştırılmış egı ır. t'.nun ara_r-
lo Q }'rz l yoı mu~ laştırılması Londra ile cereyan etmekte olan mtizakcrelerın 

l'tl ndrn, 29 neticesine bağlı olacaktır. Fakat her ne olur~ olsun, bu tab-
ccraph (Ö.R) - c:Dnily lo ile tnyin edilen tonajlar Vaşington ve Lon~:a ,;nukavclc-

lıltıırı Leh', ın Patis muhabiri Frnn- ~ leriye tahmin cdılmiş olan hudutların epey ustune çıka-
l'tıa ıstnn Y l k nya ile d h' ugos nvya ve Ro- ca tır. . 
l'rıalt • n n sık 1 Roma, 29 (Ö.R) _ Jtalyan gazetelerinin Vnşın~ton m~-
r~da IÇİn Sovyet ~ ~ aşmalar yap- ha birlerine göre Amerikan donanmasının fevkalude .. takv~-
l'or ~dcccği hab . ~ansız paktını yesi hakkında Rds Rooscvelt" tarafından kongreye gondcr!-
l'ıı . oı.ı tnuh b · crını tehip edi- ~ len mt'saj gazeteler ve siyasi mahafil tarafından _çok .. t~~sır 
•ııı~ti Sov:Yct~ ;re göre Fransız si- edilmektedir. B. Rooseveltle muhalif olan mnhafıl ~eıs~cum-

11 da:van ~t e sıkı İ§ birliği esa- hur tarafından ihdas edilen siyasetin tecavüz! mahiyetinden 
-........ lır. bahsetmektedirler. 

~~-Q.irfSg!~~ Mümessiller meclisi hariciye komisyonu reisi B. Vander-
----===::::::: -SONU "OCONCU SAJUFEDE - ~-~~""· 

Berlinden bildiriliyorı cK.ralm balayı 
bittikten aonra Aia Han Mısın ziyaret 
edecektir. Bu :ııiyaretin bili.fet meselesiy
le alakadar bulunduiu aöylenmektedir. 
(El Azbar) darülfünununun direktörü, 
son nutuklanndan birinde kral Farukun 
halife olmak arzusunda bulunduğunu it.. 
su etmİfti. 

Kahire, 29 (ö.R) - Vaid partiıi 

mahfilleri ıubatın üçünde toplanacak 
olan parlamentoda Muhammed Mah
mut paıa kabinesinin akalliyette kala
caima kanidirler. Bu takdirde parlamen
tonun feshedilmesi ve yeni intihabat ya
pdması pek muhtemeldir. 

V afdcılar yeni İntihap tariki ile mille
tin reyine müracaatin ıimdiye kadar ol
duiu ıibi yine kendi lehlerinde tez.a
hir ecleceji kanaatindedirler. Nahaı pa
ta. "'!/ald .,..-tİaİnİn ld hizbe a:rnlmuı 
~ önüne • sil!iclir. l!P!I --
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B. KEMAL KAMiL AKTAŞ Diyor Ki: 

Kadınlar sevmeden sevilmeği s~ ... 
verler. Erkekler ise aksini •.• 

Eczaneden içeri Pince Kemal Ka
mil Aidatı,.. ... batında mektup ya

sar buldum. 
- Sevmek mi, MTilmek mi? Han

siıi iyidir, hunu sormaia selmittim, 
dedim. 
Batmı kaldırcfL Gözlerinde, birden

bire eordujum bu eualin eebep olduiu 
haJl'etİ YarclL 

- Gizel ama, dedi, ıize ceyap Yer
meje hiç te hazırlan•ıt dejilim. Böyle 
birdenbire.. 

- Daha iyi olur. içinizde ne varsa 
ona eöyleniniz. 

Güldi. Kurtulut çaresi olmadığını anlaınıfla. 
-Anketiniz.e, dedi, kaclınlann bafka, erkeklerin bafka ce.ap 

YenDOleri lipm. iman ruhunda aeY111elde anilmek birbirine pek 
plma y• bibiillf laiılerdir. Kadınlar, aeYJDeelen aeYilmeii pek 
pdqemezler. Fakat erkek eeTmeden enifmeii pı-ip Ye yeniz ....... 

Jlence eevaıHe MTilmek duyplan insan ruhanun derinlik
a.inde ...... Whini rawinine dapmrlar. Snen bir i111uun 
pilikolojWae djldrat ediniz. Afkmda kendisini le'Vmesi YUclır. 

Se•meden MTilmeie plince, bir erkek bir kadmı ıevmeclen 
bdmm .tr.ji eewldeli, erkek ralauncla bir hodbini uyandıramı
yapacaiı için •Atk• değil, •Likaydi• doğurur. 

ŞEHiR.~1-JABERLERi ~ 
, 

Palamut ihracatçıları 
Yarın· saat on birde Ticaret oda
sın da bir toplanhya çağırılmıştır 

Palamut ihracat tacirlerinin şikayetleri görüşülecek 
I 

Palamut ihracatı Üzerinde rastlanan yiyecek maddesi değildir. Yiyecek mad· ı Mikroılcopla taı arandtktan aonra ham 
esuJ, pçlükler üzerine ticaret odua. pa· desi olan üzüm için bile ecnebi madde palamut ihracatının durmamucna imkln 
lamut ihracatiyle iştigal eden tücearlan niabeti yüzde bir buçuk olarak kabul ve ihtimal yoktur. 

pazartesi günü saat onda odada bir top· J edilmiştir. Gösterilen ihtimamın ne netice ver· 
lantıya davet etmiştir. Ticaret odat1, I Bu iıte, Brezilyada yetişen Mamoza. diği meydana çıkıyor. ETvell ma•af 

K. -'- dd l • • ~ • ' müşküllerin biran evvel or~adan kalk- ve ıpra&o ma e erının azamı surette yüzde 30 • 50 niabetinde artmıttır. Fa-
. . _._ . 1 I kt' istifade edeceği şüphesizdir. Harbı umu· 1_.1 . ._ I b d 

ması ıı;ın veaa ete temasa geçece ır. raz.a, ıu oeu uç ıı.uruta eatı an ir ma • 
Dü t - 1 d etiy' l . .. d .1 . mide bu maddeler palamutun yerini tut• d 3 Ik b' ki d w d-•-· n uccar ara av e en gon erı mııt· eye gramı ır taş sa an ıgı a..ı· 

muşlardır. Mesela bugün bile fstanbul-tir. kada ihracat tüccara 3018 sayılı kanu-

70 b
. l '- l da bazı sanayi" müesse.deri Kiprako 

Geçen aenenin ın ton uk reıı.o • k il I nun sekizinci maddesiyle takip ediliyor. • u anıyor ar. 
tesıne mulcabil bu acne palamut rekol- 8 .. ··ıc. . b I 1_.__ l k Bu vaziyet ihracatçının koskocaman btr uyu &3nnyı. un arı va CKŞ o ara 
teai 40 bin tondur. Nizamnamenin tat• k il F k d . .. h d leke ile lcirlenmesine sebebiyet veriyor. u anıyor. a at en sanayıı am ma • 
biltin~en sonra ham ~ala~ut olarak ya· I de olarak kullanır. Hatta ileride, icabında elindeki ifracat li-
pdan ıhracat ancak .dort bm .tondur. ~a- 1 Palamut ihracatı nizamnamesinde ba- sansa da alınacaktır. 
tı,lar çok durgun gıtmektedır. Bu ışte z.ı esaslı hatalar yapılmı,tır. Yi~cek Bu itibarla ihracat durmu~tur. Hiç 
Türkiyenin biricik rakibi Yunani..tandır. !maddeııi olan üzüm için yüzde bir bu- kimsede ihracat için heves kalmamıştır. 
Fakat Yunanistan relcoltesi ancak on be, çuk yabancı madde kabul edilirken. pa· Daha geçen hafta ·adını vermiyelim- bir 
bin tondur. ı ıamut için bu niabetin yüzde yarım ola- ihracat tüccarının büyük bir partisi için· 

Dün temas ettiğimiz palamut ihracat rak kabulü çok tubaf neticeler vermiş de 3 gramlık ilci küçüle taı çıktığı için 
tacirleri vaziyeti şöyle anlatıyorlar: ıve maalesef ihracat durmuştur. takibata baılanm1ttı. 

- Dünyada her memleltet bizim pa· Palamut tunaima taı bnşm.amuana Bu sözler ihracatçıların nolttai naza· 
lamutlarım1Za müıteridir. Deri ve boya İlltimal yoktur. Rençbere tahmil edilen rını ve fikayetlerini göstermelttedir. Oda
aanayü için en lüzumlu bir madde olan : vazifelere rağmen bu iı,İll muYaffakı,,etli da da yarın bu fİkayetler mevzuu baluo
palamutlar, ancak tanini için alınır. Bir bir netice v~ anlaplmııtır. 1 ıacaktır. 

Çekirdeksiz lzmirde Bugün Sevmeden eeYilen kadın ruhu böyle olmasa gerek. Kadın sev
meden sevilmek ile kartılatına ne de olıa beğenilmi, olmanın 
tesiri ile içindeki Esoizma kwdu canlamr. Üzüm 

Ben, sevmek ile ıevilmenin, tıpkı anahtarla kilit gibi birbirini 
tamamlamadıkça bir kapıyı açmağa imkan olmayan iki eksik 

Stadyumda Bulaşıcı hastalık • • 
nızamnamesıne 

duyp oldajaau eöyliyeceğim. 
Şu halde teYlllek mi iyidir, ıevilmek mi sualinize «Sevitmek 

hepıinden iyidir.» cevabını daha uypn buluyonmı. Sadece ıev
melde it bitmez. Sevdijinizin de ıizi eevmeai lazım. Bir taraflı 
se•ai anahtanız kilit veya kilitıiz anahtara benzer. 

- Ya 1* iki zıclclan birini tercila IUaa geline 7 •• 
- Se'Y'ilmeji t.cih ederim. Çünkü iman sevildiğini görüne 

aevmeie imkln babD'. 
Tabii bea normal qldudan bahsediyorum. 
itin içine hasta ruhlar kantll'S& vaziyet anormal AJıkl.::.ra da

yanır. itte do.tam bazırlıluız cevap bu kadar olur. 
Ve bahsi bitirmit olduiunu anlatmak için kabvelerlınizin ıo

iadaianu .a,lecli. 

lalıdn milcliirü Men'i muhakeme ka-

muvakkat maddeler 
ilave edildi 

--o-
Çekirdeksiz kuru üzüm nizamname

sine iki muvakkat madde ckfen.ıniştir. 

lkinci muvakkat madde şudur : 
cBu nizamnamenin altm:ı ~nin 

birinci fı~yle yedinci ınadde hİküm
leri 938 senesi ağustos ayından itibaren 
merı olacaktır. 

Uçüncü muvakkat madde de şudur: 

c937 - 938 yılına münhasır olmak üze
re ihraç edilecek: lı:uru üzümlerde gös
~rilen nisbetler dahilinde yabancı mad
deler bulunabilir : 

Ankaraya gidiyor rarları tebliğ edildi 1 -Taş olarak 7 nw..arada binde bir 

V "l" ,_Lıı._ "dü ·• d '-t B fu· • ~ . . . . buçuk, 8 numarada binde bir buruk, 9 
ı ayet aa..aıı mu ru oır. or · Şurayı devlet mulkıye daıresıne varıd da L:-~- L:- d3 bin 

t rt • ..ıı-ıı A_L_ra "d---L ve ı numara uanue uu. on numara a • a paza eaı ....... l'UUUl ya gı ~ olan evrakı tabkikiyede bazı usul nok-
..hhat vekaletine itleri hakkında gereken sanlan görüldüğü vilayetlere tamim su· 1 de yaram. on bir numarada on binde iki 
izaltab verecektir. lııkia daireanin kad- retiyle bildirilm:Ştir. itiraz istidal ımna buçuk. 12 ıaumarada OD hinde iki bu
r~ ıdmiıtir. Kadroda hiçbir deiifilr.· evrakı mü.htteler n kararların leffi. p-ı çuk ni8betinde .. 
lik yapılllUUlllftu. hidin uaulen yemin ettirilme.i, müddei 2 - IDCe standardlarda : 17 numara· 

--=- tahıa ve müttdu1ere behemehal meni: da binde bir buçuk. 18 nuıöarada binde 
Munzam muhakeme kararlarının tebliği. maznun- bir t.uçuk. 19 numarada binde bir. 20 

ların ifade ve müdafaafarınm alındıktan n..aradlı Wnde yanm ve 21 numarada 

kontenı• 80 sonra karar verilmesi lizımgeldiği bil- on binde iki huçuk nisbetinde .. Hususi 
dirilmiştir. tiplerde ise alelömum binde bir buçuk 

Fransa hUkUrneU Türkiye konlenja- nisbetinde yabancı madde bulunabilir.• 
nına 938 şenesinde 1:u11anılmak üzere --=--
aşağıdaki munzam kontenjan hissesini Döviz işleri 
ilAve ettliirü Parls elçiliğimiz yoluyle Gümrük ve inhilarlar vekaleti, sahil-

-=--
Halı iatiyorlar 

1ktısat vekAletlne bildirmiştir. (erimize Kelen vapur, motör ve kayık- Amerikada bir firma nıemlekelimiz· 
800 kental §ekerleme, 120 kental re- ların kumanya ve sair ihtiyaçlarını te- den müruın mikdarda halı salın ahna-

çel ve 8000 çift terlik. min maksadiyle mürettebatın. yolcular ğa talip olmuştur. Son ay içinde hali 
Bu kontenjanın dörtte birer nisbeli gibi üz.erlerinde 2S liraya kadar Türk üz.erine bir kaç muamele olmuştur. Bu 

Gçer aya taksim edilerek Fransaya ih- parasını getirmelerinin uygun olduğunu yeni durum halıcılar arasında memnu-
raç edilecektir. bildirmi.ıir. niyet uyandırmıştır. 

oç GONDENBERI 

-0--

yo~ iki mühim maç vardır 
--o- Tehire uğrıyan Altay - Demirspor 

Şehrimizde bir Kızıl musabı lesbit maçı bugün saat on üçte stadyumda ya
edilmiş ve alakadar daire tarafından pılacaktır. Bu maçı müteakip iki ınuh

derhal icap eden sıhhi tedbirler alııun~-ı tclit arasında bir antrenman maçı ya
tır. Elde ettiğimiz malumata göre, fa. pılması kararlaşm~, ajanlık oyuncula-

tılir şehrinde bulaşıcı hastalık nisbeti, rı davet. etmiştir. 
ayni nUfuslu ecnebi memleketlerdeki Futli>l ajanlıtı Manisa ve Aydın muh-

şehirlerle mukayesesinde Ç<>k azdır. Bu 
vaziyet, halkunızın ve alakadar dairenin 

sıhhat işlerine gös~rdiği ihtimamı teba
rüz ettirmesi bakımından cidden mü
kemmel bir neticedir. 

-=--
Telefon şirketi 

Teslim muamelesine 
baılayor 

Hükümetçe aatm. alınan lzmir olo
maUlı:: telefon şirketinin tesellüm mua
melesine aalt gününden itibaren başla
nacaktır. Bir kocnüıyon faaliyete geç
miştir. Şirket. salı gününden itibaren 
hüklimetimiz hesabına işliyecekür. 

telitlerlni önümüzdeki hafta pazar gü
nü için Izmir muht.elitleriyle maç yap
mağa davet etmi§tir. iki ınıntakaya 

mektup yazılmıştır. Kabul edilince ha
zırlıklar tamamlanacaktır. 

6 şubat pazar günü ilk maç Izroir-Ma
nisa muhLelitleriyle ikinci maç Izmir -
Aydın muhtefitleri arasında olacaktır. 

Yarın 

Baroda konfe-
rans verilecek 

lstaabul Onivereiteai hukulı: fakültesi Bir habere göre şirketin müdürü Mr. 
Rapp, nafıa vek:lletinde telefon mü- medeni hukuk doçenti B. Hıfzı V eldet 
hendisi olarak çalışacaktır. tzmir harosu tarafından yapılan davet 

--=--
Kaput bezleri 

Iktısat vekileU, kaput bezi fiatlerini 
yeniden tanzim ve il.ln etmiştir. Fabri
kalar ve tüccarlar, yeni fiatlerle mua
mele yapmak mecburiyetindedirler. Fi
atlerln odaya tescil etliril~rek damga
lattmlması lazımdır. 

üzerine tchrimize gelmiftir. Pazarle&i 

günü saat 16 da baroda bir konferans 
verecektir. Konferansın mevzuu (Türk 
medeni kanununa göre §ahsiyet hakla
rı) dır. 

Konferansa herkes gelebilir. lzrnir ha· 

ro,.anu böyle ilmi ve mealelti konferans· 
larla mesleki faaliyette gördükçe övünç 
duymaktayaz. 

-=--
Solra üzümü yetişecek 

TAYYARE SiNEMASINDA 
lzmir viliyeU köylüsUne tevzi edil

mek üıcre ziraat daireance yemeklik 

MUHTEŞEM SALONUNU DOLDURAN SAYIN MODAVIM
LERIMIZtN T AKDIRLE SEYRETIIKLER 

sofra üzümli aşı kalemleri .sipariş edil
miştir. Gelince köylüye tevzi edilecek-

HUGETTE DUFLOS u. JEAN PIERRE AUMONUN 

TEMSiL ETTiKLERi 

-=--
Göçmen evleri 

Bu sene gelen göçmenlere tevzi edil
mek üzere inşasına başlanan 700 par
ça göçmen evi inşaatı ilerlemi.§tir. Bu 
evler ilkbaharda göçmenlere tev-.tl edi-
lecektir. • 

• 

En güzel bir insanlılt 
eserinin talii 
görüfülüyor 

- BAŞT ARAFI 1-INCt SAHlf'EDl ...
re milletlerin hükümranlık ..... 
larma tealhlk eden bu hayati:;~ 
de karar vermek hakkı d 
doğruya her milletin kendine ~ 
malıdır. Milletler cemiyeti, bir 
ıilihı olniaktan çıkmahdır. Si_. 
lerini bu şekilde ayarlamak i~ 
memleketler milletler cemiye~ 
ki vazifelerini, mevkilerini sar....
öğrenmek istiyorlar. ~ _. 

Polonya, hayati davalarda ~ 
karar ittihaz etmek hak.k.ııu ~ 
cereyanın başındadır. 

Küçük Antant adına ıöz SÖ~ 
Romanya hariciye nazın, ınillİıtlfıl'İ' 
hükümraniyet haklariyle ~ 
taaruz etmemesi lüzumuna İ..
etmekle Polonyanm noktai ~ 
yaklaşmıştır. 

Ikandinavya milletleri on~ 
maddeye sarih bir tekil veri , 
küçük milletlerin zecri tedbirlere l 
tirak veya ademi iştirak hus~~ 
ihtiyar hakkı olmasını iıtcmip;a-;.' 
Hülasa ortaya atılan fikirlerde ~ 
bir emniyetsizliğin doğurduğu ~ 
şelerle birlikte sarahat ve berraPr 
kavuşmak arzusu hakimdir. MiJlet" 
ler çılgınlıkların devamından kork! 
yorlar. Kollektif emniyet mefkG~ 
ni zaaf sebeplerinden kurtar.......
çalaşan devletler ise, batta in~ 
ve Fransa olduğu halde, mevcut P1i' 
heleri, tereddütleri dağıtmak ilti1'." 
lar. 

Paktta yapılmasi istenen ~ 
büyük bir dikkatle iıleomeue ' 
yetin hayatma mal olabilir. Oofl' 
içindir ki B. Eden ve Delboe ~ 
lığın bu büyük eserini ku~ 
için fevkalade gayretlere ihtiyaÇ tf 
duğunu hissetmişlerdir. _ ,,..ı 

ŞEVKET BIL.UP~ 

iki Şahit 
• 

Biri Anibal diğetı 
Çokgiiler 

Dün Gaziler mahallesinde Fataıa 1' 
Emine arasında çıkan bir dövme dB-' 
nın cürmü meşhudu yapılmış ve ~ 
nöbetçi mahkemeye çıkarilınışlardı. 

Hakim hamile olduğu görülen ~ 
sordu: 

- Kaç aylık hamilesin? 
- 9 aylık! 
Müştekinin ifadesine göre, suçlu bit 

Nalın meselesinden dolayı hAdise ç~ 
.mış ve Nalınla davacmın başUll yatfllll 
sa~larına asılm!j ve hakarette bul~ 
idi. 
Ha~im şahitlerden Emineye hi~ 
- Soyadın? 

- Anibali! 
- Kartaca kahramanının adlDI _....., 

sın? 

Hakim diğer şahit bayan Anışa ~ 
- Senin soyadın? 
- Çokgüler! 
Dedi, soyadına imlisalen gülıneğe.,.,. 

ladı .. 
Hakim üçüncü şahide sordu: 
- Adın? 

- Sultan! 
- Soyadın? 

- Evet! 
- Nasıl evet? 
- Daha almadım! 
Bu şahitlerden ikisi, suçlu taraf~ 

müştekinin tecavüze uğradığını 5'11...

mişlerdir. Bu şehadete kaqı diyeoef '
rulan suçlu: ; 

- Müşteki ve kızları bana hUcUJI' 
tiler. Ve karnındakini daha evvel~ 
racağız dediler. ._..a 

Suçlunun gösterdiği müdafaa ~~ 
de dinlendikten sonra hakim fU ~ 
tefhim elti: 

ç ~~ ~ !u.M ~OK'llMŞE u 
JOAN CRAVFOR - CLARIC K.ABLE 

TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

..• &ninenin sabit olan suçund,aıl ~ 
yı y,irmi beş lira ağır para cezasiylıe ,,,., 
kumiycüne, ancak Eminenin 9 a11.a1', 
mile olduğu müdafaası, zahir hale ; 
varit ve hiç bir mercide de sabıP!'...; 
madığı tesbit edilmlt olmasına ve? 
cağına mahkemeye kanaat venı:~u 'lf 
fakrü hali sebebiyle paranın wu-___.., 
hapse tahvili gerek kendi, gerek~ 

Halkevi köfesi olması itibariyle ınanea ıstırap~-- . 
ğından bu cezanın da teciline.. ıJi1lllA 

Bu karardan .sonra hikim fU 

NüL YOLU G •• o 
FIUMLEIUNI CöRDOCONOZDE SIZ DE TAK 
DIR EDECEIC VE ALICIŞLA YACA.DiNiZ ... 

AYRICA: PARAllOU#T JOVRNAL 

-..ıa.ıur ._ ... , ÇAU ~UŞU 2.40- 5.36 - 9 .._ Gimil YOW 4.10 n 7.3& de.. ..... ...a 1 ele Giall Yola U. '-tbpcaldır. 

1 - Fikirler dergimizde gençliğe bir söylemiştir: -~ 
~ açtı~. Maksadımız bu günün ~- - Sabıkan yok, bu işten ~ 
puitelerina yarma daha kuvvetli btt getirdiğine dair mahkemeye ~-_:J$ 
şekilde hazırlamaktır. Yazı vermek isti- di. t aylık gebe oldulun oazaıa ~ 
yen &ençler 1wlaruu (Halkevinda Fu-, ıünatwz bebetin hOrriyet Jıa.,..S ~ 
at Edip) eclNliDe yollaınalannı bildiri- dotmasını iltizam ettiğimiz içbl tJI 
riz. tecil ediyoruz. Bir daha böyle reJI_. 

! - 31/1/938 pnarteal lfbıtl sut 1'1 nşma... .-~ 
de evimiz spor komltdnln haftalık top. 

1 
94 ilncU madde hilbnil ihtar _.... 

lanCm vardır. taraflar da memn:uneo .,ldWl ...-



Japon ordusunda a • 
şı a 

Harbiye nazırı bir beyanname 
!lrdudan gayretini artırması ı .i t~di 

L• ok) o, 29 (AA) H b h t k maksadh·le ncşrolunmus-, subayların ı.:ndışe verıcı ve ıslahat ıste-
ı:ıuo; · - ar ıyc nazın l ayc verme • :. . . . 
L l)'Yarna bir b yici faaliyeti Çinın teskını ve kıymet-
ııılltU eyanname neşrederek· tur. . d k 1' d"l 
diği ~ ordudan Japonyanın takip cylc-ı' Bu temayüllere sebep olarak Çin mc- lendirılmcsi C'serı~c ogru ·ana ızc c ı -
.._ edefler" v k . . tl . . l . . b"lh S •yntlnr b·ırlı'g··ı 1ara-I mek istcnınektedır. 
1llr ıni . " arma ıçın gayre crını se esının ı assa O\ " " •• . 

lir. slı daha fazlnlaşhrmasını isteıniş-f fından harici ihtilllflara yol açabıleceği l Başvekil prens ~onoc ele buyuk en-
liarbi,·e ve Jap~nyanın kuvvetlerini geniş Çin <lüslri ile ~·i.ı~sek fınans erbabını~ da 

""~' • J nazırı bu beyannamesinde .. d t .. k nmemesi kap eylediği far:ıftar old~gu bu hattı harekeh tns-
-.ıyetın •tt'k araz.ı:;ın e u e . "'d , •.., "ki d" 

fenaı gı 1 çe daha büyük mikyasta keyfiyetleri ileri siirülmektcdir. I vıp ve mu ... 3 c~ ._rn e ır. 
bir h<lŞnı::ı:;ı sebeb:nden uzun sürecek lyi haber alan mahaiilin teyit ettiği-, Ma:mafi~. iyi ~bcr nla~ mahafili.n 
l;,-u 11

1
rp ihtiyaçlarını karşılamak üz.ere .. h""k.. t r,.,.,.,ının büyük ekse- sandıgına gore Çındc muhasnmata hır 

"l: ın u t ne gore u ·ume ,......, 
~ .. - d e.rtibat alınması ı"htı· .. ·acını bı·r f d k" t ·ha •et vermek ı"sti"ven askerler kabin" ""e h J riycti imparatorun ctra ın a ı zeva ve nı ~ · J • ... -

leciir. a n tckrnr ıle tebarüz ettirmek- harbiye ve bahrıye genel kurmayları nin siyasetıne mukavemet l'yliyecckler 

l.Yi hab bilakis bütün gayretleri Çin üzerinde ve muhtemel olarak bır hükümct buh-
«iire hh e.r alan mahafilin fikirlerine k d" ram vücuda getirmek istiyeceklerdir •. 

oqhı tcmerki.iz. ettirmeği isteme te ır . 
. İbeya ye nazırı Sugiyamanın bu Bunlar Mareşal Çan - Kay - Şek ile 

cu ... ınnarncsi ordunun bir kısmınd·a ez- Harbiye nazırının bu beyannamesi 
. ., e nıc.rk • ç· d d uzun muhasamat için orduyu yeniden müzakere açarak Çin işini bitirmcğe 

.t:İltik . ezı ın e bulunan ordu a 1 ve Almanyanın müzahereti ile Sovyet-
lllu}ı Çc ınkişaf etmekte olan ve Çinde organize etmek ve işgol altında bu unan 
}{~ ::ısarnata nihayet verilerek Çan - ::ıraz.ide mühim garnizonlar vücuda gc
..t1! -Şek i1e yeniden müzakerata giri- tirmek niyetlerini tey_it etmektedir. Bu 
l•unesini t l a ep eyliven tenıaviillere ni- suretle hareket edilmekle bir ok genç 
......___ J .1 • 

lngiltere ve Fransa 
Hava kuvvetlerini müsterek 

' 
planla hazırlıyorlar 

londra 29 :t'ııpı • (Ö.R) - cDaily Teleg-
\(.re gazetesinin bildirdiğine göre Ingi1- ı 
~l°{!k\'e .F'ransada tayyare inşaatını ·müş-
};'rans bır nizama uydurmak üzere bir 
to .. d ız komisyonu bir miiddetlen beri 

.. rad 'tc bulunmaktadır. 
vt'~ler~o de Paris> Fransanın hava kuv
llun ; bakımından vaziyetinden mem
lelte~ tnadığını ve kendisini geçen mem
i"Qt erl' erişmek için bii~ ük bir gay-

l> sarfedt>eegini yaz..~::ıktadır. 
arl~ 29 (ö Cuy La .R) - Hava nıız.ırı .Bay 

tek_ ha ehnınbre gazetecileri kabul ede-

bir 

}er birliğine karşı sıkı bir siyaset t::ıki
bine az.melmiş bir askeri kabine kur
mak arzusundadır. 

S.Rusya 
/zmir, Trabzon, dış 
konsolosluklarını 
kapatıyor mu? 

lstanbul, 29 (Telgraf) - Parisle çı

kan Le Teınps'ın istihbaratına göre Rus
ya hükümeti tı.mir, Trabzon ve Mersin
deki konsolosluklarını kapatmağa ka
rar vermiştir. 

---o·---
Nafıa Vekili 
İstanbula gidiyor 

Ankara, 29 (Telefonla) - Nafıl v:.-
kili bay Ali Ç ~tinkaya yarın sabah (bu 
sabah) sekiz yirmi treni ile lstanbula 
hareket edecektir. 

B.Cemal ::ıfı harp ve ticaret tayyarelerinin inki
tır li' kkında izahat vermiştir. Yeni n -
lıakk.ransız tayyareciliğinin ihtiyaçları 

, :ı , 1 Bruksel elçisioldu 
~~ ·., ANKARA, 29 (A.A) - Haber aldı-

tnda b' bl" f b-lik::ı] ır anço yaptıracak ve a 
ıırın faaı· ,. . .. "d d 

Ct.-ktır T ıye,ını ona gore ı are c e-
ltün 0·1:ıızır Pransız tayyarelerini müm-
1.ihsalı llğu. kadar çok uçurtmak ve is
biğer inkışaf ettirmek niyetincledir. 

H.t'l"litR~ü;I- tf< ~ ğımıı:a göre evvelce Milletler cemiyeti 
li!i5~ıi:J· Wt_~·;jj nezdinde Tilrkiye murahhası ve Bem 

Ce1<J taraftan yeni tiplerin imalinde 
' edilecektir. Zira yeni bir n:ıodelin 

I1ıgıltcre Jıcıra nazırı Lord Sirıı·toıı 
hnzır1anmasiyle tatbiki arasında uzun 
bir müddet geçmesi hava ordusu için 
zararlı görülmektedir. 

lll Ankarn, 29 (Telefonla) - Fransa hariciye nazırı D. Dclbo~un Ankarayı 
ıırt ay . • . ~· . . h . 

cj 1 ıçınde zıynret edeceı;ı knrnrlaşmışlır. Bu zıyaretın programını arı-
~Yc 'Vek•ı · ~ n ctı Lugunlerde hazırlayacaktır. 

---------------------------~~ ...... ~----------

Maraşta
{ın.ar faaliyeti 
t1a;rgün artıyQr 

ltline ~· 29 (A.A) - !\faraşla imar iş-
t d· UyUk b" h . ·ı k ır. Şeh· ır c emınıyct verı me ·-
t.ı~l'İtıde ~r batı tarafından Göksü yolu 
l'tıodern b" Urulacak olan yeni şehir için 
au ı lerj ır plan hazırlanmıştır. Şehrin 
!;tiyle tne. 235 hin lira sarfcdilmek su-
Q' eınız · 

ır Çok . ıçme suyuna kavuşacaktır. 
teıı-· lllUhend' 1 • !t 11.ıkat ıs C'r su ışleri etrafında 

1.1.iruhıca~ ::tpmaktadırlar. Pınarbaşında 
1~·ac:ını olan elektrik santralı <la ih-
~e b· su ile t · 

ına.: ınd emın edecektir. Bele(li-

~~lc ol~ y.:~ kışlaya kadnr devam ede-
ıı ıgıU . 1anrn1 t er bulvarının · ınşaatına 
h1 ş ır. 

ara-s 
~ kt.Pru~ ~loğlu yolu üzerindeki Ak
le~~eki .ı\Ii ke Mar~ - Göksü yolu üze
..... 

1nin in nza~ı Tekirsadalak köprı.i-
"'ll•r ası m·· 

-Y ır. uteahhide ihale cdil-
l.1ara 

Elli bin 
Lira sokaklara 

sacıldı 
• J .... '1. Haye, 29 (Ö.R) - Burada misli 

görülmemiş bir htıdise cereyan etmiştir. 

Zengin bir ailenin eşyası bir evden bir 
diğerine nakledilirken dolaplardan biri-

nin bir çekmecl'si açılmış ve elli bin 
lira kıymetinde kağıt paralar etrafa 

snçılmıştır. Kamyonun yol üzerine serp
tiği bu servet yoldan geçenler farafın-

dan toplanmıştır. 

Milletler cemiyetinde
ki müzakereden sonra 

anlasma ümidi büs .. ., 

bütün arttı 

sefiri bulunmuş olan Bolu mebusu Ce
mal Hüsni.iniin Briiksel elçiliğine tayi
ni yiiksfk faı;;dilcten çıkmıştır. ---·----Ducenin kardesinın , ., 
kızı bir muharrirle 

evlendi 
Roma, 29 (ö.R) - DJçenin 'kardeşi 

Amaldo Mussolininin kızı Roza t.fosso
lini babasının ölünceye kadar direktör
lük yaptığı cPopolo d'Italia> gazetesi
nin muharrirlerinden bir Marli ile ev

lenmiştir. ___ ..... __ _ 
Moskovada 

Uçurulan 
Bir yeşilbaş ördek 

Seferihisarda vuruldu 

iiiill 

iki memur · 
Ara. ·uula . çıkan 
nı iit'ssit had is<-

Yaralanan baıı l\fclımet 
Seferihisar, W (Hususi) - Geçenler

de şehrimizde iki orman memuru ara
sında vukubulan ve Mchmedin başın
dan yaralanması ile neticelenen müessif 
hadise tahkikatı sona ermiştir. 

Müddeiumumilik evrakı tahkikiyeyi 
tekemmül ettirerek dosyayı muhakeme

ye vermi tir. 
Muhitte pek alakalı bir şekilde kkir> 

edilen bu hadisenin duruşması 31 ~ 
kanun pazartesi günü görülecektir . 

.ARAŞTIRMALAH 

Seferihisar, 29 (Hususi) - Diin gece 
ıleemizin kahvPhanelerindc oturan halk 
ü~erinde ınbıta tara!ından araştırma ya
pılmıştır. Yapılan araştırmada hiç bir 
şahıs iizerinde alalı carihe, ve tabanca 
buJ.unmamıştır. Bu da inzibatın çok 
kuv,•etli olduğuna bir delildir. 

CI E 
37 Rus muallim 
zabit gönderildi 

Ç. ocrıeralı Han - F1t - Şıı 

Hong - Kong, 2!l (Ö.R) - Japon harp 
gemisi Panama bayrağım taşıyan iki 
eenC>bi tieaı·et gemisini te\"kif ederek 
meçhul bir limana nakletmişlerdir. Ja
poıılar tarafından ayni suretle tevkif 
edilen bir Ingiliz vapuru jse knçarak 
Makao Portekiz limanına ilticaya mu
vaffak olmuştur. Bu vapur Hong-Kong
ta k::ıyıtlı idi. 

Roma, 29 (ö.R) - Rigadan bildiril
diginc güre Çindeki komünist kıl'alarm 
talim terbiyesi jçin daha 37 Rus zabiti 
muallim olarak Çine gönderilmi~tir. 

An1erika 
tezgahlarında 

- BAŞT ARAF! 1-INCt SAl-liFEDE -
velt Amerikanın dıger memleketlerle 
büyük bir silahlanma yarışını açmasını 
khlikeli goriiyor. Muınaileyhin fikrin· 
ce Amerik,mın deniz silahlarını bu su
retle arttırması harp tehlikesini azalt
mak şöyle dursun, bilakis arttıracaktır. 
Reis Rooseveltin bu harp siyasetine kar
şı sulhçu teşekküllerin muhalefotlel'İ 

tahmin edıliyor. 
cNcvyork Timcs> gazetesine göre R -

is Roosc\•eltin silahları arttırma hak
kındaki mesajı Çinde Amerikan malla
rının yağma edilmesi münasebetiyle 
J aponyayn verilen protesto notasiyle 

oı.. • ın rn··h· .. n k u ını .h. u· opruı . J lıyaçlanndan biri 
ırın· erın Y l 1~ 1 ir. npı ması herkesi sevin-

~ 

ü Hayatı 

_ BAŞTARAFI 1-INCt SAHtFEDE
de başlıyacak mi.izakerelerde Fra~sayı 
temsil etmek i.izere de Fransanın mıllet-
ler cemiyeti daimi delegesi B. Paul Bon
cour pazar gtini.i Cene\'reye gelecektir. 

Katimerini gazetesi Balkan Antantı 
h::ıkkında şunları yaz.ıyor : 

Seferihisar, 29 (Özel) _ Geçen alfıkadardır. Reisicümhur hu suretle 

gün Seferihisar gençler birliği avcı silahları arttırma kararının ne kact.ır 
kolu üyelerinden lsmail Karabekir yerinde olduğunu göstermek istemiştir. 
oğlu av avlamak için örkrnez köyü «Nevyork Herald and Tribunc .. gaze-

... b cuzf,..,,t k .. 
lll\.şı- "4 ma ıcın 

'l'tiyJ l\.RA.rı B , 
r11 ''- hnr· iRiNCi SAHiFEDE --

t"lb" ıçtcn hlc 1 
lin ı dıiştinll} ın eketc odun .kömü-

l 1ı 1kı11 , k . mcktedir. 
111~ • l' Ctı d h 

.. ,lıt .... 81 İ<;in 
0 

• a a ucuza tedarik cde-
.. ,c,· ... cnış 'k 

ı de der . hlı Yasta şeker ithnl 
Pı ~dilınektcdir. 

Balkan antantının konseyi, Ankarada 
bir toplantı ynpınağa hazırlanmaktadır. 
Antant ikinci dört yıllık devresine gir-. , 
mektedir. Düny::ı siyasal durumunun 
bugünkü seyyallığı karşısında, Balkan 

Antantı gıpte edilecek bir sağlamlık ar
zetmektedir. Bu nokta da Balk.an ittifa
kının kuvvetini göstermektfdir. . 

çayı alanı mevkiine gitmİ§tİr. tesine göre Reisicüınhurun siyasetine 
H avada uçan altı yeşilba.J ördek- muhalif mah::ıfıl Amerikanın süper dre~ · 

ten birisini yere düşürmÜf, yere notlar yapmak kararını tecavüzi bir si
düten Yeşilba§ ördeğin ayağında re- ynsetc delıl sayıyorlar. Bu program 
aimde görülen ve Moskova hayva- Ameriknn donanmn:;ını dünya filoları
nat bahçesine ait olduğu anlatılan nın başına geçirecekse de Amerik::ının 
alominyom bir livha bulmuttur. Ba- kara kuvvetleri yine dünyada yirminci 
kalım Moskova bu ördeği arıyacak I yeri ınuhafa7;n ederek pek geride kala-
mı 1 c:nktır. 

GiE7wMiiiiliiiiiiil-._... .... __ ._. __________ _... _____________ ...:,~.., 

S8dabat Paktına 
Mısır hükümetinin de 

• • 
gırmesı 

• tin a var ı 

B. T. R. Aras Martta 
Kahireye gidiyor 

Anl.anı, 29 (Telı·fonla) - Hariciye vekili B. Te"fik Rüştü Aras, meıt 
~yı ortalarında bumda toplanacak olan Balknn antnntı konsey toplantısına 

i~tirak ettikten ııonra Kahireye gidecektir. 
Hariciye vekilimiz, Kahircde Mısır hükümeıinin mis firi olarak üç gün 

kalacak, iki dost memleketi alakadar eden mc..selder görü~üleccktir. Söy· 
lendif.ine göre, görüşülecek mr!"clrler arnsında Mı,.mn Sadııbad paktına giı

m~i mcsde i de vardır. 

Altın ticareti yapacak 
bankalar hangileridir? 

Ankara, 29 {Telefonla) - Türk parasını koruma hnkkındaki kararna· 
meye gC>re mali.re vekaletince ahin ticaretine mezun bankalar şunlardır. 

7..iraal banka!lı, iş bankası, E.mlak hnnka!"ı, Türk Ticard bankası ve Üs· 
manlı bankası .. 

Ankara, 29 (Telefonla) - Altın hakkında n~redilen kararnamenin is· 
tihda( etliği gayeye aykın olarak köylüler arMında fcnn maksatlarla menH 
propaganda ) apıldığı anlaşılmıştır. Ankara köylülerinden bazılarının hükü
met merkezine gelerek ellerindeki altınları dü ük fintle satmak istedıkleıi 

göıülmiiştür. Bu hususta hükumet lazımgelen tedbirleri almıştır. 

Amerika bin yeni har 
' tayyaresi de ıs arla 

Vnşington, 29 (A.A) - Deniz silahları programının yüzde 20 nisbetiıı· 

de fazlalaştırılması hükÜmlerini ihtiva eden Vinson konun projesi rcisiciim· 
lıur Ruzvelıin mesajı ile ayni zamanda mebusan meclisine tevdi olunınu!ltur. 

Vinson projesi tahsisatı tasrih etmemekte faknt yalnız. ilave olarak 4 7 
saffı harp gemisi, 22 muavin harp gemisi 'c 1000 ) eni den:~ tan aresının 
inşasını tillep etml"ktedir. Bu projenin bir maddesine göre Amerika hirleşik 
devletlerinin İştirak edeceği bir silahları nznhma enternasyonal anlac;ına ı 

ihtimalinde reisicümhur de' le'tin harekatını bu nnlaşmn) ıı te\ fık etmek mak
&.ıdiyle. bu dt"ni;ı ~ t.ını lü~umu kadar kısnbilec.cktır. 

Yunanistanda sükftn 

Başvekile suikast ve is yan müşev
vikleri yakalanarak sürüldüler 

Atina, 29 (A.A) - Halkı isyana tc~vik ed«"n beyannameler dağıtan bazı 
eski siyaset adamlarından harekatı ve hükümet rei:.i Met11hasın hayatına bir 
suikast teşcbbüsiınün meydana çıkarılma ı iıurıne iki i veya üçü mütekait 
subay olmak üzere 1 5 kişi te'\ kif edilmi!l '\ e bir sene içın Al~e sürülmüştür. 

Bütün memlekette tam bir sukun hiiküm surmekte ve bütün sınıflar ve 
teşekküller milli hilkümete bağlılıklarını bildirmektedirler. 

Atina. 29 (ö.R) - Yunanistandıı dahili vazıyet hakkında bazı ecnebi 
mahafılinden çıkarılan hııberlcr münasebetiyle şu noktr. tavzih edilmckt~
dir: Rejim aleyhinde bazı be)annamelerin dağıtıtmasiyle B. Metaksasa kar ı 
bir komplo keşfedilmiş olduğundan siya11i şahııiyetlcrdcn 1 O ki i Ati nayı ter
ke davet edilmişlerdir. Bunların ara~ında yüksek rütbeli üç 5ubay da var
dır. Bütün memlekette lam bir siikunı>t hüküm sürmektedir. 

Bir Belcikalı nazır • 
ispanyaya silah 
kolaylıklar mı 

gönderme işinde 
gösteriyormuş? 

Roma, 29 ( ö.R) - Brükselden bildirıldığine göre rrk.,istlcr tarafından 
ispanya) a silah scvkiyatını kolayla;tırmış olmakla itham edilen miınnknlat 
nazırı snlı günü meclıste izahat verecektir. Hukümetin bu gibi hücumlar do
layıııiyle matbuat kanununda bazı tadilat yapmak fikrindç olduğu söyleni
yor. Diğer taraftan Reks partisi reisi Degrelle üniversıte profesörlerinden 
Allard ile sıhhat nazırına atfettiği iki mektup nt'!ITt'tmiştir. Bunlarda Barselon 
hükiimctinin Belçikaya tayyareler ısmarladığı, fakat bu tayyareler temin edi
lemediğinden bu siparişin otokar haline tahvil edildiği bildirilmektedir. 

Brüksel, 29 (ö.R) - Ekonomi nazırının gelecek hafta i'Stifn edeceği \"C 

Belçika Kredi bankası güvernörlüğüne tayin edileceği ha her \ erilmektedir. 

ehir azinosunda 
lzmir halkının gösterdiği Sayın 

yüksek alaka do:ayısile 

Bu dehı 

Celbedllen on dört artistin istiraklle • 
yepyeni numaralar 

Matine saatleri: Yalnız Pazar günü saat 17 de 

SUvc;reler her akşc.m 21 de b3slar . 
':üdüriyet 

••---.--•a· ... ..--.. ......................... -
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TARiH TETKiKLERi ı 

lngiltere ım a 
siyaseti ve Hin 

uk 

/%mirden Hindistana Giden Demiryolu 
Yazan: H. GARRA SARMAT 

Meh-ydiköy 
metçik andacı 

Scydiköyünde Cümhuriyet meydanın

da bir Mehmetçik andacının inşası için 
vilayetten müsaade alınmıştır. 

Bu andacın mükemmel yapılması için 

Seydiköy belediyesi Nafıa vekaletine 

milracaat etm!J ve bir mühendisin gön

derilmesini istemiştir. 

VeklUet, Seydiköy belediyesinin bu 

3 _ talebini kabul ederek zaruri masrafı ve-

n d d Ki li 1 ·ıt · H" d" 1 rildiği takdirde bir mUhendis göndercce-IZMIR - HIND YOLU u yar p ng ngı ercrun ın ıs-

l85G da İzmirden'Hindistana doğru git- tanda vücuda getirdiği Hintli sivil me- ğini belediyeye bildi~tir. Belediye, 

da ze t n bu
r a 1 bitti 

Halk alınan neticelerden çok büyi1k 
memnuniyet izhar ediyor 

Keskin tepe 
Dişçilik ;ttiti içi~ 
mahkeme ye veriltlı 

---<>- uıl 
Ruhstaname:rlz ebelik, dişçilik, 5 ~ 

çilik yapmak yasaktır. Bu yasağa •Y dit 
olarak ruhsatnamesi olmadığ h~d~ı J 
çilik yapan bir delikanlı, diln ikiJlCI ~t 
ceza mahkemesinde bu suçtan dolafl 
sap vermeğc mecbur tutulınuştur~ 

Bu deli'k-ınlı, diş doktoru Bay ?d ahı' 
atclyesinde kalfa im4. Polliı Abdull ~ 
di§l nf,trıdı~ı ":;in atelyeye gelnıil" r+
Mehmet keskintepe, dişi muayene 

m~. _,I, rnesini tasavvur ettiği bir de.miryolu im- murlar teşkilatım beğenirse de diğer bir heyeti göncff!rilecek olan mühendisin zcı.
tiyazını ilk defa Osmanlılardan alan in- çok Ingiliz yazıcıları ırki gururları yU- ruri masrafiyle ücretini vermeği karar 
giltcre bu sefer kendi tahakkuk ettire- zünden ve Hintlilerle temasları olmadığı altlna almıştır. 
rnediği işin Almanlar eline geçmekte ol- için bu yerli bulunması imkanını vücude Mühendis, bugünlerde gelecek, ı·ekz-
duğunu görüyordu. Basra körfezi kıyıla- getirenlere kızarlar. 

edaccek andacın yerini teshil edecek, 
rında, Osmanlılara bağlı Küveyt Emir- Hindistanın bazı isyanları bastırıldık-

Mehmet Keskintepe, bir gün 1' ,J 
t nltı knrakolunun önilnden geçerk~ 

ağrıyan polis Abdullah, bu zatı kA 1' 
ça~ımı~ ve dişi çok ağndığı içlnt ot 
hasına olursa olsun bu kökil çıka~ 
rica etmiş. Mehmet Keskintepeı ıf. 

den bir kerpeten çıkanmş, tam kl>~~ 
lacağı sırada, içeriye polis teft1J ~ 
Bay Ibrahim girmiş, bu sebepten dlf.Mi 
knrılamamış .. Fakat sorgu bqlııtnlr"' 

Iiğl ile Ingiltere arasında derhal bir ya- tan sonra bu 350 milyonluk insan kütle.si krokisini yapacak ve d 0 rhal in~aata b~
kınlık peyda oldu. Emir Meliktissaba 75 bin Avrupalı ve 50 bin yerli asker sa- lanacaktır. 

Ingilizlerin emellerine hizmete giriyor- yesindc sulh ve silkUnet içinde idare c-
du. Bu suretle İngiltere hem Almanya- dilmcktcdir. HindistnndakiAvrupalı ida- hep birden çökertti. 1918-1914 yılları a
fnn bu istlknmette ilerlemesine bir m!nl rccilerin sayısı ise hiç bir vakıt beş bini ra'iında dokuz milyar lira mahvedildi. 
buluyor hem de Hindistana gelecek Irak asla geçmemiştir. O kadar geniş, hali Yirmi milyon insan öldü. 1919 Vcrsay 
nımtakası gibi tehlikeli ve zengin bir yo- araı.inin t emizlenmesi, işlenmesi, ve ekil- andhşması bu üç mağlup imparatorluğa 
Ju da ele geçirnıeğe hazırlanıyordu. mcsi o kadar insan tarafından yapılması pek nğır şartlar k~tu. Ingiltereyc dünya 

Hind deniz.inin şimali garbindeki bir pek büyük bir iştir. denizlerinde ve yanın milyar nüiusu 
kapısı olan Aden'i 1839 da ele geçiren Ingiliz hfıkimiycli altında Hindistan olan müstemlekelerinde başgöstcrmesi 
"--h M tak · 1 b b b " ahalisinin 230 milyona yakın arttığı tes-~tere ısır mm asıy e era er u- ihtinıali olan tehlikeleri, bir müddet. için 
tUn Kızıl denizi hfıkimiyeti altına alını§- bit ediliyor. Hindin s:ıyılamıyacak kadar d h be .. r • I k Arabistan 

k l ka "ml · . . l . . b"" .. , a a rt:u-ı-.ı etti. ra ı ve ı 
tı. Şarkt Sudanda Mısırın ele geçirilmesi ço o an vı erınm cıns crının uyun: J cl . d' Af 'k d k" Alın · ini 

b . · · "k kt 1 ·1· 1 t e geçır ı. n a a t an arazıs 
sıralannda Hartum şehrinde bir miktar ır ıştirıı no LlSl ngı ızce o muş ur. 1 
Ingiliı.: nskerinin yerlilerden Mehdi ta- Memleketin iç islerini idare eden kong- k~ndininkilere ekledi. Eski üstünlüğünü 

· · · d ; ı · ı ·1· ced" A 1 tazeliyerek cihana bir daha tasdik eltir-ıııfıooan öldürülmesi 1898 de Kiçn~r i- resının c :resmı ısanı ngı ız ır. v- . Scf erihi.~arda Zzytin budama 1rnrsmıa deı•a medenler 
d • d b ı gili ku nıpalılar tarafından olcutulmuş ve Hin-, dı. S f . . . 

1 arcsın e ir n · "z vvetinin orasını . . . . . Uzun lngiliz mücadelel,.ri Hind yolu- e enhı.ar, 29 (HL "!Ilı) - Asır ar· lere fenni ve mesleki bilgiler telkin edi1 4 

uptetmesine ve Hind yolunun diğer bir distanda Ingılı:r. menfaatlennı muhafaz.'I - ' ld ' · b le 1 · ğ J • • Kur• mu"ddet"tnce tatbıilcatlarda . . . . . . . . . k nun eh kısası olan Akdonizin Tarık bo- anoerı a ımaız o an zeytın a aç arının mıştır. .. 
parçasının da Ingiliz nliiuzu allına gir- ı~Jn yetiştırılmış yerliler vardır kı bırço 1 - 1 h ld b'r h 1 'fr " · · · t b 120 zeytin ağacı budanmıştır. 7-eytin 

idari makamlar bugUn onlara verilmiş-1 Gazı - Süveyş kanalı ile yeg?ne iki kapı- mk a Is~ ar f ı d a c ~- adgı ·ııçın zırab~ a· 
mesine sebep oldu. s·· Ad .

1 
d K l d . • an ıgı tara ın an gon crı en ve ır ay- mnhsullerinin bundan böyle fl"nnt hu-

tir sını, uveyş - en ı e e w enızın 

1 

. .. .. . 
Hindlstanın bizzat emniyeti için 1819 · . . • . danberı gece Ye gunduz kurslarını ıda- damalarla artacağı muhakkaktır. Hal· 

da Singapur, 1880 de Bülilcistnn, 1826- Milliyet duygulanr.m milletleri idare ı ıkı kapısını elde ctmış. v~. ~~ denı_:tlerc re eden ziraat vele.aleti bölge zeytin ha- kımı7 kuralıırdan memnundur. Haber al-
cttiTıi bu de\irdc gayet tabiidir ki Hin- kıyısı olan memleketlerı buyuk denızler- k • N Yıl ,_ d 

dan 1886 ya ka~ devam eden mücade- 6 
•. . l 'm ışyan evut mıız 11.ursa evam dığımıza göre bundan sonra zeytinlerini 

lelerleden sonra Birmanya zaptedildi. dist.anda kendi kendini idare etmek ya- ı le munasebette ve tıcaret:e. bulund~r- eden 14 kişiye budama mütahaasun eh- budama ihtiyacı görenler elinde ehliyeti 

- Sen dişçi misin? 
- Kalfayıml 
- Diplomanız var mı? 
- Hayır! 

Teftiş Arııirlnin enırlyle bir zab1~ 
kası yapılmış, Mehmet Kesklntept 
kemeye yoUan~tır_ 

Suçlu diyor ki: #' 
- P~tronum di1 doktoru MUnir .J' 

' nın yanından ayrılmak ve Afyonıl• ~ ~ 
nan eski patronumun yanına g1tfl'leııJll" 

tiyordum. Bir ki:>1c kerpetenlni Y8 1111' 

aldım. Tc.sndüI bu ya .. Karakolun öıı 
den geçerken ~lis B. Abdullah ta~ 
dan çağrıldım. Fakat dişln.l çe.kıt1 ı' 

~·ıçlunun ce.keünin sol tarafında 'I 
rozet nazara çarpıyordu. Bu ~ ~,.! 
diş kökU eklinde idJ. HAkim Naci 1J'" 
suçluya sordu: Tib te gid bl ı ·ı· Uf . . hut dominyonlarln 1n"ilterenin anlaştığı 1 mak veya icabında buna manı olmak ım-11' . . t" G" d'"zl . olanlara bu ı"•ı" go'"rdu-re"•'-lerdı"r. Elın" de J. e en r ngı ız m rezesı yıne , • 0 

• • • • • • k ıyetnamesı vennış ır. un u erı yapı· .. ......,.ıı; 
nyni tarihlerde Hindistanı arkadan em- gibi j1sun bir istiıdul elde etmek ısüye-ı kfın!"11ı eld·c· ctmış~ır. Bu, ~ılhassa açı. lan mu~hedeJer ve tatbikatlar faydalı ehliyeti olmıyanlar bu ip göremiyecek- - Bu rozet nedir? ~ 
niyet altına alınt§ oldu. cektır. denıze sahıli olmıyan ve muste.mlckelen neticeler verdiği gibi kursa devam eden· lerdir. - Dişçi kalfalan tarafından U 

1905 Japon-Ru harbından beri doğu ile denizden milnasebette bulunmnğa bir diş kökü işaretidir! 
Hindistan dışarısından böyle emniyet ı eli 1 le~ 

altına alınırken dahilde de devamlı bir Batı'nın tlst~n!UğUnU anca~ z~rla ka~~· ı rne~bur bir v~ı~y:~te .. y~. bi: id ·~ o an j Se rerı*hı·sarda t .. .. L. h J ğ *ld. - Bu rozetle zavallı saf halkı ti 
ediyor. Millıyet hareketlcrı Hınd Ingılız Faşıst ltalya ıçı.n oldurucu bır şekıl ala. Tı UfUn ıra Sa fe ae l rr mak işten bile değil. On beı :sene~ .11 

mesai sarfolunuyordu. Babur imparator- I •'""' v 
idarecileri tarafından oldukça kötü bir bilir mahiyettedir. satır _ arı Seferihiaarda Çolalc lbrahim bey ma- rıbbiyeli gibi beş, on laf atar, cep~ JI 1uğunun inhllAUnden sonra oruını, gör- y - , t,,. 

· tarzda karsılandı. Fııkat imparatorluk Süveyş kanalı açtlmallan evvel Kap Sef .h. 29 ( H • ) ti . halleei .~-: mukim kchveci Destanın elin- 1 kerpeteni çıkarırken, i~ tamam OLtı aoğtl mukavemetlere rağmen, Ingiliz ~ . . ~ l en tsar, ususı - çemız· I 
kumpanyası uıptetmeğe devam etti. Do- h~k~meti tarafı~dan müsamahn ile gö- :mta7sı ~n~e.kgıden ~g7e yo ~~İde bugünlerde tütün satışları açılmıştır. de sahi• olarak bir gümüı lira bulundu- ğil mt? 
ğu kumpanyası Hinde kalabalık bir ida- rUldil. Bunlar Hind'le bu hususta anlaş- ontro mer e:-' 1 en ora. n ~n ve -, lunirli Talat, ve Kartal şirketi kiilliyctli ğu ve Z"lbıtanın tahkikat yapbğına dair - Ben böyle şeyler yapmatn! 
reel zUmresl soktu. Bunlar Hindin kıt- ma yolu aradılar. Yavaş bir surette hü- mas madenle~nln keşiedılıne:ı orasını miktarda tütün nlmağa başlamı§lardır. çıkan pyb. hilafı hakikattir. Yapılan - Ne malCl.m? . i' 

kilmet kuvveti Hind'lilere dcvreclıldi. b~c:lı başına bır servet kaynagı yapmış- B l . . b 1c·ıd d d n· · · , __ _.,·ğ .. li palil 
lı.kları ve karga~hklariyle muvafiakı
yotle mücadele ettiler. 1832 de lngillere-. 
de yapılan bir ısliıhatın Hindistana da 
te§ttlillni, bu ıslahatçılar, istediler. 1833-
te Hinde verllen batı müsaadelcrden ce-

..... , 1 u a ım vnzıyetı u ~ ı e evıı.m c er- tetkikatın gümü§ liranın 19 3 7 eenesinde .ışını Çlıuın.,. mı soy yen -_,;1-
1917 de okuma işleri ve daha ziyade iç l tır. Yeni Zeland, Avıısturalya gibi Ingıl- k 1 ı_ d .. ··n1 d h . d llah Kı lt U 135 alı f>""".._ 

• se sto o ara... uran tutu er en epst çıkan kararname ile t~davüle çıkarılan u zı epe e numar do 
ış• lcr Hindli villvet meclislerinin eline i tereye 'haglı memleketlerin ahalisi bti- tıl __ L ö _, • _,,.p• 

• , sıı a~tır. paralardan olduğu anlaşılmı§ttr. k omiser Ahmet zkanın, t~tiş JJil". I 
verildi. Bu meclisler Ingiltcrc tesiri al- j yük bir ekseriyetle 19 ncu yüz yılda göç• --------------------- - rnhlm Ulkerln celplerine, sabıkasııı>ıı 
tında umumi bir kabineye karsı mesulletmiş lngiliz oldukları için oralan daha Çı•ftçı•y· 

1
• Meshur bir Jngiliz dok rulmasına karar verllmişllr. 

tutulu~·orlar. Büttin bu serbest.ileri ve- müsait şartlarla Ingiltereye bağlıdırlar. ... · .. • ~ 
., ....... t a'--ak Hın' din de kend·ne mahsus torunun na•ı·hatferı· Duru.cma b""ka bir g11-e ı..ıraJOP"" · ........ uu ı rebilmck \'C Hindlileri mümkün oldugu lngiltere dünyanın dört köşesine bil- 0 r·· "li' """ P 

bir idareye sahip olmasını Heri sürdliler. kadar okşıyarak idarl' edebilmek için in- yük bir yayılma kabiliyeti gostermiştir. H• • • tır. 

Bu milsaade ile bilhassa Ingiltere kralı giltere Hiııdistnnda polis tc~kilalı ile or- Dünyanın her tarafında lngilize rastgeH- 1 m ay e ıçın Bı·r &ahof ılavacıı•"' 
• lngÜtero kralmm dolctorlarından Sir namına Hind'de umumi \'alilik eden kim duyu bizzat elinde tutuyor. nebilir. Bu, Ingilizlerin yayılma kabill-

Ma1ıric:e Cusidy kendisine getirilen haı-scnin ırkı, rengi ve doğduğu memleket Ingiltere gerek Hindi ve gerek diğeri yetinde birinci derecede olduklarını Ha- -BAŞTARAFt BiRiNCi SAHIFEDE-
-..1 1 1

-·- 1nız ]' k U 1- 1 laların yansının sinir ve evham hutaın neı=>ı o ursa oı.:suu ya ıya a ne ~ mıntakaları Fransanın ve Almanyanın de eder. istatistiklere göre Britanya im- nanse etmek; ilk planda ailesiyle arıyor 
ttnat bl"rl olobilmesini i_.edil•r Bu n kta ki k Iak d 1 1850 d 2 5 ·ı • f ı oldugv unu söylemekte ve kendilerini dok- ---0-- ~ :u " • o ı iste erine arşı mu\•af ıyeUe nıüca e I parator uğu, e 2 mı yon mi usa birlikte aile topraklarında itleyen lflf"-
tntbiki gllç bir şeydi. 1857 de yerliler a- le etmeğe ve neticeleri daima kendi le- malikti. Bugünkii nüfusu ise 500 mily~~ ı küçük çiftçilerin ihtiyacını derpif tora göstermdt isteyen hastalara ~u tav·~ Eşrefpaşada Horasan camil cı , ; 
tasında Sipahi isyanı ismini alan müthiı hine ~ı:frmeğe yüksek ve etraflı görüşü olduğuna son yüz yıl içinde ne kadar bu-jeylemek ve bunları leJkilitlandır- siyelerde bulunmaktadır: 'oturan Niyazi adında bir phı.1 d~ c1' 
bir askeri karl§ıklık çıktı. Hindin sUkll- ile muvaffak olmuştur. yük :mikyasta arttığı görüllir. Bu kadnr k I .. . d h l k 1 - Sizi muayene eden doktora, mu· I ~fok su~undan dolayı ik1nct ,ulh_ . ..!' 

. . . . . . ma mevzu arı uzerm e azır ı - 1 di b L h hakimini h _ , .. __ ,_ ...... ,. ~ nunu iade için her bir tUrlü çarelere baş Uumumi harp, Ingılterenın, karşısın- nüfusfari yalnız 350 milyonu Hındıstana nyeneden evve 'ğer ir dodonın as- tt n uzuruna ,. ... r~·-· ıl 
vuruldu.Müslümanların halifesi olan Os- da kendisine rakip bir Alınan donanma- ait olduğu düşünülürse Hindist~nın in- lara .batlamıfhr •. Bu haz1!lıldar kı- talığınıı: hakkında neler söylediğinden gayri tabii bir var.iyette sağına, ~ 
manlı imparatorundan Hint mUslüman- sı görmesi, dünyanın serbest pazarların- giltere için ne kadar ehemmiyetli olduğu sa bır umanda ilana! edılec.ek tat- bahsetmeyiniz.. baktJ. Yanıbaılannda klmseyi gı> 
Iar:mın hıristiyan olan Ingilizlere itaat- da lngiliz fabrikalarının manıulatına tebarüz eder. bikine geçilecektir. ı _ Kendiıine eski rönt&en camları- }ince hWme: 1 
lerinl emreden bir emirname bilE" alındı. karşı müthiş bir Alman rakabelinio pey- Yirminci yüz yılda dünyayı milliyet Ancak bankanın tam faaliyet mzt göstermeye kaUu~mayıntL - Nerede benim davacım! 011' 
lngilizlerin tazyiki sert fakat eyi bir ne- da olmasl ve lngiltere ticaretine her yıl duygulannın kuvvetle sarmış olduğu bir gösterebilmesi için zirai alacakla· 3 _ Doktorunuzun üç sene evvel si- du.c 
tice verir §ekllde oldu. Bundan sonra In- 200 milyon Ingiliz lirası zarara sol..~ası devirde 50 milyon kilometre kara arazi rınm kolaylıkla tahsili icap et - Senin davacın ıörüıııned ;" 

- ze verilmiş olan reçetelerle allkadar ol-giltcre artık Hindin idarPsini bizzat eline ve nihayet Osmanh imparatorluğu tize- iizerinde 500 milyon insanı ve dilnyanın kt--"'' K A b' b l - O halde beni bırakın, , ... .,... 
me egtf. anunı ır ıe ep o ma- muını iıtemeyini7.. ar--~ 

aldı. Hindistanda 75 kişilik Avrupah as- rinden Hinde uzanmak istemesi ve netice dört bucağına yayılmı, olmak şartiy1e d k 
kerden mürekkep bir garnizon vücude olarak Avrupa muvazene;ini Ingiltere lngiliz donanması nasıl idare ediyor ve ı ça matlubatın vadelerinde tah- 4 - Ona saçma •ı.taller eormama;a 
getirildi. Mehracelere, ,eyhlere ve niha- aleyhine bozmak i Udadını gôstenncsi bir nrnya bağltyabiliyor? Bunu Ingiliz sili bir zarurettir. Kredi itleri dev- gayret «-.diniL. 

yhn! 
- O kadar acele etme? 

yet Birmanyalılara karşı birçok yeni büyük harb1n kuvvetli scbi!plerindendir. milletinin, Ingiliz ana vatanmın ve Jngi- let faaliyet ve mevzuu olarak ele Sir Maurice Cusidy'nin doktorlara da 
- Davacırn görUnıniyor yaf ~ 
Okunan kikıtlardan, suçlunwı _rr,,J) 

olarak herke.in rahatını ~ 
dolayı mahkemeye gönderildJJf 

tenkil hareketlerinden sonra Hind yarım Ingiliz - Fransız - Rus kuvvetleri Al- 1iz idarecilerinin yüksek enerji, deha ve alınmıı bulunduğundan tahsili.ta tavsiyeei vardır: 
adasının dahilen fcthl 1885 te tamam- man ordusunu ve onun müttefikleri Os- hususiyetlerinde aramak JAzımdır. viliyetlerce lazım1ıelen müzahe- 1 - Huta her feydon enel teıelli-
lıındı. manlı ve Avusturya imparatorluklannı H .GARRA SARMAT retin göatcrilmeıi utenir.ıt ye muhtaçtır. Vaz:ifeniz onun cismanl 

w = 
MANll..ER 

Al yl"leğin sökülsün 
Düğmeleri dökü1sü1t 

Beni yarden ayıran 
Ağı:ı dili tutulaun. 

Altm tabak on dma 
Yarısını al yansını alnıa 

Azrail kapıya geldi 
Canımı al eşimi alma. 

Altın huda yoiurdum 

Gnm içinde boğuldum 

Annem söyle sen beni 
Dcrd için mi doğurdun. 

Aslım T ekfr dağlıdır 

Raşım yare hağlıdır 

Ç.Ö7me rakip çevremi 

Yar dile bnğlıdır. 

MEVI .. ANADAN BiR PARÇA: 

cBendeki neşe, şaraptan değil, kcn

dimdendir. BP..ndeki hararet yine ben

dendir, sudan ve ate~ten değildir. ~k 

beni o kadar hafifletmiştir ki vücudumu 

miıana çekseniz h.i~ten pek çok daha 

.-wk ~ıbrJım ··:!\ 

herkesı ınnuuu ...... 

dl ... 
- Ne k .. dar şarap lçtbı? 
- 18 bardak! _,ı 
- Neden herkes.Ut rahatını k~-

cep ne diyardan uçup gelirsiniz paltonU%1a cirmeyinİ%. 1tin~ ne kadar - Şikiyetçim var mı! 

ti 
v a WRAXJWWWO>.M7b!kJ3JWW tJAIWY~~ :v; ~~i ::: b~rnalar ::::·~;~:l~!_un~=~:ı ~:=:~ 

Bana bir teselli verin turnalar yapılmatt 1Arımgelen ba~ka bir ioiniz ol· 

- Anlıyaeaju:? ~ 
Şahitlerin celplerine ve su~--ıl 

'bahat nevind.n sabıhsı olup~ 
nm ~rulmasına karar verOdi· ~ 

Bu kararın tefhimini mUteaıd9 "'-. 

Patron - ( Kiıtibine) ln~allah Allah aiu uzan omur verir. 
Memur - Teşe'lıkür ederim .. Ama bu dua neden icap etti? 
Patron - Bu ı:idifle eli.niuleki işi ancak uzun bir ömürl~ biti-

receğe benziyorsunuz da ondan .. 

KLuımmuz yanlıı yola gidene 

Kızıl şahin tellerlnl yolarsa 

Hepinizl 'bö1ülc bölük bö~rse 

Ayrılık nice olur görün tumalar 

Gönlümü% perişan, tellerin eiri 
Dayannlll cevrine i}ılmı kalbl 

.Azmedip gidersen o ylre do!ru 
Onun safasını sürün turnalar 

BlR ATA SöZO 

Meyva çok denilen ye~ ~pelin küçü 

BETBAI IT BiR AiLE ğU ile git. 
rerken bir ameliyat neticeai ölmü,. Bir 

Londrada Landan ailesi, senel~rden 

beri hep e.yni tarihlere rastlıyan birçok 
felaketlere uğramı~tır. Ve pıılac:ak ci
het de tabiatiyle burasıdır. 

Landan ailesinin evlatları 22 yqını 

bitirip le 2 3 y&.§ına bas.ıncn, hemen öl
mektedirler. En büyük oiullan üı; yıl 

eYVd 22 .)'.&fllU bitimM. YlmU ÜÇÜM iİ• 

yıl sonra kıilnrından biri yirmi üçüne 
girerken kalpten, bu "ene de ortanca 
oğutlan yine 23 yaıına girmek üzere 
iken bağıraaklan dolaıarak ölmüıtür. 

Landan ailesini daha 3 çocuğu vardır. 
Fakat. bunlar henüz i;üçüktür. Zavallı 

aile bu çocukların 23 Y•Jlnı atlatıp 2• 
ya,ına nasıl girecekle~foi kork• lcorka 
beklemektedir. ·' ' • • 

BJR BIL~MECE 

Canı 7ok_ nefesi var 

Gece cündvr; küllültde yatac 

Cevabı:· S...lıya 

Dünle.il biL:ııaecemicı GöNOL 

duiunu anlayacak ohına , kendisinin ll-

7.lrn olan ihtimamıa muayene edilmediii 
zehabına kapılır ve alaeaiı illçlardan 
fazla bir iyilik beklemez. 

J - H .. tanm J'at.aiUHA üstüne otur .. 
mayınız .. 

'4 - Ha.ata size biitün dertlerini an

latıdı.:cn etajeri üzerindea aldıiuuı; ıa

ı:eteniıı eayf alarıru hnfbnnayınız. 

Sir Maurice' • aöro bir doktor meıle

iindc muvaffak. o1ahilmelt için bir mii-

- Se.nlıı davacın devletür.ŞaY't I 
kdm ol ur.,,an onu bir Anda kaJ1ıad' # 
:rür.sün. Anladın mı ~vacuıuı :kid' 
ğunu... I' 
DuruJUıaya ba~ka bir ıWı ~tflll 

lecekti.r. 
/ , ____ , __ _ 

ve örJelı 
bal ılı 

Domuz 
• 

yıyen 
hiın haatalak ve bir mühim ameliyat ıe- o rJ" 
çirmiı olmalıdır. O, hasta haleti ruhi· B l el b ld ild ~· •Öt., Al er in en i in i~ne ı> (V-
yeaini ancak bundan sonra liyıkıyle ya _ Litvanya hududundan g~1' ~,el" 
takdir edebileceii kanaatindedir. d b lı'- l • dire a# na) nehrin en a ıı.çı ar. ftrtl 

1 
p-

oı<· 
görülmenıİf bir balak tutmuşl•f 
lığın ağırlığı 150 kiloymuş:~: e lı~; 

Baltık denizinden gddıgtP .~ 
Junan bafıim karnı açıl~ -~4' ~ 

Kemerde Müceddct sokağında Huan hir domU%, ibirçolt ta yabatt 0 

oilıı Cemalin idare ettiii biailclet, Hakkı Junmuıtur. fiit!P ı.
ka.ı Melihaya • çuparu yaralanmasına Köylüler: domuz ve ör~ek f'I"jJI' 
.ebebiyct Yetmi, n suçlu yakatantnıt· lıalıPt ctifti atın abna'lc. ~ 
hr.. dir. 
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- 110 - Yazan: Kemalettin .Şükrü 
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BJZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Komplocular toplanıyorlardı 
Eski başvekil ve yeni başvekil namzedinin yanında 
olan ve üzerine şüpheleri çeken kılıksız kıyafetsiz 

adam kimdi? Emin adanı n11 idi ? 
ır~oınploc:.ular birbiri ardınca J yorum ... Hiç gelmİyen var mı? I Sadık adam bu tersine iltifat-
lt>ı .g~bne~e ba§lıyor ve tıpkı Pav- _ Hayır .. fazlnsiyle geldiler .• 'ı to.n şaşırmadı. 
cidı~ı 1 a!~~ ~pldan bodrum içtimn- - Nasıl fezlasiyle ? - O halde bu gün içtimada ko- J 

Veliaht fen fakültesinde 
lranlı ~ençlerden neler beklendiğin 

anlatan bir nutuk söyleniiştir .• 
İran kadın inkılabınin üçüncü yıldönünıü kutlanmıştı 
Tahran (Hu .. usi muhabirimizden) -ı lir ve daha büyiik işler görÜt..ir. Aşk ve ŞEKER SANA 
Tahran üniversitesinin allı fakültesin- alfıka ile çalışacak ve hizmet edecek Irnnda şeker sanayiinin inki fı üz 

den biri olup bundan dört sene ev\'el a- olursanız garplılar gibi az zamanda sizin ne sanayi ve maadin nezareil ~vru 
çılan fen fakültesi sırnsiyle aşağıda yazı- de içinizden muhteriler ve mucitler ye- tnhsil için yakında on altı talebe gö~ 

tişir. Kaç asırdır Iranlının Allah vergisi 
olan zeka ve kabiliyeti muhitin ınüsaa
dcsiz.liğinden işlenmemişti. Fakat bugün 
bu istidntlar uyanmakta ve bilenmekte
dir. Bugiin Iran bir ziraat Ulkesidir. LA-

P
na coturtilüyorlardı. _ Kumbaros, beraberinde ye- nu,ulacak şey eri düşünüyor su-J 
atay t• k · b' d t' d' 1 • " u· o ıs, omplonun en kuv- nı ır a am ı:;e ır '· nuz. 

t~·; başlarından ve Bizansın müs- - Ne biçim adam bu? . - Sen yelnız dünyamn en ap. 1 
h 1 ba~vekili olacak olan Kum- - Biçimi benim hoşum:ı. gıtme-1 dd udamı değil.. en beyinsiz in-

1 

la a.roı, Yanında yabancı bir adam- di amma göreceği i~ hoşunuza gi- tanısın da.. Bu gün görüşülecek 1 
:eldi. decekmiş ... Eskiden t:mırormuş ..• I ~ey!e::i ~imdi mi düşünüyorum .• ( 

llıın~ae.dam, kılık ve kıyafet bakı- Emin ad~n:mış .. : - Efendimiz ncaba imparator 1 

l'e \'e n n~ zengine, ne asılzade- ::n?e~ak_ı ~y.aga kalkt~ oldukları zaman Patayotis kulla-' 
2tnı· hatta ne de orta halliye ben- ...,ınırlı sınırlı dofo.~maga ba~la- rına sadakatmın mükafatı olarak 1 

1Yordu dı hl · · • d'. ·· ·· I P • · . . .. .. d d ne verece erını mı u§unuyor ar? 
atayof d"" k k 1 Birden Patayohsın onun e ur- • b 1 .. ın11 k" ıs, uşman o usu a - d ' ı Ve Patı.yotıs un arı soyler ıöy-

•a. 
1 

°dPek sadakati ile Kumbaro- • u. N d"" .. .. b'l' lemez gözleri Angelô.kinin elinde 
or u. - e uııunuyorum ı ıyor mu-• ~ d f .1. k ·ı~ - ıc· · d' · d J tuttugu e tere ı ışere ı eve etti. 

un hu ad 7 sun, ıye sor u. 1 H H ş· d. 
- Y · · am • .. P;>.tayotig ıüt dökmüş kedi gibi 1 - ayır... ayır... ım 1 ne 

lıiın y e~ı hır arkada~ .. Cok mu- 1 başını önü~e almış hürmetle ce-
1 düşündüğünüzü anladım .. Edirne-

diaini ar ~mları dokunacak. Ken- va verdi. 1 yr ... Edirnedeki ermeni kızını dü-
tb __ , esluden tanırım Benim ya-j P • ı ·· ·· 
... •IQa ve he · k f ı· t" I ı· - Muhaklıak Kumbarosun ya-· ~um..ıyorsunuz. 

) nım e a e ım e ge ı- j p · S d ·· 
0 r. j nındaki adamı düşünüyor sunuz., -. at~yotıs.. en unyanın en 

b 
- An ı~ k" . h b . - Patayotis ! Sen dünyanın en zekı .. en akıllı adamısın... j 

Und ge a ının a en Yar mı d ) d BiTMEDI an. an a a amı~m.. - -

fran imparatoriçesi 
Hazreti Melike Pehlevi 

t~ Yok amma bu ~ün ole.cak.. lan beş ·ubedcn ib:ıretfü: 
p n adamdır. Merak elme. an a sınl!I 1 - Yol ve insaat, 2 - Mihanik, 3 -
)( atayotis hiç tc emin olmadı. A ,Elektrik, 4 - maden, 5 - Kimya. 

hut u;barosun yanındaki meç- :Fakülte programı nazari ve ameli oln-
hkd a ama §Üpheli naznriarla bak- rak tanzim eclılmiştir. Saydığım bu beş 

.Şa'hınşaıun kerim elerinden 
J>Tetıscs .Şahduht .Şemspehlcvi 

recektir. Bunlar Avrupada hUküme 
aabına olarak tahsil edecek ve 
da Avrupa şeker fabrikalarında staJ 
receklerdir. 

Iran hUkümeti demiryollarında 
lnek üzere birçok otomotrisler getir 
tiı. 

lu:y a.n ıonrn ikisine de ikinci av- M ı k • • h kk d 1 şubeden her birine mahsus ayrı bir la-! 
Ô Yol verdi. eıt e etımız a ın aı boratuvnr var~ı~. ~ah~l .m~ddcti .. ~~ş 
~~.lllaz diyememişti. .b yıldıı. Talebe bırıncı ve ıkıncı yıl butun lrnnda kadın inkıliibının üçilncU 
'-'Unk·· ? bu beş kısınn ait umumi malumatı öğ- dönümü kutlanmışlır. 

nun .. d u eski ba~vekil. komplo- ı ı • 
Q a eta ruhu mahiyetinde idi. ne er yazıyor •ar rendikten sonra üçüncü sene kendi is-ı ;şahin§ahın kerimelerinde. MEMURLAR lÇ 

llak' kendinin de çok yakından • tediği bu beş şubeden birine girerek iki Prenses Şahdu1ıt EşreJpehlevi S.M.I. Şahinşahının emirleriyle 1 
lreli ~dar olduğu bu gizli ve tehli- Atina, (M H) - &tin gazetesi Bor• el'nn istihdam olunmaktndır. Kalan h:ı- ı yıl yani üçiincü \'C dördüncü sınıflarda 1arı bilhassa ecnebi mühendisler eliyle mum devlet memurlarının yiyecek, 
teti lfe fÜpheli bir adamı elbette sanın Ankarny. nakli hakkında şu sa- rem ağalorından bir çokları Beşiktaştn J yalnız bir branşta ihtisas sahibi olur. yapıldı. Sizlerden beklediğim ileride 0 cek ve geyecek hUlasa bütün ihUy 

1{.llleı., getiremezdi. trrlnn yazıyor. oturmaktadırlar. ~o~ beşinci sene ise fak~lte ~rofcsörle- yolların eşini sizin yapmaklığınızdır.Ge- maliyet fiaUne, ucuzca, doğrudan dd 
içindYle olduğu halde, nedense Türkiye hUkümeti, Istanbul borsası Eskiden yalnız.saray};ırda 300-400narem1 rının nazan_ altında t~~nık mucss~sel.:r- rek vntarun menfoaUeri ve gerekse siiin ya ve mütavassıt işi ve mağazalar 
)ı.. e hu yabancıya kars.ı bir şüp- nı Ankaraya ta<:rmağa karar ver- Jasma sandıgvı tcskil etmişlerdi. Adliye de tam prntik o1:ırak ogrcncceklennl oğ- dahalesi olmak.sızın tedarik edeb" "' Uy ı · · f kendi şahsi istifadeniz nrunın:ı size tavsf-

J>,. •nrnı.ttı. . mi tir .... lst:~bul Borsası Havyar s:ır:ıyının yapıl:ıcacı arsa bu sandığın 1 renir. Ve diploma alır. yem şudur: Yn1nız fakültede edindiğiniz için bü~iln nezaret ve müstakil d 
le ""laYotıı son komplocuyu da hanında degıldı... Hnvyar hanında malıdır. ilk açılış yılı olan dört sene önce hı- . • . . dnlre1en ve parlnmcnto müme!Slll 
•ttıl•d kd' . h ı · S 

1 
d b ğ 

1 
d ,·ardı 1 lehe ndt>di otuz dört idi. ikinci .sene 66, 1 maHimatln knnant etmeyın. Kendınız de 1 den mürekkep bir komisyon kuru 

l>ııını k ı an sonra konağın ka- borsa mubnyaacılarının yazı aneken aray ar a .. eynz a a ar a . ! üçüncü sene 118 oldu. Bugün fakülte- ayrıca hususi olarak çalışıp bilginizi ve ı ve neticede üç milyon Riyal scrm 
A &J>adı. bulunurdu. Orada sabahtan ::ıksama a- Bunlardan bırm cl'an Topkapı sanıyın-: . t Ub ·zı . . . "l'k . 

1 
nın l!IO talebesi vardır. Fakülte profe- ecr enı artırın.> hır şırkct tesısinc karar verilmiştir. 

iki ~ına kol demirini indirdi. dar tahvilat fiat~:~i. hay kırılır ve b~. s:.s- da y:ışamak.t.ıdır. Padişah yılda hır defa 1 sörlcrinin ancak üçü ecnebi olup müte-
Kcı avluya geçti. ]er arasında (Kuçuk Yunan), (Buyuk bu sarayı zıyaret eder ve hazır bu~u-ı hakisi Avrupada hükümet hesabına tah- v • H • h ) 

d,n ~rnploculann geçtikleri yol-ı Yunan) sadnl:ırı kulaklard:ı ihtizazlar nanlara ipekli m_endil da.ğıtır~ı. Patrı~-. sil görerek avdet eden Iranlı gençler- ıyana apıs anesı• nı• 
dik) &:ıdecek yerde onların gir- 1 yapardı. O devirde borsa oyuncuları hanede senede hır defa ıpeklı mendıl ı dir. 
'>d erı Yüklü odanın yanındaki 1912 Yunan istikrazlarına bu isimleri 'k 1 'Ya . d dağıtma adeti, bundan alınmıştır Patn. 1 Fakülte yeni üniversite binaları biter 

il Rır i. vermişlerdi. Fotios üç sene evvel bu adeti kaldırmış· ı bitmez asıl yerine taşınacaktır. A h J J 
1>)d .. ~t•d• da, tıpkı öteki odada Bir çok Kefalonyalılar, Havyar ha- na tar afini Ç3 lp kaçan mahku"' "lfU "h f 

1 1 tır. S.A.S. Veliaht geçen gün bu müessese-
de d ~· i bir yük ve yükün için- nında zengin olmuşlardır. Ke a onya ı- CüC v REŞAT F c Lır ınerdiven vardı. lar olmasaydı, Havyar hanı bugünkü ELER E yi ziyaret ve tetkikten sonra aşağıdaki Viyana, 24 (P.S) - Viyana hapia- Bu firar haber alınınca hapishane 
...... '1c•t bu merdı"ven afag-ıya ın- mevkiinc vüksolmcmiş o\urdu. beyanatta bulunmuşlardır: hanesinde Jozcf Svoboda adında 43 ya- r~i ve hükümet büyük bir tela§a d 
........ J Sultan saraylarında bine yakın insan F k"'l h ·· d'"rt d d B ~or, Yukarı çıkıyordu. HAREM ACALAR! de a u te enuz 0 yaşın a ır. u- §Jnda bir adam vardır ki muhtelif auc;;· yor. Bir taraftan firarinin aranmu 

r yaşardı. Sultan Reşadın yalnız seksen ra k ı b kl kt · A 
,._ ~tn•.Yoti.s merdı'venden çıktı. Atina (l\LH) - Beyoğlundan Ele!- an ço şey er e eme eyız. z za- )ardan muhtelif defalar hapishaneye gir· yakalanmaBı için ıiddetli emirler ve ~... b At tane aşçısı vardı. Beyoğlunun maruf manda a~;ıl yerinize taşınacaksınız. Tah-
bı·r 1• ır korı"dordan gıP>rtı". teron Vimaya yazılıyor : .. Bizans dl h miş ve ömrünün 1 7 aeneBİni burada ge- ken diğer taraftan mahkumların ka 
o d -.... doktorlarından Evlahpiu, bu pa şa ın silin hem vatan müdafaasında ve hem de 
V er·oı anın kapısını vurdu. meydanının yanı bnşında yeni adliye doktoru idi. Sultan Reşat cüceleri sev- ilim, fen ve sanatın terakkisinde ve hii- çirmiştir. Bu "c1nm çalışmağı hiç sevmez. malan için de sıkı tedbirler alınıyor, 
...._ mezdi. Halbuki Hamit bunlardan ırı- ner ve hayat üzerinde ne kadar büyük aıma ır öşeye çe i ir, üşünmekle ı ayet vo o a ya a anıyor. An ı e

1
n emirle ı"çerı· gı"rdı·. sarayı yapılacaktır. Civardaki arsalar b" · o · b" k k 1 d N"h 5 b d k ı A 

~ •• 
1 
... Re ilki, hı"r çalı .. ma ma•a•ı istimltik edilecektir. Eski harem ağala- k" · · B d d H 1 ı_ .... ••a. v .. c- sine miralay rütbesi vermişti. bir ılmil olduğunu bilirsiniz. Vatanın va ıt geçırır. u a am üşünüyor. er tar arı Tunaya attığını söylüyor. 

q'""'tı oturmu•, elinde, gençlı'k Tının da bu civarda emlaki bulunduğun-.1 .. v J ı 1 ZAMBAK PAŞ.Al'41N ESERi yüksek tahsilli rrençlere çok ihtiyacı var- mahkum gibi knc;mağı ve nihayet günün Maamafih bu anahtarlara artık 
du;;.. dnın hatıralarım yazmı• ol- dan, Türk matbuatı bun arı ıatır amış- ç. ~.. ft dır. Memleketimiz ilerledikçe bu ihtiyaç birinde hapishaneden kaçıyor. Hem de yet edilemiyeccği için hapishane i 

8,tıne 
1
_erl, dalgın duruyordu. ttr. l _ _J 300 400 h Yunanlı doktor Zambako ptı<:a harem tabii !nzlalnsacaktır. Bur:ıdan çıktıktan nasıl~ Elini kolunu salla--·a saUava ka- ei bütün mahkum odalarının kili J>,,_ ı Ka dırdı. Eskiden ~arny al'lla - arem -:; • J J 

...._ ':?otis: ağası varken, bugün Istanbulda 46 kişi ağaları hakkında miihim bir eser yaz-f sonrn vatanınıza hizmet edeceksiniz.Fa- pıdan çıkmak Buretiyle .. İ§İn garip ta- deği~tirmck mecburiyetinde kalıyor. 
~lclj .. ~elr kes geldi.. Dedi. Sizi kalmıştır. Me§hur Fahrettin ağa yok- mıştır. Bu eser de ecnebi papazları ha-i kat bilirsiniz ki her biriniz ayrı ayrı rafı, kaçarken nahkumlann zindanları- nun için de 5.000 Avusturya §ilini, 

...._ .1~r ar. suliuk içinde ölınii§tür. Bunlardan yal- rem nğası yetiştirmekle itham edilmek-, ~cmlcketi mamur edemeZSİfli7~ Elbirli- nın bütün anahtarlarını da beraber gö- tahminen 1 S bin lira kadar bir ma 
. rck~ l" b . h d l k ayda tedirfor. ğıyle vatan daha "abuk kalkıcır, yük.Se- t"u"ru'·yor. crı"rı"yor. 
~ a a .• _Ben de timdi ini- nız ir tanesı a eme o ara sar ~ ~ ., 

':227.z7.7.77..z:ıc•-~bMWA zar • *" a !1 a:%i1 'tır. ___ :c 1 Şumnn b~ ihtar -\irerine -silkOtta inat lemiyecek kadar büyüktür. lar. Hükümdar ise ecnebileri yine 
- Aldanıyorsunuz, yaşamasını istedi-• eder, yahut. yalan söylemek cüretinde Didnn bir iki dakika cevap vermedi., vansaraylarına göndererek: 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman. 
iç inde ~' 

Yazan : M ETiN ORBAY 

!<ocasına ;~dık kadın 
unun . 

~<!:tek uıcrıne · k h .. ·· ·· t demi tl keınat . zencı orkudan titri- ı Arap harami te evvurunu zap e -
ı. ''- ı hıcnp 1 .. 1 k d o)a .ı: alan .. ı e soy emeğe başla- yerek hay ır ı: 

1 
ll'ııyaca• SOyle1,!1ekten bir faide hasılı - Vay hain! ınelun! Biricik evladıma 

0 S\ın gını gbrm·· k d ti~ 1t :r ·• cfend· . uş ve her ne olursa sen kıydın öyle mi? Ey, u re u su a-
~~an edem ısırıin çadırında Didan ile ce- 1 nım! Müsaade ediniz de şu alçağın boy-

~ti ~ Vekayii a l tm ~ ' · af tti' • · · ' t' ir ~1 • 1;.fendi . . • n a aga karar ver- nunu vurayım! Itır e gı cına) e ı -
tlu~kabili ~~nın getirdiği o kadına kar- tikfip eden bir deni yaşamağa layık de
llı lt

1
unu ve 

0 
dkavemet bir ihtiras duy- ğildir. 

e e · n an red . h k d' lik . lfürün~ . 'e a aretle mua- Didan muvafakat etme ı. 
l'af l'il'le Arab cı~ayeti ona yükletmek -·Hayır ö1dürdUğünü istemem. 

etti Ve s ın oglunu öldürdüğünü iti- rüme muhalefet etmekte isabet ediyor-
- l onunda d d" k" ti .\}k, §te ben· . e 1 ı: - Hakkınız var sultanım! Tehevv • 
"4Ul un ışlediv. . 1 ~al ~.L fahidirnd· gım cınayet budur. sunuz. Bu alçağın böyle mefluç A ıp 
.._1'let ır ki pek b" · k ' k IMirdirn. acı ır surette çekmesi daha eyidir. Başını esıverece 

olursam ıstırabı abuk nihayet bulacak-

ğim ıstırabını uzatmak için değildir. Ma-ı bulunursa derhal cezas1nı göreceğine ve Zira peçenin altından ağlıyordu. Koca- - Yarın yin buraya geliniz, de 
damki irtikap ettiği cinayetten nedamet esaııen bütün şenaati de meydana çıka- sının halinden ve tavrından o kadar mil- timal ki bugünkülerden :ı.iyade ha 
getiriyor, cenabıhaktan affı için yalvar-

1 
cağına şüphesi kalmıyarak herşeyi iti- tee~ olmuştu. . . ~ nizi.muc~p olacak şeyler göreceks· 

malıdır. rafa karar verdi ve biraderine ettiği Iha- Goz yaşlarını dındirmege muvaffak ol- Fılhakıka ertesi gün hükümdarın 
Didan böyle diyerek tahtından indi ve' netten dolayı cidden pişman olduğu ve duktan sonra KAmile şöyle hitap etti: rine icabetle saraya gelmekte kuauı 

yerde serili seccade üzerinde secdeye f diğer tarafta.n Didanın öldüğüne kani - Ey Ba.sralı tacir! Hatırını için hid- mediler. Cezire hCıkimi Kamili 
vardı ve hemen o anda mefh'.iç zencinin İ bulunduğu için irtikftp ettiği melaneti, detini teskin etmeni rica ederim. VakıA yanına ç~ırdı, orcıya sureti mahs 
eyi olduğu, bütün azasını serbest kımıl-

1 
kendini mazur göstermeğe çalışmaksızın biraderin büyiik bir cinayet işlemiş, fa- koydurmuş olduğu bir altın koltu 

dattığı görüldü. olduğu gibi ve pek müteessir bir halde kat madam ki umum muvacehesinde bu- turttu. Sonra kendisine §U surette 
Hazır bulunanların kaffesi bu kadar! nakletti. nu itiraf ediyor ve nedamet getiriyor, etti: 

şayanı hayret bir hadise karşısında ce- Sözünü ikmal edince Didan: damarlarınızda aynı kan bulunduğunu - Ey Basrnlı tacir! Çok zahme 
nabıhakka hamdii sena ettiler, Didanı \ - Evet, hakikati halisane itiraf etti. hatırına getir ve onu reva gördüğUn ce- lflkct çektin, büyük kederler, el 
dn fevkalade alkışladılar. Hiç bir noktayı tahrif etmedi, dedi. zadan affet. geçirdin. Ben de felfıketlerine, ked 

Didan bunu müteakip cüzzam ve sar- Fakat Kamil bu suretle kardeşinin hi- Kami1 hükümdarın bu rica ve ili arına rine iştirak ediyorum. Onlan sana 
ayn ug...,rıyanlar için lütfü hakka sığındı. yanetine ve zevcesinin masumiyetine 1 turmak için de sarayımda bulun şu mukabelede bu undu: 
Onlar da hastalıklarından büsbiltün kur- birden flgtıh olunca teessürden şiddetli güzel cariyemi sana tezviç etmeğe 

- irade sultanım efendimindir! Ka-
tuldular. bir fer.yat kopardı ve yere düşüp bayıldı. rar verdim. Arzu edersen onunla e 

! 
bahatini unutmaklığımı istiyorsunuz, 

O zaman Kamilin kardeşi lıakikati iti- Saray zabitanından bir kaçı hemen koş dikten sonra sarayımda da kalabi.U 
pekalô, unutmağa şu şart ile razı olu-

raf ettiği takdirde onun da gözü açılaca- tular. Kamili yerden kaldırıp ayıltmağa Kamil Cezire hükümdarının bu 
nım ki gilnahının kefaretini ifa elsin ve 

ğına kanaat getirdi. çalıştılar. Biraz sonra aklı başına gelir fini minnet ve memnuniyetle kabul 
di 1 

bundan sonra hiç kimseyi sahte ve na- · 
- Ey Şuman dedi, sıra sana gel ·. ge mez kalktı, tahtın önüne kadar gide- ceği yerde sel gibi göz ya Jarı dök 

hak yere itham etmesin. 
Sen de işlediğin günahını itiraf et. Bu rek yere kapandı. ba~lndı, Didona dedi ki: 
mukaddes hükümdarın senin için de bir - Ey az.ametlO sultan! Müsaade bu- Basralı tacir biraderi Şwnanı affetti- - Kudretlu sultanım! Beni lüt" 
mucize göstereceğine şüphe yoktur. yurunuz da bu hain kardeşi olduğu gibi ğini söyler söylemez hilkümdar yine tah- garkediyorsunuz. ölünceye kadar 

Didan Kamilin sözlerini tasdik etil. yine Basraya götüreyim, artık ~ı1asına tından indi, secdeye kapandı, cenabıhak- 1 9" netlnrınız o acağım. Fak.at ayakl 
_ Evet, )ikin ....... giiz,.~Uni nakletme- talip de'"lim. Ken-1•-t-ı gebertmekten b nurl niyaz etti. DuaS'l kabul olundu. k 1 ....... -ır e• ~ Öperc ya varırım: Cariyelerinizden 

lidir. Ve ağ?.mdan yalan bir kellme bile başka birıey düşUnmlyorum. Zavallı Hemen Anide Şumanın gözleri açıldı. le izdivaç etmek hakkındaki tekl 
çıkarmamahdır. Zira ben bütün ettik· zevcemin diri diri gömUlmU§ olduğu yer- Bu hal üzerine umum! alkışlar hara- reddettiğimden dolayı bana güce 
lerinl blllyonmı. Ufacık blr yalan kata- de bu hahıl tepeliy~. Siz de görU- retle tekrar etU. Halk cenabıhakka ham- ~ niz. Ömrüm oldukça Didandan baı 
cak oluna eauı huırdır. JOnunm k1 lrUkAp ett1ll clna1et affedl- dtıienQa ve hUkUmdara duaya başladı- _ BlTMEDI _ 



SAYFA: e 

-48 Yazan: N. ORBAY 

Kadın dostuna bir hançer verdi 
Dostu da bu hançeri bir hamlede kaptan1n 

sapladı. Zavallı adam kanlar içinde yere 

-46-
Doktor Buuey de gitmek için aya• 

ğa kalktı. 
Lüsil mini oldu. 
- Doktor, dedi, beni yalnız bı

rakmayın. Onlann gitmekte maze
ret ve sebepleri var. Fakat aizin hiç 
bir mazeretiniz yo"4 Haydi geliniz, 
taraçaya çdmlun, kahvemizi. orada 
içeriz. 

Genç doktor kabul metburiyetin
de kaldı. 

Taraçaya çıktıklan zaman Lüıil 
bir çljlık kopardı. 

Yangının kızıllığı gök yüzünü 
kaplamıfb. 

Alevlerle beraber fdıirden feryat
lar yükseliyordu. 

Genç kadın: 
- Zavallılar .• Dedi. Allah yere 

de İnsanca zayiat olmasa.. Ve lıOll
ra endi,e ile ilive etti. 

- lntaaU-h Filipe ele bir teJ' ol
maz.Ah doktor. E.ier timdi yaıum
da olmua idiniz hen üzüntüden çıl-

t:I l\.C:Sı ıı•M••---

dınrdım. 
- Merak etmeyiniz madam. Ko

canız cesaretli olduğu kadar da ted
birlidir. Kendisini bot yea-e tehlikeye 
atmaz. 

- Ben de öyle zannederim. Otu
r..:nuz doktor.. Rica cd~rim, oturu
nuz. 

Marıel Bunsty itaat etti. 
Lüıil devam ediyordu : 
- Kocamı çok ıevivorum dok

tor. Beni çok mesut ediyor. Saade
tim için hiç bir fCY esirgemiyor. 
Eğer ona bir hal olursa ben ne ya
panın? .. 

- Saldn olunuz madam. Bakı
nız alevler azalmağa baılaclL. Çok 
sürmez &lef söndürülür. 

- lllfa&Hah .• 
Doktor Buasey, sevdiği kadınla 

baıba§a kalmıı olmanın büyük he
yecan ve ıstırabı içinde idi. 

Lüail : 
...- Doldor .• Dedi. Ha.mis yahu 

gırtlağına 
yıkıldı 

Büyük 
isken deri 
Daha büyük zafer
lerden bir sivrisinek 
menetti 
Makedonyalı Iskendere pek haklı ola

rak cBüyüb un\'anL verilmiştir. Onun 
ismi, istila ettiği memleketler halkt di
mağında 2000 yıl<ian beri hMa büyük bir 
saygı ile yaşamaktadır. 

Makedonya tahtına yirmi ya§ında otu
ran lskender on iki ;;enelik saltanat dev-

BULGRISTAN 
"Büyük imtihana,, büyük 
hararetle hazırlanıyoı· 

....... Mart ayı ...... 
---··---

Napolyonun 
son mektubu mezadda 

maaa le.arar veınüatir . 
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Asi Frankonun erkinı 
' 

harbiye reisi diyor ki: 
''ispanya halkı bir ideal için harbe
diyor. Modern bir ihtiliJ yapıyor,, 

C:eneraı 
13 

Frnnkonun erkAnıharbiye reisi 
~ iUr mlslnb:, dedl. Ingllb:' halkL bi
galilş tnUcadelemizl ne kadar sathl bir 
gası le seyretU. Buna bir kardeş kav
iitn ~ını verdiler. Hakikalle bu bir re
fuld· vgası, bir sandalya kavgası de

fty0~~:Yle söyllyenler tamamen yanı-

rn!akanıharblye dairesinde bizim bu 
lllın. Vereınizt dliıliyenfor belki de be-
ten ~end~!lyeocğiml sanıyorlardı. 91' 
Ytng rf butUn vuruşmaları, harpleri ve 
l:lı • 

11llaıı takip etmiş hir gazeteci ı;a
"<lfl1yeuı e şu suaU sordum: 
bi; ;~erat, dedim. Siz bu harbe nasıl 

a Verirsiniz ' -Ço . 
laı>an k basit.. Bir hürriyet harbi ..... 
Llr i~~ loprakları için bugün modem 
tll!v ıliU vardır. Uzun zamandan beri 
l'a.n ~ edjyor. 1<·ransa ihtilillinl hazırlı
"'dıJ.J alk kitlesini, bulunduldnrı ve ya
tahın· arı zam na göre dah mı meş'ur 

ın eders' . n n uuz , 
ence 

beş o. :Yanlıştır bu .. Hem bu bir Ha-
tl sa Yaklanması da değildir. Biz ve hat
ltah v~tığımız asil Ispanyol kuvvetleri, 
leı;n ıs:an kralı gibi Ccnevreyl kendi
lurli şıkAyet yeri saymadık.. «Bize ze

tu ö~~~ k~llandılar, ~imizl, çocuğuınu
ftav~tıurdulen demedik. ÇünkU bizim 
-....,;;ğırnız kuvvetler pek fıla biliyor-

llarpte lspanyot kadıvlan 
duk k1 orada bizi dinliyenler hu netice-! - Ne yapmış? 
ye şaşmıyacaklardır. Çi.inkü onlar da 1 General gülliyordu : 
zehirli gaz kullanıyorlar ve kullanııeak- - Biliyorum, d 'i. Siz gazeteciler ga
lardır. Hatt.A, orada, bizi halır için din- yet zeki cdamlarsı.rn:. F.aket ben bu iş
liyecek devletler nıümes.,illeri, bu neli-, te atlamış sayılamaın. Sizi talmin et
ceyl tabii ~arşılqdıktan maada biraz da mck :isledim. Daha doğrusu, bira:ı ev
öğünecekler ve scvincceklerôir. Çünkü, vcl söylediklerimi bir misa11e önünüze 
kendilerinde de mevcut olan bu öldil- 'koymak isledim. Bu itibarla anlutabiU
rilcU gazların tahrip derecesinden mem- rim. 
nun olacaklardır. Bir Bilh <ılu yüzbaşı olan suçlu, Tct 

- Cenevre, bunn bir <;'lre bulamaz ruel cephesinde alelade bir kızı sevmek-
mı, dersiniz "? 

- Söyle~i:n y .. . C •ıı"vre Habeş 
harbine bile .şa...,ınarııışlır. Ş:ışıran yalnız 
Habeşlerin krah olmuştur. 

- Sizin harhiniz uznr mı '? 
- Bıı şuurlu bir mÜ"aoieledir. Uya-

nık Isp:ınyol milleti, bir ideal için harp 
ctüklcn başka, savac;ması sirayet mınla
kasını genişletmiştir. Bugün biz anlaş
.s;ık bile hu savaşma durama". Çün'kü, 
istisnasız olarnk btıtün milletler buna 
girişmişlerdir. n-nüş, bizden ziyade on

lar için zararlıdır. 
Lpanyol gcneralı, bu sırada yanı ba

şındaki kasadan çıkardığı bir ktlğıt to
marına gör. gezdirdı : 

- Işte, dedi. Bir yüzbaşı daha kurşu
na diziliyor. 

ten mnr.nundur. l<'.ızın adı Sudadır. 

Evvele tanışıyorlarmış. Bır kıŞ ge
cesi yüz.başı. berab~rintleki dört nefar-1 
l-'.? vazifede iken, Braciscia ormanı d 
varında ikisi erkek olmak üzere Uç anar
şiste rastlamış.. Bunlardan üçUncüsii 
yukarıd,ı iş:ırel ettiğim Süda imiş .. Bun
lnr, <lUşnuın safından olmakla beraber, 
yi.izbaşı seltlın vererek geçmiş .. Halbu-
4ti, tahkikatıınızda aralarında büyuk 
hir ı:ışk hayalı geçtiği anlaşıldı. Bu iti

bnrla idam edilecektir. 
- Bu enteresan bir iş .. 
- Evet enteresandır. Fakat hakikat-

tir. Ne bahasına olursa olsun bu müca
dele zaferle neticelenecektir. Biz neti· 
ceden eminiz. Biraz daha uzıyabilir. Za
fer Isp::myol milletinindir. Ingiliz efkn· 
rı umuıni}•csi de neticeyi beğenecektir. 
Bilhassa hu no1doyı ehemmiyetle kay-

dedini·1, • 
Daily Ekspres 

GALLANDEN 

Kara tuttu da ondan 
Bir denizci bir liman meyhane

sinde kafasını tütaülemİf, yatma· 
ğa gidiyordu. 

Yolda yalpa vurduğunu gören 
polis: 

- Bu kadar içecek ne vAt"dı, 
dedi. Bak herkesi rahatsız edi~·or
sun. 

Gemici cevap verdi: 
- Ben ağzıma içki oamma bir 

teY koJımu.dım. 
- Ya bu halin ne? 
- Beni kara tuttu. Batım on-

dan dönüyor ... 

v i[ __________ , 

Yahudi ile Hıristiyan 
Bir yahudi ve bir hıristiyan, aralarında bir din müna

kaşasına tutuşmuşlar. 
Ildsl de keneli dinlerinin en eyi din olduğunu ld<fla edl

yorlardı. Iklsl da dinlerinin daha yt1ksek olduğunu söy
Uyorlardı. Bir aralık hıri.stiyan, yahudiye sorou : 

_ Biz, baş açık ve hakiki sesle dua ederiz. Siz, başı
nı?.da şap1c:a ve ba~ıraralt dua ediyorsunuz. Biz, ölüleri
mizi merasimle kaldırırız. Siz hiç merasim yapmıyorsu-

nuT.. 
Yahudi, hiç '<iilşünmeden cevap verdi: 
_ Biı:im en kıymetli şeyimiz ka!anuzdır. Soğuk alıp 

ne1:le olmaktan korktuğwnuz için haşunızda şapka lle 
dua ederiz. Bağırarak dua etmemiz ise biz.im Allnhunızın 
sizin AUahınızdan ihtiyar ve binaenaleyh kula&<t bir az 
ağır işitUğl içindir. 

Yahudi, ince ve alaylı bir, gülüşle güldü : 
Yahudi, ince ve alylı bir güUişle güldü: 
_ Bak, dedi. Bunda hakkınız var. Ben kendi hesabunn 

merasimle kaldırı\nn yimıi luristiyan cennzesl cörmeği 
merasimsiz 'kaldırılan bir yahudi ölüsüne tercih ederim. 

- Sevgilim, ben ceninle bir kulübe

de de mesut olurum. 
- Ben de .. Fakat kulübenin bütün 

konforu. banyo::u, crı.rajı ve hizmetçi 

odası o!ma:u p.rtiyle •• 

Hangi sersem 
- Ne o.. Hayır ola.. Böyle gi

yinmiı kup.nmıf, sü5lenip püılen-

mit nereye gidiyorsun? .. 
- Düğüne gidiyorum. 

• A..~.~"' 
~·~--f'.i 

- Çolı: güzelsitıiz . . Kun bılir şimdiye 1:adar sizi kaç k~ 
1:uca1dam~1c nıii&aıı.duini istemi tir. 

- Hayır .. Ru nımcuuieyi W:: fstiyen ırizsiniz •. Diğerleri be· 
ni nıiisa.cıdcsiz kucaldarlardı. 

Nasrettin Hoca ile babası 
Nasrettin hocanın babası çok hasis imiş. Bir gün bir okkı\ 

Elma alarak evine götürmüş. Ve Elmaları yalnız kendisi 
yemek isledi~i için dolabın Ust gözUne saklamış. 

Bunu oğlu icüçiık Nasrettin görmUş. 
Hocanın babası her gUn gelir, Elmaları saklooığı dolabı 

açar, çürüyenleri bUshütün ziyan olmasın diye yer, saklaa 
dığı elmalann sağlamlarını bırakırmış. 

Küçük Nasrettin bunun da farkına vannış ve bir Silı\ 
gizlice dolabı açarak elmaların sağlamlarından bir kaçını 
mitle~ine yuvarlamış. Akşam babası eve gelip te elrnalanu 
azaldığını görünce kaşlarını çatarak oğluna seslenmiş: 

- Ulan Nasrettin .• Benim elmalarımt mutlaka sen ye.
din. 

Nasrettin de şu cevnbı venniş : 
- Ben yedim baba, merak etme, hep sağlamlarını ye--. 

dim. Çürükleri yine sana J.r..aldt. 

- Bu zamanda evlenen senem 
kim? 

- Genç değilim ama ıızm peşinizden dün1amn öbür ucuna ka· 
dar gitmekten çekinmem. 

Ben .. - O kadar uzağa gitmeğe hacet yok, kürkcüm şuradadır. 

Bedava Gazete Okuyanla1· 

Reklam Siz buraya niçin 
geldiniz? 

/ 

Merak etmeyiniz!. 
Kaynana (kızının nitanhsma)~ 

Ben evladımı bir sersemle bat ba· 
fa otursun diye mi timdiye kadat 
el üstünde büyüttüm. 

) Nitanh- Merak etmeyiniz. Ev.ı 

l lendikten sonra ayrı çıkacağız .•• 
Kızmızı sizinle oturtmıyacağım. 

1 ...--------

- Ceç kalma kocacağun.. Bilinin k1 
ben haraazlardan pek korkanın. - Baksan a garson .. Dün yine 

burada yemek yedim. Porsiyon da-
ha ktu B ·· d ld Karı koca içmelere 0 itmitlerdi. • k k ço . u gun ne en aza ı. . . • . . gö ıü no taamdan ayınnayordu. 

- Af edersiniz.. Dün nerede Koca, mıdeıanden muztarıptı. Karısı bunu gördü. Bir aabret-
olunnuttunuz ?.. içmelerde bardak bardak su\ ti •• iki ıabretti •• Nihayet dayana-

l.ı ı - Camekanın önünde... . k .. ü ( madı 
Arslan terbiyecisi koca.,. km&D &ua- - Hakkınız var. Patron, rek- ıçer en. ~o~ tam kartı11nda bir l _· Hitt yahu ded. U 

dan: lim olsun diye camekin önünde kadına ılıttl. Kadının yaka11 açık- ? 8 . b ··· . 1' . nuttun 

Hol-

• •·k •. lduk .. .. .. 1 mu .. ız uraya ıenm mıden İçin 
- KabMla11 ben kal.-. Çlll ta si- oturan mütterilerin yemeklerim b ve go IU o ça gonınuyordu. geldik o kadının göksü için dc-

rQİm.. fula .-iwcw. · Erkek ıözünü kadının bu açak • iil... ' 



Yeni yıldızlardan Dcanna Dıırbin 

Bir "cazibe,, mektebi 
Sinema kadınlara herşeyi, hattô: hoşa 

gitmek sanatını da öğretiyor 
Genç klzlar için tavrü hareketin ehem- ı Bir kadının hakiki gi.izelliğini muhafaza 

miyctı büyüktür. Çehre ve vücut güzel- eden. aksettiren, artıran şey emin olu
liklcrine itına ettikleri kadar yürüyüş- nuz ki cazibesini teşkil eden güzel man

lcrine, duruşlarımı, oturuşlarına, hntta I yerlerinde toplanmıştır. 
teh~ssümlerine de itina etmcğe mecbur-! 

durlar. Frenklerin cl\lanyen dedikleri ~ t 

.... yleri genç kızlnr şimdi ôğreL"l1cnlcrin- -·, 
<len, hatta muhitlerinden ~·ade sinema- ı.11>':11J..::tıı.:~ 

larda öğreniyorlar. 
Itiraf edilmelidir ki sinema en hliri-

kalı bir ccav.ıbe mcktebb haline gelmiş
tir. •Bu cazibe mektebb tabirini sakın 
alayla karşılrunayınız sevimli bayanlar. 

eden bir sevimlilik, bir cazibe taşımakia
dır. Isa Miran<la büti.in cazibesini bu 
muammalı duruşuna borçludur diyebi
liriz. 

lsa Mirancla 
da kürk Uı-şır. Büyük sah,te eJınasJaı 
kullanır. Bıraz garip şapkalar giyer{ 

·ye Omuzlarını kaldırışında bir husUS1 

göze çarpar. Size tatlı, çekici bir balt!Ş 
a· atfederken signrasmdan savrulan ser 

Afrika da Hollyvood 

zat dumanda bile bir başkalık belirir .. 
Bu güzel çehreleri hayranlıkla seyredi
niz. Fakat sakın taklide kalkmayınız b~; 
yanlar. Zira manyer kolaylıkla takU 
edilen şey değildir. Sinema kadınlar' 
her şeyi, hoşa gitmek san'atım da ö.vr•· 
tiyor. Bir çok genç kızlar vardır ki g.ır· 
dükleri filim1erden kendi güzcllik)erirı9 

uyan bin bir cazibe toplarlar. 

Siyah derililerin Greta Garboları 
Şarlosu, Klark Gabli, Şirleyi var 

Afrika Holivudunun yalnız teknisyenleri Avrupalıdır 
Muhtelif memleketlerin koloni ist.e}c

leri zenciler fılemini günün en önemli 
davaları arosma geçirmiştir. Bu kadar 
l'hcmmiyetli bir meseleye sinemacılığın 
Juknyt kalması kabJl değildir. Filim rn 

mükemmel bir propaganda vasıtası ol
dul,'llna göre mlistemlekecilerin bu vası
tadan istifade etmeleri pek tabiidir. 

lngiltcrc, her işte olduğu gibi çığırt
k:ınlığn lUzum görmeden bu sahada da 
hazırlanml§tır. Eski .şarki Afnka Alman 
müstemlekesi olan Tnnganikn sahillerin
de Afrikanın en modern sti\dyosu kurul
mustur. 

Kam ırkın Holivudu bınadaôır. U
Eambara dağı bölgesinde, Vusiri şehri 
Afrikanm Holivudu adını hakkiyle ka
zanmışır. Vusirlnin de siyrh deriJı Greta 
Garbosu, Klnk Gablsi, Şarlosu, Shir
lcyi vardır. 

STüDYO KURULURKEN 
• Vusiri stildyolan yerli şeflerin toplan-

dıkları bir merkezdedir.Bumda en mü1c 

va1J figilrandnn en yıldızlara ve kamera
manlara kadar hepsi .siyahtır. Yalnız se
naryolarının .sahneye korunası işleri Av
rupalı teknisyenlerin elindedir.Siyah de
rililer sinema şehrinin bilyük şefi M.A. 
Davis isminde biridir. Muavini olan No
tur bir kaç yıl önceye kadar alelllde bir 
çütçi idi. Şimdi elindeki megafonla bir 
kuımından gibi aktörleri idare ediyor. 

MüESStS K1MD1 ? 
Siyah derililer Holivudunun müessisi 

Karcneji enstitüsüdür.Bu hayır müesse
sesi münhasıran zencilerin terbiyevi fi
]imlerle Avrupa medeniyetine ve kültU
rüne intibak etmeleri için elli beş do-
Jar vennişti. , 
Bu para ile kilçUk bir stüdyo kurulmuş 

tu. Sonra Ingiliz hükümeti bu tahsisatı Siyah derili yıldızların Greta Garbosu 
on katına çıkararak heybetli bir sinema 1 inşan siyah tebaaları için buradan çeşitli 1 nız. yu~iri stü~yosun~n filimleri ~er 
şehri kurdu. Ingilterenin 50milyona yak- filimler yetiştiriyor. Bir hayal sanmayı- hangı hır Amcrıknn, bır Avrupa stud-

. , yo unun filimleri kadar heyecanlı ve 

G .. or •. işit.. Söyleme ... 

M~şhur Fransız komigi Fernandel ta

r;;ıfından yaratılan bu eser komik filim

hr arasında güldürmek ve eğlendirmek 

noktai nazarından son derece~e güzel

dir. Çok muhteşem sahneler .içinde çcv

rildıği gibi güldürücü sahneler sözden 

ziyade harekete kuvvet ve.nnek suretiy-

Kesı nuı11u11 '" ... 

le yapılmıştır. 
Bu filimde söylenen bir çok şarkılar 

bugün dünya radyosunda dinlenmekte, 
pUiklarda da çalınmaktadır. 

Fransız sinemacılığının dünya sine
ma alemine sunduğu bu nefis filmi ge
lecek haftadan Jtibaren Tayyare sine
masında göreceğiz. 

san'atkaranedir. 
StY AH YILDIZLAR 

Stüdyo kurulduktan sonra en çok 
zorluk çekilen iş siyah yıldızları bulmak 
ve yetiştirmek olmuştur. Zenci kadınları 
gözleri kamaştıran projektörlerden o ka
dar çok korkuyorlardı ki onları para ile 
de kandırmak mümkün olmıyordu. Ni
hayet devnmlı bir gayretle para birleşin
ce müşkülat yenildi. Ilk yıldız iki buçuk 
dolnr aylıkla nngajc edildi. Bu cidden 
enfes bir kadındı. Çehresi vücudunun 
bütün hatları, dimdik duran memelerile 
bir siyah inci adını hakkiyle taşıyabilir
di. Bahusus ki vücudunun zencilere hfıs 
kıvraklık kabiliyeti teshir edici kuvveti
ni artırıyordu. ilk defa olarak kamera 
karşısına çıkışı görülecek şeydi. Çıku
lata rengi bir yarı ölii halinde idi. Sudan 
yeni çıkmış bir 7.agar gibi 1itriyordu. 

~AŞILACAK KUDRET 
B.Davis bu zenci güzelinin ilk rolünde 

gösterdiği kudrette hayrette idi. Kendi
sine verilen rolü içli bir kadın ruhiyle 
oynıyordu. Ona az zamanda zenci Greta 
Garbosu adı verildi. Daresselamdan Kap 
şehrine kadar bütün .,zenciler onu böyle 
tanıdılar, böyle alkışladılar. 

MANJARO VEYA ŞARLO 
Vusiri stüdyolnrmda dünyanın en ma

ruf komikleriyle boy ölçüşeeek komikler 
- SONU 9 UNCU SAHIPEDE - . 

Yeni bir yılclız olan Tyraııe Pover bir 

Robmi Taylar 1 kaç ay içinde kc.ranlıklardan çıkmt§tır 
lngilizlerin yeni yıldızlarından Loretta Young'a gelince o kadınların 

Margot Gra1ıa111c en çok insanı teshir eden cazibe bağları-
Se\ im1i, cazibeli olmn~<. için güzel o1- nı kendi üzerinde toplamıştır. Bu fazla 

,ç 
mağa da ihtiyaç yoktur. Bir genç kız, bir uzun, ve dünyanın en güzel gözJeriyle 
kadın güzel olmadığı halde sevin1li1iği, ışıklanan çehrenin sihirine kapılmamak 
cazibesiyie hakikaten güz.el kadınlara te- imkanı var mıdır? O h~r haliyle sizi 
fcvvuk edebilir. Size bu sütunda kadın cezbcdcr. Berrak tebessümlerini iaşı

cazibı;sini beyaz p!!rdey~ kuvveti~ ak~- yan nefis ağzı, biraz dağınık saçları, çap
cttircn bir kaç tipten bahsedeceğiz. kın durnşu, biraz büyükçe elleri daya-

Mesclfı şu Isa Miranda'nın çehresine nılmaz güzelliğini yapmaktadır. 

k. be• Yine bir çok genç kızlar vardır ı, 

yaz perdede gördükleri ca1Jbe ve tU''~· 
Jetleri kendileri için biçilmiş kaftan gı· 
bi görürler. Bu gibiler, evvela ve her 

şeyden evvel aynaya bakmalıdırlar. o· 
zibe .. Güzellik demek olmadığı gibi her 
gorunen ve beğenilen tuvaleti kend1 

lizerinde tatbik etmekle de elde edil· 

k l 
,,. 

mez. Eldiven ve ayak ahınızı e 
ayağınızı nasıl uygun alıyorsanız. tu''~ 
let ve cazibenizi de kendi janrınıza o:· 
gun olarak seçiniz. 

bakınız. Her şeyden ne kadar uzak gö- Ya şu Viviane Romance'in güzelliğine 
rünüyor. Uzun kirpikleri gözlerinin es- ne demLli? Bu nadir güzellikte fevkala-ı 
rarlı bakışlan, nadiren gübm etli dudak- de bir cazibe vardır. Biraz yaramaz bir 
ları, belki güzel değildir. Fakat nüfuz çocuk hali var onda .. Çıplak omuzların- Viviane Romance 

Hollyvood yeni çehreler 
peşinde koşmaktadır 

Hollyvood (lkim;İ Kanun) - Ame- ~ , · ' -
rika hıılkı cüzel sanatların mühim bir ~:?'.'· . j 
şubeı.ıi haline gelen ıinenıada çabuk de· 
ğişen, nankör bir zevke maliktir. Dün 
tapınarak alkışladıiiı sanatkarları iki Üç 

muvaffakıyetsi7li~en sonra merhamet
sizce lerkeder. Heykeller kaidelerinden 
devrilir. 

Wallace Reid, Mabel Normand, Lon 
Chanf'y, Will Rogers ve bilhassa V d

len ti na hlilii hatırlarda yaşasa bile, Lili
an Gi~h. Norma ve Konstan Talmac, 
Vilyam Hen, T om Mika gibi yıldrzlar 

unutulmuş gibidir. Rilhaşsa bu sonuncu
su Foks filim etüdyosunda haftada 20 
bin dolar almakta idi. Clara Bow da ses
siz filimle beraber unutulanlar arasına 
karıştı. 

Bir yıldızın popülaritesi muvakkat bir 
kıymet taşımakta olup iyi idare edilen 
bir stüdyo onun yerini dolduracak yıl
dızları daha Önceden düşünmeğe ve ha
zırlamnğa mecburdur. Bu yer değiştir

me ihtiyacı sadece halkın yeniliğe ofan 
inhimakındnn doğmuş değildir. Ayni 

zamanda korkunç bir yıpranma filim 
stüdyolarını, güzelliklerini, cazibelerini l! 

kaybeden yıldızlar yerine yenilerini koy· • 
mak ihtiyaciyle karşılaştırıyor. Yıldızla- ı 

w ~~~ 
rın degiştirilmesini zaruri kılan bir ha,. , w • • •• 

k b t .. 1 . . ld zl madıgı gıbı ıtıraı:lar yaparak kabul el-a se ep e popu arıt~ı artan yı ı aıın 

l ··d h 1 d k k d" mek İstemediği görülmüştür. Ancak Tal-senaryo ara mu a a c e ere en ı 

zevklerini hakim kılmağa çalışmaları- berg ısrarları ve diplomatlığı ile bu iti~ 

dır. En heyecanlı bir hikayenin senar- razların önüne g~çmeğe 
yosunda onlar }alnız kendi oynayacak- mu~tur. 

muvaffak ol-

lan rolü dü§iinür1er. Mabadının gözle
rinde h iç bir ehemmiyeti yoktur. Mese
le Greta Garbonun bazı roller için ken
dialnc s öre elmadıiı, verilen ıolü dtly-

Geçen 19 3 7 senesinde Amerika sine

malarında en çok iş yapan filim, Shirley 

T~mp1e, Clark Gable, R obert T-ay1or, 
Bing Groıby, WilJiAm Peve), J aic •Wil· 

Yomıy ıı· 
hers, Frcd Astairc, Ginger Rogcrıı. S~ı>ıı 
ha Henie, Gary Cooperc, .Myrna J..o.Y 

filimleridir. dıt ıı' 
Dikkat edilirse bu filiınler arasın .• ,,,J 

. ·~ Grcta Garbonun, ne de .Marleııııı 111• 

geçmiyor. iki üç sene içinde bu ,.,,ıı 
zam bir değişikliktir. de>"' 

Hollyvood stüdyoları beyaz pcr yr 
besleyecek yeni çehreler arayoılat· 
ni sanatkarlar peıinde koeuyorJ&r· 
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Bir Japon amiralının de
ğil Japonyanın idealidir 

Kontl · · ·ıaıı 
h· ı uıçı, sı kullanmakta çok ma- sunud la Renüblik'te Piyer Dominik yazıyor 
'd~r 0 an bu :zat müdafaayı ihtiyar eyle-

1 

- Eveti r 
t~tl Zat:11 diitrnanını öldürmek ve bu ıu- _ Aldandığınız•: bu v~~k.tubun Va- Gürültülü beyanatı kolay kolay unu- pon gözlerinin imparatorluk hulyalarını 

• töhret ıllmalc kendisince pek te la• (ovaya tevdi edilmıyeeegını ısbat eder• tulanııyacak olan amiral Suetsugu esa- bir dünya haritası üz:erine istinat ettir-
~ttn °1rnıyan bir §eydi. Yalnız hasmından sem... sen bir sabıkalıdır. Bugün Ingiltercye melerine imkan vermek için. Japon kül-
~ak veyahut onu biraz oyalamak _ Bunun imkanİ var mı~ hücum ediyor, dün Birleşik devletlerin tür bakanlığı cmodern coğrafya> aında 

Ol' u. ÇUnkU elindeki mektubu yeri- Bu sözler üzerine Pardayan. mektu- dii§manıydı. 1934 son kft.nunwıda, gele- Japon imparatorluğu isimli bir harita 
l\e IÖtünnelt lUınıdı. bu açmadan, mühürlerini bile koparma- cek Pasifik harbini tasvir eden bir yazı- vermektedir. Bu harita Aayanın en bü-

Pardava .. ~d . .. ld ib' dan parça parça etti ve okunamıyacak ya yazdığı ön sözde Rusya ve Amerika- yük kısmını, Amerikanın bir kısmım ve h, l ,_, a eh uzere, yı ınm g ı 1 rn elerl ı_ derecede ufak parçalar yaparak fır attı. nın Japonyayı kuşatmağa çal.t§tıklarını, bu'"tu-n Okyanusyayı ihtiva etmektedir. e ~ont Lu.içiye cepheden ta-
a.rruı.a, başladı. Kont selameti ancak ge- Bu sırada Kont Luiçi hayretle Parda- bu itibarla Japonyanın Amerlka~·a kar- Merkez Japonyadır ve bu merkez etra-
tı icrl çekilmekte buldu. Fakat ricat es• yana bakıyor, bu vıı.ziyetteıı memnun g~- şı bir harbe hazırlanmakta oldugunu fında her biri bin millik beş daire var• 
nasında da cesaretle müdafaada bulu- rünüyordu. Şükranlannı Pardayana bıl- ilave ediyordu. dır. 
~~11 ordu. O derece mahir müdahalede dirmek için: Ayni sene içinde şu sö.zU de söylemiş- Birinci dairede yalnız Japon adaları 

"unu d k _ Mersi möıyöl Diyebildi. ti : cDlplomasi Acil ihtiyaçlarımızı tat- vardır. ikincisi Kore'yi ve Mançurinin b:-ı Yor u i bir mUddet Pardayanı 
lıe dÜfündilrdü. Pardayan omuzlarını silkerek cevap min edemez.> Henüz 57 yaşında olan bir parça.aınt ve Sakalini ihtiva ediyor. 

Bu stra.J- p verdi: ve hUyük h1r istikbale ruumet bulunan~Oçüncüsünde bütün Mançuri, Mogolis-
Q.ll ardayan birdenbire: 1 F 1 

r" - Mösyö aizl kalb sahibi bir zat gö- _ Zaten Fnvstaya bir oyun oynzı.- -kendisine Japonyanın müstakbel baş-itan, Çinin bir kısmı. Siberyanın ve i i-
·.ı:~~tum. Binaenaleyh affınızı dilerim, maktan ve düşündüklerini altüst etmek- vekili nazariyle l>akan1ar bulundu&'Unu pin adalarının bir kısmı dahildir. ~ör: 
"'ÇQı, ten ba~ka bir düşüncem olmadığını ei- 1 kaydedelim - bu amiral evvelce deniz \düncü daire bütün Çini, Fransız Hındı 

Kont r ze söylemiştim. Bu maksat ta hası.} ol- ı talim "~e. terbiye bürosunu~ relsl i~i 1 Çinisinin yarısını, bütün ~ilipini, Bo~ne-
- Buna aebep ne> El' e ge,.,irdiğim bir vesıkayı ve bu ıtibarla senelerce mUddetle bU- fonun bir kısmını. Havaı ve Aleutiyen 

muıtur. ım " 1 "h . b · · - sı-.ı l kullanarak bir kadını öldürtmek hatı- tün deniz sübaylarının zı ruyetl üzerin- adalarını ihtiva ediyor. Nihayet eşınc.ı 
tL- ~en mektubun bana tes imini 
.,.. etnı tim F k b b d b·ı ez Mahvedilmiş olan de müessir oldu. Ayrıca biilün Japon- dııire, Japonyaya Hindistıın, Okyanusya 

t·'" ıı . a at sizin gi i ir zatın nm an ı e geçm · 'b" d'" ünd" Ukl · • ·ı~ K 1· 
"1Un se )d Ü 1 d 1 d "k d h t da bir iz bile kal- lnrın onun gı ı uş erını ı 'we A usturalya Alcska Kanada ve a ı-ldı.ı v l e maihlp o ma an c in e• ~u vesı n an a ınm . v • · .. . .. 

'

r: __ ha.nuna tcsli,m eylemiyeceğini dü- mamıştır. Emin oldunuz mu) edelim. .. . .. .. forniya ile birlikte Asyıı.nın uçte ikısı-
'<Qtllernf• ldlm. .. .. öl d 1 b""y- E.cmsen başka turlil duşunmeler!ne . b hşetmektcdir. 
i( " _ f.vet mosyo.. me en evve o . d ., J .. v . m a v .. 

L. ~nt, bu eırada Pardayanm yeni bir . . d 'v· . d dolayı size ımktm var mı ır. npon ogrctıncnlen, Bunun bir çılgınlık oldugu mu soylc-
·~ le bır temınat ver ıgınaz en k dil . . t dil ki 

~ ealne ılddetle mukabele ederek ce- "k 1 d ·m en erıne emnıye e en çocu ara k) Belki fakat Japonyada az: ma-
ııu ran anma arze en . k ad l J d"' 'L~ nece . 

"V-erdi: - . k r • .. ö 1 mu a cra ın aponyayı unyaya_ 11a- 1ı bütün bir genç subaylar kalabalığı 
T . .. .. - Fakat o\mıyece ııınız moııy kim olnıağa namzet kıldığını anlatmak- aı . . 

- Cfekldir edenm, mosyol.. Yaralı ümitsiz bir vaziyette başını sal- d l J killlUr b kanlığ vardır ki bu harıtayı mukaddes hır re-
- O '--'d 1 b ta ır ar. apon a ınca tas- k d' B d 1 1 ~· nıu e aize böyle bir lıam bir ladı ve sarfettiği mesainin teairjy e a~ vip edilmiş bir yabancı tarih kitabını sim gibi seyretme te ır. u a am ar ya. 

Üte bulunduiumdan ve aizi bir dü~- yıldı b 1 • f 1 d b l nız Japonya için ya ıyorlar, yalnız Ja-
"'-ıı -ıL· • v . d açıyor ve eş ncı as ın a ŞLt sa r arı . . 
1._ • .-uı tellltld eylediiimden dolayı Pardayan beygirine ko~tu. Egerın c- k . onyanın büyüklüğü uğrunda i>lmeyı te-
~ affe<ım1z. .. d "( "k o uyorum . P ·v · . h . 

' ki mahfaulanndan bınn e sargı, tı tı tOn dokuzuncu asrın sonlanna doğ- menni edi)'orhı.r. Bahsettıgımız arıta-
d.:•rd.yan bu sözleri söylerken ıid· ve bir yaranın ilk tedavistni yapacak nı, gıırbın istilası iedricen arttı, emper- J nın beş dairesi onlara. Japon bayrağını 
t'Cı l bir hamlede daha bulundu. Pos- kadar malzeme ile yaralının yanına gel- yalizm hüküm sürdü ve tazyik kesafet 1 teşkil eden güneşin, müteselsil aydınlat• 
diittG~ont hofuk bir nara atarak yere di .. Burada, ya':'lını~ yattığı. Y.~:e ya~m peyda etti. Jngiltere, Fransa, Rusya bi· ima sahaları gibi görünüyor. Onları a~~-

p bir kayadan nş:ıgıya merek tıftıgı denıze zim başlıca istilfıcılarımız. oldu.> Dikkat }andıran mistiklik o kadar kuvvetlıdır 
.. _;;day~, acaba b~eriks~lik e~erı:_'k daldndı ve bu su ile yarayı iyice yıka· ediniz ki ne Japonya, ne Kore, ve hat- ki kendilerinde dünyayı fethedecek lrnd-

~ caiızi 8ldilrd~ mU, dıye dı~ ço- dıktan sonra yarayı •a.rdı. •V• • ·~ · ta ne de Çin beyazlar tarafından fctJıe- reti bile bulmaktadırlar. 
.._el. kontun yar~ muayene etti, bu Yaralı, tedavi ve lu~~ttıgı ec.~nl~ı~ dilmiş değillerdir. Fakat bur~da, Japon Ham madde olarak kömürden başk:ı 
~ Yaralı g8z:lennl açnuıtı. Parda- teairiyle kendine gelmı~ti ve gozlerım öğretmenlerinin ve taleb~lennin n&za· . l"k d vil-'' l . t k·t Çin on 
''"' hır veye ma ı eg wr er, a .. -

P•rdayana dikmişti. Pardayan: tında, Avrupanın Asya; l müdahalesi 1 htaç oldukları her şeyi veıebilir: 
JL - Möayö, ıimd.Uik galibim .. Ta1ıdı· Tuzlu sudur Biraz canınızı yaka- bahis mevzuudur. Çilnki.. Asya Japon l ara ml u d · k · · ç· · 
ısınıı ın k b l bil' F k . d" - · . . . • . . . Pc• _,, emır, pamu • pınnç.. ın ım-

e tu u a a ırlm. a at sız:I Ü§· cak fakat tatlı sudan claha teıırlıdır. imparatorlugu dcmektır ve şımdı Av.ru- l v 
400 

.
1 

k"'I lik 
ltıan -ıbt b Ü 1t ç·· k'" . . . .. . 1• k . k • . parator ugu, mı yon o eye ma . h •• ura a ter edemem. un u Şimdi sizi bcygırımın uzerıne hoynra padon gerı alınma ıstenılen de budur. k . 

1
.v .1. hl .1 •uı: llcik b" d L'" .. v· K d" . . . d'l . b' olma . zengın ıge, sı a ara ve gcmı e-f aten ceıur ır a amsınız. ut- Gravelite kadar göturecegım. en mızı Ayni tabıce neşre ı mış ır ~Garp h" l k P "f"" h.,_. l k .._ ıııızun z1 · L b b . . . . . . . . . . . re sa ıp o ma , ası ıge aıLım o ma · 

1) U a fU meıdU U ana vcnnız. tutabilir mısınız) alemi> tarihinın otuz yedıncı faslı soy-
Oat olarak ayrılalım.. - Ümit ederim.. le nelicelenme.ktedir : 1 demektir. Bunu biliyor ve butün gay-

lit \>...ıı ceketinin İç cebini ııösterdi ve - Öyle ise hareket edelim. Eğer !ya· <Yeni Hindistan yolunun ve yeni dhn- ,ıretleriyle tahakkukuna ~alı~ıyorlar. Tıp. 
i ~orada bulunduğunu anlatmak r.anızda bir ağırlık lıissedcrseniz bana yarım keşfinden beri dört yüz sene geç-lkı, on altıncı :m~. ~.onı.ında. f.ngiltere fs-
•tedi_ haber veriniz.. ti.. Bu garp milletleri yeni topraklan ı panyaya kar§t buton kuvvetıy]e çarpı~-

:ı:>,l'dayan mektubu aldı. Bu sırada ya- Yaralı hayvanın üzerinde Pardayan ele geçirmek ve kendilerinin üstün ol· tığı ,gibi •.. 
talı l deli d k b d ada T~cavüz ve cürct zihniyetine sahip· ]• nııı "-Zarında bir teessür al&iml be- da beygirinin yularını çekerek yavaş ya- duk arını i a e ere eyaz an ma 

1 1 'rtnitti. vaı yürümeğe başladılar. Yirmi dakika ırktan olanları ezmek için birbirleriy e tirler, düşmanlarım iyi tanıyor ve on a-

~ ~. merbametleı sonra kasabanın ilk evlerine gelmi~er- rekabete giriştiler. Beyazlar kudr~tliırı mahvetmek azmiyle hareket ediyor· 
\, - T....urUnUzan aebebl nedir aca- di. Cravelin yirmi otuz kadar balıkçı oldukları nisbclte kölii ruhlu ,.e ahlak- lar. Genç ve enerjik generallerin kuman
~)'o'ba anelctubu Fantanın aleyhinde kulübesinden ibaret bir köydü. Beygiri- sızdırlar.> 

1 
dası altında kuvvet darbeleri birbirini 

anacaıımı mı sanıyorsunuz? nin üzerinde bir yaralı olduğu halde Par- Okumağa devam edelim. Orta ınek- ıtevali ediyor ve daha yenilerini huırlı-
- Evet ondan korkuyorum. Mek- dayanın köye girişi birçok kadınların tepler için yazılmış cJaponya tıırihh·uin lyorlar. Çinin bir parçası ve hatta tama-

tııbq sL • b k' · · d · d ·· le d"nı1iyor: 1 
~mtimal ld Fransa kralına götüre- na.zan dik~atini cel etmi~ti . otuz se ızıncı ersın e şoy ~ mı onların i$tihalarını doyurmaya yeter 

~. 1 T 1 · H' dista fethederken yap-., Pardayan: c ngı ız erın ın nı sanırsak hata etmiş oluruz. Onlar emel-
Aı., namua - -L ld ,ı::_ f }" L _ Bı'r otel yok mu> mış oldukları mezalimi hiç bir şey aşa- 1 • • • • . • • 

· tin um uuuıvo il .. -r e a&.C- l'ml ~· lerını hıçbır mılletın tasavvur edemıyece-
eebeOı 1>ea olacaiun o· d maz. Hasting'in esirlere ikarşı z.a 1 ıgı ı v. . J - u_._.. .. . ıye sor u: - n.·~-.ı,· - b"' .. J" ihi d .· kalmıştır ... gı kadar genış tutmuılardır. aponya 

...., •-s.acaten hundan mı korkuyor- uucu utun unya tar n e eş:;ız d. . • . d d' 
Böylect>, her yanda beyazlar hain is- unyarun ha.kamı olmak azmın e ır. 

Saç Boyaları 
'li!Acılar şeklinde tasvir edilmektedir Ve biz aramızda boğu:ımalı:ta devaın 
ve bu metinlere Japon öğretmenlerinin cdcl'llek bu emell~rine muvaffak ta ola
illve edebilecekleri tefsirler kolayca ta- caklardır. 
savur olunabilir. •• ( b k il Tabii Çin, ancak Japonyaya müs-guze oya u anmayınız temleke olabilecek bir nevi büyük ka- .;.:e o R s A"'"' •• ı •• J bile addedilmekte-dir. ı J - ., .. .. -:. ı 

Gelişi 
OO'U UDÇ 0 UfSUOUZ Yukarıda bahsettiğim cYabancı tari- -

kA.ı . • 'OZ'OM 
.,~~r için saçları boyama moduı meden, a"ıklactınnak veya koyulaştır- hi> nin on birinci faslında, cÇin ihülA-
"4"1 .,. " J 160 inhisar idaresi 13.50 
ha ... !'iltUdU. O.rçi bu boyan.an saçlar ınak. li> başlığı altında şunları söyliyor : « a-
~k bo, görilnmiyor. 2 - Renklerlııi tamamlyle değiştir- ponyanın politik organizasyonu ile Çi- 87 i Ş. Riza halefleri 13.37 

ttb.liL t, çok dikkat lhım. Zira, pek mek. ninkiler arasında hiç bir benz:rl~ yok-, 36 Paterson 13.75 

14.25 

13.37 

lS.75 

$&-.elidir. Bu da ild sur~tle yapılır~ Eğer saç1a- tur. En eski :.amanlardan ben ibti1aller 235 i Yekun 
lt\ı~ !:laruıız kumral mı, yoksa siyah rınızm rengini koyulaşt1rmak istiyorsa- muvaffak olmuş veya akamete uğramış' 217306 
it'ıtt ... 'l'abU nıi yoksa boyalı mı? Saçla- ruz:, sade bir boya ile, yok eğer daha olabilirler, hükümdar sUialeleri muhte- 217589 i 
lt ~~ :rengtnı iyice seçtiniz mi, siınanı- açık olmasını arzu ediyorsanız, tabit ren- lif isimler taşımış olabilirler, fakat biz- 2EYT1NYAôI 
2\\1 ?a l§ıp yakı~madılına dik.kat ettiniz gi tamantlyle değiJtirdikten sonra.. zat Çinin hiç bir zaman bir adı olma- 42100 kilo A. Muhtar 30.50 31. 

C~ SAÇLARI BOYAMAZDAN EVVEL ro~tır. Bu memleket halltı kendisine 40000 kilo E. Levi 
~U te, veya el&ktrik ziyası altmda iyice yıla.malıdır. A'bt halde boya Çinli nya Ç-Qnı - hua diyebilir, fakat 35000 Cilo s. Oktem 
~l~rilnUyor? Bunlar, çok dikkat iyi tutmaz. Yıkarken çok cliklcat etmek, bu Ji§irilm~ bir muahyyelenin eseridir. 10000 A. !Fesçi 

lf ek teylerdir. tutam tutaın temizlemek llzımdır. s~ Hakikatte Çinin asli bir adı olınamıJtır.> 31000 M. Mihalef 
er renJc h -.ı. k · · mü llfı gU 

1 
• er ._.,_.,reye yakı~z .. Ge- ya biru amonyak karı§tınp kullanabi- Çini feth ve isUl.1 etme ıçın ne • 

~dır ıe bir boya kullanmak doğru de- lirsiniz. Şampuvanlar da saçların kir- kenunel bir fırsat Çinin adı yoktur; 
:a · Insuı g(llUnç yapar. Çinliler bir millet defildir. Bu iddianın 

unun ı · lerinl, yağlarını alır. 
:ıttı1 ho çın tavsiye ederiz : Saçları- Daha iyi kaynamq yağmur suyu ile şimdi bütün Japon gazetelerinde ve bil-
ı... ı. . Yatacak nıısınu, her lalde, usta tUn sın' ema .-rdelerinde tekrarlanmak-
"'l' 'fel'~ ovarak ternizleyinlL r--
l~ gidi.ntt.. AJağıdak.i tavsiye- Kestane rengini vermek lçiD. : ta olduğuna in.anılabilir. 
ttıı e~e: 1:1~~~çlarınızı bizzat rö- Alınan papatya çiçeği yüz gram, kay- Devam ediyorum. Kültür balwılığı 

~· namlf vt)'"l yağmur suyu 1.000 grnm, tarafından tabedilen c:Millt olcwna ki-
80Yalarda SAÇLARIN RENGi Keestanc rengini vermek için : tabı• birinci faslının yirmi sekizinci der-

20000 Ş. Bira. 
18000 kilo A, Lafont 

7500 kilo A. Ç. Kaptan 
5000 I. Şinasi 

5000 A. R. Bar'ki 
8000 L. Ergas 

10000 ö . Muharrem 
4200 Akhisar ban\ası 

3800 D. Arditl ~ §eyleri ~ ;ahsetmeulen evvel ta- Ceviz yaprağı tozu 20 gram, dövül- .sinde cMilletin emelleri> başlığı altın-
~ldi Söy yeliın : Saf su, bazı ha- mü~ meşe mazısı 30 gram, çay üç gram, da şunları söyliyor: 29/1/938 çekirdeksiz 

tllt\tır"k saçları değiştirir. Bunlar sa- cJaponlar Japonyanın dilnyaya neler leri : 
.. ve k lkaynamı~ su 500 gram. 

tenk al Ya ola rengine yakın bir "+MYEVİ BOYALAR verm~ olduğunu bilmelidirler. Dilnya 
l ır. Bu eks · n.ı zif · • 
~~ltlı su ile Ylka erıyetle, her gün saç- Avrupadan gelen ve memleketimizde devletlerinin hAmiliği olan va · enıızı 
goruıur. nıayı Adet edenlerde yapılan ltir çok boyalar vardır. Bunla- ifa etmeli, b~alanna kendi arzusunu 

~ '8otuk ve a rın en iyileri (Para) tertibinde yapılmış zorla kabul ettirmek istiyen devletleri 
UtgAr, d .. :: sıcağın şiddetli olması B nl l pek ,.abuk itham, mağ}Qp veya yok etmeli1iz. Mağ-

..... u~ ha olanlarıdır. u ar, saç arı s 
~·~ıa.tıl'ır. GUn vası, bu saçları kır- boyar ve uzun müddet devam eder. rur devletlere böylece hadlerini bildir- • 

tiyllntinJ e~, açıldaştırır. Yağlı Ilk evvel, saçların dibine, yani baJ ~kt~ 90nra bUtUn dünyayı kontrol ede-
n .... "' er de koyula"'*ırır. l .. t'I a bıllru: > 566 çuval bujday 
~ .ı 1 ır• derisine ve göz kapak arının U!i l ne v - l · -
Sıııç~-LARIN TASNiFi z:elin aürünilz. Boyayı kullanırken de I Hiç bir dünya aençliiinin manevi ııı· 41 çuval çavdar 

hir !:ok :renklerini detiJtirme.k için elin~e Jbtik bir eldiven takınız. Saç·! da olarak ayni amanda :b\I kadar aad~ 92 ton. P. Çekirdeti 
l ltauller vardır · ları yıkarken dtrilerde boya eıerle.ri j ve bu kadar. Çetio. bu derece 'fiddetli 210 balya pamuk 

- ~}arın asıl re~klwinl ddbtir- kalmamasına dikkat edlJılı.. • \.ıil"~•9.! .allc.olu alcl~uıı .eannuyor~_Ja· 72 keatal palamut 

No. 7 
No. 8 

No. g 

No. 10 

No. 11 

ZAHJRE 

29. 30.50 

31. 31. 

27.50 29. 
28.25 31.50 

3L s1. 

30. 30.50 

30.50 30.50 
31. 31. 

30.50 30.50 
31. 31. 

29. 29. 
30. 30. 

31.50 31.50 

UıUm orta fiat-

5.75 

2.40 
'25.. ı 

12.75 
13.25 

13.75 
14.75 

17. 

6.12S 

4.75 
2.50 

il.50 
290. 

Af rikada Holivotj 
BAŞT ARAFI 8 1NC SAH1FEDE 
eksik değildir. Zencilerin Mancarosu ay
nı zamanda Şarlo adını taşır.Onun kadar l 
şöhretlidir. PopolUrdilr. Ve yalnız zen-, 

cücr değil Cenubt Afrlkanın beyazları 
da onu zevkle, neşeyle, kahkahayla sey
rederler. 

FtLtMLERtN MEVZULARI 
Yapılan filimi erin scnaryolan 7.enci 

halkın zevkleri, mantalitesi düşünüle
rek terbiyelerine yardım edecek şekilde 

seçilmiştir. Bu metodun tipik bir nümu

nesl doktorun zenci falvıları, sihirbaz
larla mukayese ve milcııdelesidir. 

Filim Avrupalı doktoru vazifesini ya

parken mütebessim çehresiyle, itimat 

telkin eden tavriyle gösteriyor. Sihirbaz 

filimde tam manasiyle karlkatilrize edil
miştir. 

1DARE TERBIYESI 

Bir başka filim zencilere idare terbiyesi 

vermekte, her şeyin para ile yapıldığını 

vergiler ödenmedikçe muva!fakıyet bck

lenemiyeccğlni anlatınakladır. Sağlık 

filimleri bilhassa enteresandır.Bu filim

lcr içinde en iyl1 eğlenceli olanı bir ars

lan yavru.sunun mnceralnrıdır. Mickey 

Mouse tertibinde hazırlanan bu filimler 

büyilk rağbet görmektedirler. Şimdi ses

li {ilimler gösterdikleri zaman seyircilere 

görecekleri hayallerden korlanaınalnn

nı, bunların da kendileri gibi etten, ke

nliktcn insanlar tarafından yapıldığını 

i1.ah ediyorlar. Bununln beraber zenci 

köylülerinin telAş ve heyecanı zorlu'kla 
zaptediüyor. 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 213 ilncU sayısı çıktı. 

Yeni Adamın bu sayısında Isınail Hakkı, 

Hüsameltin Avni, CeW Nuri, Suphi 

Nuri, Lütfi Erişçi, Ahmet Naim1 Hakkı, 

Toklu imzalı yazılar vardır. Gazeteye 

ilave olarak Yeni Adam Ansiklopedisi 

adlı eserin 9 uncu forması verilmekte

dir. 

• lirt!?' -== 
Türk genci muha-

• 
sıp aranıyor 

Lisanı qina usulü Ticariyeye va
kıf tecrübeli bir mubaai:> aranmak
tadır. Almanca ve lngilizce bilenler 
tercih edilir. 

ADRES : ikinci Kordon Şapha
ne sokak No. 20 
S.7 1 -6 «155» 

IZMlR BELEDiYESiNDEN 
Tek ve çift 7ük araba sahipleri

nin nazan dikkatine : 
Belediye sınırı dahilinde i§liyen 

veya hariçten ,ehre giren tek veya 
çift atlı yük arabalarının tekerlekle-
rinin geni,li.ii yedi buçUk ıantimden 
ataiı olmıyacağına ve bu aantimden 
qağı olan arabalarında çalııtınlmı
yacağma dair 11/11/936 tarihinde 
verilmit olan müddet bitmek üzere
dir. 

Araba sahiplerinin timdiden ted
bir almalan ilin olunur. 

30 - 1 - 2 319 (178) 

Dr. Behcet Uz • 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarını her gün saat 11.30 

dan 1 e kadar Beyler sokağında 

Ahenk matbaası yanındaki husus! 
muayenehanesinde kabul eder. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 ________ ., 

ilan 
Bugünden itibaren, ıimdiye ka

dar beraber çalı§hğım Arthur La
font ve mahdumları Limited ıirketl 
ile it münasebetlerimi keameğe ve 
müstakilen ticaret hayabna atılma .. 
ğa karar verdiğimi muhterem halka 
bildirmekle ~ref duyanm. 

KONSTANTIN SAMAN 
29 - 30 307 (176) 

-
1937 SELANlK. beynelmilel 

sergisi tarafından 

AL TlN MADALYA 
ile taltif edilmit olan 

AŞÇIBAŞI markalı 
. LÜKS ve EKSTRA 
MAKARNALAR 

En iyi makr rnalardır. 
Sipariılerin doğruca fabrika .. 

ya Terilmesi rica olunur. -

Frankf urt Uluslar arası biçki akade
misinden diplomalı 

Karantina Tram\ıay caddesi No. 519 
lZMtR , ................... ~., 

BONO 
Mübadil ve pyrİ mübadil bo

noları banka ve ıirket LiMe aenel

lcri_ Sivas - Erzurum dahili İttik· 

razı yüııde bet ve iki faizli hazine 
talıvilleri aatm alır. 

Adres: lzmirde K.emeraltın• 
da Hacı Hasan otelinde 60 
numarada CAViT .. 

Telefon: 3903 
C.P.S. 1-15 (33) S.7 

~-------------' 
Kadıköy vakıflar müdürlüğünden: 

ı -:-- Tatdelen menbaında mevcut hangara ilaveten yapılac.ak 
fİfe depolan makine ve kazan depoları ve su depoları 24695 lıra 
90 kurut bedeli ketif ile ıer'idepri üzerine 29/1/938 tarihinden 
16/2/938 tarihine kadar on bq gün müddetle kapalı 2arf uıu· 
liyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 -·-Bu İDJ&ata ait f&l'lname projeler ve mullavele ve yapıla
cak intaatın nevi Ye cinsini rösterir bulaıai ketfiye 15/2/938 
aktmı saat on yediye kadar İstanbul vakıflar bat müdürlüğü bat 
mimarhiından 123 kurut mukabilinde alınabilir. 

3 - ihale 16/2/938 çartamba günü ıaat 15 de Kadıköy va
kıflar müdürlüğünde uygun fiat veren vakıflar umum müdürlü
iünden istizan edilmek tartiyle yapılacaktır. Zarflar ihale saa
tinden bir aaat evvel makbuz mukabilinde komisyona verilmit 
olacaktır. 

4 - Eksiltmeye ıirmek iıteyenler 1900 liralık teminatı mu· 
vakkate akçeıini Kadıköy vakıflar müdürlüğü veznesine tealime 
mecburdurlar. 

5 - Ekıiltmeye girmek isteyenler mimar veya mühendis ot. 
maları ve buna benzer yirmi bet bin liralık itleri iyi bir suretle 
yapbklarını isbat edecek bayındırlık bakanhiının vesikalarını 
latanbul Takıflar bat müdürlüğü mimarlığına göstererek ayrıca 
vesika almaları mevauktur. 

3()-2-6--10 299 (177) 

• 
lzmir defterdarlığından: 

icar Nu. Lira 
296 Buca atai• mahalle istasyon sokak 38 - 26 Nu.lı dükkan 20 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarın• talip çıkmadığından 

1 O cin mUclcletle temdide bırakılm.ıtbr. lbalesi 7 /2/938 tarihin
de aat 15 dedir. Taliplerin Milli Emli.k Müdürlüğüne müraca-
atleri. . . ı 320 
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TÜRKiYE 
CUMHU RİYETı 

BmAAT.BANKRSI.: 
•• . 
OZEN ŞAPf<A EVi 

Selamet Arpa~ Bedia Tüzün 
Beri in: LETTEVEREIN izmir Enstitü~ünden 

Mektebinden mezun Mezun 
Yeni açtığımız atelyemizdc en şık -. e modnya muvafık şapkalnr yap

ın ktayız. Atelyemizi ıcreflendirecek muhterem bayanlarımızın h er halde 
memnun kalacaklarını temin eyleriz. 

Hisar camii civarı 
Yol Bedesteni No. 4.C 

( 100} 1 • 8 (Paz-Cu.) 

I LAN 
lzmir il Daimi 

•• • 1 

en c u n1 en ı n o en: 
Ağamemnun ılıcalarında yapılacak modern tesi~at ve binalar 

projesi için açılan müsabakaya iştirak eden 9 proje üzerinde ge
rekli tetkikat yaptırılarak neticede 1881 rumuzlu proje sahihi 
mimar Celal ve Reşat Sanın birinci derecede, Ar 7926 numarah 

·proje sahibi mimar Asım Kömürcüoğlunun ikinci derecede ve 
13333 rumuzlu proje aahibi mimar Bekir lhsnn ve Muhiddin Gü
relinin de üçüncü derecede muvaffak oldukları nnlaşılmakla key
fiyet ilan olunur. 27 30 267 (154) 

Emlak ve Eytan1 bankasından: 
Depozitosu 

Eaas Nu. Yeri Nu. sı Nevi T.L. 
D. 1 

Çünkü ~SfİRİN seneler( 
denberi her türlü soğukaf-

- . .. . -:.'4 
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

- .. 1'., .... t 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in t;sirinden 
ı-- • -,~ e 

emin olmak için lüffe'n oA~c,,, mar-' 
kasına dikkat ediniz. Q 

Böbrek, karaciğer rah.atsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yeni Izmir eczanesi TELEFON : 2067 

Çobanisa Karaayıt tımarı 
Demiryolu bağ 38.912 M.2 so.- Devlet demiryolJarı Umum 
Çohanisa Demiryolu altı D. 2 mu-•• 

bağ 48.724 M.2 165.- d •• ) .. v ~· d 
izahatı yukarıda yazılı bağlar üç sene müddetle kiraya verile- ur u gu n en 

cektir. ihale 7 /2/1938 Cuma günü saat on birde şubemizde ya- idaremiz muhtelif itletmeJcrinde istihdam edilmek üze 177 
pılacaktır. lira ücretle beş tabip alınacaktı•. ihtisası olanlar tercih edilecek-

istekli olanların yevmi mezkiirde hizalarında yazılı depozito tir. Sinleri 45 ten fazla olma:nak şartiyle taliplerin ufak bir ter-
akçesini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri. cümeihal ve bir fotografla zat i~leri müdürlüğüne müracaatleri. 

25-30 258 (145) 27-30-2 283 (157) 
~~::m~mc~Z3S:2mı:za:cra:msE:'l!~~er;;ı~cm~m=:ı~~ı:mrı~Zil:ICl~~~;ca~~~z:ms:lm~nnı-.:2m1111.W!!;gm~rmmıL.& 

~ .. 
dlEMEN9 

· ELEKTRiK, 
rv10TORLERI 

Sanayid · Siemens !\1otör ve 
malzemesini kullanan rahat eder 

M. TEVFiK 
. BAYKENT 

METALLUM 
lambaları deposu 
Peştemaicılar 77 /79 

Tc!efon : 3332 

'~---------··' 1 

er.n.'Cııı ........ - •• -

1 
1 
1 

1 

KADIN DİKİŞLERİ ııe 
ŞAPKALARI atelyesi" 
Bayanlar! 
Sizlerin yüksek gıyım zevkinizin 

inceliklerini tatmin edecek diki!, atel· 
yeıi açıldı .. 

Bayram jçin sipariflerinizi acele edinit• 

PARIS, LONDRA,ViY ANA MODALA· 
RININ YOKSEK MODELLERi TAKIP 

VE TA TBIK EDiLiR. 

M~ ETiMAN 
ve SAİME ÖZGÔREN 
PARIS DIKJŞ AKADEMiSiNDEN 

DiPLOMALI 

Lütfen adrese dikkat ediniz: · 
Hükümet caddeıi Şamlı sokak Nu. 28 

TL. 2535 IZMJR .. 
&?!lllliiiiiilmBIUllm!~ ........................ 1111111111-2~ '.. -~ • M*4 58 ti MiM& _..~ 

Jzmir Gazi bulvaı·ında Sağlık evi 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Mitat Ba- •••T"""T"":Y~---:-~;-r:::.~ 

ran tarafından yeni-
den İDfA ve tesis edi
len bu hastane hmir 
ve civannın büyük 
bir ihtiyacını karııla

m1Jhr. En modem 
konforu haiz ve en 

' mükemmel fenni teç
hizatı haizdir. Hasta
ların temizlik, İııtira

hat ve ihtimamlarına 
son de .. ece dikkat ve 

itina edilmektedir. ~~~~:::~2~~~~~~~!!~111 
Kabul 11eraiti fev· 

katilde eh;ei1dir. Gece gündüz datmi doktoru bulunan müessese, müracaat 

edecekleri her nn kehd et.fer ve hastalar diledikleri hekimler tarafından teda• 
-.·i ettirilmektedirler. 

Bayanın hakk! var 

RADYOLIN 
Ditleri ve di, etlerini tem~zleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzut1 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik diş macunudur. 

Sabah öğle ve akfam her yemekten sonra giinde 3 defa 
dişlerinizi lrrçalayını:ı. 

ft g Y..JdMW 

il 

AYNI F ABRIKANIN 
MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
IZMIR ve civar umum satış ' de-

po•u: 
MJSLEN LASTJK 
ACENTESiNDE 

Gazi Bulvarı No. 11-21 
Telıraf: KAUKl. 1ZMIR 

, if elefon: 3858 

Çihlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi ELE 
Krema makinalan geldi 

Bu rnakinalar dünyanın her ye~~~: 
de sütçülük aleminde büyük fl<' 
ret kazanmış ve en verimli 1118 ı· 

ne olarak tanmmuıtır. 
Son sistem yeni modeİieriınİ:t 

gelmiştir. 



!'SON KANUN PAZAR 1938 ...... 
A .... 

TURAN rabrikaları mamullbdır. Ayna umanda 'luran 
;u•ılet aabunlanm, traş 1abon11 ve krrmi ile gOıellik krem
~ kullanmır. Her yerde sabJmaktacbr. Yalaız toptan sa· 
ılır için lmılrde Gaıi Bulvarmda 25 numarada umum acen

leliJc Nef'l Akyazılı ye J. C. Hem.liye mfiracaat ediniz. 
Posta KuL 2a4 Telefon 34615 

8 

Dima sabit daima tabii 

1 Juvantin saç boyaları 
"ltı.~Ctltz KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan Ju· 
olllp Q. &aç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 

J\l:e.çl~ra tabii renklerini bahtedcr. 
~tin8.nhn aaç boyaları kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
leıa re e ktertip edilmittir. Gayet tabii ve ıabit olarak temin ed_i.,, 
~lkll\e. n Ylkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle de tc;:· ~n ciddi ve emniyetli markadır. 
~rde ve ıtnyat mağazalannd: arayın_: -

b (Arti) Anelin Boyaları 
ıı:.n ltib 

.t-ı.~ohil1 .. 1ar 'Ve kıymetli 
ı_ ... arı h . 
'«)t b er cıns 

~·~ IUd O}'anıak için 
tt.te erirnek v~ya alkol
:ti &.tıyallln 1> uzere Al-
tıdelf uarnıen teh 

)e. ı en b·· -k ti f abrik uyu bo-
dtt~.. asından ae-

.... l:e tn f • k-. tltntı:t U'Va fak ol-
h &.lı hoyfll ARTI mar-
d~~&.re.t da: 9 EYLOL 

Rer b Poıunda \•e 
~ lar ~l'lltÇl •e bo
tt.t Çalc: L.. ara Yl nız. 
•1,~\'cltl b-.arıı hem de 

••• o l l= ;•&elit ıı Ya arın en '"it • qer . .., . 
"~ • h •11ntra1c cana gonı. 
1 Ctıa:er· • Poınza 
t\''a:ı ı nıarangoz L 

lllatın1 ela. 
dcı»onrazda bulacaksınız. 

Fiatı her keseye elveiiflf 
BüyGk radrolann -.,.;J, 

· " kudretinle · 
Lüks c6steritif: : 

... bir radyo •· 

LİRA 'VDER.EE 
ALlKI"I 

~ 

sPARıo-~ 
· ~8 MODELi .. -

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMiR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karlifalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: A.m Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz 

Norve-ryanın haliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa aüzülmüttür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyiik Salepçioğlu Hanı ~ ~ • bmir 

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

SAYFA: ıf 
a ı 4414 

Olivi Ve Şüre. IDEUTSCHE LEVAN 
LIMh'ET TE - LINIE 

Vapur acentası G. m. b. H. 
BİRiNCİ KORDON REES HAMBURG 

BINASI TEL. 2443 DEUTSCHE LEVANTE - LlNIE 
Lllermao Lines Ltd. HAMBURG, A. G. 

M.GERIAN vapuru 20 son kinunda ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 
gelip Londra, Hull ve Anversten yilk BREMEN 

çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve GALILEA vapuru 19 ikinci ldnunda 
Hull için yük alacaktır. , bekleniyor. Rotterdam, Haniburg ve Bre 

HERON ~ru son kA.nun :sonun<la men için yUk alacaktır. 
ve şubat lptidasmcb gelip Londra için MACEOONIA vapuru 28 ikinci kA· 
yUk alacaktır. nunda bekleniyor. Hamburg, Bremea 

POLO vapuru. ~ orta.sında Lond- ..e Anv rs lim nlanndan yUk çıkaracak
ra. Hull ve Anveratcn gelip yük çıkara- ar-_ 
cak ve aynl zamanda Londra ve Hull AMEBICAN EXPORT UNES 
içla yUk lacaldır. The Export Steamship Corpontion 

LIVERPOOL HA'lTI EXMtNSTER vıp.ıru §Ubat iptidala· 
MARD1NlAN VAPURU şubat iptida- nndıı bekleniyor. NeT)"Ork için yük alac 

sında Liverpool ve Svanseadaıı gelip cak.Ur. 
yUk çıkaracak ve ayni zamanda Liver· EXMOOR vapuru 10 şubatta bekle-
pool ve Glasgov için yük alacakl&r niyor. Ne~ork için yUk alacaktır. 

LESBlAN vapuru §Ubat ortamnda Li- EXHlBITOR vapuru 20 jUbaUa \>dtc 
vcrpool ve Svanseadan gelip yük çıka- !eniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
racak. ve ayni zamanda Livcrpool içia. STE BOY ALE HONGROISE 
yUk alacaktır. DANUBE MARmME 

DEUTSCHE LEVANTE • LINtE TISZA motörü 19 ikinci Ununda 

tLSE L. M. RUSS vapuru 31 ııoıı kA- bekleniyor. Port - Sait ve kkenderlye 
nunda Hamburgdan gelip yük çıkara- limanlarına yilk alacaktır. 
caktır. SERVICE MARITIME ROUMAIN 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- BUCAREST 
den accnta mesullyet kabul etmez:. DUROSTOR vapuru 10 şubatta Kö• 
---mileilll!mm!Elm ____ teneeye hareket edecektir. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASl 

JOHNSTON VARREN UNES 
LIVERPOOL 

JE.SSMORE vapuru 28 ikinci klntın< 
da bekleniyor. Bur , Vama ve Kö9' 
tence iÇin yük •lacak.tır. 
DEN NORSKE MIDDELıHAVSUNJI 

OSLO 
SATURNUS vapuru limanımızda cdup BAALBEK tö · 10 ~ bekle--

Rotten:lam - Amsterdam ve Ha.m.burg yor. Dreppe ve r:veç limanlarına 
Uman.lan için ytik almaktadır. yük alacUtır. 

OBERON vapuru 18 kADunmanide DWakl hareket taribledyle nav• 
beklenmekte olup Burgu - V ama ve lunlardakı değqlldıl:lerden acea.ta me-
!Cöstence limanları için yUk alır. suliyet b' u1 e 

TRiTON vapuru 24 klnunusanide Daha fazla tafsilAt. almak çhı Birin ... 
beklenmekte olup Rotterdam - Amster- el Kordonda V. F. Hemy Van Der Zee 
dam ve Hamburg limanlan için yük ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra• 

----• ii~Siiiiimm;;iiiiiiiiiiilia_______ alacaktır. caat edilmesi rica olunur. 
• SVENSKA ORIENT LINtEN 7.FLEFON No. 2007/!008 

ERISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BA 
öMER LUTFU'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün l.!ge 
halkına kendisini sevdirmittir::. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu· 
turlar. 

Birçok hususiyetlerine iliveten fiatler müthit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün Ege ve lzınirliler bu otellerde bulUfUrlar. . m 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et
meı fiatler dahilinde satılmaktad1r. 

Adres : Kestane pazan Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPiNY AN Telefon : 3937 

......... 1- ~'- -=~t1 . . - - • · .. • . . . . . ·--.; 
~~ ··""~' . ~ . . 

En korkunç düşman ve en 
mükemmel silah 

Soğulı algınlığına lcarf' kend;nizi GRJPIN ka~eriyle korayrınaz. 
SOQUK ALGINLICI: Bat, dit, GRIPtN: Otümekten mütevellit 
bel, kulak ağrılarına sebep olur. hastalıklara mani olur. 
GRIPIN bütün ağnlan dindirir. SO('aUK ALGINLlöl: Kırıklık, 
SOOUK ALGINLlöl: Nezle, grip netesizlik tevlit eder. 
ye bir çok tehlikeli hutahklar do- GRIPIN: Kanklıi1 geçirir. Neteni-
w zi iade eder. gunar. 

GRIPIN 
lca••cla ... de 3 kate alma1Mlir. 

IW.. ae mar1ıcr,. 4iW.at. Talılitlerinclen •a•nıniz. 

1SA vapuru 24 kanıını•sanide beklen- nide limanımıza gelip Malta ve Marsll .. 
mckLe olup Rottcı'dam. Gdynia, Danh.i.g ya limanlan lçin yük ve yolcu kabul 
Danimark ve İsveç ve Baltık llinanlan eder. 

içln yilk alacaklı.r. Uflndakl hareket tarihleriyle navlun ... 
ZF.GLUGA POLSKA lardaki değişi.kliklerden acenta mesuU· 

LECHtSTAN motöru 13 lliunusanl ret kabul etmez. 
tarihinde gelip Gdynia - Dantzlg liman- Daha fazlu tafsiltıt için Fratelll Sper-
Jan için yük alacaktır. • co Yaptır acentalığına Uracaat edilm&r 

SERV.tCE MARrrtME ROUMAlK si rica olunur. 
ALBA JULYA vapuru 2S kinwwsa- Telefon : 2663/4lll/'2!.1. 

Grip ve Nezleye 
30 kurufla silahlanmak gerekUr 

( Korizol Kemal ) 
Grip, nezle ve enEluenza gibi mikroptan ıağız ve burunda 

Y&f&yan hastalıklara karfl 

( Hilal eczanesi ) ve ( Korizo1! Kemal ) 

HtLA.f.: 
ECZANESi 
KORIZOL 
~AL 

Bayan - Kız o fiıe (Kori:ıol KemafJ mi? 
Krz; - Bilmem üzerinde (Hilal EczaneaiJ yazıyor (Kemal Ka

mil) yazıyor •• Eoet evet (Korizol Kemal' efe yazıyor ..• 

No. 3001 F DAfMONA .. 
El feneri 

DAIMON markalı ba fenerler ıeceteri gindüz yapan hem elde 
hem velesbitte kullandaa fenerlerin en iyisidir, portatiftir, 

,. .... pille ıflk verir. 
Çolt 4a.,.,..., pir aaflant oe çelr ucuzdtlt'. 

Billaaua mela•lle arumda miıafirlik dönütünde çok iyiair. i \ 
Tav_aire ederiz. 
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Konseyin dü·nkü iki gizli celsesinde 
Cin 
' 

delegesi Japonyaya karşı 
.A 

zecrı tedbirler konmasını istedi 

Paktın 16 ıncı Maddesi . 
1 Fransada yeni iş nizamı 

• • 
Tatbik edildiği takdirde Çin - Japon 
ihtilafı daha fazla uzayacak mıdır? 

proJesı parlamentoda 
Bazı mebuslar 
Afrikasına da 

bu hakların şimal 
teşmilini istediler 

ihtilafı kısaltılacak yerde bilfıkis uzntı- yikte bulundukları kaydediliyor. Cenevre, 29 (Ö.R) - Cenevrede dün
kü müzakerelerin en ziyade alaka uyan
dıran kısmı BB. Eden, Delbos, Litvinof 
ve Çin delegesi B. Vellington Koo ara
sında biri sabah, diğeri akşam yapılan 
iki gizli konferans üzerinde toplanmış
tır. Çin delegesi Dr. Koo .bir 1aarruz 
Jı:urb:ını olan memleketi lehinde pakt 

lnrak belki de daha geniş bir şekle so- Pnris, 29 (Ö.R) - 1939 Nevyork bc:-,·-
kulmuş olacaktır. nclmilel sergisine Milletler Cemiyetinin 

·hükümlerinin tam olarak tatbikini ve 
bilhassa Japonyaya karşı 16 ıncı mad-

Tahmin edildiğine göre Çin ~ Japon 1 
ihtilfıfının şimdiki vaziyetini inceden in
ceye gözden geçirdikten sonra konsey 
bir karar sureti kabul edecektir. Bunda 
geçen ilkteşrin ayı başlarında M. Cemi-, 
yeti asamblesi tarafından Çin delegas
yonunun da muvafakatiyle kabul edil-
miş olan karar sureti hükümleri tekrar 
edilerek paktın onuncu maddesine mu-

1 
halif bir surette Japonya tarafından Çi
nin tamamiyet ve istiklaline karşı yapı-

l lan tecavüz yeniden itham mevzuu ola
caktır. 

Eclen 
dede tasrih edilen ekonomik ve mali 
zecri tedbirlerine tatbikine karar veril-
mesini istemiştir. 

Bu konferanslarda karşılaşanlar ta
.rnf ından sım sıkı bir giililik muhafaza 
edilmesine rağmen Ingiliz ve Fransız 
delegelerinin Çin delegesinin talebine 
itirazlarda bulundukları öğrenilmiştir .. 
Bu itirailara göre zecri tedbirlerin knt'i 
bir şekilde 'tatbiki Çinin menfaatlerine 
mugayirdir. Çünkü şu takdirde beynel
milel ihtilatlar çıkacak ve Çin - Japon . 

Diğer taraftan ekonomik zecri tedbir
ler tatbik cdilmemckJc beraber yirmi 
altılar komitesinde temsil edilen hUkü
~etler ferdi olar::ık Japon taarruzuna 
karşı Çine teknik yardımda bulunmağa 
davet edileceklerdir. Bu karar kabul 
edilirse Çin ihtilafı hakkında Vaşington 
hükiimetinin reyi yeniden ikinci Brük
sel konferansında alınacaktır. Dün bu 
hususta Vaşingtona telgrafla haber gön
derilmi~tir. Bugün bu mesele h::ıkkında 
Cenevrede devam edecek olun göriiş-

1 melerc Birleşik devletler namına Ame
l rikamn Bern sefirinin i~tirake memur 

cdilmcsi mümkündür. 
Roma, 29 (ö.R) - cFigarol gazetesi 

M. Cemiyeti konseyinin müznkerclcri 
mUnasebetiyle Milletler cemiyetinden 
ümit kesen bir makale neşretmiştir. Ma-
kale muharriri B. Vladimir d'Ormes.san 
şimdiki şnrtlar içinde Cenevrcde fayda
lı bir iş görülemiyeceğini ve bu miıes
sesnnin istikbalinin paktta yapılacak tn
dılüta ba "ılı o1duğunu yaz.maktadır • 

Roma, 29 (ö.R) - cZürcher Tagcb
latb gazetesine göre Isviçre fodernl 
konsc~i tam ve mutlak bitaraflık siya
setine nvdet etmek isterse Isviçrenin M. 
Cemiyetinden çekilmesi meselesiyle kar
şılaşacaktır. Bazı hiiki.imetlerin Bem 
hükiimeti nezdinde bu istikamette taz-

B. RUZVEL T'IN KONGREYE MESAJI 

Sulh davasından ayrılmıyoruz 

Fakat milli emniyetinıizi 
de düşünmeğe mecburuz 

Vnşington, 29 (A.A) - Reisicüm- Sırf diğer miJletlerin kendi kara ve ahedele1in sık sık ihlal edilme~inden ve 
lıur Ruzvelt kongrede aşağıdaki mesajı deniz 11iliıhlımnı dünya ıulhu ve dünya harbın fiili 11evk ve idaresinde yeni ye
okumuştur: emniyeti için bir tehlike teşkil eyliyecek, ni unsurların meydana çıkmasından ileri 

Sulhsever bir millet olmaklığımız hay- mikyuta fazla)a§hrmakta olma1arı ıebe· 'gelmiştir. 
11iyetiyle ııiliıhların tahdit edilmcai ve te-!biyle kongreye a~ağıdaki tavsiyelerde Tam bir emniyetten kasdim yalnız aa· 
cnvüzün ortadan kaldırılması için diğer bulunuyorum: hiJJerimizin değil fakat ayni :r:amanda 
millctlcrlc bir anla~maya varmak husu-f 6.800.000-i 1938 bütçesine dahil ol- eahillerimizdcn çok uzak arazimizin em
ıu~dn ıınrfctmcktc olduğumuz gayrctle-

1 
mak üzere hava müdafaa tertibatı için j niyetini tahtı temine alan bir müdafaa· 

rimizden feragat edemeyiz. Ve feragat 8.800.000 dolar, ihtiyat ordunun ııla-f dır. Muhtemel bir düıımanı sahillerimiz· 
ta etmiycceğiz. Fakat bugün imzasını' hl için 450.000 dolar, 5.000.000-u İden yüzlerce mil uzakta tutmamız lizım· 
emniyetle beklediğim böyle bir ~nlaomn-j 19 39 bütçesine dahil olmak üzere or• dır. Müdafaamı7.ı yalnız bir Okyanusa vcı 
nın vücuda getirilmesine intizaren bugün du levazımı imaline lüzumlu matrisler bir aahile haarederck diier Okyanuau ve 
kendi milli emniyetimizi de düoünmck 

1 
ve saire ıçm 6.080.000 dolar, orduya öteki aahilJerimizi mcıkUk bir müdafaa 

mecburiyetindeyiz. Silahlanmanın bu- 1 mühimmat enim almak için 2.Q00.000 halinde bırakamayız. Tam bir müdafaa 
gün bütün dünyada şimdiye kadar misli 

1 
dolar, donanmanın fazlala§tırılması ve Amerika birleoik devletlerinin bütün kı· 

görülmemiş bir hızla ve endişe verici bir 
1 yenileıtirilmcsi programının yüzde nis- ıımlannı ayni zamanda çerçevesi dahi

ıcmpo ile fazlala;ımakta olduğunu kon- betinde genişletilmesi için lüzumu kadar ]ine almalıdır. 
greye büyük bir teessürle bildiririm. An· 1 tahsisat, 19 38 ııenesindc iki yeni zırhlı Sulh için elimizden gelen bütün gay• 
la~mazlıkların bütün şiddetiyle hüküm 

1 
ile iki yeni kruvazörün tezgahlara ko- retleri yapmak ııarih surette vazifcmiz

siirdüğü memleketler dahil olmak üzere 1 nulmasını temin için lüzumu kadar tah-r dir. Fakat ayni zamanda milletimizi de 
ekser memleketler milletlerin ekserisinin 

1
11isat, yeni tip ha'fif harp gemileri in~ası !muhafaza etmeli ve emniyet altına alma· 

ı;ulh halinde yaşamak arzusunda bulun-; ve yabancı memleketlerin yeni intnatına lıyız. Bütün bu muhafaza tedbirleri bir 
mal arına rağmen dünya nüfusunun dört- mukabele edecek harp gemilerinin yeni 1 tecavüz fikri üzerine değil fakat bir mü
te biri halen nman vermez çarpışma in-: planlarının vücuda getirilmesi maşari!i dafaa fikri üzerine müeııscstir. V c mü· 
ra kapışmı~ bulunmaktadır. Binlerce ei- olarak 15.000.000 dolar. dafaa fikri Üzerinde müesses kalmakta 
vil halk evlerinden çıkarılarak kovul-1 Bu İ§ten ayrı olarak kongre için harp devam edecektir. 
makta ve tayyareler tarafından bom- 'zamanı yüksek knrarlann önüne geçmek 
bardıman edilmektedir. Dünya yüzün-

1 
ve harp maııarifi yüklerini tevzin edcbil

deki gerginlik hiç bir zaman bugünkü 
1 
mek maksatlarını güden kanunların çı

kndar yüksek bir raddede tccelU eyle-' karılmnsı zamanının gelmiş olduğunu 

' 

Şiddetli soğuklar 
Moskova, 29 (Ö.R) - Rusyada §id

detli soğuklar hUkUm sürmektedir. Don memişti. Bu \'nziyctte bizim bugünkü 9j. 
1 zannediyorum 
1 • 

lıihlarımız diğer millct1erin silahlan ile' Hepimizin şu ciheti nazarı dikkate al- nehri buz tutmuştur. Hararet derecesi 
~ukay~e olunur ise milli e~niyetimi- : maııı liızımgclir ki, c:Jünyanm bugünkü 

1 
sıfırdan ~nğı 24 dereceye dü.şmUştilr .• 

11 tcmın edecek derecede değildir. V c e1im §craiti enternasyonal kanunların Kırımda soğuktan bazı ikimseler 6lm~ 
hu ııebeptcn f azlnlaştmlması lazımdır. esaııım teııkil eden prensiplerin vcı mu· ]erdir. 

Paris, 29 (ö.R) - Kabineye nazır 
olarak giren bazı kimselerin yerine mn• 
liyc komi!)•onuna yeni namzetlerini in
tihap eden radikal - ııoryali.,: partisi ma
liye komisyonunun eski reisi B. Mnlvy 
\'e genel raportörü B. Lamoureux'nün 
namzctliklerini reddederek diğerlerini 

İntihap etmiştir. Partinin mutedil sağ ce
nahı bunu kendisiyle İstihza mahiyetinde 
telakki ettiğinden mutedil Jndikal me-
buslar bundan sonra aralarında nyrı iç
timalar yaparak vaziyeti tetkike ve mü
him mesddcrde. nasıl rey \'ereceklerini 
tayin ederek disiplinle hareket dmcğe 
karar vermişlerdir 

Pari~. 29 (ö.R) - Mebusan mccli3i 
mesni komisyonu J-:jkümct tnrnfından 

hazırlanan modern İş nizamı projelerini 
tetkike başlamıştır. Komünist mebuslar 
metinleri umumi olarak tasvip etmekle 

Fransız mebuslar meclisi reisi B. Heryo meclis binasından çıkarken 
• 11 , .. 

hnllerdc grev ve fabrikadaki amele de- yalist mebuslardan bazılan pro1eııl . 
legclcrinin snliıhiyctlerini suiistimal et- çilcrc temin ettiği haklann 2iraat i~ı~ 
meleri cczayJDmÜstelzim görüldüğü hal- rine ve timali Afrika amelelerine 

1 her l- r bazı noktalard-'\ ihtir:- - kayıtla

i 
de patronlArıl'\ lokavt ynpmnlarına ve tcımilini istemişlerdir. 

a:'' Paris, 20 (ö.R) - cOcuvre, g 
· d · · · .. k elert teeı nıo crn ış nızamı muza er g~ 

uzun ıürcccğini tahmin ediyor "e ~· 
güçli,;k iııçiler için müteharrik ücre~ '((I '/)' 

yasının kabulünde ba,gösterccektır· ,!ı• 
ra sendikalistlerin fikrince hayat pah tt' 
lığına göre Ücretlerin uydurulmnıunı , 

· · h. b' · .. ı·Jeıı 1' mm ctmıyen ıc; ır sıstem gozc ı 

Radyoda neşredileiı nota 
Nasyonalistlerin hava hücumlarına 
aynı suretle mukabele bir zarurettit 
Bnreclon, 29 ( ö.R) - Milli müda

faa nezaretinin tebliği: Şark ordusunda 
dün Senizn ve Selıı.das mıntakalarında 
Jl?Uhnrcueleı devam etmiştir. Hükümet 
kuvvetleri bu hareketlerde teşebbüsü el- f< 

!erinde muhafnzn etmektedirler. F..stama
d~re cephesinde Villa Doncsta mıntn· 
kasındaki ileri hatlarımız tashih edilmiş
tir. 

Barsclon, 29 (ö.R) - Milli müda
faa nezaretinin Barsclon rasyoııuyle neş
redilen uzun bir notasırrda naııyonalist
lerin hava hUcumlanndan bahsedilerek 
cephe gerilerine ve harp sahnesine kar
ıı nasyonalist tayyarelerin hücumlarını 
rnit111lyözlcr ve diğer malzeme ile tev
kif etmek imkansızdır. Endiistri merkez
leri için de ayni hal vardır. Bu hava hü
cwnlanna mukabil hava hücumlariyle 
cevap vermekten baıka milcaair bir mÜ· 
dalan vasıtası yoktur. 

Salamanka, 29 (ö.R) General 
T eruele hücum eden asi kuvvetlerı.n 
haıkurnandanı ve erkam harbiyeai 

Franko genci karargahının tebliği. ~ 
lada mıntakasındaki mevkilerimize h ., ,. 
cum eden düıman büyük zayiata ugtr' 
tılarak tardcdilmiştir. öğleden ,oıı 
d.. h h . el h' k c;Jillef uşman arp sa nesın en ır ço , 
kaldm1mı;ıtır. Hatlarımız önünde dii~111' 
nın terkcttiği iki tank mahir'ane bir ~ 
ncvra ile ele geçirilmiştir. Troya cen 

bunda düomanın mevkilerimize karşı t~: 
yiki neticesiz kalmııtır. Hava bata~~r 
nmızın isabetli bir ateşi altında bir d~' 
man tayyaresi hatlarımız içine iııflle 
mecbur kalmııtır. 

Salamanka, 29 ( ö.R) - 1 t•f' Kızı ., 
• }11 

yareler Salamanka üzerinde ycııı "' 
bombardıman uçuıu yapmışlardır. fi~ 
müdafaa bataryalarının atcıi dü;ım811 el• 
yarelerinin ıehrin merkezine doğru ıı ıı'' 
melerİne mani olduğundan atılan bOtıft 
balar kenar mahallelere dü§mÜf "e 
çok kurbanlara sebep olmuştur~ 

' Dünya ekonomik kalkınması anketl 
raporunun uy ~ndırdığı .·tesirler 

Pnris, 29 (ö.R) - Sosyalist «Popu- bir siyasetin ekonomik aletidir. Alman-, .----/ 

lairc> gnzctesi B. Van Zeelandın dünya ya ve Italya şimdi otarşi ve ekonomik /ngiltere italyan iffl~ 
ekonomik kalkınması için hazırladığı iş birJiği yoJlarından birini tercihe mec- / 

rapor münasebetiyle şunları yazıyor : bur kalncak1arclır. Otarşi harbe yol parator Uğunıt 
cB. Van Zeelandın hülasa olarak bir f d •k ft • açar. Ekonomik iş birligıV• ise netice ola- as ı e ı ı.v 

çok memleketleri ekonomik faaliyetle- te '" 
rinde muhtariyetlerini tahfife ve hatta rnk siyasi iş birliğini hazırlar. Her ım- Roma, 29 (Ö.R) - Italyan gaıe jt 
bundan feragate ııevketmek ve bunun retle ekonomi ve siyaset neticede bir- rinin Londradan aldıkları haberlere tP' 
yerine beynclmllel bir iş taksimi yaptı- leşmektcdir. Bunlar iki ayrı yoldur. Dö- re ItaJyan imparatorluğunun. fi1~1111ıı1' 
rnrak cAutarcle> (kendine yeterlik) sis- nilm noktasına gelince birini tercih et- diki hakkında başvekil B. Nevılle :8-
ıtemlcrine nihayet vermek arzusundadır. mek icap eder. Van Zeeland raporu Al- berlain'in fikirlerine hariciye na~~ı9' 
Fakat otal'§l Afmanya ve Italya lçln manya ve Jtalyanın bu tercihten kaçın- Edenin de iltihak ettiği bazı siY1151 

ek011-0mik l>lr formül değildir. Muayyen malarına imkan bırakmlY&caktır.> hnfilde zannedilmektedir. 

nerhcıu ........ - •• -


