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' de fırtına devam ediyor J 
tıtanbul 26 (Yeni Asır muhabirinden) -

Kar bugün de faıılab olarak yağmakta de
vam etti. 

Gireaon, 25 (A.A) - Karadenizde kar 
fırtmuı ,iddetli tipi halinde devam etmek· 

ı_tecfü:'..._ -----· -
~ FtA Ti ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhurlyet eserinin bekÇiri, acıbcıhlan ~ıkaT nı1ut gazetedir YENi ASIR Matbaaımda basılm1Jtır 
~~-=~~--~~~~::::::~~~~~~~~~~~ ...... ~~~~~~~~==~~~~~~==~~~~!!:!!!~~~~~~!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~--------~~!!!!!!!~~!!!""'---~ --~---~-~-- ~-

Konseyin ilk içtimaı 
TOPLANTIDA BEYNELMiLEL HADiSELER GÖRÜŞÜLDÜ 

''Barışın Dünyada huzur örneğini 
teşkil ettik, herkese itimat :verdi'k,,. 

ı 

"Emellerimize hiç bir -şüphe noktası, haklarımızda da hiç bir 
---------------------------------------

zaaf. oimak-

diğeri erini pek ziyade anlamağa 

---------------------- ( B. T. R. 
sızın 

~-

amadeyiz,, 

Arasın n~tkundan) 

Antantı· 
~.~.rupanın kar.ır-
-~!~ i;~~''i'Çi'~'d~""' ....... 
s ·········· ............. . 
... ~lhun en kuvvetli 
t ••··•·•·•••••••••••···••·•••••·•••••• 

... ~l>linatıdır ••• l!e 1111111111111111 Dr. Aras, G. Mctaksas, B. Comnenc, Dr. Stoyadh.oı, ç 

~ .• Ynelmilel vaziyette kararaızhk Ankara, 26 (Yeni Asır muhabirin- bass3 konsey murahhaılannm lngiliz, resmi kabul takip eylemiıtir. 
.\leden• . den) - Balkan Antantı hariciye nazır- ltalyan sefirleriyle . yaptıkları görütme· Ankara, 26 (Hususi) - Bafvekil B. 

l 
1 

Bayan Sabiha Gökç en ça1t§100 ma.sannda 

Havacı gençliğimiz için 

Türkkuşu teşkili;tıl)i . 
genişletiyor · 

Havacı gençliği kabil olduğu kadar m.i§tir. TürkkU§u baş öğretmeni bay• 
kısa bir zaman içinde hazırlamak, sivil Sabiha Gökçen, yeni tqkilltta mt:ibllıl 
pilot ve sivil naraşlrl5u yetiştirmek üze- bir vaı.lfe alacaktır. Tüiklru~unu ta~ 
re cTilrkkuşu> tcşkllMının ge~leti1me- ye için ilk okullar ve orta okullar J>l'09ı 
sine karar vermiştir. ramlanna bazı ilAveler yapılacaltbr. · 
Tilrkkuşu teşkilatı, bir umum müdür- Ilk okullarda modelclllk dersine ön~ 

1 lük halinde idare edilecektir. Ankarada verilecek, orta okullarda uçuculuk spoe 
bu hususta yapılan tetkikler neticelen- - SONU DöRDONCO SAHiFEDE ~ 

~ 

ltalya görüşmelerinden . 
~izde, ~~panyanın ., ıç bar~ı l Jan konseyi bugün ilk toplantısını yap- Jer, alaka uyandınmıtır. Celil Bayar bugün misafirlerimize Anka· 
'de., ~goıteren tehlıAeler ha- m~tır. Toplantıda beynelmil~I hadiseler Çok samimi bir hava içinde geçen bu rapalasta mükellef bir öğle ziyafeti ver· 1 1 M 
~hl edıyor. .. ':e lıu ha~iseler. k8?11mda dört ~ütte· zijafeti kordiplomatik ile ve~er .. er- m.' Ziyaf~ti müteakip konsey tekrar t~~- ngı• tere ısırı m unta-

"ir? Ya yangını ne zaman sone- fik devletin vazıyeh etrafında müzake- kanı ve .Balkan Antantı Konseyı muza- landı, müzakereler geç vakte kadar IUI'· 

.\J.den reler cereyan ettiği tahnUn ediliyor. kerelerini takip etmek üzere ıehrimize dü. h be d d k 
i.e ~e ~.aüJWn ve iatikrar, JÜp- Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rijıtü ıelmiı bulanan El~ Yugoda-r, Rmnea Ankara. 2~A.A) - .D11 itleri ba- zamen a r ar e ece 
"9 ~dutten kurtulmut olarak Anum geceki ziyafetini müteakip tertip matbuat mümeasilleriyle Türk pzeteleri kanı Dr. Temk ,RÜjtü Arat Belba an-

iL - L!_!4:':.letecek? edilen a'l.n'are gayet samimi geçnıiı, bil- mümessillerinin de iftirak eyledikleri bir - SONU DöROONCO SAH1FEDE - Londra, 26 (ö.R) _ cTimeS> gazete-
~- ·~ bilmiyor. ~ ~~ aJn Akd · zd d • linin Kahire muhabiri lngiliz • Italyan 
~ \lınumicıt.. iZ enı e e- T eda v Ü ld en k a 1 dl rıl an M. G r az yani müzakereleri karşısında Mısırın vaziye-

B. Beneş· 
Hakkında bir ltalyan 
gazetesi ne yazmış? 

AL- Avrupa aynı haldedir. R ld • ti hakkında gazete.sine telgrafla bildiri· 
-..?--..1a Avusturyayı yutacak · Oma )'Q ae l yor : 

(Sudet) 1 • uh · • (25) (1 O) k ı ki O cLondra Mısır sefiri tarafından Ingi-"le.· . enn m tariyetı me· ve uruş u a Roma, 26 (ö.R) - Habe§istan aabık llz- Italyan mUzakerelerine i.ctirak hak-~lllı bir müdahale mevzuu ya· r kral - vekili mareşal Grazianl Napollye -. . Roma, 26 (ö.R) - Çekoılovaky~ 
~ - _Çekoılovakyanın iatiklilini gelmiş ve ahali tara!ından hararetle al· kın~a ya.p~lan teıebbUa lli.e~c Mısır aefiri Chigi sarayına giderek Çekoılova~ 
~isteyecek mi? 1 hilkümetinin bu milzakerelerm cereya- ya reiaicümhuru B. Beneşe karıı hücum-

kış anmıştır. nmd haberdar edil -· ' 
~ tan, (Trianon) muahede- Köylüleri iğfal edenler var. Sene sonuna • an muntazaman ecegı lu bir tekilde cGiornale d'ltaliu tar~ 
-.., a&keri hükümlerini kaldıracak _ B ~ • R hakkında verilen teminat burada derin fından nqredilen nota .hakkında haric~ 

. k d b f Jı J f k b / Jı k • • "'.iUfnıg omaya bir memnuniyetle ka.rşılanml§tır. Ingi- ye nazın Kont Ciano ile görüımüıtür .. 
~~Janm-Drang Nach O.ten· et ar U para arı eV e _!. U e ece fır gidiyor llz - ltalyan mUzakerelerindc . ~üveyş Resmi rnahafil cGiomale d'Italin tar..: 

~,..ı günün birinde Balkanların Tedavülden kaldırılan nikel paralar sandıklarına ve hazineye devredilmek Bari, 26 (Radyo) _Avusturya pır bnalmın müdafaası ve Mavi Nilin ~ay· fından nqredilen nota ile alakalan olı 
~a kadar dayanacak mı? hakkında Dahiliye vekaletinden vilaye- üzere Merkez bankası ve şubelerine vu- sölyesi Şuşnig önüm Uz.deki hafta Roma· nakları meselesi Mısın doğrudan dogru· madığım bildirdiklerinden bu neıriya~ 

ıı1 -I::ıi.in bu sua1ler gibi, cevaplari- te mühim bir tamim gelmiştir. Tamim kubulacak tediyatta kabul edileceği ma- ya gidecektir. Almanya-Avusturya dav· ya alakadar eden belli başlı iki mesele- ehemmiyeti ıimdi alelade bir gazete ha• 
"'tclı anuş o1an daha bir yığın sual şudur : liye vekaletince ilan olunan nikel 25 let adam1armın mülS.katlarından aonra - SONU DöRDONCO SAH1FEDE - vadisinden ibaret kalmaktadır. l 
~r. 1 - cTedavülden kaldırılan ve ayni kuruşluklarla on kuruşlukların bazı yapılacak olan bu seyahate Avusturya- • 

':Jtcsgaden'de yapılan yeni an- tarihten itibaren bir sene içinde mal- _SONU DöRDONCO SAH&FEDE _ da büyük ehemmiyet v~riliyor. 
tııl) an sonra Almanya ve Avus
fll~tıın bütün komşuları gözlerini 
~l\ıı Yalılarına çevirdiler. Mesela 
hıt~' Almanyanın Avusturyayı 
~ .. ~ı~a. karşı şiddetle mücadele 

(;' Bıtıı ıhsas etti. 
~ tansa . . b d 'ki fh ~dı . .ıçın u avanın ı sa ası 

~ Bıri tarihi ve hissi, diğeri 
~ en ahdid'r. Tarihi ve hissi 
~t ~ı~l~aya göre, «birinci F ransuva 
t\t ş 1Y .. d b dd Otl k 0 en eri cmuka es impa-
'\..,lla~ la> mücadele eden» Fransa, 
hıtll] l.ltyanın Almanya tarafından ,1\ ~asını endişesiz göremez. Al~ 
~~lık81Yasetinin Avrupada hüküm~ 
ı.t~trı tasavv~r1arını ihya etmesini 
'S(}~' 

No 3 ONCO SAHiFEDE . 

~ ŞEVKET BILGlN 

~ '······ !~ A;~ta;k~·a~ ...... ~ 
:-Je/ .. • i Qnikte doğduklarıE 
! ev mü1;e oluyor 
: h latnı:ıb 1 
: 1,<\birj u • 26 (Yeni Asır mu-
: .~tıikttıden) - Atatürkün Se
: ~liı:ı e doğduğu evin bir müze 
: 9<\t)<\ ~getirileceğini ve bu mAk· 
: tııı111 ~laniğe Türk mimarla-
~ ~ &ıtr - · · i f ~ıy0 ıgını Yunan gazeteleri 
~ ~~&atı r. Bu tarihi binanın etra
i L ~e~ ~lınarak bir park vücu
t ~ıııa •rıle~ektir. Binanın yanı
t 'i i Yenı Türk konsolosha
l lie~~ .olunacaktır. 
~tile 1~~ ~ina geniş bir parkla 

•••• Ccattı .. ...... ~· ••••••••••••••••••••••••• 

ÜCOK 
' 

İST ANBULDA MAGLÜP OLDU 

Ankara maçları 
Dondurucu bjr havada, altı hin -

seyirci önünde Galatasaray 
takımınının galebesiyle neticef;ndi -

Muhafız macı 
' . ·---

. Ankara sıtadında: 
Seyirci: 6000 - Su
hunet: Nakız 14. 
Günün iyi oyuncu
su: Haşim. 
Günün fena oyun-
cusu: Ahmet. 
ilk devre: 1 - 2 Mu-: 

• 
.. !~~.ı~!.!e.: .......... ,.9!!0.J 

V~ok takımı tcım kcıdroau11le 

-YAZISI ALTINCI St\HlfEDE--

Milletler Cemiyeti Sarayı 

B. Edenin istifasından sonra 

Lehistan M. Cemiyetin-. 
den çekilmek üzere mi? 

Roma, 26 (Ö.R) - Varşovadan bildi- iş birliğini memnuniyetle karşılamakta 
riliyor : cEkspre~s Porany> hariciye ve- ve Avrupa sulhuna hiwıet telakki et
kili bay Bekin Roma :seyahatinden balı- mektedirlcr. cPesti Hirlap> bundan do
:sederken hariciye naz.ırının Düçe ve layı Roma protokoluna müstenit iş bir· 
Kont Ciano ile bütUn beynelmilel me- liğinin bozulmadığını ilave ediyor. 
seleleri müzakere edeceğini ve belki Macar gazeteleri diğer taraftan Lehis
Lehistanın Milletler Cemiyetinden çekli- tan hariciye naz.ırı bay Bekin Romaya 
mesi ihtimaline de temas olunacağını yapacağı ziyaretle de meşgul olmaktadır
tahmin etmektedir. lar. Bu seyahatte ltalyan - Leh münase-

BudapC§te 26 (ö.R) - cNemsi Visak> !betlerinin samimiyetinin bir delili gö
gazetesl bay Edenin istilasından sonra rülüyor. cPesU Hirlap> gazetesine göre 
Milletler cemiyetinin ve mil§terek em- Lehistan Milletler cemiyeti siyasetini 
niyetinin maziye karışmış ve dağılmış terkederek Roma • Budape§te • Varşo
hayaller olduğunu yazmaktadır. Diğer va mihverine dayanacak bir siyasete ı.. 
Macu aazetelerl Alman.va· AvustUJ}1a mayUl aöstermektedir. 
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Halk görüyor EHiB HABERLERi ı ıki ;,:~
6
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Ç k 

Nakleden: , ._ 

Deniz bank Fuara Şehirli muztarip midir? 
Eşrefpaşadan ikinci bir ses daha 
geliyor. Bu sesi de dinliyelim ..• 

1 
OCU Baba ne İle oiW da od ... ,~ 

kat bwn... Her nkit deiiL· .,,, iı' 

Umum müdürü Yugoslavyanın iftira-ı Esirgeme kur~- ~:===~ 
h · · d k. t ki muhtemel mu kongresı .--ıüiü ,...., ..- .. .,..... ~ şe rJmJZ e ) te • Belediye nb muarini boy Suat YuM- Çocuk Esirgeme kurumu senelik ima- F .... ı..ı.. le oitı1 •-Ud , 

kl.klerJ•De devam lkoru çarpmba gilnü Ankaraya hareket gresi diln alqam saat on yedide Verem- ~ailede ıu,....- k ...... 
edecek, orada fuann rekllm, afiş ve le Mücadele cemiyeti aalonunda inikat d&. ...-! 

• propaganda işleri etrafında Türkofisle etmiştir. Kongre riyasetine avukat bay Ekseriyetle her baba o~ -...a 
c• 'ı ......... ........... ~·~ '- ettı temaslar yapacaictı:,. . .. Ekrem seçildikten sonra bir senelik fa- lrenclisind- daba iyi, daha ~ 

.a.dnoıı• _. ___ .. • I• ............ '·"- bmirin ......... nna. bence tef. . b k .. d .. .. 8 y f Bu sene fuara gösterıfon r:o~!::'· goz- aliyet raporu okunmuştur. daha memnm ve .-t BÖi~~ 111-CT- ··- _._ ' ~ • Denız an umum mu uru • uau • . . . . 
lrı•nıll• W. ıı•lırllw .... r• ' n liri bud•. Ve lwcialdi beleclip bu llb- Zi a Öni dün eabah tekrar liman itleri len çekecek kadar barizdir. Hançten ış- Kurumun çalışmalan h~ett tımuau- Hatta bir çok blıhelv.......,. ._--':_ij 
1t • .... ı:...Lı-.. '1tia. IÜI ••--. ortaüa bldsmaia az- :d .. 1 .. v~. d t • ._.,_, • dev·- etmi• tirak edecek, firmalara azami surette ko- yede minnetle anılmış, yem sene bUtçe- ~ı:e..ı.-:...: bir k... daha ~ 

., ~ • mu ur ugun e euu~ıenne -· • .._. l lıkla .. 'l ği •b• · Ü • • ed·1 .... ı., · •-,,-- ., .,. 
•- -L- y..ı As pı .. ı r' rt., f.t- ....... nsifettedir. b" d d 1. da bı"r ge ay r gösten ece gı ı resmen ış - sı tasvıp ı .. ~tir. heveaine ..__......... Ba __,._ tJM 
- ~ uat on ır en sonra a ıman - 1 ti b 1 di f h k B Fik So _., ••• ı.I • Wr ftlm·pn: ..... taı ı ek ŞıWnle ~ .. ' ı ve ,......._.. olan . . rak edecek deve ere e e ye en e- Yeni heyete do tor B. ret y- bıd Ça.ldl ..._ Wc bir_.,,,, 

... P._•ı -· Ha., ...... la- ..,.. ..... w• da, benim fiaime ce-lzmBb yyapmlffbZr.. ön" lim "d . yeti pavyon işlerinde kolaylık ga.tere- dam, avukat SUleyman Faik, Mustafa __..::_ "'-'-
: .... • uau ıya lf an 1 areııne k o y z· t ,_._. 

, • -1:1...- h• ,,. ap., ...,. lince; içtimai ve .WUU habnd• tehli- . · . • ed . _ .. d . cektir. Buldanlı, do tor sman unua, ıraa 
8

• L.L. !j__ __._. 

• - .- ı aıt tesısatı mc er. anceye goz en geçır- • k ed . k bank il' - senç -- •~ aı l'jka ..... •e;-•W .. mU : ' 111 lceli bir .... heıl-. W e• Ye mmale- ! miş. Karpyakay21. giderek te:-:aneyi gez- Geçen sene fuar~tza ~tira . en bankasından Mithat, Mer ez asın- tiddetle um e1mit ve fllkat içiadl 
..... , ._.__ ..... he Mr Pa ıelea ~ br-1 T • ._,._1 . d • .. Mısırın bu sene lftirak edip etmiyeceit dan Nacı n iş bankasından Kemal se- L-- __. ol ..-

....- miştit emmen C81Ulam a umuma mu- h --'--lam tı Yugosl rdir d.P ..... - -.--~ y.._. -. ..._ Wr ... •ııa ol- il ıw? ' i llmert.D o leait ,..... sa- ı .. ·. . . .. _ Döl- enüz amcı19• anıl§ r. avyanm çilmişle . • ,. oit-
u I y,1.a.,. ...... wna ... W- ...... • Ye.ile ile oı... cm., p I dure laman itle~ ~udüru B. Hatmet da fuarımıza iftiraki muhtemel görUl- Kongre Büyüklerimize t&zimat tel- M INıba 0 mi .._w, •..W ı'-

. w M • 1 ıw ._. .... d= ki. ...... Wlfiil Oltadan ıe refakat etmııtır. • mektedir. grafları göndermeğe karar vererek da- mc-Jleii ve1mek surelile, ta-~ .J' 
ile ...,.. ...... ~ım L..L ..,.. • a.....d" 1 Haber aldığımıza göre Denızbanlwa .ır...J t mele ;,.;.. biç bir ~ ~ .. 
._ ..W " tacaı- olmllk - .,. .......... - ' ---... · · · · • k d k 15• mış ır. ,--

.___, __ V.CI:.:-.--'- lzmır ıubeııne aıt teıkilat a rosu en ı- B ___._..!_ F-'--& L.&..- .__ ~ 
11: ... a. • ... a. ..... -- -..--. uym l • ~. ~ ÇOCUllUI - .. ....,... . . . . . ... ·sa bir zaman içinde tamamlanacaktır. z- r memur .. k f' .. de• •• - . ..,,.,. 

Evet '"'86a .......... ,-..u,ı mmt.e- doktorma decliii ~Dı, tmur halk~ b~' mir şubesi müdürlüğüne kimin getirile- 1 . Tur o ıs mu ur l' brp en lriçilc bir ~.ve e: A 
..:.... eden bir harabiyet venlD". Ancak lparalar sarfı ile gıtmekte deii)dll'. Bila- 1 V• h .. t . d"I kl beraber tur. Ve T1p onun !Çift ideal•.-. Jllll.'I 
"... cegı enuz ayın e ı ememe e • • • • . •• ~ 
man .....lerm R kötü ......_ dev ı ü. K.ahremanlar, AJ.ncak, ÇU'fl me- ıt ı · ·-ı . ··J ·· .. B H et Dül-,e /ı ., d•/d" tir •• Çocaiun lise tahsilini Jt 

ıman • .,.en mu uru . aım ~ • Dü .. 1 e ı ı ır k "l t t kd. · · ....... •. ·-•-..:-1• ortadan bldınnete çaı.,... hailesi. Tepecik, BasmaJıane, Tilkilik "ı . d .1 . .. · ·ı -'-t d. n 1.ev re a e çe a ır ........... eile içinde ba biıhia;;t' ı.-.7• ı • . .. .. 1___ run a ı ı erı ıuru m~ e ır. 
bugiinldi ~-- ziyade, ba ~- , Mezerlıkbap ıiln teh~ en. b'?ük au-I Denizbank. lıtanbul limaniyle birlik- Müddeiumumilik kaleminde yolsuz t1ı•ıt1ı• bt dÜfÜnÜI ve temaJill• 
hatı.i, pkm •n - bdar beledıye mun tetfül edea en mütelcUif 1:ı .. mmta- 1 • 1• da •---- bir zaman- bir muamele yapıldığı anlaşılarak, mUd- e 1 1 L-L- -l:.lluna ....1. defaı cApitıl9• 

, • • L- __ ..... L.ı_!I__ te zmır unanuun en ııusa ._ 1_ 61 tl tar·L-~-- Ti1 k (" · ......, """ ._-_.,_;, • JtWe •A ft .._ clev- bela JllPtlcLiıı ıpa - .,_. ......... ten d ıslalı .. erinci --•--... Ltır. İzmir deiumumilik esas masası memuru hak- Idısat ve.ıuue ulllWlll r o L'iln kön d.i~ nUıt • sM ~ 
-.!!-'detl • 

1 --~- • b" • -~· lzm" ib" b"" a ı uz e .,.....,_...,.. • d t-"'16 '--A ~nd "l bir t3 ' .... cl&t .... ıM amm İf mÜu enn- mcnt.ezı il' ~yettc:ull'. il' gı 1
' u- limanuun taranmua için tetkikler yapd- kında tevkif kararı verilmiştir. ıç ve lf ~ ·~ 15" en en . · lerle mUbhele ederek birik JI#, 

de 111mn ~ derecede az yük bir körfezm etrafında ve 25 kilo-1 k d• Mumaileyh uzun 1enelerden beri bu mimde: TUrkofıs Izmlr tubesl direkU>- , __ ____._ .. .__. __ 1111 r:: 
iade L....1-- bir • ..ı.:..__ ma ta r. &.w Cemal Zi Imılrlb. lktıaacD lilrll ~- WWU- -o1ea mi belı.U,. ... .........._ •-- me1re bil wa ·--·.., r--ı 0 muada çabpnaktayclı. MUatakim bir rU. v.7 yanm. Ba bWI heller ~ k .... 

linndr. Blhe-. ..,.. Dolder Mem-
1 

delD amami bir perlc ancak böyle bir D f memur olarak taıulıyordu. Emanet da- ve ticari faaliyetlerinin tedvirindeki me- • • • • 
3 
~ .._. • ,...ı;,ı • ... ... ..... · -·-- .......... Kaid, ... ıcı;ım.. I e ine lreslne tevdi eı111me1ı: - mllddelu- ..... -..-,.un veWetçe tak<fir -- ...... .. .·~ .. ,iııııı:: 

•• ,.., ... ,. ........ ,.._." h"M ...m -.wm ._.. beleıliyeüaia japb-1 21~ lı'raJan ı·baretti'• mumilite gelen tabancalar. hı~, edi1dill. takdirname ne teıtlf edildiği ....,. tarefmclan ..., ...... ~ 
''baıı;IM• ~ lliclMa' m.. ia YePne ,....k delildir. Şelaria hemen 9 (lj • " memnu ıil&hlar ve kumar paralan bu bildlrllm1ftlr. · mec.lnai)'ederden ,...._. / 
va' \ w tlılWk ....... delildir. a... ber ._,ı;.Mle küçüldü bü,üldii bir çok Cumaovuı nahiyesinde bir tarla IOizı- memur tarafından teslim edilmekte vt Fllheldkı Tllrkofis mOdürtl bay Ce- için elueaVa fU ~ batv• .... ~ 
- ....... W. ..._. a.. Doldor M.D-

1 
PMklar ve çocuk 07tm yerleri .. ihdas, de define bulunduğu allkadar makam- emanet dairesine ıe.1J.m edilmekte idt. mal Ziya. Izmlr TUrkofis müdUrlüğUne rüliir: Tenl.el?r, bcJımllıılr. ...- -

.wı ıa .-. ·-...._ .. ...,. ı......., .. loa ...,.....ı.. noı.ı- Bar lara ilıbor edilmlfU. Ylp!]an tolıkiı..t Ylp!]an tetklklenle, emanet .ı.ı...ıııe celclijt gUııclen beri dddl bir faaliyet ._ .. ..ı.... ıı. ~ 
,...,.. ......... naifeaillıi ,.. '"" \'111 Mlabun wnmda memik lııir Wde, 1 ve araştırmalar her ne kadar cbir defi- I tevdii icap eden paralaıdan c19h Ura- g&ternüı, her lktısadl mesele ile büyük Wriaiııa bir feY lmw,......,.... ~ .iJI 
....ı wılddeclir. lııirw k.a ......_ teldiad• duna bir çok l ne> mevcudiyetiru meydana çıkann11 aının noban olduğu görUlmfJJtür. Bu bir hassasiyetle mef«Ul olarak m~ ~ nihayet bilmeli .-~ 

BAtn ·,. ._ naile ... ilııııldi -.Lider orteden bLLnlarak park ve değilse de, iddia ve ihbar büsbütiln bot vaziyet üzerine mUddelumwnillk ble- neUceler elde etmlftir. lıdırlar ki, .._ ~ m.-i Wr ..... _jJ. 
w..u,.,ı ......,._ .. Waaiai de imer 

1 
~ ~ cetirilinittir. • ta çıkmamıştır. . . . mi teftiş edilmiş ve muame18tı gözden • 

0 

meliktir. Çocuk -..,-.. """'1"1 
..... Wanmald.acl... ldrldyede ilk cWa bmirde kurulm~ ihbar edilen tarla sahiplidir. Geçen- geçirilmiştir. Naf a komıserı lir. ve bnkteriatlE tareflaftalll""' 

s.,.. belıdi,e •·rm ile bu• w.:...1 ~ ... Kiil~ bmirlileri ve.~ lerde buı:a~an ge~en bir köylü kadın, l Bu memurun if~~ .. ~lındıktan ~~ • 1 ebe.~ ..,......... ,,,,,, .. 

• prp..-, ~ eme, J"et~ ...... , bir ~çilerini ~~ ec!en ~e. isti- tarlanın ıçuıde bır Osmanlı ~ltını ~~-, ra maznuniyeU ahit gorülerek tevkifi- Arıır1 müdürü ol da - loir ................. ~ 
armlen araamda bis ,aıbn ımheDet hel-, fadelendiren hUIGIİyet)erinden biri de, mu~tu. Mahalline araştırmak uzere gon- ne karar verilmiştir. Emanet dairesin- Ş hriml naf U 

1 
ri k . . • _._ __ ...1. ;;?. 

ı.. --L ~ b" ok kiltiirel - 1 he 24 al lir bu'-•·.-. edil ktir e z ıa m essese e omısen cak tıpla babua ıribi _,.. -la plı ı' ı.,-. .-. ...,.._ ll'Ç mue1n111 e- derilen yel te tın a ~ ... r. den de tetkiklere devam ece • bay Halit bqv kll t 
1 

da1resl mil- bilir IMmda hekh•• ela. ç...-
....... puti bapoemis l:ıirçOlı ı.ti- ria toplaamtt n topı...n.ırta ,,.,....... Tahmine göre burada evvel bir define ; e e .arş. v. k da " • "f,I 

Pi .. 1obaslaklan tebelliir ettirir. Bun-1 Şu saretle Kültürparka, heva almak ve I mevcudiyeti muhakkaktır. Ancak para· Saygr. dUrUllUne ~~'k _edilmi§tir. Ya ııl ıöriit. dUJUt ve ...a.,. _.....,. 
..,_ .-:... ~• için birÇok müna- dinlmmek .. ciclecekler, batka hir lar daha evvel başkalan tarafındaA alın- Ankal'aya il ~ tir. olma bir -.ıe mı•..-. d H .. 
...... ';;.-y :.-;;;:;...,. ,...Lr. Fabl 

1 
masraf ve saman kaybehneden burada· ın~tu·. Bu itibar]& su tarifeli komisyonu na- Bi)aler ._.... tla Wln ' .. _. 

...... baaGnkl ~ beledi)'e,.e ,c;,- 'ki loymetli müeaeselerden de istifade- T elgranarına gelen fla mUdUrUnUn bafkanlığmda toplana- çoculdann ba ......... - .. ~ 

.. lılr ......... : 1-· . ceuaplar ralt yeni •• tarileslnln tetkikiyle 111"9" - ................ - w: , ... ti 
M-n'M'll ~ içindedir. Dinel s.,.. dokton•unaaa veçbile, ba mii- Jhtikarla Veremle mücadele konğresinin thl- gul olacaktır. cicle ebneldpn delMir. Ç.C ;_., 

ne bd.r ola ladn.I ve libydi Jüaiin- eueaeler ~ bir wdralpMlıta. telmif mat telgraflanna bqta Başvekil olma.~ Haber _aldılımıza göre. su tarifesinde yollarda yürümeleri ._. ..ı· , 
dea .....- ...,..._ --.... " ..-. 

1 ..ıa.. -it olayda, banbrdan edinilecek Mücadele için üzere bütiln vekiller cevap vcrmi§le:P.. yeniden iki kuruş tenzılAt yapılmuı tin..clınııhr .. Fula .a.. • ~ 
.. lllGllMip Wr ..m,ete solımQflar. Si-

1 

umumi i:stifad~ elbette dah:ı mahdut ka- Ankarada Erzurum saylavı bay Azl- dir. Başvekilin cevabı şudur : ~UmkUn ~örülmektedir. Bu hususta ip- sWI bat.iv da ............ ~ 
si ......,, .. , a&llJonım. Flllaıt Jap.r.cak IM:akb. zin başkanlığında bir komisyon, BUyUk Cemi etin hakkımdaki hissiyatına te- tidat tetkiklere devam edilmektedir. t.afmdan .,m .,.....ı.a.e _,- ~ 
...... toldaia kuı :la ~ slndD-:· bmirli, cümhuriyet bükümetimizin Şefin nutuklannda belediyeler için işa- şekkür ~ ve kıymeW çalışmalannda O mem"'9• ımchr. m-...leP ...-~ 
• b1arak daha fula pbfmanm •• prdanlan ile Doktor Behçet Uz tarefm- r et buyurulan esaslar ilzerinde çalış- başarılar dilerim. j ki mecmua biatin bir teahiril olarak~ ~ 
meıcut imklnlan .tbrarek IMısünki 1 

elen me,.dena getirilen Kültiirpark ve En- maktadır. Belediyelerin ihti.karla mil- Başvekil : CELAL BAY AR limmdır. Ba takdirde ~ ~ 
......... ~ bir an e..el P-1 ttnUyOnal Fuardan azami derecede 1 ca:lele etmesi, b elediyeler varidatının Genel Kurmay başkanımız da şu ce- toplattırılıyor dutduiwww enci.._ kendlil»,.. 
Cl.-W n ~ ~ ~ ~· ~-· ~ .. ~ -~ miiew bu- 1 artması için yeni belediyeler k~unun- vabı göndermi§lerdir : Berlinde neşredilen ve muhteviyatı it olaeütr.. _ 1 
omıl~ ~dla edecelt • ..... ,.. ~ ~ ıode g~ar, el ie .tutulur

1 

da mühim esaslar il!ve edileceğı sanıl- Cemiyetinizin beyeU umumiye içtimaı zararlı görillen cMillet yolu• ve cVatan Bence, en mühim ,ey, ~-' 
le ıem__.... ~--= ~· . birçok ~eler t~ etmektıeclir. nıaktad_ır. . . . milnaeebetiyle hakkımda gösterilen sev- sesi> adlı mecmualann toplattırılması semimi, cl6riist olmelan ilteld' ~ 

ili clnrecleld beledi,. wdiai, laali- K-m pa,....., dw luıclar etrefmdan Komısyon tetk.iklenıu pek yakında gilere lefekkilr eder ve muvaffakıyetler ve bundan sonra geleceklerin de yurda maskirw çal ............. Otıt 1/ 
ıie • I' ela, W lıııliı.,_ ...wt ~ lrmtdaiam lau ..._. .._ wae bitirecektir. dilerim. sokulmaması dahiliye veklletinden ta- kencliliiinden ,oı-~ 
..... wed,le, .. • la"? a itlirek bdla we neteli bir aneçirdiiim içim-' Genel Kurmay Başkanı Mareşal mim suretiyle bildirilmiştir. edihnemelidir. / 
etmit olmaa hk-cle- .. ~..., takdir- ... ,,,_ .. ,,...._ "ubı·lay mey Janr FEVZt ÇAKMAK 
dir. 11-... llis, ırünlerclenberi devem eden A 1 aı FIKRA: 

Propaeı 1 ıbtı im .. ilııtit~ ır.p- lıa • •. Laplard.a ne denmek istencli- Menemende Kubilay abidesinin ağaç-
.... ,.. • J M, Ba,ik a.deri-oliini .....,._..._ landırılmasına devam edilmiştir. Bu Şarap istihsaldtı 

artırılacak mis ~kla - .... d" ı.,_..., Biz, ....... bclar yapılenden mem- abidenin etrafı güzel bir park h1Jine if
.. ubJwlw lclm. .,&lndiii kadar -..z. Birçaılı ihli,açlanmmn da, hele- rağ edilecek ve gençliğin daima ziyaret 
mVıl • ft llapll ....... Dnlet n bl-1 di,.min aoa laemr!acLiı imar projesinin edeceği bir yer olacaktır. inhisarlar idaresi gibi 'OzUm Kurumu 

da bu sene şarap istihsalatmı arttıracak
tır. Halka ucuz şarap temin edilecek, fi
atler ucuzlayınca dahili istihlak ta ar
tacaktır. 

,. ............... ~ ....... ,.._ ı tahekhh ile ortadan k••acaiı bnu- --<> 
,.. ....... için nftll ...._ ppf ı..&r tincle,ia. B•dan batka, S.1111 Doktor 
llferliiinJ" nelere ~ cıı&ı'mim Mı....._ lııir iateii......, IMıpinmin 
L.!11 • 1.!I- ~-z.:I midir. ? --1-L!L......! • • ~ _ __,_ _ __ _ ... ,_ - uq• _,_ IÇlll ~ , __ 

Bls .... ....., ............_ BiJ:lilııle- rica edıreiiav 
riımiaia ,..........__da wü,ede .._.j f.trefpapdan: HAYDAR ARYAL 

Adli}·ede 
Karamürsel müddeiumumisi B. En

veri Ege, Izmir icra hWın muavinliline 
tayin edilmiştir. 

Kurum bu hususta yeni mevsim için 
hazırlıklar yapmaktadır. 

• . . . ~- , ........ 
BUGUN GöRULECEK EN GUZEL FiLiM 

TAYYAREDE 
GöSTERILMEKTE OLAN 

iZDiVAÇ 
FiLMi OLACAKTIR. 

KIZIL 
f.11.;sıir bir Qfk hilıciyuini ihtioa eden bu rnaht.,_,. filim a;yni 

%·:ımantla 6i,,aA Ru• ihtilalini t1U11ir etmelıtetlir. 

PATE 
-AYRICA-

PATAŞON SiRKTE 1 
MEŞHUR iKi KOMtlC 

JJVZT ABAN - BASTIBACAIC 

T arafmclan temail olunan bu filimde biJiik v.nbclıan~ 
numaralan Ye birçok eğlenceli 'ftlbJi göriilecektir. 

iLAVETEN: PARAMOUNT' JOVRNAL 

Sc-nılar: KIZIL iZDiVAÇ 2.30 ._ 5.50 - 1.10 ela.. 

PATAŞON 1 - 4.25 - 7.4$ de.. 

Neşeyi arayan adam •. 
. ~ 

Dütük hatların burutturduiu bir yüz.. Darııa ' .J çatık 
balatlar. Sinirli bir aea... . ~ 

Bu portre, en ufak ve en önemıiz itlere üzülen hır arka ~ 
portresidir. Kendisini ne zaman ıörıem, ne zaman koll~ 
mutlaka bedbin Ye muhitinden fikiyetçiclir. Bu arka~ 
zünde netenin bulunmadıima bnidir. Havcmm ~iraz d ~ 
kendiıini ıinirlendirmeie ve fÖJlece konu, ...... ı...aıa aebeP ~ 
cNe olacak birader ••• lnaanlar ıibi havalara da pYea ~ 
Şimdi açık gördüiün ıökyüzü, az aonra biı. ·. kocakaı'ılP° 
tma benzeyiveriyor ! • 

Geçende aordum: 
- Nual canm ıdolıyor mu ıene? .. 
Cevap Yetdl: J.it fi' 
- Sıkılmaz ol .... mu birader!. Gezilecek, nete alınacak ·f".ı"' 

yok ki .. Bütün sünümüz evden i,e, İflen eve gitmekle ~ 
Çe,ni dei~tirmek için de fU ıoiuk yerde oturmakta ~e 
kahveleri içmekteyiz. 

Biraz durakladakdan sonra ili ve etti: 51,ı- ti 
- Ne,eyi arıyorum, fakat bi.· türlü bulamıyonun. 

yapmalı? 

Bedbin arbd&f& fUDlan aöyleclim: ~ 
- Sana yiluek bir feltefe yapıp derin kelim eclec:ıık ~ 

Fakat fUDU haber YereJİm ki aen, nqeJİ dlf&l'cla ara ~ 
kendi ruhunda aramalıım! Bedbinlik, içini karartmıf~ /!':. 
ni pcrclelmniftir. Hicliaeleri olduğu gibi deii_I, .~_ ..... ~ 
tercliji «ibi ıöriiyonan ! Hayab, güzellikleri JJalWlllPU oe ~ 
lb tıAm:.n limm ... Sen iateiiin bdar bedbin olmuflUD 
H•yat, hildiii ıibi akıp ıidecektir. Geride aeni yıpr_...., ~ 
bynaldamu kafbetmit bir halde bırakarak... -l.iad ~ 
Açakcumı liylemek lbımıeline bu bedbinliiin ~ ~ 

değil, içinde yapclıim muhite de zararı Yardır. Gel 
ıeçl• fa)rat 

Arkadaflm, ince tuclik eder ıibi batını aalladı, 
ommdanm lilkip ıtffi•MdL ........... 

Bence nqeyi, dlf&l'd& deiil, kendi ruhumuzda 
ratmaia çabflD&hJ1Z··· ~ 

FUAJ'~ 



.. YENIASIR 

Balkan 
Antantı 

·SA YF'-A : ,3 ·-- - .. ,_ 

~SON HAB.E ·R 

Balkan Dünya ateş yuvasıdır 
Buna mukabil bugün ·Balkanlarda 

Avrupanın karar-
konseyi 

tekrar sonra 
dün öğleden 
toplandı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sızlığı içinde 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sulhun en kuvvetli 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
teminatıdır •• •• Resmi. Tebliğ 

•••••••••••••••••••••••• sulh ve sükiin hüküİn suru yor - BAŞT ARAFI l -tNCi SAH1FEDE - Bugün neşrolunacak 
>.uut ~i ııra, 26. (A.A) - Balknn Antantı 

'ileri :onseyı bugün saat 10.30 da dış 
m.... akanlığında ilk toplantısını yap
-,ur. 

lıf :Su toplantıya Elen başvekili Eksclans 
et.aksa • 
)( 8 rıyaset eylemiştir. 

ınu 0~ey öğleden sonrn da toplnnnrak 
ta erelerinc devam eylemiştir. 

•• ~1 ra, 26 (A.A} - Muhterem mi
'"""11' eri · E Sto ınız kselans Metaksas, Ekselans 

l'adino · ·1 ~ vıç ı e Ekselans Komnen bu 
~ rıı Yemeğini dış işleri bakanımızla 
hf raPalasta hususi o!arak verilen zi-

ette Yenıi§lerdir. 
~lgrad, 26 (A.A) - Başmakalcsini 
&ıo'l an antantı konferansına tahsis eden 

tn gazetesi diyor ki : 
~ -Avrupanın ekleri kısmında birçok 
1l~lıklar hUkUm sUrmekte iken 

zuu yapmakta ve Yugoslavyanın bu su
retle Balkan nntnntının liyakatli bir ha
sı bulunduğunu i~pat eylediğini iebnrUz 
ettirmektedir. 

Gazete bundan sonrn söılerinc . öyle 
de\•am etmektedir : 

Balkan .. ntantı r:ı: 'r"lasyonnl bir te
lar mukareneti eserini vücuda getiren- şekkül olarak semcrefor vermektedir. 
ler haklı bir surette bundan iftihar du-

Dört devlet arasındaki dostluk gittik
yabilirler. Dört müttefik memleketten 

Balkan konferansı güzel ve ferahlı bir 
hava içinde Ankarada toplarunış bulu
nuyor. Bugün Balkanlarda sulh sür
mektedir. Halbuki dünyanın diğer. kı
sımları bir ateş ~uvasıdır. Balkan an
tantı bütün dünyanın memnuniyet ile 
telakki ettiği bir neticedir. Ve Balkan-

çe resanet bulmakta ve dört memleket 
her biri Balkanların bugünkü sükunet-

devlet adamları arasındaki iş birliği git
li muvaffakıyetli ve heyec~ vaziyetin-

tikçe daha sıkı bir hale gelmektedir. 
de ayrı ayrı payları "bulunduğunu hak-
kiyle Heri sürebilirler. Müttefik Balkan Belgrad, 26 (A.A) - Gazeteler mUt
memleketle.ri arasındaki sadakat ve tefik devletler mümessillerine Ankara-
karşılıklı itimat hisleri yalnız fazlalaş- da yapılan samimi hüsnü kabulü bUyqk 
makla kalmamı~ fakat ayni zamanda da- manşetlerle tebarüz ettirmekte ve bay 
ha kuvvetlenmi§tir. · Rüştü A.ras ve Meta~ın nutuklarını 

Gazete bundan aonra Yuııoslavyanın tefsir ederek Balkan antaıitı tesanüdilne 
komşulariylr. uzlaşma eserini bahis mev- bilhassa işaret eylemektedir. 

Ahdi safhaya gelince, F ransanın 
Çekoslovakyaya karşı teahhütleri 
vardır. Ve Çeko~lovakyanın, istikla
lini boğabilecek bir çenber içine düş
mesinden korkmaktadır. 

Burada kaydettiğimiz endişeler, 
yalnız Fransanın endişeleri değildir. 
Berştesgaden anlaşması eğer haki
katen Avusturyanın istiklaline bir 
darbe indirmiş olsa idi Küçük antant 
devletlerinin de bundan heyecan 
duymamaları imkansız olacaktı. 

Şansölye Şuşnig'in azımkar söz
leri fikirlere biraz sükunet verdi.Or
ta Avrupa statükosunun altüst edil
mesinden doğabilecek endişelerin 
zannedildiği kadar yakın olmadığını 
gösterdi. 

Bcrlin - Roma mihveri şimdilik 
sağlamdır. Zira Almanya ve ltalyayı 
birlikte yürümeğe sevkeden mecbu

. riyetlcr çoktur. Ama yarın Avustur-

Fransız · meclisindeki müzakereler 

B. Flanden'in sözlerini komünistleı· 
alaylı sözlerle. ·karşıladılar 

lo:~~· 26 (Ö.R) - Meclisin öğleden 
'1Sı kı celsesi saat 15.35 te nçıldı. llk 
illan alan Al.sas komünist mebusu Al
lotırYanın siyasetine hilcum ettikten 
lfaıka «Yaşasın Alsas - Loren, yaşasın 
di. V cepheci Fransa> diye sözünü bitir
l'(l e eski başvekil bay Flandin kürsü
lfiu çıktı. Komünistler kendisini cHeil 
~a e~;• hağırışlariyle karşıladılar. Bay 

n'lln eledi ki · 
( . 

haın - Bugün beni Hitlerci olmakla it
de ik ediyorlar. Dün de iktidar mevkiin
llli§le en. Sovyet ajanı olmakla itham et
hl rdı. lktidar mcvkiindc iken ben 

nız nülr nf ~ ı me aat kaygısiyle hareket 
~~· ?-l~sı~. ki bugün de muhalefet mev
lten e hukumetin siyasetini tenkit eder
lıat kYalnız umumi menfaat kaygısiyle 

e et di 
'•~t t ~ yorum. Ve bu umumi men-
hun e hır sözle hülasa edilebilir : Sul
~ ınuhafazası.> 
~vekil geçmiş ve şimdiki ha-

diselcri hatır1attıktan sonra Avusturya 
meselesine, Italyan - Alman münasebet
lerine, Italynn - lngiliz müzakerelerine 
temas etmiş ve 1935 te Stresada lngilte
re - Fransa - Italya arasında yapılmış 
olan anlaşmayı hatırlatarak Orta Avru
pada sulhun tahkimine doğru asla bun
dan daha sağlam bir adım atıbnamış ol
duğunu iddia etmiştir. Yalnız orta Av
rupada değil. Hatibin fikrince Stre~a 
anlaşması baki kalmış olsaydı Ren mın
takasının Almanya tarafından işgaline 

knrşı Fransa ltalyanın da yar-Oımıruı gü

venebilirdi. l .. nkat o sırada Fransa bu
nu talep etmek hakkını artık haiz de
ğildi. 1935 ilk teşrininde Fransa bir 
tuzağa düşmüş bulunuyordu.> 

B. Flandinin nutku devam ediyor. 
Paris, 26 (Ö.R) - Parlamentoda ha-

rici siyaset münakaşası devam ederken 
bir dahili mesele de çıkmış ve sollar 
delegasyonu da müzakere edilmiştir ..... 

Hadise Şaydman komitesi adını ta~ıyan 
komünist teşekkülU tarafından hazırla
nan Hitler aleyhtarı içtimaın hükumet 
tarafından men'iylc kendini göstermiştir. 

Radikal - Sosyalist delegesi Laval ka
binesi zamanında kabul edilen b;r ka-
nunun dahiliye nazırına bir ecnebi dev
let reisinin şerefine mugayir her içti
maı menetmek hakkını verdiğini ve ha
la mevcut olan bu kanunun 1atbikindcn 
başka bir şey yapılmadığını .söylemiştir. 
Komünist delegesi harici siyaset mUza
keresi neticesinde verecekleri reyini -bu 
mesele ve siyasi muhacirler meselesi 
hakkında hiıkümet tarafından kendile-
rini teskin edecek teminat verilmesine 
bağlı olduğunu hatırlatmıştır. Diğer ek
seriyet partileri delegeleri de söz aldık
tan .sonra hadisenin başvekile arzına ve 
onun vereceği izahata intizaren hiç bir 
karar sureti kabul edılmemesine karar 
verilm~tir. 

x ugoslav - Rumen Milli takımları 
cıaziran içinde Ankaraya gelecek 
Arık 

cl,ıı) ara, 26 (Hususi muhabirimiz· 
~iııctc~·~ utbol federasyonu, haziran ayı 
li~crj ti urk milli takımı için üç milli maç 
d11 A:k e mutabık kalmıştır. 12 Haziran
l-11 rtıilitra •tadında Türkiye - Yugoslav
\,ltıi h ~açı yapılacaktır. Bu maçın ha-

l 9 ~nu~ tayin edilmiş değildir. 
llıilli &2.iranda Türkiye - Romanya 
~tır rnSaçı da Ankara stadında yapıla-

. en . 
enın sonuncu milli maçını 21 

Haziranda Yunan milli takımiyle yapa
cağız. 

Bu tarihten önce Türk milli takımı ha

zırlanacaktır. Milli takım hazırlamak üze
re baş antrenör Hir]enbe ve antrenör 

Mirio şehrimize gelmişlerdir. Antrenör 

kursu namzetleri de hazırdır. Kur!! salı 

günü açılacak ve ondan sonra Türk milli 
takımı namzetleri çalıştırılacaktır. 

8. Atlee lngiliz siyase
tini yine tenkit etti ---I~nd ------------------------------------------~ 

ııutukt;j 2~ . (A.A) - Muhalif işçi partisi reisi Attlee Oks!ortta söylediği 
dc-nlİ§tir k~~ılız hüküınetinin yeni harici siyasetini şiddetle tenkit etmiş ve 
-ç ı. 

;İtluğll~~lb~~lay.? i.~tidara g:lir gelmez ~er kes harici siyasette bir değişiklik 
etle kab· 8°rm.u~tur. Evvela Lord Halıfaks Berlinde ava çıkmıştır. Bu su
~li birb·ı~ede ık1 hariciye nazırı olduğu anlaşılmıştır. Bu iki nezaretin siya
\><!1 şillldiır ~e .. müvazi olduğu için birleşmelerine imkan yoktu. Perde kalktı 
k'Sıti C'lllp go.ru~ors.unuz ki hükümet milletler cemiyeti siyasetini takibe değil 
E>ndiJ,..ı-· Cl) ?lıst sıyasete avdet etmiş bulunuyor. Işçi, halk ve hatta diğerleri 

1 "?llutuk~ne ıhanet edildiğini hissediyorlar. 
<ıqııda dar sonra talebe Attleeyi el üstünde taşımı lar ve Oksfordun sokak
lq l..oncira 0 ;ştırmışlardır. 
l' tında P~ 1G (A.A) - Daily Telgraf gazetesinin öğrendiğine göre mart baş
ı e kadaı- k aınen~oya tevdi edilecek ohm 1938 Ingiliz bahriye biltçesi şimdi-
tıgıliz liro jdedilmemiş yüksekliktedir. Yalnız harp filo.su için 144 milyon 

4D~~let Ziraat işletme . 
'"~~~2?!11u faaliyete geçti 
\elttı u teşkilat ( .A) - Haber aldığımıza göre devlet ziraat işletmeleri ku
\le\ letıerind ını tamamlamış ve faaliyete geçmiştir. Kurum iktısat ve Ziraat 

J\.~r:- ef.tnek~nd~ldığı iktısadi ve Zirai direktifler daire.sinde çalışmalarına 
>'\J 11tlUrk ta c ır. 
'lJ~ lllerkea:i~ından hediye edilen müesseseler müdürlerinin Ankarada ku

tlte tetkik :a~ap!ıkları. toplanblarda · bu mUesseselerin vatlyt\lleri esaslı 
ılmış ve ısletmeleri hakkında yeni kararlar verilmistir. 

Ankara, 26 (Hususi muhabirimiz
den) - Nisan nyı içinde mühim ve bey
nelmilel futbol aleminde akisler yapacak 
bir temas yapılacaktır. Firs Vienna takı· 
mı Ankaraya gelmeği vadetmiş ve ka
bul ettiğini federasyona bildirmiştir. 

Maçlar 2 3 ve 24 Nisanda yapılacak
tır. Viyanalı meşhur futbokuların İzmir 

ve lstanbu1dn da birer maç yapmaları 
muhtemeldir. 

Bir tayyare 
Bir fabrika 

bacasına çarptı 
-0--

Roma, 26 (ö.R) - Pnrislen haber 
alınıyor : Hava kuvvetleri tarafından 
yapılmakla olan gece manevraları esna
sında Tours'un otuz kilometre şimalin
de bir tayyare bir fabrika bacasına çarp
mıştır. Tayyare içinde olan beş kişiden 
dördü kömür olarak ölmüşlerdir. Beşin
ciye gelince cesedi bulunamadığından 
paraşutla kurtulabilmiş olmasına bir 
kaç kilometre öteye indiğine ihtimal ve
rilmektedir. 

ihracatımız artıyor 
Ankara, 25 (ö.R) - Istatistik umum 

müdürlüğü 1938 ikinci kanun harici ti
caret istatistiklerini tamamlamıştır. Alı
nan neticelere göre 1938 ilk ayındaki it
halat kıymeti dokuz ve ihracat kıymeti 
on i.iç milyon liraya baliğ olmuştur. 

Bu mikdarın 1937 ilk ayına nazaı·en 
ithalat, 4.5 milyon füracat iki milyon li
ra artı§ göstermektedir. 

lthalllta nazaran ihracat fazla~ı dört 
milyon liradır. 

yanın akıbeti mevzuubahs olursa bu 
mihverin ne olacağı §İmdiden k~ti
rilemez. Bilhassa Roma, bir kerre 
Londra ile anlaşırsa. yeni şartların 
bugünkü kombinezonlarda bazı tadi
latı İcap ettirmesi muhakkaktır. 

Hulasa beynelmilel vaziyet her 
bakımdan kanşıktır. 

Bütün karasızlıklar içinde vaziye
ti soğukkanlılıkla mütalaa ederek 
endişeye ı.~nılmıyan yalnız Balkan 
antantıdır. Yalnız o, kendi yapısının 
sağlamlığından emindir. Bunun için
dir ki Balkan antantı Avrupanın u
mumi rahatsızlığı içinde sulhun bi
ricik teminatı olarak görün:nektc
dir. 

Y nbancı gazeteler Balkan kom:. 
yinin, görüşmelerinde daha umumf 
meselelere temas edileceğini yaz
mışlardır. Ankarada başlıyan top
lantıda beynelmilel vaziyetin göz
den geçirilmesi tabii ise-de -:.ına ka
niiz ki Balkan antantı bugüne ka
dar muvaffakıyetle takip ettiği si
yaseti muhafaza edecektir. 

Önümüzde çok ve birbirinden da
ha nazik davalar vardır. Milletlerin 
dün olduğu gibi bugün de en büyük 
ümitleri Cenevre tesanüt cephe
sinin kuvvetlenmesindedir. Bu cep
he muhtelif sebepler ve tesirler altın
da zaafa uğrasa bile onu kuv
vetlendirmek · için en büyük gayret
ler yine Balkanlardan gelecektir. 

Bu bakımdan Balkan antantı mil
letler c"'ıniyetine bağlılığını teyit 
edecek, Balkan devletlerinin Cenev
rcye karşı müşterek siyaset hatlarını 
sarahatle tebellür ettirecektir. Bunun 
böyle olacağına inanımız vardır. 

ATA TORK'ün yıllık nutuklann
da umumi siyasetimizden bahseder
ken «Milletle,· cemiyetinin geçir
mekte olduğu çetin safhalarda cüm
huriyet hükümeti bu Arsıulusal ku
ruma olan bağlılığını her sahada gös
termek suretiyle sulh idealine en 
uygun yoldan ayrılmaınıJlır .» Söz
leri yukarıdaki görüıümüzü teyit 
eden en kuvvetli delildir. 

Burnda bilhassa şunu teba
rüz ettirmek isteriz ki: Beynelmilel 
vaziyetin büyük endişeler veren ka
rarsızlığı içinde Balkan antantını teş
kil eden devletlerin dahili vaziyetle
rindeki sağlamlık Antanta bir kat 
daha kuvvet vermistir. Balkan bloku 
kendini asla kaptı;mamıştır ... Bun
dan sonra da kaplırmıyacaktır. Av
rupada vaziyetin istikrara doğru git
mesi Balkanlıların en büyük temen
nisidir. Zira istikrar olmadıkça hu
zur ve emniyet olamaz. 

Balkan antantı çok kuvvetlidir. 
Daha çok kuvvetli olmağa çalıJacak
tır. 

Bizim kuvvetlerimiz hakka ve 
adalete dayanan bir sulhun kuv
vetleri olduğuna göre Balkanlar cep
hesinin bugünkü manzarası kadar 
ıulhaeverleri tatmin edecek bir man
zara daha tasavvur edilemez. 

ŞEVKET BtLGtN 

lngiltere 
Habeş ilhakını 
tanıyacakmış 

Bari, 26 (Radyo} - lngiltere hükü
meti Habeoistanın ltalyaya ilhakını tanı
yacağı hakkında Fransa hülcüm~tini ha
berdar etmiatir. 

B. Stoyadinoviç yarın gece yarısı Anka
radan ayrılıyor. B. Metaksas da 

Pazartesi hareket edecektir 

Ankara, 26 (Telefonla) -- Balkan Antantı konseyi öğleden 
ıonra tekrar toplanmıttır. Bu toplantıda müttefik devletleri ya
kından ve uzaktan alakadar eden meselelere temas edilmit ve 
müzakereler geç vakte kadar devam etmittir. Konsey toplantıları 
yarın .da devam edecek ve aktama bir tebliğ nefl'edilecektir. 

Yugoslav ha.vekili B. Stoyadinoviç yarın gece yarısı Ankara
dan hususi bir trenle ayrılacak. Yunan batvekili B. "'etakıaa ta, 
Rumen hariciye müıtetarı ve diğer murahhaı heyetleri ile pazar
tesi aktamına kadar Anka.ranın muhterem misafiri olarak ka
lacaklardır. 
Yarın aktam müttefik devletler ıefirleri, murahhular terefi

ne bir ziyafet verecekler, ziyafeti bir ıuvare takip edecektir. 
Bu gece Ankarapalasta, konıeye ittirak eden heyet1ere An

karapalaaın büyük ıalonunda huıuıi bir gece tertip edilmiftir. 
Bu toplantıda B. Falih Rıfkı Atayın doıt memleketler gazeteci
lerine verdiği ziyafet le göze çarpıyordu. 

Bafvekil B. Celil Bayar, B. Metaluasm bulunduğu sandalye 
yanında yer almıttı. 

B. Hitler aleyhinde 
Bir nümayişi Fransa menetti 

Paris, 26 (ö.R) - Rayittag yangmının yıl dönümü münasebe· 
tiyle yapılmak istenen Hitler aleyhtarı bir nümayif içtimaını hü
kümetin menetmesi sol cenah gazetelerinin tiddetli protestoları• 
na sebep olmuştur. Bu yasak Alman sefiri tarafından yapılan bir 
te,ebbüsü takip etmiştir. Meselenin mecliste devam etmekte olan 
harici münakaşalar esnasında bahis mevzuu olacağı ve bunların 
üzerinde müessir olacağı tahmin edilmektedir. 

Londra, 26 (ö.R} --- lrlanda basvekili B. De Valera Londra• 
dan Dubline hareket etmistir. ' 

Londra, 26 ( ö.R) - · «Daily T elegraph» gazetesinin deniz .. 
muhabiri tarafmdan bildirildiğine göre Amiralhk tarafından 
yaptırılmakta olan 1200 er tonluk muhafaza gemilerinin her biri 
101 milimetrelik 8 hava müdafaa topuyla mücehhez olacaktır. 
~bondra, 26 (ö.R) - Pretoryadan bildiriliyor: Cenubi Afri

ka birliği harbiye nazırı Kingstovnda bir nutuk söyliyerek cenu
bi Afrikanın müdafaa planından ve bilhassa hava kuvvetlerine 
verdiği ehemmiyetten bahıederek cenubi Afrika Birliği hesabı
na lngilterede bet senede 1500 tayyare yaptırılacağını bildir-
miftir. ' 

Va,ington, 26 (ö.R) - Ayan meclisinin harbiye komisyonu 
harp halinde Amerikanın iafesine ait husud!lrda reisicümhura 
fevkalade salahiyetler veren bir kanun layıhasını tasvip etmiş
tir. Bu salahiyetler umumi harp eınaıında reisicümhur Vilsona 
bahtedilen salahiyetlerden daha fazla olacaktır. 

Amerika tebaasını Cinden 
t 

cıkarmak mı nıyetındir? 
' 

T<•kyo 26 (A.A) - lyi hah r alan ınahafill er general Hatanın merkezi Çin· 
deki Japon kuvvetlerinin kumandanlığına ta} in edilmesinin askeri harekata 
geçileceği ve diplomasi nüfu~unun sona erdigi manasını tazammun ettiğini 
beynn etmektedirler. 

Tokyo, 26 (A.A) - .A'.merika sefiri Grev dün hariciye nezaretine gitmiş v~ 
merkezi Çinde muhasamat mıntakasında bulunan Amerikan tebaasının tah
liyesi hakkında Şanghaydaki Japon makamları tarafından üç şubatta neş
redilen tamimden bahsederek Amerika makamlarının kendi tebaalarına teh
likeli mıntakayı terkelmelerini imkfın nisbetinde tavsiye edeceklerini, fakat 
bu fahliyenin yapılmasını sureti kat'iyyede istemiyeceklerini söylemiştir. 
Vaşington hükünıeti Amerika tebaasının Çinde maruz kalacağı zarar ve 

ziyr..:ıdnn Çini ve Japonyayı ayni zamanda mesul tutacaktır. 
Vaşington, 26 (A.A) - Hariciye nazırı Hul beyanatında demiştir ki : 
Merkezi Çindeki Amerikalıların oradan çekilmesi ve Amerikan binalarına 

hususi . aret konulmasına dair Japonyanın talebini Amerika htikümeti knt'l 
olarak reddetmiştir. Amerika Japonyaya gayet vazih bir nota vererek ölen 
ve yaralanan Amerikalılar ile hasara uğrıyacak Amerikan mallarından J a. 
ponyanın mesul tutulacağını bildirmiştir. 

F1ZIK KOL TORO: 

Zamanın yaşama kuvveti 
İnsanlık tarihinin progmatik görütleri tekamülün her :zaman 

asil idealinden ayrıldığını gösterir. Atinada yaşayanlar tek fer
din tam güzel ve iyi bir mevcudiyet haline getirileceğine inanç-
ları vardı. · 

Romalı her feyde beden ve ruh kuvvetinin tamamiyetini ara
dı. Runesans Yunan idealine bağlandı ve kendini unutarak ka
dim kültüre daldı. On sekizinci asır münevver insan asrıdır. On 
dokuzuncu asır, fikir, temayül ve planların kaynatmasıdır. Be
den ve ruha ayni kıymeti vererek teknikle karekterize edilebilir. 

Beden terbiyesı, sağlam yafama fattlarının hayli azaldığı bu 
zamanda umumi alakanın merkezi haline gelmiş bulunuyor. Fa
kat bu düfÜnce isabetli değildir; çünkü bu alakanın kökleri çok 
daha derinde ve insan tabiatının iyilik ve spontane heyecanla· 
rında mündemiçtir. insanın dü~ünce tarzındaki dalalet beden vo 
ruh arasında bir derece farkı gözetmitti. Bu anlayıs uzun müd. 

. det dünyayı derin bir uykuda alıkoydu. Bugiın eski 
0

kuvveti, gü
zeUiği ve mükemmel tataasiyle beden ideali yeniden kartımıza 
çıkıyor ve beden terbiyesi meselesi fUurlu bir if halini alıyor .. 

Beden tilimlerindeki heyecan ve yaşama zevki bu asrın en bü· 
yük kaynatma ve hirletme amillerinden biridir ve içinde inıan 
karekterini yükıelten kuvvetler saklar. itte biz bu kuvvetlerle 

bir milletin bedeni Te manevi vasıflarını ideal yollara çevire
biliriz. 

MEHMET TOLUN 
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Birkaç gün önce yine bu aütunlruda EKONOMi TEDKIKLERl: l birinciliği hiç bir zaman elden •ermez. -BAŞTARAFI B1RtNC1 SAHlFEDE -ı B. MET AKSASIN NtJ11'tl ~ 
uckteplcrlıriizdo aalcerlik dersleri gibi Amerika, Almanya ve lngiltereye çelik: tanlı konseyi toplantısına içtlrak etmek Ankara, 26 (A.A) - Dlin ~it' 

d 1 
· d ·1 · lü Amerika Birle .. ik devletleri bu gün istihsalinde üstünlük kazanm•ttlır. Maka- üzere gelrniJ bulunan ciost •ı• müttefik refl--t-.. verı'len ziyafet esnasınd• drı,.ıı 

puaıeret crs en e verı meııı zumunu :r ! -Y crın... arafıtlor 
Ueri aürmli§tüm. Bu fikir etrafında bazı dünya siyaset ekonomisinde mühim rol-inik endi.istri hatta Avnıpc endüstrisini devletler mümessilleri ıer .f..,. verdiği zi- leri bakanı Tevfik Riqtü Araı t l>'f' 
ttU§Uncelerimi söylemek isterim. Bana ler oynıyan genç bir hü.kümettir. Her I tehdit edecek bir •ıaziyettedir. Mensu• yafette ıu nutku irat etmİ§tir: söylenen nutka karııllk olarak EJel1 rJ 
kalırsa hayat icaplarının önünde gelen hangi enternasyonal meselenin halli ve cat sanayünden en mühimmi pamuk sa- Bay Bqbakanlar, Bay Bakan, vekili Ekselans Mebıksu ıerelc ~ 
fen bilgi~. hesap, gramer, coğrafya ve miinnkaJasında bu devletin büyük tesir- ı ruıyüdir. Hasılatın üçte biri Amerika Cab- Anknra, Balkan Antantmın tesisinden namına ve gerek Yugollav ve it eıJr 
tarih derecesinde ehemmiyet ile öğrctil· leri vardır. Tarih itibarile pek yeni olan I rikalannda iJlenir. Bu :.anayÜn dünyanın beri ikinci defa olarak her konseyinin meslekdqlan adına ıu nutku' s()yl 
mcsi lilzımgelcn bir bilgi varsa 0 da mu· Amerika bugün pasifik kenannda büyük diğer yerlcri:ıde rakı"bi yoktur. Bu ıün müzakereleri için toplanan müttefik dev• tir: 
aşerct bilgisidir. Çocuklnnm~n ilk ha- bir kuvvet halindedir. 1 dünyaya çok miktarda pamuklu satar. l~tler mümesıilleriııi knbul etmekle hah· Bay Bakan, ~-
yatf ihtiyaçları sırasında güzel dilimizi 1 19 uncu aarnı ilk yaramdan itibaren I Bu mikdar fngiltereden az is~ de Alman- liyardır. Bizlere gösterilen hararetli . ; 
dürü!lt okuyup yazmak, riyazi işleri ha· Birle~ik devletler toprak itibarile hayli • ya ve Fraruadan çok fazladır. Yünlü is- Hükümet merkez:fmi:z ıenlik içindedir. dolayı ekıelinsuuza cerek kecıdı\"ııl°" 
yııta uyacıık kadar bilmek, tarihimizi, gcn~İyor ve n\İfu;unu artınyor. Esare· I tibsalinde de Avrupa ile yarıfladır. Mevcudiyetiniz Ankarada gerçek bir ma, gerek mümtu arkadq~ ~ 
dünya tarihini, eoğrnfiyayı, devletin t~- tin ilgası aırasmda cenubi ve tim.ali Ame· tnailtereden sonra dünyanın en bil- dostluk havaıı yarabyor. Bu hava için• layYa ve Romanya mümessnlerı ~ 
kilabnı, satht de olsa tabiati bilmeleri rilmda husule gelen kargafnlıklar Ame- f yük ticaretini Amerika yapar. Harici tİ· de müzakerelerimiz netice ib°hariyle ıe- t~lerde bulumnak ve psel ·tib" 
gerc;ktir. Sonra tııbiat kendisinin önUne rika birlqik devletlerinin birliğini teh·: cnreti kısa bir zamanda çok büyük mik· I mereli olacak ve bizi birleıtiren bağların leketinize ayak baatığonız andan d~ 
dahn geniş öl çilde serilir. Kozmografya, likeye diqürecek bir vaziyete a:elirae de (o.sta artmı;tır. Bu mikdar 1929 da 250 her zanuuıkinden daha ~lam oldu(tu- ren gördüğümüz ihtimamdan son ~ 
oiml; fizik, jeoloji, botanik gibi ilimler bu genç devlet bundan kolaylıkla sıyn- milyar frnnga be.liğ olmuştur. tbracab 1 nu ve ittifakımızın doğmasına sebep olan ce mütehassis olduiumuzu beyan :~ 
ayn ayn bir ehemmiyet alır. Liııe dere- hr ve gitgide terakki ederek bugÜn oldu·~ ithalabndan pek fazladır. Bu büyük tİ· ı ve onun istihaleııinde de imil bulunan ıerefinin uhdeme terettüp ~ 
çcaiııde bilr.isi olan bir Türk gencinin Şi· Bu aıöi dünyanın kuvvetli memleketi ha· f careti yapan ticaret gemileri oldukça bü)'iik bant dansı yolunda elele yürü- ı •mdan dolayı bilhassa bahüf~~ 
ınl bilgisi oldukça kuvvetlidir. Bu genç line gelir. lkuvvetlidir. Ticaret buswunda Japonya, nleğe nmıetmq olduiumuzu bütün dün-1 H&kkunızda ibzal olunan aı.:_--_Jf(I' 

1 
1 

E B K ı K~ ·z Aktn.. Bu devlea:- umum'ı barpt-'-~ roı::-:;. İ.f.'.rriltere, Alman.,.., Kanada ile sıkı müna -ya g·0•..aerecektir. ~eserlerinin sadece ananevi~. ..Jı -~ hclk1 klın:ager o_lmıynca. kt. ır .. Böyle o.· ezacı . cma anıı ~ .... e1U ...... b .1- .1- •• 1'iifl' tr'. 
- _ı_. b 

1 
h heoimiz biliyoruz. Büyük serveıiyle •itti-I sebettcdir. Bütün hu ~m neticesi Cu'"mhun'yet h"'-"---~! _.ı __ 1:.ıere liğiniı:in bir ifadesi değil, asil ~ ".ıııl 

J;J\llaıııa Tngm(ll xımya ı .ıısıne c emmı· lilderd.c ·yll§t n, dinden, servetten hah- ı wı.uıncu auıua ... ~ 
fak tarafına dahil oldu ve terazinin ke· J §U olmuıtur. Amerika muvueneai her se· Tu .. rkiyey• ho•a•ld:..:. denm.• telinin memleketlerimize karşı • ... 

yet VCTİlmişfir. Genç bütün bu m.ahlmat şetmck dünyanın her tıırafında ayıptır. .... r•" ...... ~-!-- ..,, .,., fesini girdiği ta."nfa ağtrlafbrdL Eater· ne karla kapanmaktadır. Dünya altını D" I''- __ 1 ___ b" f- _1 • doıtloğun ve antantımız nKPD""' o-::J~ 
sıruın9 fuuqeiet bilgisini aileden. mu· Muaıeret derslerini mekteplerimize koy- . .. rh . _,___ ort .ette ı-. yo~ D" aaııyetten W.. b" bel • otd iutJ ~w 
bltlnden liulup ,.•kanyoı:. Fakat ne.de ol- mak cc:nçlcrimizin bu işte acemi olduk- nas.Yonal aıyaset sahaımda baş rol~ bu emen hemen Amerikaya -.ar. 

1919 B lkan tantmın tam tlak ı.gmın ır ıea u u d> 
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~ gün Ame!'ika o~tadır. · 
1 
dan itibaren Avrupa Amerikaya 9.5 mil- '°~L.t_: __ eli" anh_ 1_, _ _._ ._~eük'mu b' rum. Bu hislerime arkadqlauıınıtl . ..ı. sa bu malOmat klAsik hir şekilde daimn !arını idc1ia etmek değildir. Yukarıda . . . . muvaınuuy IUUUIHla en &UÇ ır • .. '-- •:.r.tı!P efY 

.... .b. b b"l .
1 

. ·r d Amen"lia uk zarrumlar bombof ıdı. yar dolar borçludur. Bu kadar ınuanam ihtir' & .. _ t d tm-•- • • tirak etmekte oldugwıdan -t •r.1 
göz önünde duramaz. Muaııeretin adap nrzettıgun gı ı. u ı gı en taıını e e· ı .. , azı ... yı ermeyan e CKl!Uın onun • · . . Hıilbuki iJ4im ve toprak itibarile '.y.~a- tervele ragmen Amerika aon aenelenn nun. . ı:tı ~ 
ve er'kl\nı n6ktai nazaramıa gÖTe hayahn rek teier~ıatıylc meg~ul olnıak kimyager İ miıı~ıı ok müsait otan bu ntemlek~ ev-1.iJ<tısadi. buhranından geri. kalaı;_namııtır. bl.ançosunu yap~bil~. Fakat kuvVeti- Milletlerimizin aral~nndaki ~~ ,# 

· ta ken<1iııidir. H~p kndar, ana dilin gra- olnn,yacagı .halde kımyanın lavuvaz)'.e I& I . il '--"f ..J-"" • l d"ld' ! Bu devlet nefsine rok itimad eden mız yalnız reçmqe iftiharla bakabilme- veliyle kendilerine Milletler c~ı!~ 
merl. k·dar, . tarihı' _,__...:ı_r elzemdı"r. Sn- 1 .... · • rve n spanyo ar ı.Arc:o ltı'QC.l• 1'ıt< "1Ul 

1
• 1 ~ • d d "üd' t tikb • d e1' ._ 

.. Aaws k:ınu.n arıru. o.~-rennte~ten, ~ ncıde . pho.s-, Snrtrıı . bunlr.n Fransıilıır . ve trgİ zler 
1
bir ticarc:t politikası takip eder. Gümrük mız e e~ ır ... • ali e .barıı ol~n dahn. büyük bir istiklil te~ ~ el1 dO' 

sanlar çok §eyler bilebilirler. Fakat bu i>horıque) ın uç 'Cez.ırlı oldugunu bılmek· tdilp elli. tik zamımda nüfusu 4 milyon tiuifelerinde bariçden ~elen CJYaya karıı davamızd&ki doğnıluflm bıze verdiğf a·c kardqçe yapmak azimlerind ~ 
bilgilerin sırayn dizilerek klasik bir çer- tel\ daha 1aydah,<hr. Kültür 'i~l~r~y~e ~a-' kadardı. Bu ilk u.manlarır.da böylece 1 mukabil tedbirlerde bulunmağa pek az tam itimatla .ve onun. ~erine olan .. irna· ğ~n B°:"'~ Antanb ~ir anın~. ı(ı4 
çeve içinde mütalaası insan ra1ıunda &de- kam yoktur . .d~larımdtı.n bırl!lının ıfn~ li\merik muhtelif ımn'ıeplerin cevelanı ihtiy.a~ hisseder. Tarife itibarile dünyada nımızla ~erpıı edebiliriz. Ba~m dunya· lanna ıatinat eaen bır bina degil~.k ıı\' 
ta müce sem ve müşekkel bir ilim halim d~C"sine ~öre Avrupnda liselerde (Savoir mahalli idi. Bu mUbtelif imanlardaııJyep fen az güm.-ük elan bir devlettir. Bu mem• da bir huzur ııÜmuaesini tqlcil ettik. kimse aleyhine müteveccih otınaıı::;,ı!" 
alır. Muaşeret derslerini eski ahlak ders· vıvre) ~dı altında aşağı y,uhrı muaşer~.t yeni bir millet huıule celdi. · M~e~iyet ! leket bugjio dünya pazarlarını istila et· Ananevi dostluklımrnm idame ve iyi bariyle hedefini bular bulm~ ~~ 
leri sırasında sııymamak icap ettiğini edeplerınc ..) akın. bindenı. '·ardır. Kültür nl'ktai nazarmd n ilha.mmı Avrıpe..Janfmi§ bulunuyor .. Monrue kıyafetinde A.me münasebetler çerçevesini inki,.af ettir· kalkmağa mahkUnı bulunuyor ... ~el' 
bundan evvelki ·~azım da ~ret et~- ~knnlı~ı bu fıkıılc ..belkı benden dahn cldL Fakat istikameti ba~ka oldll'. Tam}f rika Amerikalılarındır; maddeme tngil. dik. Ahenkli halisane ve her türlü nnız. paktı neticesiz uzun ve elemli ~~ 
tim. Eski ahlak derslerinin mevzuu eski oncc ~1:-'~ndaı olmuştur. Bu .. i' .. bir ine:·} miıruuiyle endüstriyel bir memldcettir. tere ile rııbıta.~ını kesen bu bükümet bu mu fikirden i.ri bir ıiyaaetle dünyaya ve rekabetlerin acı tecrübesinı g t~ 
softa zihniyeti ile yuğrulmuş bir riya l~mc ıoıdır. 7;ıınflede.rsem Lutfu Sc;cnvı-, Fakat idare ve rejim itibaHle Avrup:ı misaTta göre diğer kıtalann da sahiple- Wı.riat verdik.Ve huıünkü dağılmaz birli· olan Balluuı milletlerinin •er~l~~· 
mevzuu idi. Muaşeret den1erini ben. şöy- ~n ~d. hı muıışe.ret et~afından. yazıl~ış, devletlerinden ayrılır. BJMJa medeniyet 

1 
rini tıınıy:ıcakh. Fııkat yava, yavaf bu ğimizle milletler arasmda bir dostluk Vll• hür etmİf ıiyasi nqtlerinin bir!f~ • ııJ". 

!ece düşünüyorum: Bu dersler Pldukça bır kitabı vardır. Bu kıtapta \"D.kıa dıp· , mamun tal>ii ifüi,yacıdır. He:r Amerilcalı fikirleri unuttu. Ve r'enizler aşm mem· ııtaaı olmak emelindeyiz. Hikmeti vücudu memleketi~ ıtl 
derin bir bilgi mahiyetini almalıdır. Os- lonıatl~T' ar~sınd.n teoti edilen muaşeret bunu böyle bilir. Ve üzerinde münakaıa leketler lemin etmeğe ba~ladı. Bu suretle Balkan antantının nazannuzda aami• birinin •yni olıuı menfaatlerine te ddf' 

manlılık zamanında gülünç bir muaşeret 
telakki vardı. Kim daha çok Arapça, 
Farsça kelime kullanır, aristokratik hi· 
taplar ;kullanırıa daha edepli, daha ter· 

biyeli -sayılırdı. cBendeniZ> demek ede
bin tartı idi. Kendi benliğini başkwunn 
köle yapmanın terbiye ile ne nlakası ola
bildirdi) Adabı muaşeretin ilk kumım 
şahsi terbiye teşkil eder. Bunu her Türk 
genci ailesinden öğrenmektedir. Bundan 
sonra soııyal terbiye, milli terbiye. siya
si terbiye, umumi muaşeret düsturları, 

vicdan terbiyesi gelmektedir. Enternas
yonal bl.\%1 muawet telakkileri de var
dır ki dünyanın her yerinde bütün İn· 
sanlar bu mua~ereti gütmektedirler. Me
sela bir m~cliste iki kişiyi birbirine tak
dim etmek gerek olursa daima küçüğü 
büyüğe ta'kdim etmek gibi,.. 

usulle.rıyle hır cumhur reisi huzuruna çı- 1 etmez bile.. Jı. merika emperyalizır.: meydana çıklL. mi barış ve teırilı:i mesai bölı~ demek bi.mıet ~mek için derin bir suret ıf>~ 
kan bir elçinin hattı hareketi gibi mek-{ s· 

1 
.. iJc d J I d.. üfu , _ _:ı ~ k Hudutlar haricinde cihanıümul bir impa- olduğunu ve büvük hudutlarımız dahi· duklaıı aebatlı i~ birUii ibtiyac111d~ t~ 

t tnl ı. .. • f 1 ı~'-k" d"I ır ~ ev et er - n s o K"'Ut! ço 1· d •- d b" 1 • mill-~1_...! • • d • • ••- • el' • ınliı ,_le' ep, e,uesı ıçıtı az a te ~ ı e ı en şey· d .. ~1d. F:'-'-- Al sk hal rntorluk yaratmağa muvaffak oldu. ı 867 I •n e ne ı:ı;a ar rr qmıı euerı ıbtıva emıçtir. n...,,nevı tem ı IS4' • 11"' 
1 d b b"I ·ı k' 1 ecu ır. auat n anın av sa arın- d b' • _ı_:.. 1-- '- b" lh il . • d" B uih ese..uıe. _ .. er varsıı a u ı gı er, ımyager o mı- d Mi •••• , . . . tiki . k ı de Rusyndıın Alaskayı satm aldı. Burası e erse 121 Ç~uq ve top1a1I.11f ouın u- su eme erlllU.% ır. u ı il"'. 

k b" . .. ._.b. . an, sı;ıoının ıreruı pırmç -:nne a-ı 1 ük' ülk'' •. h&d~-=--1 --L • l dimi 1 mili ti • • J b d~ yaca ır gencın monyagın ter,;ı ını d eh rf . b b ih 1 bilhassa kürklü hayvanları ve balıklarile 1 y unun a uıuerl .ualiy e ken • zat e eruna o an atary: 
AZH3 olduğµnu bilmesinden ço\t daha. ~arı· m te 1 b~ ?vap .ve ne ndııt m "ızeıızin bir yer idi Sonra filipin adalan zi o derece kuvvetli hiasedeceğimi:ıi be-- ladıklan limitlerin tamamiyle t ~;pi 

ki . 
1 

b. b"l . 
1 

.. k ~ atının mc %wıyeü, oyr.ı '%3.ma a z~n-- • 1.. d • bulu d••:ı;.• b' t'. dahil 
mera 1 ve ıcnp 1 ~r 1 gı o <lCAgına a- • &d~-'I b··""'' rd . . ..J --1· ıb~vai ovruanna vaziyet etti. Bugün re- yana U%Um var mı ır? etıniJ n '"6~nu rr Kere 1 
.. 1 mn ma em.er ve ;ırua an ı tif2'~e )KlA" Emelle . • d b' b' . h ,..._..:: bil ı•• o -·~ nıım.. r .. fu l:ğmı el&fi ekted. v rek atlas Okyanurunda, gerekse büyük nmız e ıç ır jüp e hOKU\aı, mem ıuzum var mıı tett"'. 
Mua~crct desrlcrinin orta mektepler- 1 ~: ~;;, •

1 
t a •. ;~ A ır. e r._e· Okyanusta tevessü İiy&setini takip et· haklarımızda da hiç bir zaaf olmaksızml Na.zarlanmm ıimdiye kadar~~ 

den haşlıyarnk li~e &ınıflarındn geniş ve 1 ihc l~ mcfı yo~-~u U$ ukt vrud' panm ıs- mektedir. diğerlerini pek ziyade anlamala amade- m~ yola çevirecek olıiraak elde •• JP 
d . b " h' 1 1.. 

1 
.. t sa atma t cvvı.m etme e rn. • l · l d !.t..ih d bil ~isJ erın ır ma ıyet o masını UZ\lm u go· ~ • •• .. 

1 
öMER ORHUN yız. netice er en ın ar e e eeeg .... ~ 

rürüm. Ort mektc;ptcn hııyota atılnn her J Am7rıka ~uzun 120 mı~yon nİÜuf!A Dört memleket için dlf politikada. bi .. ıyoru:z. ~ 
genç bu i§i Şimi kadar, fizik kodar hil- yalnız ıktı~~~.' aa~da çalı llgı halde, Av- ç • kim olan prensip politik ve ekono:ıuik Balkan Antantı konseyinbs 111~ 
m~li.. Liseyi ikmnl edenler mua~eret ha- ~panın buyuk hır kı.~mı ba~p. ~z~me· ıngene iatildalimizi konmwdır. Ve bu pren- toplanblannda ve hudutlarznıtJ doİ' 
yalında olgun bir bilgiye sahip olmalı· 61 hl.lzırlamağa ve şumendüferlerını de &ibin en iyi barit zemini teıkil ettiii ka· daki istiıarelerde yalnız doil'Udat' Jt' 
dırlar. Üniversite sıralarında bütün Türk daha ziyade hududa aııker yetiştinnek aaatiyledir ki dahilt mukavemet kuvve-- ruya Balkan menfaatlerimize l~. il 
gençleri bir salonu, bir sosyeteyi idare r.ayesiyle ynp:naktadır. Birl~ik devletle- Falcı kadınlar' mah.. timizi ve barict müdafaa naıtalanmızt meseleleri daima ayni gözle ınüı-I~, 
edecek bir genç olduklarını her yerde gös rin iktı::ad~. faru~yetle .en ı~yam dikkat imkan n.i.sbetinde takviye etmek ıure- tik. Dost ve müttefik dört B~tlJ' 
terebilmelidirler. Tekrar ediyorum. mu- r.okta, hu u!ken n harıçle munasebctte bu kemeye Verildi tiyle bu ülküye hizmet ettiiirnizi müdrik leti arasında kurulan ve bu ae; ~ 
nşeret edepleri kimya kadaft fizik düs-ılunmadan kendi ihtiyacını tabnin edecek Tepecikte Tenekeli mahallede oturan bulunuyoruz. karıılıklı münasebetlerinde b~ ~ 
tur!~rı . kadar tabintin gizlilikleri içinde ~ette buhı~'?'n~ıdır. Birlefik devletler çingenelerden Penbe ve Güllü adında Dq politikada realizm Balkan antan· jtinıattan kuvvet b~n. ~·~ ~ F 
degıldır. Muaşeret ho.yatın kendisidir. dunynyı kcndı ihtiyacına menba olmak· iki kadın falcılLlt yaptıkl .,.1 h· b devletlerinin Lu devletlerin entenıu· milel sah da aradaki halik ve ~ t.et' 

d dab . d f 1 ah uı· - arı J)4n ma • d .. daha L:-...::1.o bit~~ Ecuıcı: KEMAL AKTAŞ an azıya e, azam s at ve ına· kemeye verilmişlerdir. yonal icraatlarmın Yaslı olan tam itidal· yeaın e her gun uuy..- ~...d" 
~~~T~e~d~a~v~u.~·!ı-""!-d~-e~n""'!""'~!!I"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~""'!""'~~~~::.:..;..;~~·- mulatmıu pazan olarak kabul eder. Di- Ok 1.1!> .. ı d . le L:ul!andıldan diğer bir UDSlD'dur. Bal- miyet almaktadır. Öyle ki B ~~ 

H I 
• .. 

1 
k 

1 
. ,_ d' k . • unan ,11..Qgıt ar ıın ve verılen iza- .. . • • • • ak'. • , ____ 8 _11_ p.Wı 

a Va C' gen Ç ı • ger mem e et enn . Ken ı e onomısme h tta 1 ld .. . kan muttefıklennın enternasyonal taah· qtır ı ıçm taaaruuuı.n aıaan 
.. . 1 d C a n an aşı ığına gore Tepecikte .. • t --"- d L! ___ • d de 

fj mucssır o mnsına mey an vermez aye· oturan burilnr her ün k lİ b. hutlenne ve bu taahhütlerin amili bolu· m :n.u.n avut QIZ.UR;tin • 

Yemek ve sofra muaşeretleri de aıa· 
ğı yukarı enternasyonal bir mahiyette
dir. Umumi salonlarda, hususi misafir· 

l. Kaldırılan 25 ve 1 o g" 
1
• mı· z 1~ • ai b.,tta ~emleketıeri kendisine mü~teri t tak k ahag11 °

1 
anna ırer nan büyük prensiplere aadakat politika· btr anın oımuıtur. ,,_..,. t1 "ID b 1 akt B d ı . sepc ara m e nra annda dolAL l k e· 1:x.:-:.:- . ~LL-1!-- -~.Al' 

kuruşluklar ~ veya OrÇ U yapm ır. U CV et Siy&• makta Ve rastladık} g ihtl -y Annl 0}ayJafbran da bu reaJİ:mldİr. U' "6., • .__... ISWIU.UDm ---_,_.ti V 
-BAŞTARAFl 1 tNCt SAHiFEDE- set ve ekonomi bakımından çok kuvvet- k d 1 . tarı: enç __ ve f yar Bu aon yıllmn tarihi ve tipi dersler itl- imanla mütehaaai.s olarak kadeıw:r;ı 

-BAŞTARAFI 1-INCl SAHiFEDE
yerlerde türeyen muhtekirler tarafından 
bu paraların geçıniyeceği ve devlet ta-

rafından alınmıyacağı ileri sürülerek 
değerlerinden çok dun bir para mukn-

bilinde toplanmaktadır. Bu meyanda 

bilhassa köylünün iğfal edilmekte oldu
ğu görülmüştür. 

2 - Bu ~tj gayri meşru kazanç vas:
tası edinerek halkı aldatanlar ve devlet 

parasını kıymetinden .aşağı düşürenler 
hakkında umumi mevzuata ve köy ka-

nununun on ilçüncU maddesinin otuz 
birinci !ıkrasına göre sıkı takibat yapıl
ma.<.ı ve bu hallerin önlenmesi icap eder. 

3 - nan edilen müddet içinde bu pa-
raları değişt.irmiyen köylülerin mal-

sandıklariyle yegane temas vasıtası olan 
tahsildarlara vergi borçlarını verdiklc-

rinde 938 senesinin sonuncu gününe ka
dar bu paraları vermek suretiyle elden 

çıkarnuılan mümkün olduğu da Maliye 
vekaletiyle cereyan eden muhabereden 

anlaşıldığından işin buna göre müstace

\en tedbirlenmesi ve keyfiyetin bütün 

köy idnrelerine ehemmiyetle tebliği, 
köylünün mütazarrır olmasına ınnhal ve 
lmkAn verilmemesi rica olunur.> 

Aygır deposu 
Torbalıdaki Aygır deposunun Buca

da. muhasebei hususiyenin hayvan ahır
larına nakli etrafında yapıl:ı.n tetkikler 

· D<"licclımmiştir. Burada yapılncak inşa
at ilavesi ve nakil tahsisatı için mecli
sin karan isteneceldir. 

bil 
. rd· E ı~ 'h a ın ıırın vazıyet erme gore al aç- • • .. __ ı...:..:n ~...-~ run~ gı havacılık öğretmenleri vere- ı ır. v~e a cı an p~~~n~ çık.a~~f maktadırlar. ~~yle çok miiamirdir. Biz ba deTalerden ıelinı T~ıye Cumhur .~-ıoil1' 

eekür. Kız ve erkek liselerinde havacı- olduğı_ı zıraat mahsulat ıtı'barile bmncı· f • . iatiladeyi menfi ve maralı kıran bir fıkir I dost Ye mutte.fık deierlı Türk ~ 
lık dersi mecburi olacaktır. Paraş t dir. Çok mükemmel makinelerle ziraat' Bu ikı kadın b~yan Medihaya rastla- ve ruhla değil tamamen kurucu ve aağ- yükaeldik ve refahına ve f.bal 
dersleri, havacılık dersi içinde ayrı b: yapılabilecek bir halde arazi büyük par· ml§l.nr, hayı~lı hır fal söyliyeceklerini lamlayıcı ınüsbet bir istikamete teves- f zm fahıi saadetine kaldıny~ ııJ1'1'~ 
branş olarnk knlacaktır. çalar halinde çiftçinin elindedir. Hektarı bildırmişlerdı~ : sül etmeaioi bildik. lflerimizin sevk •e' ATATVRKON HUZ~~cı' 
Türkkuşu teşkilatı olan vila etl baıma randman pek az ise de genİf sa· Bayan Mediha : . idaresindeki bu salim zihniyetin neticesi Ankara, 26 (A.A) - it e-t"" 

birer b"'" ö<n-ctm'"'" .
1 

k b Yh ere halarda yapılan ziraat oldukça faide te- - Ee~m falım bellı! iyi olmuıtur. Atatürk dün ötfeden sonra Elet' ı.J IJ-
~ b. ~· ven ece , a nr ve · d H b b Belli amma · · t •• • ....ı ~ ..... mın e er. u u at ziraatinde ba devle· - • senın tis ur ·• mum BuFin mutat olduğu veçhile bütün kili ve Balkan Antanb ko-Y" p. ;ı1" 

yaz mevsimle.riııde TürkkU§u filolnn, te rekabet edecek yeryüzünde bir de'f'• yanıyor! politik meseleleri gözden geçirmek üze-l Metaluası, Yuaoalavya Bat"'~ rd,~ 
kalabalık gruplar halinde memleket için- let daha yoktur. Bugün dünya buğday - Ne mumu ? re bir maaanm etrafında tamamen müa-, yadinoviçi ve Ror::ınya ff~ "' 
de sık sık propaganda uçuşları yapa istihsali 100 mÜyon ton kadardır. ı,te -. ~er ~zım beş kurtışcağız.. Sana terih bir kalple ve 'bGtiin noktalarda bir- lefAl'l B. Kommeni birbiri arcfıJ\S ~ 
caktır. bunun dörtte biri yalnız ba,ma Ameri· hepsını deyıverelim. birimizi aıllıyacaimuza tmnamen kani ebniJler ve nezdlerinde •1"1 •fi' 

Izmir Tükkuşu kulübünde derslere kaya aittir. Hubub:.tt:ın ıonra Amerika· Mndrun Aki mum yanıyorm~. bunu bulunarak toplanabilirü. müddet alıkoymuşlardıt. 
nisanda başlanacaktır. Bu sene kayde- da en mühim istihsal pamuktur. Hasıla• anlamak lhım. B B bakan.I B Bakan 

d·ı 1 I hn ü..+e bı'n· memleket f•brikalannda - Al bakalım? n~~ ~- • ~.ve .. aty • b', dik ı en yeni ta ebeler, göğüs eri kabarta- '!W• "" o..- Qll · ı · _ Dinle kızım! lf ı meaı ıçın mua emır ır • 
cak bir dereceyi bulm~tur. 11 enır. kati ve hiçbir zaman eksik 0Imama11 

B ·· d"' ole _1_ Adın Mediha .. Bil'. b' b b u ıun unyanm en ç pamu. ihraç ana, ır a anın aıulı:te:zi bir teyaldmzu igtilzam eden bir 

Yetim maaşları eden memleketi baruıdır. Sen~lik ibra· biricik kwsln. Güzelsin, y&.c;ın on sekiz. himmettir. Hükümetlerin memlio.eti a:ı:..-. 
t k t• 20 jJ .r__1_ __ ,_ ._L Evli misin? .,, ısu 

en m ıyrne ı m yar ınuuc olara& PUJ• d.Jr. Fakat ba biildimetMria deruhte el· 
Askeri ve mü.1.ki mütek.ait1erle yetim- min edilir. Hayvancılıktaki eL--·ıye· - Hayır! ı d 11 d nanın tikleri ezici 'YUİI• memleketin i..: anla-

ere ve u ııra uç ay a bır defa verilen t' • ·· l ğ ı·· k. H tO - Zaten belli. B' ko """ mı soy eme e mum yo er aene .. ır m§un var .• Sa- ıılan menfaati ve barqm yübek men· 
maaşları, salı günü verilmeğe başlana- milyar frank ktymetinde hayvan ihraç na g~z koymuş.. Sen çarşıya, o pazara faati namına elde ettikleri müsbet bap-
caktır. ıeder. der gıderken buluşursunuz. Amma ba- nlarla • _ _. • 1 -!!l-~L&J ____ L .. -dır . · :ıuylKlea&Y • JDWl,&I.~ • 

Def terdarhk, tevıiatta izdihama ma- Amerika endüstrisinin dünwada bir na bak kızım .. Bır Kadir var Seni ona B lk A tant • ı d ı ti · 
J •• • a an n ı asası o an ev e erm 

ni olacak tc:-dbirler almıştır. 1 dnha eıi yoldur. Ariıerikada bu kadar onu sana vermek istemezler. bükümetleri bu müWatı kesretle balı: 

'

fabrika olduğu L:adar diğer tarafta 11 Aldığın altlı. yediğin iatlı, giize.1 ağ· etnıiflerdir. Ve selecekte politik dürüst-

Em'.ne mahku" m ofdu milyon kadar da ipiz mncuttlD". Fakat zmlEI kırnuzı dudakların baldan tatlı l"'-1 • • d b b d . . . ·• ua en aayesın e u aa a a yem netice· 
Geçenle d T .k d bunn mukabil bu kıtaya aala aoıyalizm Ahmedı sıına vermek isterler amma, ter elde ebnek •ure•=-le b••ka memnu-

r e l'pecı pazarın a ıspa- ~ Sebeb' • havada kanatlı! . ti d b" d ~, ; . 
nak almakla meşgul bir bayanın yanı- uı,-nrns1_,~

1~~U'- T kil&ı Am~. yeni bır nıye er e we ebileceklenne derın ka· 
mcm =-ettır. q atı ona gore yapıl- Bu saçma sapan laflar, fa1 baktıran naatim vardır. 

na sokularRk, gnfletinden bilistifade m~tır. bayan Medı1ıanın kısmen hoşuna gibnij Balkan ynrım adasında tesisine mu· 
parasını aşıran çigene Erninenin sulh} T akl altınd -'- ikt d • b ku d h . · opr ann a ÇUK m ar a ma· ve eş ruş a a vermiştir. vaffak olduğumuz kar§ılı.ldı barıJ ve tC§· 
ceza mahkemesınd ::! duruşması nihayet denlerin bulunması, muvasale yollaruun Fakat yakalanan falcılar, hemen mah- rilü mesai anlacması devresinde beye· 
bulmuştur. j k .. ti :_ı.:. f • d ı · ı k ·· d 1 ...., 

• • •• A • pe ıura e .. ıA4" etmeu o a)"ısıy e emeyc ~~n eri mişlerdir. Suçlular, ge- canla aelamJıyarak kadehimi Majeste 
Scıbıka fışıne gorc, mr.Jıkumiyetı an-

1 
naldiyntın u::uz olması endüstrinin teka· çinmek ıçm mahalle aralarında dolaş· Elen kralı ile Majeste Romanya kralının, 

laşılRn Eminenin SPkiz ay müddetle hap- mülüne hizmet etmi}tir. Birleıik devletler tıklanru ve fal bakmadıklarını söyle- Majeste Yugoslavya kralmm ve Altes 
sin" karnr verilmiştir. 'du""ny" ma·den •-·· .. ·· ·· ·· d b' • • • ı .. J d" •ır·· d 

1 .. Komunmun uç e ırını ıs- ~~ er ır. mutema iyen mahalle arala- Prens naip Polun sıhhatlerine kaldınyor 
Zaten mevkuf olan ihtiyar kadın bu tihsal eder. Ayni :zsmanda dünya petrol rında dolaştıkları nnlaşıJaıı bu kadınla- ve Balkan aıılanb bası de'Yletlerinin İtİ· 

karn,rın tefhimini müteakip ağlamağa istihsalinin üçte ikisini isblısal eder. Al- nn sabıkalarının sonılmamıa~arar ve- il ve refahlarına ve bu dnletJeri birlq-
başlnmış Ve affını isfomiştir. r tm iatihsaJi itibarlı.le de dünyad~ rilm4tır. . ' tiren dciiamez doltlufa ici:Forum. 

ltalya 
Görüşmelerind;::,t: / 

- BAŞT ARAF1 t-tNCf SJ.!" µoııd; 
dir. Fakat Kahire hUkilnıetinl lert' ' 
ve Roma arasındaki nıüziketC ıet d' 

btP tl ,, 
kadar eden diğer bir çok se t))'e W 
vardır. Mısırın Akd.eni.zdetd cl\Tll'...; '1 

• lllY 1' 
Sudan ile Habeşistan ara.sın . elıeıı ~ 

1ef1P • Jıv 
münasebetler de bu sebcP .. t-i,lfilell \ 

. tli1 . d _.,_ Kahire huP 13'1 
mıye e.rın enWI. . f'Pı.> 
mevzulardan hiç biri Uzerı.nd!!_ ıll111ııı-,,, 

• JZ ,.:J. tı1V 
mUzakerelere karJI a1akn5 1ıJ11fl cCI 

Itnlyayı kısmen suveş j(anB gelitl ~· 
fikfiııe ı\11 

dafansına iştirak etmek etle ~ıır~ ıtc' 
bu nıiltalaa Mısırda hayr ,,; ııı9,.ı;ı1 

d-r--·or ,.. c\ 
mıştır. Şurası kayde 1 1

.1 dıılti ıı1 "I· 
renin bile Süveyş kanıılı~iJd ııll' y.1 

dnim1 değildir ve ancak § ıerdiJ' ıı.l' 
. • a1 sebeP itle ı 

den ilcrı gelen isti~ ·e . tizef f9'y.; 
Ingiliz ordusu bu }ıirna) yı -.:tit· ,...,,ı 

edi!Jlll11 lJIY 
mağa şimdilik memur talcs51nı if-1~ 
Mısır ordusu kanal ~ ~1 ~· 
koruyacak vaziyete. g~t btıla.c 
de burndaki vazifesı iıihB1 
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Yüz Filim Çeviren: 

· Yıldız: · King Tuffy 
Güzel bir kız mı, yoksa yakışıklı 
bir delikanlı mı? 

' 

Beyaz perdenin bu çok meşhur ve çok sevilen 
1 

Yıldızı bir insan değil, fak at korkunç bir arslandır 

ZF F =p . SAHiFE 1 

l>aJise yeni bir yıldız geldi. 1 King Tuffy vakıa bir hayvandır am- ı na gitmiyorsa müthiş homurdanmaları 
--~nınarter sirklerinden birinde ilk 1 ma.. Bir arslandır da.. 1 ile vetosunu bildirir. O zaman rejisör
..-.LJ.~t h~yatına adımını alınış olan bu Görünüşte çok sakin bir arslan .. Bir ler anlarlar ki King Tuffynin temyiz 
L~ ısmi King Tuffydir. Bu isme canbaz gibi demir tel1er üzerinde büyük kabul etmiyen kararına boyun eğmek 
-.a?ak kendisinin Amerikalı olduğunu bir dikkat ve hassasiyetle yürüyen biri- 1Azımdır. · 

Beyaz perdenin 

~debilirsiniz. · 

1 

cik arslan.. Bu artist arslanı yeti§tiren do~tör 
~akika King Tuffy Hollyvoodda . Onun şim.diye kadar i.htısası komik fi- Bop Matthevs onu altı haftalık mini mi-

UŞtur. Şimdiye kadar yüz filim limlerde idi. Zira King Tuffy hakikaten ni bir yavru iken bulmuştu. 1 

~r. Bunlardan en fazla aJika 
1 h~ştur, ne§elidir v~ hUrriy4;tine çok Ve o tarihte bugünkü yaman Tuffy-

. "'-dıranı (Tanan) dır. 1 düşkündür. Fakat onun da insan gibi nin ağırlığı üç kiloyu geçmiyordu. 1 
ı...~ Tufly'yl göz.ünüıde siyah veya hoşlandığı ve hoşlanmadığı aMmlar var- Arslan yavrusu, haftalarca, aylarca 
,._ral ~lı, esmer nya beyaz, 'zail ve-~ d1r. Stüdyoları sirklerin hazan çok za- Bop Matthevsin koynunda' yattı. Onun 
h '-'1ık eti, yt!fil veya siyah gözlii bir 1 1iınane sahneler· ile karşılqtınnamak fevkalade ihtimamı i~n büyüdü. j 
~l delibıilı, yahut kız zannederse- içi~ onun partönerleri daima kendi se- Büyildilkçe tabfatinin zaman zaman 

batay• dtifeniniz. . . 1 çimine aırakılmışt.ır. vahşetini izhar ile beraber yalnız bir 
'tıldwuın.. Bilhassa sinema yıldızla- Evet King Tuffy ile birlikte oynıya- adama k8J1ı sakin, saygılı ve itaatkh- ' 
~ 111\ltlaka kadın veya erkek, daha cak artistle:r: ilkönce majestenin önün- dı. O da, hayatının ayrılmaz arkadap 
-...ı:uau m.n mı olması lazım. 1 den saygı ile geçerler. O, ho§una gida. MatthevaU. l 
,_.!uıı~n bayle olmadığının delili King, ler hakkında derin bir sessizlik ve aü- Senelerce ayni odada birlikte J'8§a-

-~ bir insan değil, bir hayvan ol- ' kut muhafaza eder. Şayet kendisi ile mqlardı. 

~ delilidir. i beraber oynaması istenilen artist h~ Los Anjelosun lç aokaklarından bi-

KIZIL İZDİVAÇ 
Sinema aleminin en kudretli trajedi sanat
karlarından MARLEN DIETRICH'in 

yeni bir filmi 

rinde sakin bir vill4da serbest bir ars
lanın yaşadığını duyan polis hayli en
dişed:? idi. Bu yüzden Matthevse ciddt 
ihtarlar yapılmış ve : l 

- Şayet yanındaki bu arslan bir te
cavüzcfo bulunursa onun cezasını ken- ' 
diniz çekeceksiniL t 

Denilmişti. Yavq yavaş Matthevs te 

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

.. ·~ 

dikkat ediyordu ki arslan yavrusu ada- ' 
makıllı bir arslan olmuştu. 1 

Onunla birlikte yaptığı gezintilerde 
başına bir beia gelmesi ihtimali çoktu. 

Ondan sonra artık tecfoirli harekeJ lil7 
zumunu hi!Settl ve arslana mı:lıt~ 
bir kafes yapıldı. 

HOLIVUD'UN IÇYUZU 
King Tuffy bir çok zamanlar bu ka

fes içinde bile Matthevs ile beraber yat-
tı. 

l5te Hollyvodda bir çok filimlerde rol 
alan artist arslan Tokyo ve Brüksel şe
hirlerini ziyaretten sonra Londraya gel
mişti. 

Onun Nevyorktan Londraya kadar 

Marlen Dietrich'in yazacağını söyle
diği hatıraları hu ismi taşıyor 

~eç~n te:-ıe .Lırhıız Şövalye diye ilan içen müthiş vekayii telhis etmektedir. 
~iii halde artistin rahatsızlığı dolayı- Şimdiye kadar bu mevzu dahilinde ya
ltdi\t teahhüre uğrayan ve bu defa Kızıl pılan filimlere kıyas edilecek olursa, bu 
ı..... aç namı altında yayılan bu güzel fi- il filim gerek temııil ve gerek tanzim itiba
~ Ru. ihtiJiline tekaddüm eden kanlı riyle hakikaten tahane bir eser olduğu 
......... hnelerini ve ihtililden sonra ge• - SONU 7 lNCt SAHİFEDE -

navlun ücreti yüz dolardı. Alman stüdyolarında cPolaneğrb nin 
Bop Matthevs meşhur arslanı hak- bir yeni filmi daha çevrilmi§tir. Brau

kında bir gün gazetecilere izahat ver nun idaresinde çevrilen bu filimde Po
nrken yanında bulunan bir kedi elini laneğrl pyanı dikkat derecede gençle,.. 
tırmak1amıştı. mi§ görillmektedir. 

Matthevsin izahatını yarıda bırakarıa; Uzun seneler beyaz perdeden çekil-
oradan uzaklaştığını görenler hayrette 
kaldılar. Matthevsin karısı hayrette ka- dikten sonra sinemacılıkta hayatı niha
lanlara şunları söylemiştir : yet bulmuş gibi zannedilen Polaneğri, 

- Kocam vakıA arslan terbiye et
mekte çok mahirdir. Arslandan kork
maz. Fakat kedilerden ve fareden çok 
korkar. 

§U aon iki aene içinde ismini yeniden 
büyük şöhretler arasına katmağa mu
vaffak olmU§tur. 

Alman sinema mUııekkitlerl Polanei-

Tanınmı_y_.......an __ H_o_livud'da 
1500 den fazla figüran vardır, 
bunlar sefalet içinde kıvranıyor 

rinin bu son senelerin en kudretli ve eıı 
yüksek artisti oldutunu iddia etmekte 
müttefiktirler. 

ZA.RAH LEANDER 

Alman ainemacılıimm sevimli sima
larından Zarah Leander c Vatan> fil
minde büyük muvaffakıyet kazanmış

tır. 

Zarah Leanderin Hollyvooda götilrUl
mesi için bir çok teklifler aldığı, fakat 
bu tekliflerin hemen hepsini reddettiği 
söyleniyor. 

Zaralı diyor ki : 
- Ben Almanım. Alman sinemacılı

ğının kudreti için çalı§ıyorum. Bana bu 
mevkii temin eden memleketimden ve 
onun san'at hayatından aynlmıyacağım 

MARLEN DIETRICH 

Marlen Dlmichln Amerikadan kat'ı 

olarak allkasmı keserek Almanyada 
yerleşecell teeyyüt etmemiftir. Maama
fth Marlen Bollywodun üzüefl ve bo
ğucu havasından ııkılmıt gibidir. 

(Hollyvoodun iç yüzü) ba§lıiı altın
da hatıralarını nep-e baf!amqtır. Bu u. 
tıraların çok pyanı dikkat buı iffaata 
ihtiva ettiii söyleniyor. 

Marlen, yilbek bir san'atkh oldutu 
kadar kuvvetli bir analizcidir de .. OnUD 
için yazacağı eserdeki tahlillerinin de
ğerli olduğu söyleniyor. 

Marlenin hatıraları arasında bilhassıl 

Hollyvoodda başından geçen mühim blı 
maceranın mevcut olduğu da ~leni• 
yor. 

Marlen, kendi villasında tertip ettijl 
bir suvarede çoktan beri kendisine D 
la alaka göstenniş olan maruf bir artı.
tin skandal mahiyetinde teWdd edile
cek bir qk itirafı ile brfılafınıl, ~ 

tistin ayni suvarede bulunan karın ıtı
rültülü bir sahne ihdas etmif ve hatta 
suvare bu yüzden tahminden çok e
ken bitmi§tir. 

Marlenin hayranları arumda Ame~ 
ka finana lleminin en maruf aimaJarm.ı 
dan bazıları vardır. ' 

düa tipiktir. Sin - ~ -~ J kendilerini kapbranlardan bir ~klan da 
dan fie& '·rm ~ telkilıı: etme- bqka mealeklerde talilerini aramak mec• 
Açe Ha81 woodma llaldkl çellreaiai ıir· buriyetinde blmıtlardL Bir ~k süze1 
mek .,. ae-k imlrh•mdır. ve genç kızlar dönüt hezimetine kati~ 

Caatina Büronun merkezinde mukay- mamak için orada evlenmitler. maiaza.. 
yed bulunan fiaüranların aayw 1S00, ço- larda kltiplik, daktiloluk, ubelhk aihl 
cuklan 1 SO den fazladır. Bunlara kendi itler deruhte etmitlerdir. Niha)oet gaze• 
angajman ıırlannı her gün büyük heye- telerin, mahalli ticaret odalannın fiddetli 
canla ve aabırıızlıkla bekleyen binlerce neşriyatı ve mücadelesi sençleri Holly
kifi7i katmak kabildir. Nihayet 19 30 dan voodda aergiizeıt aramak fikrinden vaz
ber~ yine Hollyvooda akın etmiı olan geçirmif. akın durmuınır. Filhakika bu
birçok küçük aktörler vardır. Bunlardan günkü istatistikler ekstraların (fiaüran
açığa çıkanlmıı olanlar da ya sefaletin )arın) ancak yüzde üçü haftada üç gün 
tazyiki albnda en bayaiı iılere atı1mıt- ça)qmaktadır. Umumi vaıatt haftada bir 
lar, yahut ta Hollyvoodun daha iptidai aünü geçmez. Haftada üç gün çallf&nlar 
devirlerinde, ıinema payıtahtında bu- fisüranlann ıeçmeleridir. Diğerleri her 
aünkü kuvvetli orııanizuyonun teeuüa seans için aldıklan 7 dolarla bir Lafta 
ebnemit olduiu zamanlarda Hollyvooda geçinmeie mecburdurlar. Hollyvoodda 
hemen her sün it bulmak için hayal pe- yedi dolarla geçinmek yarı aç kalmak, 

f.to~ tinde kopn 7'iz)erce genç im ve deli- sefaletin en ncı llbraplan ile karplapnak 
Ood (Şubat) - Hollyvood güranlar hakkında çok az ,ey yazılDUf- alan filimlerin bu karanlık artizanlan cLzlara aöz atmamaları rica olunur. kanlı gelirdi: Sinema ,.ddm olmak iste- demektir. Zira bu kadar az kazanmala-

:;ok teYler yazılmıthr. Holly- 1 br. Onların gerçek yüzlerini bilenler pek Hint paryalan gibi kJ;JJDetaiz birer Yar• FICORANLARIN HUSUSi ~ hu •..ıhlann ~ ya fuhtun pen· nna raimen her figüranın hiç olmaz.. 
~ ı._ clldan. manyalan. villilan, jazdır. Bu da gazete röportörlerinin. ı~ lık uyd1m1m. Bu ihmal o derecqi bdJ. HAYA11.ARI . s-in• cllterek Hlil n peripn olurlar- temiz bir Nvne elbİ9eai. l>ir tunleti k .. 
~ ~•n. yıldızlann haftalıltlan tograflann, meraklıların udece me,hur muttur ki buı etGdyolarcla danrlarcla H.a..ld fle• ' • ..._....,..._da. Yuut ta .,.larca neticm bekledik- mnuz iç punaprlan olmıalıdn. Bir bd.( 

"--edebiyat menuu olmuttur. ,yddalann arludarmcla kopıalarmdaa .. JeybaJu wbdara ' ';' .. w ' hmı tımılln ........ teD eoma Hol)Jyooda terke mechar b- icin 'banlaım teclarild • u 150 .lolat 
ebaDlnuulubalan olan fi.. ,ileri geliyor. Sea.. ba.- 7 • 15 tWar - F..atralarm bani......._)'~ - W JI' ' M iı .... lı il Fb Waıda. ICalif ....... ~ •Jinntı ..,,_ ~ ılMmr .. hılk J 
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Güneş Uçok'u 4 - 1 yendi 

Maç, eriyen karlardan çamurlaşmış 
sahada top kontrolü olmadan oynandı 

İstanbul, 26 (Telefonla) - lzmir ku- men Oçok güzel oynamış, fakat birkaç 
lüplerinden Oçok talcımiyle Günct takı- gol fırsatını kaçırmıştır. Oçolı:tan müda
mı arasında dün Taksim stadında yapı- faa ve ilci yan muavin aksaktı. Muhacim 
lan maç çok hararetli olmuş fakat hava- hattı iyi idi. Sol açık Namık talrunda en 
,nın yağıılı olmasından lıcarlann sahada iyi oynayanlardandı. Sağ açık Cemal iyi 
erimi' bulunmua oyunun zevkini kaçır- fakat tecrübesiz bir gençti. Bu oyuncu 
mışbr. Saba tamamen çamur iç.inde idi. bir iki aene sonra f zmirin hemen hemen 
~ opun kontrolüne imkan yoktu. Her iki en iyi oyuncusu olacak ve her zaman 
taraf çamwlar içinde bocalıyordu. Bazı olduğu r,ibi lstanbul piyns:ısı tarafından 
dakikalar top çamurlara saplanıyor oyun kaçırılacaktır. Birinci devrede Üçok ka
cular dütüyor, temiz formaları simsiyah leciai l-lnkkmın bir, Cün~ kalecisi Ciha
olanlı: tekrar kalkıyorlardı. Buna rağ- dm iki kurblrışını görduk. Birinci golü 

Güneşten Salaheddin attı. ikinci golU de 
Melih yaptı. Bu devcede Na.mık ta gil
zel bir plase vuruşiyle lzmirin ilk golü
nü ynptı. Birinci devre bu suretle 1 ~ 2 
Cün~ilerin galibiyetiyle bitti. 

IKtNCt DEVRE: 
Bu devrede sahanın çamur içinde bu

lunmaı:ından zevksiz, ne§CSİz ve oyuncu
ların çok güçlükle hareketleriyle geçti. 
Bu de\•rede Güneşliler daha iki gol ya
panı.k oyunu 4 - 1 ve lehler"1e bitirdi
ler. 

Ankara maçları 
IKINCl GOL ci devrede de ayni ll!Uvaffakıycti gös

terecek mi ? 

• 

Arnavut Kralı Zogo 
nişanlısı ile baloda 

Arnavutluk kralı logo, reımen nitanlııı olan Macar Konteıi 
Jeraldin Apponyi ile Tiranda garnizon zabitlerinin verdiği as
keri baloya gitmİf ve burada müstakbel Arnavutluk kraliçesini 
Arnavut zabitlerine takdim elmİftİr. Ayni baloda kralın kız kar
de,leri Amerikaya yakmda yapacakları 1eyahati bildirmi,lerdir. Ankara. 26 (Telefonla) - lslanbulda 

iyi neticeler alan ve dört puvan kaza
narak Ankaraya d&ıen genç Muhafız
gUcU, bugün a.latuarayla karşılaştı .. 
Galatasaray talamı, 'bugün için çık:ara
cağl en kuvvetli bdro Ue sahaya çıkı
yor. Muhafız takımı da en kuvvetli kad
rosunu muhafaza edlyor. 

~bU~~den ~k~la~ oy~cular ~- Gala~ra~kuvvclU. ~hloo ~yun~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hava müthiş soğuk, buna rağmen An
karanın bUyUk stadı büyük bir kalaba
lıkla doluyor. Soğuk o kadar şiddetli ve 
dayanılmaz bir şekil alıyor ki, lribUn
lerdeki seyirciler soğuğa karşı ayakla
rını halılarla, battaniyelerle &arıyorlar~ 
Ayaklarını battaniye ile saranlar, don
mamak içln tribünlerde konyak §işele
rlnl midelerine indirenlerin sayısı epey
ce fazla ..• 

Hakemin işareti üzerine takımlar sa
hada görilnUyor. Mutat seremoniyi mü
teakip oyuna başlanıyor. Ilk hücum Ga
latasarayındır. TribUnlerde bulunan Ga
latasaraylılar bUyUk bir heyecan için
de takımlannı alkışlıyorlar. Belli ki bu 
sun't bir heyecan vermiştir. Oyunun 
henüz yed.inci dakikasında Muhafız, 

cşapell hücumlarla Muhafız kalesini 
tehdide baŞlıyor. 

Hücumlar o kadar seri ve alılgan ki 
hangi kalenln sıkıştı~t kat 'i olarak kes
tirilemiyor. Sıkıpıı kale saniyesinde 
nukabil kaleyi stkışlınyor. ilk <kvrede 
laha ziyade hakim bir oyun çıkaran An
karanın her halde galebesini ümit eden-
ler var. 

ha hevesli... Oyunun heyecanı arttığı eğecek ml '? 
gibi Muhafızın hücumu da sıklaştı. Mu- Bu suale cevap vermek epeyce müş
hafız. bu gidişiyle mükemmel bir ta- kili.. lki taraf oyuncuları tekrar sahaya 
kım... Biraz daha çalışırlarsa Türkiye- çıkarlarken iki taraf ta neşeli görUnü
nin en iyi takımı olacaklar, fakat sert- yor. Galatasaray antrenörü k8Ddi oyun
liğe kaçıyorlar. Bu tabii bir sertlik ol- cularına talimat veriyor. Galatasaray 
malda beraber, halkımız nedense sert idarecileri Muhlis, oyunculara, ~ilme
oyundan hoşlanmıyor. Galatasaray da ıneleri için konyak ikram ediyor. 
sert ve atılgan .. Mudafaa mükemmel bir -

Hücum muhafızın amma, top Galataoyun çıkarıyor, hücum hattı ise henüz 
saray forlarındadır. Topu kapan Suavi kendisini gösteremiyor. 

Muhafızın hücumunda Galatasaraylı- Haşime geçiriyor. H~lm gUnün en gU-
lar bir favul yaptılar. Favuller karşılık- zel oyuncusu, her hareketi alkışlanıyor. 
lı devam edip duruyor. Çekilen şut ka- Galatasaray hücum hattı Muhafız ka
lecinin ellerine gitU, fakat sert ve acı lesini sık sık ziyarete başladılar. Gala
bir şeydi, elinden kaçırdı, tekrar yaka- tasaray müdafaasında Adnan ve Reşat 
ladL cidden güzel bir oyun çıkarıyo

0

rlar. 

Galatasaray sıkışıyor, .Muhafız hü
cumdadır. Bu baskının neticesi tribün
deki Galatasaraylıları fena hülyalara sü
rükliyor. BeTli ki eski Galatasaray kal
mamış .. Yeni oyuncufar a;;abeyleri gi
bi dcğıl.. l>eğıl amma Haşim t.ehtikeli 
vaziyetler yaratıyor. 

Top Süleymanda, Eşf aka geçli. O da 
SUleymana geçırdı, ortalanan top sert 
bir şutle avuta gitti. 
Muhafızdan Riza topu müdafaadan 

alınca derin bir pas verdi, yetişerek mu
kabil pası ayaklarında topladı, Ibrahi
ınc geçen top bomba gıbi hır şutla tek
rar Galatasaray kalesini zi)•aret etli. 

GALATASARA Y:IN GOLO' 

• GALATASARAY COLO' 

F.şfak cidden n:afis bir f ırsalı, aceleci" 
liği yüzünden öldürilrr.en Muhafızlılar 

bir favulc sebebiyet veriyorlar. Eşfak, 
ayağına geçen topu sağ açığa geçirmiş-

se de Stileyınan yerinde durmadığl için 
topun sürüne sUrüne avuta çıktlğı gö-

rülı.iyor. Fakat vaziyet Galatasaray için 
ümitlidir. 

Adnan Haşime, Haşim Süleyınana, o 
da Kemale bir pas veriyor. Topu tekrar. 

ayağma geçiren Haşim topu Muhafız 
ağlarınş takıyor. 

lki taraf berab:!re ... 

. GALATASARAY GALIP 

Loyd Corc, güzel kadın ve zehir 

Loyd Corç bir gün Gal eyaletinde ve çok ıinirli bir halk ha~ 
vası içinde heyecanlı nutuk ıöylemittt Nutuktan hiddete· relen 
kadanlardan biri -güzel bir kadın- Loyd Corca nutkundan ıonra 
tunları söylemekten çekinmedi: 

- Eğer siz benim kocam olsaydınız ıizi zehirlerdim. 
Loyd Corç ta fU cevabı verdi: 
- Siz de eğer benim karım olsaydmız verdiğiniz zehiri seye 

seve alırdım. 

ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30-12.50 ~muhtelif plAk fllf' 
riyatı, 12.50-13.15 te Plak: Türk~~ 
ve halk şarık.ları, 13.15-13.30 da oaıı
ve harict habelrer. 

A~m neşriyatı: 

Saat 18.30-18.35 tc piuk neşriyatı, lS. 

35-19.00 da çocuklara masal: Nurettill 
Artan, 19.00-19.30 da Tilrk musikisi "' 
halk şarkılart (Servet Adnan ve ar1',.. .. ' daşları) 19.30-19.45 te saat ayarl ve 

rapça neşriyat, 19.45-20.15 te Türk oıusi· 
k1si ve halk şarkılart (Malanut Karınd~ 
ve arkadaşları) 20.15-20.30 da ceınll 
Arıtman: (Köy kalkınmasında hayv-aıı 
yetiştiriciliği), 20.30-21.00 de Plaıdl 
dans musikisi, 21.00-21.15 te ajans Jıabet" 
leri, 21.15-21.55 te sltidyo orkestrası. 

ISTANBUL RADYOSU: 
öğle n~riyatı: 

12,30 Plnkla türk musikisi, 12,50 .f{a

vadis, 13.05 te stildyo Çigan orkestras1-

Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30 da plakla dancı ınus~ 
19.00 da Nihal ve arkadaşları tanıfııı~ 
türk musikisi ve halk şarkıları, 19.30 • 

Konferans: Prof. Salih MuraL (Rad>'° 
dersleri), 20.00 de Muzaffer Ilkar ve ar-

kadaşları tarafından türk musikisi : 
• Pi" 

halk şarkıları, 20.30 da bava raporll· ..• 
33 te Ömer Riza tarafından arapça sof 
lev, 20.45 te Müzeyyen ve arkadaJla"" 

·ı 'f' (saat ayarı), 21.15 te Cemli KAau 
arkadaşları tara!ından tUrk musikili~ 
halk şarkıları, 21.50 de orkestra, 

1 de keman koıueri: Orhan Borar ViY0 "' 

nlsl Piyano ValC\ntin Taskin, 2z.4S ti 
ajans haberleri, 23.00 te plakla so~ 
opera ve operet parçaları, 23.20 de si" 
hnbet·lcr ve erte.-;i günün programı. 

BU AKŞAM AVRUPA fST ASYO~· 
LARINDAN DtNLENEBtLECEJ' 

SEÇME PROGRAM 
SENFONiLER: 

• c.rı• 
9.45 Berlin kısa dalgası: Neşclı .,., 

fonik musiki. 

HAFlF KONSERLER: . 
4.4S Paris Kolonyal: Plak ko:=; 

7. 1 O Berlin lu.- da1ga11: Pazar ko ,J• 
(8.15: Devamı) 9.15 Bedin kısa d 

gası: K;oro konsql. 9.4S: A91ceri J>ıl"' 
do. 10.30 Paris Kolonyal: Plak koıa~ 
ri. 12 Bertin kısa dalgası: Bando 111~ ..... 
ka. 1 3 Berlin kısa dalg .. : Hafif J1I 

' ""' ld ( 14.25: Devamı) 14.165 Paris 

Galatasarayın güzel bir hücumunda 
Haşim Bülende topu geçirtmek istedi .. · 
Fakat buna muvaffak olamadı. Muhaf ı-

lonyal: Konser nakli. 15: Keza. 16 r::; 
te kıaa dalgaıı: Hafif mueiki ve r.fa 
halle tarkdan. 16.45 Peşte: Çigan o~~ 
tra11. 1 7 .1 5 Beri in kasa dalgua: Bu Be' 
artistlerin küçük eserlerinden: 17. Is .. ~ 
lin kısa dalgası: Büyük artistlerin k,iiÇ • 

e.erlerinden: 17.35 O.trava: prkılı ~~· 
naval musikisi. 17.45 Bertin kısa 

1
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gua: Halk ltonaeri, 18.50 Deyarnı. lı 

Muhafız tekrar hücuma geçti, fakat M•ııA k •• ı Pctte ulteri konser. 18 Val'JOn: ~" 
zın mUclafaası da hücum hallı da güzel Adnan bu hücumu keserek topu Gala- Bu gol bir ihtardtr ve manası şudur ı 1 ume maç arı dansları. 18.05 Bükrq Askeri b•P ~ 
bir oyun çıkarlyor. Asker çocuklar, fır- tasaray orta muavinine geçirdi. Sert ve ki, Muhafızın gözünü açması lazımdır. 18.35 Prag: Karqdt musiki. 18.JS fJt"ı 
tına ve soğuk demiyerek cehennem gibi s k 1 k 19 v· cıaı 

atılgan oynıyan muhafız, muarız. taraf MuhaftZlar ağır basmak için müdafaa- no: .ar ı ı onser. ıyana, jO 

akıp duruyorlar. forvcrllerine goz açtırmıyor. Bu sırada lariyle, hücum hatlariyle taarru7.a geçi- Takımların pUVQn vazı'yetı' EKlenceli musiki ve dans havalara. 19'zo 
Top Muhafız.m müdafaasında, ora- ı 1 B r k d l A k • b do 

Haşim yakaladığı topu, müsait vaziyet.- yorlar. Çocuklar ateş gibi oynıyorlar.. K 
1
.. er ın ısa a gası: s en an ·

0 
zS 

(lan hücum hattına geçiyor, Riza Keına- te bulunan Bülende verdi. Bülendin şu- lk"ı taraf ·ç· de ~u dak"kalard t u up M. Ga. Bera. Mğ. At. Yi. Pn. Berlin kısa dalgası: Pazar konseri.~..:.: ... 
le bir pas uzatıyor. Kemal yerinde dur- ı ın ~ 1 a oyun ~--

tu ilk Galatasaray golü oldu. · ı- Varfova: Dünyaca tanınmış ork .A 
d ğ . . tla et"eele . o şansı aynı.. c·· .. & .frp-

ma ı ı ıçın avu n l nıy r. Şimdi tribünlerde büyük bir ha- unef ~ 3 00 00 12 4 9 rın plakları, 20. 30 Viyana, Graz: ~ _,.. 
1:op yine Muhafız çocuklannda, yine rekcL var. Ankaradaü Galatasaraylılar Bunun akahinde bir Galatasaray hü- ı Betiktat 3 3 00 00 8 2 9 bando, 21 Brüno: Karnaval orke9t\r.• 

. akıyorlar, fakat bu akLŞları çok tehlike- şarkılar, marşlar söylemeğe başladılar. ~umu tekrar Haşimin ayağiyle gol ol- Muhafızgl.i;cü 4 9 2 5 8 6 2 1.20 Bükreş: Neşeli plaklar. 21.jO eı 
il... Tribilnlerde bağıranlar, çağıranlar, Devre 1 _ 2 Muhafız lehine bitli. u. Oçok 3 1 2 3 7 5 yana: Karnaval popurisi 2 t.2S p~:ı) 
şut çek diyenler arasında sağ iç oyuncu- Oyunun bundan sonraki klSımlara, Galatasaray 2 t ı 4 4 4 Karnaval popurisi (Viyanadaa "# 
su lbrahim, sıkı bir vuruşla topu Gala- IKINCf DEVRE iki tarafın kaçırdıkları gol fırsat1ariyl..'! Fenerbabçe 2 1 1 2 5 3 22 Berlin kısa dalgası: Neşeli h~ fJ' 
tasa.ray ağlanna takıyor. geçti. Neticede Galatasaray 2 - 3 galip Harbiye 1 1 00 2 2 2 ve karnaval musikiai. 22.10 Pr•tf~· _..

1 
Muhafwıı ilk golü... Devreyi galip bitiren Muhafı:ı, ikin- geldi. Alıanc~ _2 2 00 4 2 lenceli orkestra musikisi, 22.45 ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~;.~~~~~.~~ı~ı;w~ı~ı~~.;~~~~B~~~u=e~l~tt~i:a;t~:e;U~~=.~l~A~b~o:~=~=-~,l~~~y:e;t-t~~d~~u~m· ~u r~.D~ilmi~~uhtt~yi~~ R~~ ruk~~~ 23.20 ~~: 

P • ı · K d vara girmedim ve ilk fuaatta l.ura-
1 
kala"tlv. Halbuki ben deli ohna- tun. orkestrasL 

arı S 1 a in dan kaçmajı tuarhy<Wdum. Geeele- mlflım. Ben, Zerçiyanonun formu- Anen IUltu.. OPERALAR. OPERETLER: zz.10 
ri odamda uyumıyor, hep tetik üa-- lü ti Borjiyalar zamanına kadar Montlori ve Piytt Panten birbir- 20.20 Brüno: Radyo opereti. 
tünde bulunuyordum. Ne oldu, na- dayanan müthiJ bir zehirle zehir- lerine bakı,tılar. Bükreş: Operet musikisi. 

_____ , sal oldu bilmiyorum, yemeklerime &enmiftim. Nud oldu da ölmedim? Bakqlarında ne manalu yoktu RE:SlT AU.ER: . t~ 

5 bir fCY mi kattılar, bir gece uyuya Bunu ben de bilmiyorum. Belö ze- iri.. 11.45 Bedin kı.. dalgasa: A'~1,. - 6 - kalnııtma. ftte Zerçiyano Lu uyku birin idozunu iyi heaaplamadıla:-. Kumand!lnan kalbinde bir kene ağrz armoniği, IS.30 Berlin ~~ :;'rle' 
Sonra, Pariali b.dm, Luigiye kar- P. 27, ilkönce pek parlak pclüğü vaziyetimde bana meşhur ve mahut Zerçiya::o, ben kaçtıktan ıonra derin bir intirah v.dı. sı: Brahma Chopin ve Lövc nın cı-1· 

fi olan alikumm sebeplerini bana bu zaferinden timdi çok müteeuir zehirli iğnelerinden birini babrmq •• beni vamamq •• Bunu bilibare öğ- Hidiseler, ona daha ilk zamanda rinden balladlar. 16.15 Bertin ~ re• 
anlatb. O sebepleri anlaJIDca bu b- olmuttu. Bu iğneler uli affetmezler. MUhak- rendim. MUhaldu.k ki Lu yerde lav- Lu kadın hakkmda yanılmachiuu İl- gası: Chopin.in eserlerinden piY~i 
dma kartı olan aempatim büebütün Anen, sözlerine fÖyle denm et- kak öldürürler. nhp köpel: gibi öldüğüme hükmet- pat ediyordu. litali. 17.0S Varton: Piyano ) t1· 
arttı. Ona hem acıdmı hem de onun ti : Sabahleyin uyandağun zaman ka- mi4tir. P. P. 27 de çok memnundu. (Schubert, Listz, Chopin, v~er. soJo 
hakkında büyük bir hürmet hiai - ffte bundan sonra ben Zerçi- funda bir botluk hissettim. Yalnız Ha.atanede, tuunımu elde etme- -BITMEDI- 25: ftalyan eserleri, 18.10 8rüf1°·19.,0 
duydum, ah.. Onun ne müthq bir yanolann yananda ve ideta bir mev- içimden gelen bir ses duydum. Bu den aylarca kaldun. saltsafn ( Roomantilıc parçalar). 
İfkence içinde olduğunu, kaldığım kuf hayatı yapdnn. Parisli kadım ses bana ne oluna olsun buradan Nihayet yavq yavq kendime ge- Pqte: Keman - piyano ko~· 
bilseniz.. Bunu size anlatacağun. öldürmeie .memur edilen bir ha- b.ç, kurtul, diyordu. Bir deli gibi lebildim. Diqünmeğe, muhakeme 

1 ~ PQI. i §T E ı DANS MUSiKiSi: 19.ısı 
Arsen anlabnağa ba§ladı : • dud~, Z~~anonun ~til adamtm hrladam. Bir deli gibi değa.. Deli ebn~e batla~ Fakat kimseye bir 

1 ~~ =czÇ~ _ 18.JS: Bretislava (Plakla! v~ 
O anlattıkça ~andan Mon~I~~ ~e!11ızleJ?lıttrm. Zerçıyanolar vbu oLnu~. • • • tcY ~yl~un. . • Bukreş, 20: Bükrq. 22.ss. 2,JS· 

ve P. P. 27 denn hayretlere duşu- •tın benım tuafımdan yapıldıgmı Kendimı, hüvıyet ve şahsıyetimı Kam oldugum hakkında IOl'Ulan Çorakkapıda yapılan sılah ar:ıştırma- Craz. 23: Varşova. 23.35 Pratı· 
yorlardı. Evveli, uzun zamandan anlamakta gecikmediler. Fakat yü- tamamen kaybetmiftim. Nereye git- suallere aahte bir isimle cevap ver- sında Ahmcl oğlu Mustafada bir taban- Viyana. 
beri esrar perdeıine bürünmüt olan ziline lrarfı ve açıkça da söylemiyor- tiğimi, ne yaptığunı bilmiyordum... dim. Hakikati söylese idim Zerçiya- ca görülerek ınUsadere edilmiştir. Al
bu meselenin hallini anlamıt olu- lardı. Maksattan bir y3lunu b'9lup Yolda rast gele gidiyor, kotuyor- no sağ olduğumu, yaıadığunı og- sancakta fbrahim oğlu Dervişte bir sus
yorludı. Sonra da bedbaht annenin kolayca ve gürültüsüz palırllıız be· dum. Beni jandarmalar yakalamlf- renecek ve bu sefer muhakkak ıu- talı çakı bulunınu~tllr. 
ne feci prllar altında ve ne müthit ni yoketmckti. lar, kim olduğumu IOl'IDUflar, Vesi- rette mahvohnu, olacaktım. Hasta- *Karantinada Inönü caddesinde Bn. 
bir ıantaj ile suımağa mecbur edil- Ukönce beni muhtelif vesile ve ka aramışlar •. Yüzlerine gülerek ap- neden kaçtam. Yanımda bcı yüz Raşcl isminde bir musevi kızına sar
diğini dütünüyorlar ve •• Titriyorlar- sebeplerle laboratuvara çağmlılu.. tal aptal bakmııun. Ozerimi ara- franktan ba§ka p:ır:ım yoktu. Ce- kıntılık eden Yusuf oğlu Stireyya hak-
dı. Laboratuvarda bir delik var ki ora- mqlar, hüviyetimi gösterecek hiçbir nevreye geldim ve hemen ıize yaz- kında takibata başlanmıştır. 

Hele Parisli kadının bütün servc- dan bir çok kimseler seniz ıaduız vesika bulamamı§lar. <lmı. Siz de gördünüz ki bili kendi- * Dolaphkuyuda Ismail isminde bir 
tini feda IUl'diyle ele geçirdiği plan- öbür düiıyayı boybmıtlardır. Beni Beni doğruca Friburg hastanesi- me gelememİ§ vaziyetteyim. Çok delikanlı, eşi bayan Mevludenin başı
lan Franuya iade maksadiyle geti- de ayni yola yolcu etmek istiyorlar- ne göfürmütler. Doktorlu vaziye- zaif ve bitkinim. öleceğimi biliy~ na vurmak suretiyle yaralamıştır. Suç-
rirken onu cuuı diYe vabbyan P. eh timden hiç bir ıey anlzımamıı!ar. Ni- .nam. Fakat artıf: mi!:sterih ölebili- lu aranmaktadır. 

--=---- . 
Eskiden ve şinıdt ~ııt 

"kah ıJ1 · _h Bedbin bir adam, Aınerı ıfl'IF" 
ııı•" l romancı Teodor Drayzere za a1'1' ana Y 

ahlakın çok bozukluğun~~ Yetti: 
bahsediyordu. Roıua.ncı ıtıraz .,p;tı 

baları111 .,, 
- Yok canım! Biz, ha ~ 

ve büyük babalarımızdan d~ tJij fi"! 
değiliz. Arada şu fark var ki:.~ 
perdeleri indirmeye IUz\1111 ı.o 
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lnşaallah yarın tarihi bir gün . olur 
Amerikalılar meşhur 
binalarını çok küçük 

" Gökdelen,, 
görüyorlar 

k • • • Tarihten evvelki devirlerde bir aile arasında yaşar. Di,iarı çıkamazlar. Çiln-G e ç vakıt gelmemden ma sat göreceğımız ışte geç reisinin en bilyük kaygısı, karısını ve kU soğuk sıfırdan aşağı 40 derecedir. 

k ld k b• • •• td •• ki çocuklarını, soğuktan, vah.şt hayvanlar- Afrikada, iptidai evlerin her tilrIUalmama k içindir. Biz ö Ürmezse iZi o urece er dan koruyacak bir yere yerl~irmekti. süne tesadüf olunur, su üzerindekiler-

Çulpuris. henüz yabm§tı. Geç gelmemin aebebi itimizde geç• nun için hazırltğmuz daha tamam Bidayette mağaralarda taş koğuklann- den tutunuz, ağaç dallarından yapılan 
, kalmamak içindir. değil. Bugün Vasili hedef tutacağı- da barındılar. Bazı memleketlerde, bil- kulüıbelerc, çadırlara kadar .. 

~= ::= =~ Çulpuris, İ§İ derhal kavraml§h. mwı ilkönce Kumbarosu temizlesek hassa şimali Afrikada büyük kayalarda Şarkta da, Somatrada, Çinde ve Ja-
L • • - Esasen, dedi, bu -l.--- tavn- daha iyi olmaz mı 7 kazılmış birçok koğuklara tesadüf olu- ponyada köy evlerinin ekserisi bambu 
-=n zaman derin bir hayrete düt- ~ 1 nur. Bunlar iptidai insanların mesken-
tü. nw:lan ve verdiğiniz karardan bazı. _ Belki iyi olur •• Fakat asıl he- dallarından yapılır. 

leriydi. Suasonda, Turende, Italyada,Yu-
l"L L · _._ az evvel ondan a-1 hna.m gitmiyecek feylerin olduğuna defimize bir in evvel varacak olur- CAMDAN BiNALAR 
..,.... pça T•u- "'T- ı nanistanda ve Tunusta yerler altında gö-

ln••b hükmetmİ&tİm --'- • • daha kestirme yoldan hallet BUyük şehirler deyince, ilk evvel gö-
--, • :r • ann; l§I - rülen mahzenler, kışın soğuktan mu-

Acaba bu kısa aynhk zamanı için- Angeliki, sözü uzatmaktan ise mit oluruz. zümUzUn önUne Paris, Berlin, Londra 
de km d~~·.ıan dogw ruya esasa giriımeği · • • • b' tikt haf aza için yapılmışttr. gelir. - • 

ne gibi mühim sebepler çı lfb ~· uu V aaılin lfl ıt en aonra Kum- Insanlar- suyun ehemmiyetini takdire 
IQ An,eliki, haber göndemıeğe bi- daha faydalı gördü. alı barosun İfİ kendiliğinden biter· Fa- ı başlayınC:. meskenlerini göl kıyılarında 
le liizum görmeden bizzat' kendisi - Ben, dedi. Vasili yarın sab ka• t K~osu tem~~~ ~a;nchir ken:U.ıarında kurmayı daha ınu-
ıebnifti. evinde ziyarete gideceğim. yme Vuıl r-1ır •• Bu l§m ikimaz ara- vafık buldula. Ağaçları kestiler, büyUk 

Berlin geniş bahçeleriyle, yemyeşil, 

Londra, fabrikaların bacalarından çıkan 
dumanlarla daima sis içindedir. Fakat 
asri koca binalar, geniş balkonlar hep 

Zlrladığı proje, eğer tatbik sahasına çı
karsa dünya mimarisini altilst edecek
tir. Mimar diyor ki: 

- cVaktiyle kilisalar bembeyazdı.Or
taçağda her yerde, her nevi bina yapmak 
adet hükmündeydi. Bütün Avrupa dev
letled kilisa, -lto, saray yapıyordu. Şe
hirler, yollar inşa olunuyordu. 

Yatağından 11çnyarak kalktı ve - Şu halde kararınızı da yann sınds karat :~mumı m_ünasip gör-1 kazıklar yaptılar. Bunları göllere, nc-
ee . .. b·ı ba .. ed A aabah tatbik edeceksiniz. __ L_L 
• Yınmege ı e cet gomı en n- d~. Ben y~ ~ zırar~t m~- 1 hirlere kaktılnr ve üzerlerine evlerin! istediniz mi, ya asma bahçeye, yahut ta 
Relakinin yanına kotlu. - Evet.. sadıyle Vasılın evıne gıdenm. Saz yaptılar. Hin.distanda, uzak şarkta hatta Asri şehirlerin en büyUğü, ve kon- en üst kata çıkarsuıız.ı. 

Bugiln kilisalar simsiyahtır. Fakat 
yepyeni bir medeniyet başlıyor. Devir 
değişti. Bence, Amerika (Sema delen) 
leri pek kUçüktür. Bunları, daha yUbek 
ve tamamiyle camdan yapmak JAzınıdır. 
Tabil etrafları asma bahçelerle çevrile
cektir. Dairelere sun'i hava verilmeli, 
her taraftan güneş ginnelidir. Sayfiyeye 
gitmeye ne lüzum var? Sayfiye binanın 
etrafında olduktan sonra ... Hava almak 

blrblrinin aynidir. 

Çulpuriı, eski Bardasçılardandı. - Pek acele değil mi ? de adamlarınız vas:ta.siyJe Vasilin; Tuna üzerinde bu gibi evler el'an vardır. forlusu hiç şüphesiz (Nevybrk) tur. Bu Camdan evler Pariste de yapılmıya 
Ordunun iyi kumandanlanndan- - Pe' gei o!mo.sından korkuyo- evini sardmrsıntz. Vuili öldürmeğe 1 Mısırlılar, chramlart yapmıya başla- şehrin ekseri binaları çelikten, bet.ondan bqlanmıştır. Amerikalılar, şimdi de bu 

dı. rum.. muvaffak olursam mesel~ ~.ok:: ~. u- j' dıkları zaman bugün bile Nil kenarında ve camdandır. binaların, ses aksebniyeceği için, çok 
Bardasm katli esnesında Kilikya- iki komplocu göz göze geldiler.. vaffak olamaz da o bent oldururse görülmekte olan küçUk evlerde oturur- Meşhur mimar Lö Kurbuziyenin ha- rağbet görece~ söyliyorlar. 
~w~~or~ An~~~~: oumM~~~V~b~e-ıa~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dönütte Barduın intikamını ala- - Kumbarosun ihanetinden kor- tini meydana çıkanr ve intikamımı pencereli ve kınnızı kerpiçten yapıl- vurbag.,aların Yenı· maıı·ye " ted• • • • kuyorum. Bu herif hepimizi sata- A i Clinıı açıktan &Çiğ& ıöy ığı ıçm b'I' Al.--- berabe ind tirdiğ' alırım. mış kulübelerde bannırlar. 
lZledilmit ve bu azil keyfiyeti onu 

1 
.... ~· • r . e ge 

1 Çulpuıü, Angelikinin bu cesare- Bu kulübelerin içerisi karanlıktır.. ı'slı'l...csına ŞU besı· 
Liİlbütün dÜflDan yapmtfb. ~ banaed' ~ç te :;:;:"Y':J f&!an tini takdir etti. Buısının damı yoktur; dört duvardan U 

Azledildikten konağına gorunm L aam 
0 

am ımı- _ Her hususta yardım ~- ibarettir .• Kı.şlık meyvalannı, sebzelerini h • Defterdarlık, Izmirde yeniden üç ma-
lr:L....!.· ~ çe- di zaral' Vermiyecek nziyettedir.. :--e• ug., rıyan şe ır L. 
-...ıt ve ~~ bU' auikast . ya- Kendi adamının §Üphemi çektiğini me emin ol.. duvarlara asar, kuruturlar. Kapının kar- liye tubesi binası yaptumağa &arar ver-
Plrlu- -.a.:·-ı•le burada kendı ta- b' daha b 1 Dedı',, Şimdı'lik --L-L_ •-..1 ... bi- şısına tesadUf eden duvarda bir fırın Transvalin baş şehri olan Johanesburg nı.lşli.r. Yeni maliye şubesi bin8ları yan-..,ı., __ 1 .... ""; 

1 
•• ' • • görecek olan ve onu D' u a- aauann aau- 1ar 

·-~ yuze yakın bll' maı- mayacak olan Kumbarosun yapaca- raz istirahat ediniz. Ben de yarın vkmardıkr.I F'lnlrını tezek ykla~raknl ~~t~rt • halkı, geçenlerde görülmemiş, işitilme- gın yerlerinde ayrılacak arSa1a.r üze. 
[_etin ~~azaaa .. al~-~tkacba~ iı ilk it kom9loyu Vasile haber ver- için tertibat emrini vereyim. lnpal- e e en ve yeme en pı.şınr er. miş bir mücadeleye girişmiştir. rinde yaplırllacakbr. imar sahası için-
i_~ta mtızanı::?, sozde Ççauq;en ar mele olacaktır. lalı yann hem bizim hem de Bizans Kokudan içeri girmenin imkanı yoktu. Şehir halkı gece yarısl acaip bir gU- de yapılacak yenl maliye bloalan. iz. 

... !'at Yaf&Dlaga bqlamıttı. - Anhyorwn. Ondan evvel ha- için tarihi bir gÜn olur. , ~AP ~ER rilltü ile uyanmıştır. önceleri bir nağ- mirin muhtelif İ1 semtlerine yakın ola· 
(Çulpuria)in orduda hil8 birçok reket etmc!t istiyorsunuz. Fakat bu- - BITMEDt - Akdemz kıyılarındaki evlenn çoğu meyi andlran sesler, gitgide, sanki bin caktır. Bu hususta tetkikler yaptınİıyor, 

•·-'···lan v--L. taştan ve beyaz boyalıdır. Halbuki Is- lerce çocuk haykırıyormuş gibi bir gü-
-out- araı D J v i\ ç * Mardin mahkemesi lzası.n®n B. 

Komplocular onu aralarma al- K J Z J L J z •.). knndinavya, Tirol ve Alınanyanın bazı rUltil ve patırtı halini almıştır. Uyku- E§ref Sami, Çeşme hAldmliğine tayin 
"'akla ile kar bea yerlerinde ahşap bina tercih olunmak- dan uyanıp yapacağını şaşıran şehrin ı_ •· hem onwı Yası Şl - - BAŞTARAFl 5 1NCl SAHlFEDE - lan temin için yapılan masraflar hattı tadır. Isveçte, Norveçte usta mimarların ahalisi, sokaklara fırlamış ve çok geç- edilmiştir. 
11a11ıği sönmez kinden, hem de dal- H b d 1 * Nufus ınüdilrlüğU başkAtibi bay 
IQa eli altında bulundurduğu kuv- anlaşılır. . . . . azamiyi bulmuştur. iç ir şey en haberi yaptıkları bu köşklerin manzarası cid- meden muammayı halletmiştir. Necdet Kemalpaşa kazası. tahrirat kA-
·'etle ordudaki .. f dan 'st'fade Hele Rus çarlarının bın bır ıhtıpm olmıyan çann evlenme hazırlıkları da ya-1 den hoştur. Dışları sanatkhane oyrnalıu- ltleğer yilz binlerce kurbağa şehre 
~ lat • te::& uzun 

1 1 
arzeden sahneleri, ihtilal için çalışan teş· prlmaktadır. Kraliçe olacak it.adın (Mar·ı ve içleri nakışlarla silslUdilr. hücum etmiş ve sokaklardan evlere gir- tipliğine tayin edilmif, yerine nufus ıne-

F"L .enııt · d kilatın zulüm ve istipdada karşı hareket- len Dietrich) her şeyden haberdar oldu- Rusların ıkulilplerl, izbeleri pek fa- meğe başlamıştır. Şehirde ne kadıir po- muru bay Ahmet getirilmlştlr. 
~kilca komplonun batı nas ı · .. ··1 w d "' b' "k ı· t w d b l k fel'k tt ı end:u. kirdi B '- lübel .J_ fırın L- ı da L.. b f-1.!l'- ı "nl 1Q A-- .. • • da Ç lpuristi erı goru mege eger ır mu emme ıye - gun an a:pna ge ece a e en;_..I o:r- r. u ~u erue ve 80ua is, jan rma varsa u t:U1.Aet 0 eıne-
~elild ue ruh. u • tc. yapd~ıştıı-. duymütadır. şerefll blr mevki işgal eder. BUtiln aile le kofnıUflur. itfaiye büyUk bir yan- ~ 'B 

-.,itte Angelild, cJiier ~- Mulen Oiet<foh bu filmi tem•il etti~- Bi< güo do,.,.,.a ....... -içe ı,;, •da- liallu, ol minderler &erinde Y8DJ'aDa guıda gösterdlği faaliyeU glSstemllf, fa- ~llB O R S ~ 
Te bilhusa Kumbarostan füphe ten sonra ihtisasatı sorulduğunda (cid- ma tesadüf eder, az zamanda a.1tadq yatarlar. lkat hiç bir şey para etmemiş, kurbağa- _ A ... - ,._ - - • _ 
~ bu ıarada Ye bu ak§&ID zehirli den mükemmel bir eser) demiştir. olur. Bu azkadaılık yavaı ya vat aıka Fakat, çok .konforlu ve kuş kafes! gibi lar çoğaldıkça çoğalmış.. UZUM 
~yı koynuna alarak Çulpurise Filmin mcvzuuna gelince: Rusya müt- müncer olur. Kraliçe aşıkının ihtilal tct- güzel evleri de vardır. Kara onnanın Derme çalma tedbirlerle bunun önU- 171 M. j. Taranto 

lllı•batla bq vunnuftu. hiş bir sefalet ir;ind.! yuvarlanmaktadır. kilatına mensup otduiundan haberdar Tirolun köşkleri gı'bl.. ne geçllemiyeceği anlaşılınca, sistemli 199 K. Taner 
iıl..~om~lonun (Ruh) undan fikir Halk bu halden müteessirdir. Yer yer gö- değildir. Amerikada, çiftliklerdeki binalar hep bir şekilde hareket edilmeğe karar ve- 168 inhisar idaresi 
~il ve ertesi sabah, daha Va- rülen ihtilal hareketleri hükümet kuvvet- Nihayet korkulan dakika gelmilf, ihti- tahtadan yapılır. ön taraflarında geniş rilmlştir. 94 U. Kurumu 
~- "Vaziyetten haberdar olmadan leri tarafından derhal bastırılmaktadır. lal olanca kuvvetiyle harekete geçmiı· taraçalar vardır. Bu evlerde, clektrilıı:, EvvelA, evlere hücum etmiş olan kur- 35 Albayrak 
""" airİpnek iatiyordu. Buna rağmen çar. sarayında eğlenceden tir. Ç.ar kaçmlf, fakat çariçe ihtilalciler havagazı, radyo hulasa her tUrlü kon- baialan imha etlikten aon.ra, kapı ve 35 Ş. Riza halef 
L Anaeliki, yatak kıyafeti ile ge- başlt.a hir düıüncesi olmadığı görülüyor. eline düımüıtür. Mabad sahneleri bü· for mevcuttur. pençereler sım sıkı kapatılmlf, ondan 67Vltel 
~ ~ : Her akşam verilen muazzam balolar... yük bir alaka ile takip edileceğine emin Eskimolar, soğuktan. kardan ve ril.z- sonra, halk, sokaklara dökillmüş kimJ.- 10 Paterson 
, - Geç vakit gelmemin aeLebi si- Peri masallarını andıran ziyafetler binbir 1 olduğumuz bu güzel filim Tayyare sine- gardan kendilerini muhafaza için çok nln elinde silpUrge, bazısında kUrek, 22 Şullak o. 

at '-elki hayrete düfürmiiftür. Dedi. ihtişam arzeden resmi kabuller ve bun-
1 maaında gösterilmektedir. müşkUIAt çekerler. Yazın, Mayıstan Ey- baston, hasıh ele geçirilen bir silAhla 801 YekGıı 

itile kadar Ren veya fok derilerinden mücadeleye girişilmiştir 230949 .. .................. r.A·K .. s .. f ................... yaiı~~~~::r~:l~~ ::~~:ı:banrurlar. ac~~== ı:;;:;::a, ~~~at~~ 231750 INcm 

Göl kenarlarında bir yer intihap eder- rnif, bu defa ordu da işe kan.pnıştır. Bir 64 Esnaf baokast 

B A S M A N E ler. Buzları kırar, sularını alırlar. tarafta kurbağalar, diğer tarafta, yol si- 128285 
Eskimolar, evlerini iki saatte kurarlar. Undirleriyle, motörlU sUpUrgelerle, 128Mt · 
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11.25 
12.50 
10.25 
13. 
12. 
1225 
12. 
13. 
13.50 

7.25 

13. 
15. 
13.12 
14..25 
ıs. 

13.25 
12.75 
13. 
l.3.50 

8.371 

.-.ıııwzzm;ıı;•~-------. ........ ...-.._...-.,..,=zı_.._-..İİııııİİİİİİ-.-.-dcziiiiiiiöiliiiil Büyük buz parçalarını üst üste koyarlar, hattı gaz ve palmiye rnakinalariyle cl- 26/2/938 Çekirdebiz Uzilm orta ftat. 
; T E L E F Q N damında, hava girmesi için bir boşluk hazlanmış olan ord1:1 ve halle uzun ve lerl 1 

TELEFON 

3. 4. 5. 6. 
~ LÜKS - UCUZ - SERİ 
~ gece Ye giindüz emrinize hazudar .. 

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

: bırakırlar. Pencereleri buzla ve yağlı çetin bir aokalc muharebesinden soma, No. " 3 3 5 3 derilerle kaplıdır. nihayet kurbağa lstlllsının önüne geçil- No. 
Tabii, bu buzdan kulübelerin içeri- miş. No. 

• • • e sinde müthiş bir soğuk hüküm sürer. lstilAya mAn1 olunmUf amma, sokak- No. 
Ziya o kadar azdır ki, içerdekiler birer tarın temizliği günlerce ıUrmUft(lr. Kur No. 

GECE - EMfUNlZE - canlı hayale benzer. Ya koku? 1 bajalaruı, bataklıklan bırakarak tehre 

7 
8 
9 

10 
11 

ZAlllRE GüNDüZ 1 
............................................................... Bütün bir aile halkı yarı çıplak bir niçin hücum ettikleri hAll anl•ı• •ma-

f halde ayı ve ren derileri, kuru balıklar llllftlr. 
120 çuval BuldaY 
603 kental palmnut 
141 balya pamuk 

275 
34 

12.00 
12.M 
13,00 
14.25 
16.50 

5.7& 
525. 
34.21 

divacıma muvafakat etti. Mutantan beni tahkire ceearet ettin 1 Bunun bütün hayatlmı zehirledi. 

bir düğün yaptık. Şenlikler günlerce t nedametini ömrün oldukça çekecek- * Bir okuyucumuz 
ıürdü. Sonra kaympcderimi muaz-' ıinl.. Seni bu kadar sevdiğin kocan Gamıızph hikayesini böyle biti-
zezen payitahtına gönderdim. yüzünden tedip edeyim de görl rince Bedreddinph kendisine teşek- yazıyor 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman Bu suretle dünyada en büyük e- Ve bu tehdidini derhal icra ederek kür etmekle beraber bütün dünyaca Kara taşta oturan okuyuculanmızdaa 
melime, yani Biricik Sultanıma nail karıman üzerine bir afsun okuyarak kedersiz ı>ilinen bu padişahm da bir biri yazıyor: 
olrnu~tum. Buna sebep bu alim ol- üfledikten ıonra ortadan kayboldu. felekzede olduğunu anlayarak derin Karata§ta bir dükkiıum vardır. Bele
duğu için bana ettiği eyilildere mu- Kanm onun bu tehdidinden ve bir dütünceye vardı. Y avaı yavaı diyenin emri üzerine herkes gibi ben 

1 Ç rı· n d e il' rm1e:mrrmm•"• kabil kendisine fevkalade muhabbet okuduğu' afsundan ilk hamlede pek vezirine kalben hak venneğe batla- de dükkinımm ön tarafına rastiıyan kal-
ve hüınü zan peyda ettim. Adeta bir ziyade korktu ise de kendisinde hiç!mıftı. dırmu betonlaştırdun. Çok eyi oldu. 

Yazan: METiN ORBAY aileden imit gibi karım ile teklifsiz bir tebeddül hiuetmediği için bu Bedreddinph ile iki veziri Ejder- Fakat dilkkAnımın önünden tramva1 
görüımesine müsaade ettim. tehdidatm ıırf korkutmak maksadı- han ~diphının aaraymda daha bir geçiyor,' tramvayın geçtiği kaldırımlar 

6 işte bu müsaade sebebi felaketim na mebni olduğunu zannederek kaç gun kaldıktan sonra arttk Şama ise 
1 

k lduğ için yalmur suları oo. Gan Ş h biricik Sultan oldu. Çünkü alim, kanmıa birkaç müsterih oldu. ldönmek üzerine veda ederek hare- 1 ara~~~ bozuk mahallerde llU· ~ ısız a ve defa görüşünce ona tiddetli bir alaka Lakin heyhatl Ben biraz sonra o- ket ettiler. l~:;~ g~lcükler haline girmiş bulunu· 
•itti al ~a Ü2:.erinize yürüse yine hep- Harzem padişahı arasına şiddetli bir peyda etti ve nihayet sahre mecali duma girip yanına yaklaımağa bat- yor. Buradan bir otobil.9 veya bir otomo-
1 t Uat etm ~ k ed' . H d .. f t d" t" B 0 rb0 

• 1 tut tu kalmayarak yalmz bulundukları bir 1 Av d l daha d eti\' ege mu t ınm. a - muna ere uş u. ı ırıy e uş - ayınca demin gözünüzle gördüğü- gırceza a bil geçliği zaman, bu su ar oğrusu 
~irı; ... aSr~ gelsinler. Siz merak etme- lar, pek kanlı bir muharebe ettiler. gün aşkını ona itiraf eyledi ve edep- .. 'b' ld kA ka 

1 L "<., 12:. 1 h % b l ten hariç teklifte bulundu.. Karım nuz gı ı sararıp 80 u ve yanına var- çirkAplar, dilk nunın came n anna 
ll1'f<Q Ya ntz ududunuzun mu- Alimin tavsiyesi muci ince on ar dığımda büsbütün bayıldt, mermer Bir yaralama davası sıçrıyor .. Sıçradığı vakıtta da ne oluyor? 
hud' .. al sını bana havale ediniz. Ne böyle cenkle .. irken biz seyirci kaldık. o kadar münfail oldu ki kalbinin bü- ı 
..._ .... ar, ne m l . _. ~ t" l 'dd . l b kl'fl . gibi hiuiz bir halde kaldı ve ancak Yangın sahası içinde yakın tanıdıkla- diyecekslniz değil mi? ··ıı ~Ör .. 

1 
anevra ar çevırecegı- Fakat neticede Kandhar padişahı un ga eyanı şı etıy e u te ı en be k 

1 O 8•~n er. mağlup olunca biz de Harzem ordu- reddetti ve esasen ona hürmet besle- n yanından uzaklaşınca tekrar rından bayan Servetle Anası Saldneyl Camlar ir eniyor, bazı açık mallarım 
t k rıa >ek · d d dı'gVı' halde 0··&esı'nden gayet ag"'ır so"z-,1 kendine gelmeğe başladı. işte o gün-il katil kasdiyle yaralamaktan suçlu bay da ziyana uğrıyor .. Düllinımın önilnU .;, l'\'\il sat~ ~y~ e minnettar olarak suna hücum ettik ve takatten üş- da d 
l~ ~iltik'tahıyetımi kendisine verdim müş oldukları için kolaycacık galip ler söyledi. denberi bu hal böyle devam ediyor. Cemalin muhakemesine ağır ce:za e- yaptudım .. Şurasını, şu çukurları da 
"ti cel'\'\ u a başladı. iktiza eden as- geldik, Harzem Şahmı esir tuttuk. O zaman alim gördüğü muamele-' Her ne zaman sevgili zevcemin oda-! vam edilmiştir. .. yaptırayun diyorum .. 
~ .. ()rdun ve sevkeyledi. ikimiz birlik- Ben kendisine fevkalade hürmet den son derecede canı sıkıldı, mu- sına girsem aynı hal tekrar eyliyor,' DUnkU celsede suç~u mu.~aas~ı - Hayır olamaz. 

t ıla,tn_U.,n başına geçtik, düşmanı göstererek sarayıma götürdüm. En habbeti o anda derin bir kin ve ada- onunla iki kelime olsun görüşmekit yapmlf, taarruzla karşı aştığı ıçınted' mu- Cevabı veriliyor .. 
1 

] ''"<ı~u 't ·ı N K 1 h "l · .. 1 hd. l · k'" b 1 dafaai nefis yolunda bu suçu iş iğini, bi gı tı t.. e oldu} Bu alim güzel daireye yerleştirdim. ızı i e vete ta avvu ettı ve şoy e te ıt er-, ım anı u unmıyor. • . . . . . Madam ki bana ve kendi paramla yap-
~ ll ! ~ ;QdLun .okudu, ne yaptı'\ bı'l- go" ru"ştürdüm, gönlünü almak için de bulundu· Görüyorsunuz ya 1 Ben felaket- katil kastı olmadığını ıddia etmiştir. .. . . 
'"" o.r b r • • • • • • • • ı Mahk k ·ı k ü ta- tırmama musaade cdılmıyor, bunu bele-~ ~ilril en ıre müştereken ordu- elimden gelen herşeyi icra ettim. Ni- - Ya 1 Bemm sana ızhar ettığım zede hır adamım. Herkesın zannet- eıne, ararı verı me zere . . . 

l'..en Kandhar Sahı He havet beni affetti ve kerimesi ile iz- aık ve muhabbe~i kabul etmedin. tiii gibi deiilim. Alimin au hiyaneti lik edilmislir. dıyerun yaptırması lhımgelrnez mı? 
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' Telefon köşkünde 
B.Ahmct, telefon kö~künün kapısı ö- f 

nünde bekliyordu. içeride B.Mehmet 
vardı ve B.Mehmet on beş dakika ol-' 

r 
duğu halde hala telefon başından ayrıl-
mıyordu. Kulağında telefon, ağzını aç-' 
matlan boyuna dinliyordu. Köşkün kapı- ı 

smı açarak sordu: ......, .... "".,-~ ..... '"•·' 

- Sevgilim, aceleye geldi, nişan için size §U küçük pırlanta ~üzüğü alabil

diın. 
- Zarar yok.. Dilifwıe kadar· vakit var .. O zaman büyüğünü alırsınız .. 

- Affedersiniz.. Eğer konuşrnıyorsa
nız müsaade ediniz ben konuşacağım. 

B.Mehmet cevap verdi: 
- Vakıa ben konuşmıyorum ama .. 

telefonun obür basında karım konuşu- ı' 
yor. 

--=--
Borc 

' - 25 liraya ihtiyacım var. Bir 
tadır gözüme uyku girmiyor. 

- Daha ev\•d bana neden söyleme-
din? Bir çaresini bulurdum. j 

- Teşekkür ederim, kardeşim. Ben 
de senden zaten böyle bir dostluk bek
lerdim. Yirmi beş lirayı sana ay başında 
iade ederim. 

- Teşekkilre liizum yok. Çünkü pa
ram olmadığı için sana borç ver~cck de
ğilim. 

- Eh? 
- Uykusuzluğa karşı gayet mükem

mel bir fü,ç biliyorum! 

- Kocacığım .. 
bilmiyor .. 

Üzülme .. O Ingilizce 

Cocukluk , 
Küçük Selma annesiyle beraber par· -

ta bir sıraya oturmuştu. Bira son:-a a

ğaçlar arasından ~il:ıülen güneş, küsü

ğün götlerini kamaş-tırmıya ·laşbdı. An-

nesi, çocuğun yerinde rahat durmadığım 
görünce: 

- Ne o? dedL Niçin rahat dunmyor· 
sun? ~ 

- Gözüme güne~ giriyor a:ıne. 

~"'""...--ı , - Öyleyse yerini deği~tir. Sıranın ö

.ı.:J: j hür ucunda güne~ yok. 

- Apandisit ameliyatından sonra tam 

on beş kilo kaybettim .• 

- Vay canına .. Bir ap:ındisitin bu ka

clar ağır çektiğini bilmiyordum. 

Tam zamanındQ.. 
Kapıya gelen dilenciye ev sahibi ka

dın, bir pantalon uznttı: 

- Şunu al! Rahmetli kocamın panta

lonuydu. 

Dilenci, yırtık pırtık pantalona du

daklarını bükerek baktıktan sonra söy
lendi: 

- Seni on defadır ki hep ayni suçtan 
mahkum ediyorum .. Artık tam manasi
le sabıkalı oldun .. 

- Siz de öyle ... 

- ölen kocanızın h:::? Adamcağız tam 

zamanında ölmüş, biraz daha !'!ağ kalsay-ı 
mış, donla gezmiye mecbur ohıcakmış! 

- Başını neden sağa büküyorsun ·: .. 
- Sagdan beş dişimi doldurttum da onun ağırlığından .. 

G:.imlekçi Izakın işleri iyi gitmiyJ>rdu. .Arkadaşı Mişona 
dert yandı. Mişon düşüniip taşındıktan ~onra şöyle tavsiye 

et~: Aklıma fevkalade bir tedbir geldi. Mesela bizim Saln- l 
mon:ı nlti tane gömlek gönderir. Faturaya cGönderHen beş 
gömleğin bedeli» diye yazarsın. Tabii fiati gene sen altı 
gömlek gönder gibi hesaplarsın. Snlamon kar düşünce
siyle gömlekleri reddetmez. Bir kerrc tecrübe et, sonra 
başkaların:ı da böyle yaparsan karın yolunu tuttun demek
tir .... 

Aradan bir müddet geçti. Mişon Izakı tekrar gördüğü za-
man Eordu : . 

- Nasıl, tavsiyem faydalı oldu değil mi ? 
Izak hiddetliydi, söylendi : 

~ 1 - Bırak Allahaşkına! Tavsiyeni başkaları için de tatbik 
™~....._~ I etseydim, sür'atle iflfıs edecektim. 

- Hey merhaba koca öküz .. 
- Sizi tanıdığımı hatırlıyamıyorum .. Fakat görüyorum 

ki beni tanıyorsunuz .. 

Kadın ps1kolojisi 
Delikanlı o gece pansiyona oldukça sarhoş gelmişti. O 

kafayla pansiyon sahibi kadının çirkince kızının odasına 

girmey\ düşündü. O zamana kadar kızı pek çirkin bulmak
tnyken, şimdi fikri değişmişti. Sanki ne eksiği vardı? Genç~ 
değil miydi? ı 

- Neden? ... 
- Bak anlatayım : Senin dediğin gibi Salamona altı göm-

lek gönderdim ve faturaya beş gömlek yazdım. Ertesi gUnil 
Salamon faturayla beraber beş gömlek gönderdi. Beraber 
yolladığı bir mektupta şöyle yazmıştı : 

cGömlek sipariş etmiştim. Bu sebeple yolladığınız beş 
gömleği iade ediyorum. 

Çocuk tepbmeğe ba§ladı. 

- Olmaz anne, olmaz! 

- Neden? 

nıiştim. Güne~ sonradan geldi, o gitsin! 

- Bu kağıtlar ne? 
- Kırtasiyecilikle mücadele ıçın şu-

belerimize yolladığımız sirkülerdir. 

Boşanma sebebi 
Hakim sordu: 

- l<arınızdan niçin ayrılmak istiyor
sunuz? 

- Sebebini söyliyeyim efendim. üç 
sene önce karım cerkek evlat» isimli 
bir roman okudu ve bir müddet sonra 

Yavaşça kapıyı itip kızın odasına girdi. Yatağa yaklaştı. 
Genç kız sesini çıka~adan kendisini şiddetle, ısrarla 

1 
müdafaa etti. Nihayet delıkanlı utandı, aklı başına geldi ve 
çekilip kendi odasına gitti. . . 1 

1 bir erkek çocuk doğurdu. Geçen sene 

1 

«ikizler> diye bir eser okumuştu, ikiz 
do~urdu. Son günlerde elinde cBir mil-Ertesi giinü delikanlı kızın kendısıne karşı muamelesin- t 

c~ bir değişiklik fnrketti, gen~ kız on.~ .~ok. nazik ve güler ı' f 
1Uzle muamele ediyordu. Delıkanlı duşundu. ~ 

- Benim ona yaptığım kabalığa böyle nezaketle muka- f3. 
bele ederek beni utandırmak istiyor. %~ 
Yaptığından büsbütün ulandı ve kızı t enhada buluncn, ~J 

gözleri yerde: 1 l 1ı ~ 
- Affedersiniz dedi. Dün geceki hareketimi sarhoşlukla ı ~ıft.u'tiıA..ılın 

yaptım. Eğer içkiyi Iazlıı kaçırmamış olsaydım, hu kabalığı ~ " 
yapmazdım. ,j~· 

Kız hayret ve kin saçan gözlerle delikanlıya baktı. Ona t vll~t' 16..~~~ 
arkasını dönüp.yürüdü ve bir daha ne yüzüne baktı n~ 
bir kelime söyledi. 

Genç kız geceki teşebbüsünden <lo1ayı delikanlıyı affa 
hazırdı. Fakat sarhoşluk mazeretini dilemesini asla nffcde
mezdi 

- (lki hizmetçiye) kızım .• Biz sabahları saat sekiz.da kah
valtı yaparız. 

- Peki efendim.. Şayet uyanamazsam kahvaltınızı yanı
mzda yeyebilininiz .. 

letin doğuşu» isimli bir eser görmeye 
başladım. Onun için mahkemeye müra-
caat ettim! 

-=--
Evvelce ve şimdi .. 

Sevişerek evlenmişlerdi. Dövüşerek 

ayrılıyorlardı. Mahkemede hakim kadı
na sordu: 

- Kocanız ı;izi hiç mi sevmemişti? 
Kadın cevap verdi: 
- Evet sevmişti.. ilk önceleri ben; 

gördilğü zaman kalbi çarpardı. Şi.mdi be· 
nl glirdlikce eli <:arpıyor. 
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- Öyle Isı> milsaade ediniz dC' ~· ı ciib- Onun yanında, mutlaka bizimkilerden 
hemi çıkarayım. Bizim gibi eskiden as- olacak, bir delikanlı var. Uzun boylu 
kerlik etmiş adamlar bi:- türlü bu e1bi- kahraman tavırlı soğukkanlı, kuvvetli 
seye alışamıyorlar. cüretli biri olduğu ilk bakışta anlaşılı· 
Kapıcı papas cüblx-yi sırt;::cl.m .;ıkn- yor. Ben 5izin bir kolenizim, yakında 

rarak karyolanın üzeıinc atlı. Me~ir. bir muzaffer olacağınıza şüphem yoktur. 
ceketle kaldı. Sofraya saldırdı. Pnpas Zafer gününde kardeşinizin beni hatır· 
iki adam kadar yeyip dört adam kadar lamasını rica eder muvaffakıyetin.iz adı· 
içiyordu. Nihayet öyle bir znman geldi na daima dualar ettiğimi arzeyleriın.> 
ki artık Morever misafirinin :;arho ol- Mektubun imza verinde maliıın biı· 
duğunun ve ağzından kolaylıkla . n j işaret vardı. Morev;r mektubu okuduk-
:-lınabileceğine kanaat getinnişti. - •tan sonra katlayıp cebine koydu, ınanto-
du. suna büründü. Yakmış olduğu muınıı 

- Biraz evvel sayın Burgovanın sizi söndürdii. Doğru Katcrin dö MidiçinİJl 
İ:>ana gôndermiş olduğunu söylemir.tiniz. yanına koşmak bu vesikayı da ona yetiş· 

- Hayır, doğrudan doğruya siz.e gön- tirmek istedi. Fakat bir türlü yerinden 
üerdi. Fakat siz.in yardımınıza ihtiyacım kımıldıyamıyordu. Hayli tereddüt ve )11ı· 

olduğunu söyliyordum. Ben madam La- reketsizilikten sonra şatoya doğru tek
düşes dö Montpansiyeyi görmek için gel- rar koşmağa başladı. Yolda mektupta 

dim. okuduğu satırlar kendisine bazı korku• 
- Niçin? lar da ilham eylem~ti. Geleh P.ap31sın ya• 
- Ben de bilmiyorum. nındaki delikanlıyı tas\·ir eden satırlar 
- Her halde ona aşk ilan edecek de- içine bir şüphe düşmüştü. Acaba ?ıı 

ğibiniz ya... adam Şövalye dö Pardayan. Qlınasnı ... 
- Ona bir mektup götürüyorum. LA- Yine kendi kendine karar verdi: 

kin içinde ne oldu~unu ben de bilmiyo-
rum. Onu ne zaman nerede görebilece
ğimi öğrenmek isterim. 

- Mektubu ba;1a ver!.. Ona teslim et
meği taahhüt ederim. 

- Hayır hayır! Çünkü reis Burgovan 
bana bu mektuptan kimsenin haberi ol
maırasını sıkı sık

1

1 tenbih etti. Bu iti
barla mektubu başkasına kaptırmaktan
-a ölmeği tercüı edebilirim. Mektubu 
sıkı sıkı cübbemin içine diktim . 

- O halde benden ne istiyorsun? 
- Beni Düşesin yanımı götUrmekli· 

ğini i~1iyorur.ı. 
- O ... Bu güç bir iş! Düşes şimdi uy

kudadır .. 

- Onu mutlaka bana vereceksin .. 
Bunu söyliyen Morever kolunu ha

vaya kaldırdı. Ve elindeki hançeri pa-

pa!'lın kafasına indirdi. Herif iniltilerle 
yere yuvarlandı. Papasın çıkardığı ses 
belki etraftan işitilmiş idiyse de hiç bir 

hareket görülmedi. Morever mektubu 
ele geçirdi. Timotenin cesedini de hen-

değin içine yuvarladı. Odasına dönen 
Morever mektubu açıp okumağa kovul

du. 
Mektup şu idi: 
- Madam, cyüksek huzurunuza bi

zim papasın nihayet Bclovaya hareket 

eylediğini müjdelemekle şeref duyuyo
rum. Eğer bu sefer de Va1ova, kuı1ula
cak olursa mutlaka şeytanın onu koru
duğuna hükmedeceğim. Herifin sizi ge-

lip görmeğe cesaret edip etmiyeceğini 

bilmiyorum. Bu itibarla size onun hare
ketini haber vermeği va.zi!e biliyorum. 
Onu Belovada buldurup son bazı tered
dütleri varsa izale buyurmanızı dilerim. 
Ona bir ba~Ull% 11eter zannındayım. 

tına aldınız mı? 

- Kusur etmedim madam· 
- Şimdi o nerede? . 0dıı• 
- Şatonun hendeği içinde. Dizı:~rı ıçi 

d k · · lduğu JÇ • :ı çocu ça şarap ıçmış o . c:iJlı 
~ e.rdıJ'l"lı .,. 

yanmış, ben de gırtlagını açıv 
di bol bol su içiyor. .,.,, rcvct0 

z1 
. . ;.-10 

Kraliçe titredi. Gö erını 

dikli. Ve kendi kendine: dedi· 
- Bu herif bizim mektepten

0 
.. :PJiC1İçl 

. ı o • 
On dakika sonra KaterJI 0811 ı.ı 

. . u uyku cl'"e 
kralın odasına gırmış on u v· 

ktubun 
yandırmış, Burgovanın nıe 

• • 1 
tutuşturarak şöyle deıniştı: •. 'IJl iı.11 

k . in uç gı ııt 
- Size ispat bulma ıç Uç sıı 

. . .. 1 . ti'"' Faltnt " ,.:ı-
vermenızı soy emış .... a·ıece" 

bu işe kftfi geldi. Şimdi kaybe 
1 

kıt ve dakikamız yoktur. ~ı....
- Bl 



Dr. Operatör 
Faik lbrahim 

P'hnlız hastanesiyle alikam kal
~. Hutalanmı Kemeralb Bi
rinci Beyler aokağında Dİ!çi Fehmi 
~U&Jenelıanesi alt kabnda kabul 

Jorum. 
1-13 (197) 

~~. ASUYE HUKUK MAH
-~NDEN: 

Tirenin dere mahallesinden Hü
~rn oilu Ahmet yazıcı Tıre nüfua 
-.resine izafetle memuru aleyhine 
~ alaca mescit 8 sayılı hanede 

ratL ıa20 doğumlu Ahmedin ana-
~~Yte babası Hüseyin olarak nü· 
• .._ ka1dedilmit üe de müddeinin 
~ Düriye öz adile anıldığı Bayın
._ Tapu dairesinin byt sureti 532 
._ •Jıh 17-12-935 tarihli Tıre 
~ hukuk mahkemesinin veraset 
~ 'Ve tahadetle anlqıldığmdan 
QılU .. L~ • •• _ _ı ___ Düri" 
-.ueuıın anasının oz 11W1UD -

h ~un ıulnttuna doğnı olmı-t:. Ane öz admın iptalile ilinına 
11&.ı 'ftrihnit olduğundan keyfiJet 

olunur. 
625 (363) 

. . iLAN 
lzmir ili daimi ene·· meninden: 

Eksiltmeye konulan it 

Açın tutarı 
Eksiltme 

latekliler 

Eksiltmeye girebilmek için 

: ödemi • Çatal yolunun 1+ 450-
15+656 kilometrolan aruınd ki 
toprak tesviyesi ve fOSe ile sınai 
imalat yapıları. 

ı ( ı ı2t2ı) lira (56) kurut. 
ı 7 /Mart/938 pertembe günü saat 
11 de lzmir ili daimi encümeninde 
kapalı zarf ıuuliyle yapılacaktır. 

s Eksiltme tartnamesi, mukavele 
projeai, Bayındırbk itleri genel 
,artnamesi, fenni ve huıuai tart· 
name, Ketif ve projeleri lzmir • 
Ankara • lstanbul Nafıa müdür
lüklerinde görüp inceleyebilirler. 
fateklilerin (6857) muvakkat te
minat vermesi ve Nafıa vekaletin
den alınmıt müteahhitlik bel'fesi 
ile Ticaret oduı veaikası (2490) 
sayılı yasanın 31 inci maddesi ti
rifatı daireainde hazırlayacakları 
teklif mektuplariyle birlikte yu
karıda 3 ünçü maddede yazılı sa
atten bir şaat evveline kadar iz. 
mir vilayeti daimi encümeni bq
kanlıiına teslim ederek makbuz 
almalan lazımdır. Poatada olan 
gecikmeler kaW edilmez. 

573 (361) 

GAYRI MENKUL AÇIK inhisarlar un1um müdürlüğünden: 
ARTl'IRMA iLANI 1 - Şartname Ye projepi mucibince lzmirde yaptırılacak tütün 

-~- BIRINO lCRA ME- Bakım •e itleme m iDP.ab. ıı/IV/938 tarihinde ihale edileceji 
~UNDAN: ilin edilen temel kazildan iti hariç • kapab zarf u~uliyle ebilt-

bo.,. No. 83813687 meje konDWftur. 
~e it bankama 436 lita 24 ı J - Ketif bedeli 676.960 lira 83 kurut ve muvakkat teminati 
~ve aynca muraf vermeie 30828 lira 43 kuruftur. ' ' 

ölU Bekir Behlfıle ait lzmir ı ı 1 - Eksiltme 11 /iV /938 tarihine rastlayan pazarteai günü 
,t.p.'; JcGtGflinin ada 117 P. 40,.p8'· · saat 16 da Kabatatda levazım Te mübayaat ,ubesindeki alım ke>o 
~ 11.J\llDCla kayıtlı olup mezkUr misyonunda. yapılacaktır. Kapalı zarflar ayni gUQ.dıe sut ı5 e ka
~ W.b:l claec:ıecle ipotekli bu- . dar adı •eçen komisyon h.atkanlığına makbuz mukabilinde verj~ 
~ .. laaen 9Çlk arbma ....tile lec~ktir. . ·' . . • . 
"'+ns bi!L kanıir nri1en Kaqıyaka- iV - Şartname ve proJeler 33.85 lıra bedel mukabılınde 1nhı-
~,.116Je mahallesinde Bekir tarlar ' levazım ve mübayaat tubesiyle Ankara ve lzmir müdür-

....- ..iri 2-4 yeni 4 lülderinden alınabilir. 
"ria Ye~ tobk kap.mdan . V - isteklilerin mühendis veya mimar olma1an veyahut mü
~ JmıJ"8D* iJd btx bunlardan bendia veya mimari intaatın hitamına kadar daimi olarak it ha
~ klç:lk b,...n girilince mer-1 tında bulundura~iına dair aralarında teati edilmit noterlikçe 
~,... J'Ubıi çdahr. Yubuda br- tudikli bir teahlıüd kağıdı ile Nafıa veka1etinden alınmıt asgari 
~Ye solda iki oda, altta da genİge 200 000 liralık bu gibi intaat yaptıklarını gösterir bir müteahhit. 
iL eda. llU od.dan bir koridorla geçi- lik ~esikaaını eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar 
~ ~ oda Ye bu odaların nihaye- tnJıisarlar infaat fUbesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları li
bit Wr b.,.dan siriJince mermer :ıımdır~ 

'-fLk -ida bir od., mutfak mat- VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile S inci mad-
~ 1111.çeye ıeçilir- behçede çam dede yazılı eluiltmeie ittirak vesikasını ve muvakkat teminat 
-., ..._ lliaçlar ~e bir havuz ile bir paruını veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfl~n yu• 
t ...... ......U "Afthr. Taıbktan mer- karıda şazıldığı veçhile münakasa günü en geç ~- JS t)Jfade 
~ JU1mn çalabnca .iL:inci katta adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz liii:inbiliae :y"tJ; :W-Wr oda koaıiclor solda ve~ ribııit olması lazımdır. «977» 
le illodanjWGcled•n merdiven- 27 4 15 21261 627 (367) 

lliıe~ta çıkıLr. Burada~~ ·ızMtR ... sıcıtt. TICARET.ME--, n:ir ve m!ms;ı: K::ne ,..:;:La 
~ ".:.ı eye: pe~~:.ban ~ MURLUGUNDAN: 37 numaralı majaadadır. 
llQ aİletıinunu ~:im 1

?1a 
1 ~- ·{ (Süleyman S1rn Gönlübol ve Madde 5 - Şirketi ilzam eden 

'-aa ~ .:!k. 1 ~::meli Mtistafa Tuna) ticaret unvanile iz· h.uauai ve ?ukuki akit v~ ~ü!~e
~ lmne ~ ela itibaıea mirde Kestane pazannda 37 numa- rı, §eriklerm f"ırma ile bırlikte mun
~ -- "::~~ ... _ n n -1,-nl- rada mamwat ve mahsulatı arziye feriden kullandıktan imzalariyle lf'l-

EYLUL 
Baharat Deposu 

Sayin mütterilerlnden gördüğü çok değerli ilgi «zerine çetit· 
lerini arttırmıf ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tanıl· 
mıt HASAN ECZA DEP03U müstahzeratından ;. ~ocuk ve ihti
yarlarımız için öZLU UNLAR, teker hastalan ıçın GLöTEN 
unu, ekmeği ve saireıi.~ M~hur LiMON ÇiÇEKLERi ve muhte
lif kokulu kolonyalar ile en.ns, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çefitli tuvalet efyuı, ÇU, 11..AÇLARINI lstanbul fiati üzerine aa· 
bfa koymuftur. 

Zencin çe,itli c:lit fırçalı...--ı. dit macunlan, ıarantili dörilmüf, 
paketlenmit baharat, yeni mabaul ıhlamur, aalep .• 

ARTI elbise boyaları ve daha pek çok Çetitler. 
TELEFON:3882 

Akseki ticaret bankası Tür:: anonim 
şirketinden: 

Bankamızın 937 yıli biaaedaran umumi bey'eti 28 Mart· 933 
tarihine raalayan pazartesi günü ıaat on dörtte bmirde Mimar 
Kemilettin caddeainde Banka binumda ataiıdald huau.alann 
müzakeresi için alelacele ve nizamnamenin befinci maddeıinin 
tidili için de fevkal' ade toplanacaimdan içtimada hazır buluna
cak hiıaedarlarm 25 Mart-928 günü aktamına kadar hisse seııet• 
lerini Banka merkezine göatererek duhuliye almaları ve 'Tekil 
sıf alile ittirak eClecek zevatın da hiNedarlarclan ohnasımn SDef" 
rut bulunduğu ilin olunur. 

~ki Ticaret Baüuı 
'dare mecelisi reiıi 

H. Serter 

(Alelade ruznamei müzakerat) 
ı-: idare meclisi ve m~akip raporlarının okunmuı. 
2-i= Bilançonun tetkik •e tutikile idare meclisinin ibrul.t 
~: Temettüün cureti tenii hakkında karar ittihazı. 
~: Müddetleri biten id..-e mecliıi izalannın yerine- yenlden1 

iza intihabı. 
S-:;: Müddetleri biten nıürakıplann yerine yeniCİen murakıp 

intiliabile ücretinin tayini . 

Fevkalade toplantıda görüşülecek 
işler 

-Birinci maddenin birinci k,smının eakl t~li
MaddeS-: Şirketin sermayeıi (250'000) ikiyüz elli bin Türk 

lirasından ibaret olup beheri yirmiter Türk lirası kıymetinde 
(12,500) on iki bin betyüz biıaeye munkuımdır. 

Hisse ıenedab bervechi ati tertip +e takaim edilmiflir. 
~irinci tertip - yirmi beıer liralık birer hine 
İkinci tertip - altmıter liralık üçer hisse 
Oçüncü tertip - yüzer. liralık ~ hisse 
DördüDCü tertip - ikijü liralık onar hi ... 

- Betinci maddenin birinci kumının yeni tekli -
Madde5 -ı Şirketin sermayesi (500,000) betJÜZ·bin hiueye 

nrihıkasımdır. 
Hisse senetleri berveçhii.ti tertip ve taksim edilmittir. 
Birinci tertip-: beter liralık birer bine 
ikinci tertip - : eliter liralık onar bine 
Oçüncü tertip - : yüzer liralık yirmiter hisae 
Dördüncü tertip -: bet yüzer liralık yüz hiaae 

(358) 
•lllli ,llluuueum utırmaya\'llAA .. . . k .. t k &-L--..ı!_ 
~ . uzerme tıcaret yapma uzere e~ - ıcucnur. 

~~olanların .. m= kül eden ifbu tirketin ticaret unva- M.dcle 6-Kir •e zarar yan ya- lnhı·sarlar Um Um mu••d1•1• rıu·•gv u··nden•. ht~yüzde 7 buçuğu • m ve tirket mukaveLenamesi tica- nya tevzi olunacaktır. 
~vemilli~~":.t ret kanunu hükümlerine göre sicilin Madde 7 - Şeriklerden her biri 1 _ bmirde fUbıame veprojesi mucibince yapbnlacak ye 11 
~ u vennelen tanhm~ 2199 numarasına kayt ve tescil e- tarafın:lan lüzumu halinde Şirkete /iV /9'J8 tarihinde ihale edilmek üzere eksiltmeye konulan tütün 
~artırma ~.~-art 1938 

. . dildiği ilan" olunur· faizsiz yapılacak ikrazatmı dilectili bakım ve itleme evinin temel kazıkları iti ayrıca kapalı zarf usu-
!t4. hn Sah gunu saat o? bır~ dai- lzmir sicili ticaret memurluğu zaman geri alacaktır. . liyle eksiltmeye konulmuftur. 
----hpda~. M~lere ait ba resmi mühürü ve F.Tenik imzası. Madde 8 - Şeriklerden her Wn il - Ketif bedeli 87265 lira 50 kurut muvakkat teminatı 56ı3 
~ daıreye ~ile olunan a~ 1: Mukavelename. on bq gün evvel ihtan resmi ile ha- lira 27 kuruttur. 
~ IUtnamesını ı-3:9'J8 :;;:.. Bin dokuz 

0

yüz otuz sekiz senesi ber vermek §U'tiyle bu mukavele- 111 _ Ekailtme 11/IV /938 tarihine rastlıyan pazarteai sünü 
"at '-Pu ~ ob~alM1irler. Şubat ayının yirmi ikinci sah ginü nin tamamii ahki.mını müddetin hi- aaat ıs te Kabatatta levazım ve mübayaat tabeaindeki alım ko-
~ • ııcil~ .. ıle aabıt olmıyan ~- saat on altı raddelerinde lzmirde Ha- tamından eVvel münfesih addetıMk misyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar aynı ıünde en geç aaat 
Hı....-L._ı ıle d.ııer.al.acakılann ve ır- limaaa ,.•rıısında 14 sa-'- dairei halmu haizdir. Şu kadar ki ..:..L...t d k • b k 1 .. --•..L......- ---L ~ ... Mllıiplerininbuhaklann • r- yau ,...... on dörde kadara ı reçen omııyon at an ıpna u..aU11U: ........ 

i ................ ~ 

BAGCILARA 
Bağlardaki BALGAM hufaLk. 

lannm • müeuir Ucı olan SiY AH 
KOKORTLFJUMJZ •elmİftİr. Elıı
ven fiatle satılmaktadır, 

Halimaia Çarfısında 

Kadı oğlu Ahmet 1 

NEZLEYİ 
İHMAL ETMEYİNİZ 

VE DERHAL ... 

HAKiKi VALDA 
ÖKSÜRÜK, GRiP, BOGAZ 

HASTAUKLARINOAN sizt 
KORUR VE TEDAVİ 

EDER 

Talebe velilerine 
Den yıla içinde ilk ve orta ollld 
~ eski özel bir öiret: 
_...._ ... , 'zb! h-=ilti-
7• ftlilelill ._... llMgeciler ilan 
4 numarada M. Z. mlracaatleft. 

l - 6 H> 

1937 SELANIK beynelmilel 
MrsW tarafmclan 

ALTIN MADALYA 
ile taltif edilmit olan 

AŞÇIBAŞI markalı 
LÜKS ve EKSTRA 
MAKARNALAR 

En iyi mallı rnalerdır. 

Siparitlerin doiruca fahrib
ya verilme8i rica olmnır. 

,, ...... 
E[EKTRIK- · 

MOTORLERI 

\ 
1 

\ 
~ 

l.ıl ~ . mwaf :w: ........__ kiin Türkiye cümlıu· feaholundukta teriklerce teapit ve bilinde verilecektir. 
' • . faaz ve . a • riyeti kanunlan clairainde yazife tasfiye olunacak emval ve mevcu· iV _ Şartname ve projeler 4.36 lira bedel mukabilinde lnhi· 9 

~ icldıala!1?1 e~ ~~y.lıe süren ve qajıya resmi mühür Ye im- dalı tirketle matliıbat ve zinıemat sarlar levazım ve mübayaat fJlbeaiyle Ankara ve lzmir bat mit- M • TE VFJK 

Sanayide Siemene Motör ve 
malzemesini kuDanan rahat ede 

~ ~ ıaa dminsme lril- zumı koyan lzmir üçüncü noter ve- yan yarıya taksim ve tevzi kılma· dürlüklerinde alınabilir. BAYKENT 
~ile. almi taWin:le haklan tapu kili Bey Felmli Tenik nezdine gelen caktır. V - Fenni fartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yapı· 
~ llıhit olmedekça atat bede- w zat ve liıiiriyeti laman nazarında Madde 9 - Şirket, her senenin lacak olan temel kazıkları ifi · Franki, Rodic, Sten, Simplekı 
~ PaJ'kt ıwı...lım b.iç blacak-~ ehil ıöriilen kümeler iz- takvim yılı bqmda muamelitmi Brecbtl, Abolorenz, Miharlis, Mast ve sair firmaların ıuul veıia- MET ALLUM 
~ laJin edilen zamanda artırma mirde ikinci Kordon 2ı5 No. da otu- ıöaterir muvazenesini yapmaia ve temlerine veya bunlara mümuil tiatemlere göre yapılacakm. Ek· ) ... b ) d 
~ l•Jri mealml&ı nwt-,,..,.. nn ticaret li9eai Riyaziye öğretmeni tahaldaık eden kir mikbnm tenie ailtmeje iftirak etmek iıtiyen firmaların fenni tekliflerini müna· am a an eposu 
.-:..._~ yüzde yetmif betini bul- Hamdi Pekin ve lzmirde ikinci sü- ıhecburdur. kasa aüninden on gün eTVeline kadar tetkik edilmek üzere lnhi· P..,.lc:alar 77 /79 
~ tala:lirde en son artaum ta- leymaniye mahaDesi 477 inci aobk M..lde 10 - Şirketin müddeti: arlar tütin itleri müdürlüğtine vermet.i lizundır. Teiefon : 3332 
'-' ~ t.ld blmak Bzere artırma 38 No ela oturan Mmtafa oğlu Mecit ıs Şubat ı938 gününden itibaren VI _ bteldilerin bir mühendis veya mim.er olmaları veyahut '---------• 1 
~ril ~daha temdit edilmek sa- Yetil>al nam tahitJerin tarif ve ~- iki sene için muteberdir. Tarafların bir mühenclia veya mimar intaalın hitamına kadar daimi olarak 
~ ilcinci arbnna 13-4-938 fari. lwfetleriyle taay~ eden lzmwde bqka diyecekleri olm..Limı beyan it M,mda balunduracaiına dair aralanncla teati edilmit noter· 
"ı ~ Çarpnba stinB aat AIAncakta Mesudiye caddesi Zade ve illrar eylemeleri üzerine ifbu mu- likçe tesdikli bir teabhüd kiad! ile Nafia vekaletinden tasdikli 
l\ iledi; Yaınlac:aktır. Satq pefİn pa- sobjmda 20 nıımarah evde atman kavelenameyi yazmakla beraher ha· alumaıt bta sibi itleri yaptıklarını gösterir mlteahhitlik vesikasını 
~ 1111:L_ Mal bedeli alınmadan tes- Süleyman Sun Gönlübol ile 8omo- • halsmanlw JU•nda JGbek wle elıailtme siaünclen en ıeç iiç pn eneline kadar inhisarlar u-
~ ~· Mal bedeli yerilmez ise vada Merkez aokaimda 32 nunı...h ve ~ alamaıak maal ve minele- mum midirlüiii infaat tubesine ibraz ederek ayrıca veıika al-
et..; ~feshedilir. Ve lcendiain- evde obıran Halil oilu Mustafa Tu- recab arzularına uygun olduiu her malan lazımdır. 
' ~ en yüksek teklifte bubı- nmun anlatacılclan veçhile bir kol- biri tanhadan ikrar ve tudik .,le- Vll - Mühürlü teklif mektubunu, k•mmi vesaik ile VI ncl S ~ oJduiu bedel ile lektif tirbti mukaTeleainin tarafı- dilden sonra tarafımızdan ve tahit· meddede yazılı eksiltmeye iftirak veaibamı Ye muvakkat temi· 
' ~ olmaz veya bulunmazaa mızdan yazılmasını istediler. Adı -- lerle kendilerine ima n tudik et- nat parası veya mektubunu ihtin edecek olan kapalı zarflar yu-
.. 'ıl:aa&.; ınce hemen on bet gün nılan yukarıda yazılı tahitler yanın- tirildi. - kanda yazıldığı üzere ekailtme ıünii en seç .. at ı 4 de kadar yu-'h '!'bt_,_ pluınl.r. Bu•- da diledikleri aoruldulda her ilmi Şahitlerin imzalan karıda adı ıeçen alım komisyona b&fbnlaiJna makbuz mukabi-
C)t..; alakadarlara tebliğe hacet söze bqbyarak.. Akitlerin imzalan. imde verilmif olmuı lazımdır. «977» 
"'~ Y•lnız ilanla iktifa olunarak! Madde ı -Şerikler her nevi ma- bmir iiçüncii noter velDli Felımi 27 4 ıs 21 26 ı 626 (368) 

~~~~~~u~ı~~~~~ye~~~~~~~~n~fu&~----------~~~~~-~-~~~~-~• 
lllllQ ~e bınnci ihale edilen kimse ! toptan ve perakende suretiyle tica- zaaı . 
~arasındaki farktan ve cfiier[ ret eylemek üzere akli firbt eyle- Umumi No. 202 hususi No. 1/32 
~~ 11 Dlesul olduğu ve tapu miftir. ltbu mubvelename suretinin da
'- )'L_.-~e ve vakıf icarmm Madde 2 - Şirketin aennayesi: iremiz dotyumda saldı yirmi iki S ~ baçulr telliliyenin 2762 c800<b sekiz bin Tark liruı olup ıUhat bin dokm y6z otuz sekiz 
:ııo~ ~ kanunu mucılrin- ıerilder tarafından yan yarıya ko- tarih ve 202 umumi numarah uh-
~ ~e et. linin nriifteriye ait ol- nulmuftur. na mutabık olduju tudilr olunur .• 
~~ ~ fazla m:ılmnat ahnakl Madde 3 - Şirketin nen: Kol- Bin dokuz yüz otuz sem senesi fU
..; la)da ~sine ve 938- lektif ve unvanı cSOLEYMAN SIR- bat aymm yirmi ikinci aala günü. 
~- müracaatleri RI CöNLOBOL VE MUSTAFA lzmir iiçüncü noteri resmi müh«· 

• TIJNA• firketidir. rü ve F. Tenik imzMla 
633 (369) Madde 4 - Sirbtin mftezl b- l359) . 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
J. B. H. günü eaki yıllai kazanç verıisinden borcu olan 50802 

lira 76 kurutun temini talısili için birinci kordonda kain eaki 418 
yeni 266 taj aayılı rayri menkulu tahaili emval kanmnma tem
kan heczedilerek tarihi ilandan itibaren 2ı sün müddetle sah
hia çakarılmıfbr. 

Yeniden takdir ettirilen kıymet üzerinden almak, pey sürmek 
ve eahf farllarinı öirenmek iatiyenlerin Defterdarlık tahailat 
servisine müracaatleri. 

27· 3 7 11 (365) 

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 
Belediye ban pza fUrikua için 

tek teshin Jemtödü ft ICa'Yİ gazla 
iliveli teshin cihumı hni ve 24 aa
atta upri yedi - bet yüz metre 
mikap gaz istihsal eclellilecek kabili-
yette altı plnıli V ettilml Kamarah 
bir bava ıazı ista-1 cihumm mal
zeme ve montajı ...,.ı. aırfh eksilt
meye konuJmattw. Şutnamenin 
fenni kıammda yatla oldaiu veçhile 
ocağın müteUhide ait alil ve mal
zemesile montajmm bedeli muham
meni 70.500 liradw. Şartnamesi 1 76 
kurut bedel mukabilinde hava gazı 
müdürlüğünden tedarik edilir. T q
radan iıtiyenler ayrıca posta ücreti
ni de göndermelidirler. ihale 15-4-
938 Cuma günü saat ı& dadır. Mu
vakkat teminat 1iktan 4775 liradır. 
İ§tİrak için 2490 aayıh bnunun ta
rifi dairesinde hazırlanmq teklif 
mektuplan ihale günü olan 15-4-
938 Cuma pqü azami saat on bete 
.... ~ Yelilmelidir .. 

27-ls.z9..S 815 388 



BERGAMA SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

Bergamam· Kemal ·Gündoğdu ve
kili avukat Haluk ökeren tarafın
dan Fatma, Zehra, Hatice ve lzmir 
Değinnendağında hacı Ömer soka
ğında Bergamalı tatar Abdullah kar
dqi Rifat aleyhlerine ikame olunan 
ccaleyi :JUyuu davasının icra kılın
nakta olan muhakemesinde M. a
.yhlerden Rif ııtın ikametgahı meç
hul kalmı§ olduğundan tebligatın 

ilanen yapılmasına karar verilerek 
29 Son kanun 938 tarihli Yeni Asır 

gazetesiyle ilin edildiği halde mah
kemede İspab vücut etmemi§ bulun
duğundan hakkında gıyap karan teb 
liğine ve bu tebligatın da ili.nen ya
pılnluına karar verilmiştir. Duruf
ma günü olan 18-3-938 Cuma günü 

saat 9 da Bergama Sulh Hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması ak
ıi takdirde valoalan kabul etmiı na
zariyle bakılarak gıyabında mahke
meye devam olunacağı ve bir daha 
mahkemeye kabul cdilmiyeceği ilin 
olunur. 

622 (364) 

Bornova ziraat mektebi 
ğünden: 

müdürlü-

Adet Muhammen · bedeli 
Lira Kr. ı 

Yerli siyah vidalı iskarpin 85 - 90 Çift s on 

Teminatı 
Lira Kr. 
33 75 

135 00 Yerli lacivert elbise 85 - 90 Takım 20 ()() 
Yerli lacivert mektep kas-
keti 85 • 90 Adet 2 00 13 • 50 

1 - Mektebimiz talebeleri için yukarıda cinsleri y:xzılı elbise ve 
iskarpin 18/2/938 tarihinden itibaren nçık eksiltmeye lconulmuş 
olup 7 /3/938 tarihine tesndüf eden pazartesi günü saat on bet bu
çukta mektepte eksiltmesi yapıla::aktır. Taliplerin t~min9.tlarını 
malıandığına teslim ve mukabilinde alacak!arı m<:.kb:.ız!a ekşiltme 
gÜnÜ komisyona müracaatleri. 

2 - Bu İşe ait tartnameler her gün mektep müdüriüğünde gc-
rülebilir. 18-22-27-5 512 (292) 

'&' 

~ 
. . - • . .... · !.'' .. . ... ·.. . ' . . . ; . .,. 

Karahisar Maden Suyu 

m 

Tiirkiyc 
Kızılay Kurumu 

.,.,, . 

. \ 

lir 

Böbrek, karaciğer r ahatsızhkları
n a, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yt'nı lzmir eczaneıi TELEFON: 2067 
.. . .- ~ :..a.. - - ~ ,; .... - . • . .• • • •• • • I •' •' : • ~ 

I & ff**M ws a o rww A45!tiilr.::et:i!Jit:!L z2+ • • 

D~'\IMON 

1 

No. 9268 No. 9368 

DAIMON markalı bu fenerler iki Ye üç pillidir. Ufak camlıdır ... 
Y apılıf itibariyle camlarındaki huıusiyetle verdiii ziya yirminci 
aarın harikulade icadı olduğu füphesizdir. iki pillisi üç yüz, üç. pil
liıi bet yüz metreliktir, ayarlıdır.DAIMON marka olmasına dikkat 
ediniz. 

Umum depoları : lzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüsnü ÖZ 
ödemitli .• btanbulc:la : TalatakaL!dedak Dekalo Te Saı. ~ . 

TURKiYE 
CUMHU RIYETl 

• i 

SIRAAnBANKASI_: 
Şark Sanayi Kumpanyasından: 

Kuruş 
Fener Tip 5. 90 cm 832 

85 )) 756 
80 » 723 
75 » 690 Bozkurt Tip e. 
70 )) 657 

85 )) 732 
80 » 701 
75 )) 670 Kelebek Tip 9 . 

70 )) . 639 
1 - Yukarıdaki fiatler, fabrika teslim ve bedeli pefin öden

mesi metrut 36 metrelik bir top için olup asgari 1 balyalık (Ya· 
ni 25 top) satıtlara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100 kuru~ 
mütteriye aittir. 

3 - istasyona veya mağazaya naklini isteyenlerden beher bal· 
ya için 30 kurUf araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1 - 24 top almak isteyen müt teriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 
Yukarıda gösterilen bez fiatleri vekaletin tesbit ettiği f iatlere 

uygun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvafık olduğu tas
dik olunur. 

Ticaret Oda•ı reımi Mührü 

iLAN 
lzmir inhisarlar tütün fabrikası 

müdürlüğünden: 
F ahrikamız ihtiyacı İçin muhtelif eh' atta bir miktar beyaz bi

rinci Zingal kereste, birer miktar muhtelif Bombe hatlı Civata, 
ltkence, Ağaç Vidaaı, Zımpara Kağıdı, Tel Çivi, Muhtelif Kof
re, Teli, Demir Destere, Çekiç, Kerpeten açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

thale; 14 Mart 938 pazartesi ıünü saat on dörttedir. 
lıteklilerin bu tarihe kadar paraıız tartnameıini Alsancaktaki 

fabrikada mütetekkil komiıyondan almaları ve adı ıeçen ,Un 
ve ıa.atte müracaatleri ilin olunur. 

20-23-27- 3 (312) 

.. ff'P 

21 ö/V On • a• A..l.usft l ~ - -- ---

Çünkü ASPİRİN senefer~ 
denberi her türlü .soğuka~ ... 

gınlıklarına ve ağrılara kar~ 
.... -tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinder1 .. -... ~· ~ 
emin~ olmak için lütfen. \1:7, nıar· 

kasına dikkat ediniz~ · 
"' 

1 

Bayanın hakkı Tar 

RADYOLIN 
D. l · d" 1 · · · 1 · l "b" l tm k ve uıuı\ lf erı ve ıf et erını temız eyıp pır anta gı ı par ~ a . dııf' 

ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dıt macun; 
Sabah öğle ve ak1am her yemekten sonra günde 3 de a 

di1lerinizi lırçalayınız. 

. -lzmir suları Türk anonim şirketııı 
den• • . r 
Ş. k . . h• d 1 h . . . . l"k di içU~d ır etımız ısse ar ar eyetı umumıyesının &ene ı a IJU' 

ını 31 mart 938 perfembe günü saat 15 te lzmirde Alsancakt• , 
No. lu merkezi idare binasında yapılacaktır. . eıııi· 

içtimaa iftirak etmek iatiyen hisse sahiplerinin nizarnıt8fbifl' 
zin 27 inci maddesi veçhile içtima gününden on gün evve elle 
senetlerinin f irketin lzmirdeki merkezine veya merkezi Br

1
u• 

de olan Bruxselle bankasına veya fUbeline tevdi etmelidir ef• 

Konuşulacak işler 
1 - idare meclisi ve murakıp raporlarının okunmaıi. bil~ 
2 - 31 Kanunu evvel 1937 tarihli blanço, kar ve zarar h~fa 

mevcudat defterinin tetkik ve kabulü, kar tevziine ait teklı · 
3 - ldare meclisi azalariyle murakıbın ibrası. us>"" 
4 - idare meclisi azalarının intihabı, azalar hakkı huzur J1 ti' 

tayini, meclisi idare azalığına İntihap edilen Dr. Kamur•111 

yininin tasdiki. 
5 - Murakıp İntihabı ve ücretinin tayini. . jd.re 
6 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfık•11 t• tir• 

mecliıi azalarına kendi veya tahsı namına bizzat ve bilv••1 

ketle muamele yapmağa, salahiyet verilmesi. 
629 (366) 

~ 

lstanbul • defterdarhg" tndan: . z,5 
Iıt' 

Ketif bedeli 22959 yirmi iki hin dokuz yüz elli dokuz,. İti udl&J 
kuruttan ibaret bulunan Sultanahmette Atmeydanınd• k~1j)td'~ 
mi Hapiıhane binasının yıkılma İfİ kapalı zarf uıuliyl~ e ek iıt~ 
ye konulmuftur. isteklilerin ve ketif ve tartnamesini 8'0~~ tir•~ .• 
yenlerin teklif mektuplariyle bu ite benzer en az onbef .~ ile ;. 
İf yaptıklarına dair Nafıa vekaletinden alacakları veıı :e111iıt': .• 
caret oduı veıikaıını ve 1722 liradan ibaret m~v~1E!ıilc ııı:,. 
larını 14/3/938 pazartesi ıaat 14 e kadar Mılh . ,-ıat 
'dürlüiünde toplanan komiıyon batkanlığına tevdilerı1~~)) ) 
bette de zarflar açılırken hazır bulunmaları. M. « 

1 
(~ 
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~ l'abriblan mamallbdu. AJ•• ıamanda Taraa 
~ •hm••._, trq 1&bm " kremi ile glıeHik krem• 
~ kdse•11. H• 1erde Mblmaldadar. Yalmı toptan aa
..... ip. ........ Gni Balvarmda 25 numarada umum acen· 
telk Nerı Ak1ualı ye J. C. HtılDIİJe mlracaat ediniz. 

.._ .. Kut. ••• Telefon •••• 

Dima sabit daima tabii 

I 
~- ~ 
~ .... 

Juvantin saç boyaları 
~ ICANZUK eczanesi laWratuarlannda hazırlanan Ju. 
S .... '::!_boyalan mazır Ye zehirli maddelerden tamamen iri 
~ tabii renklerini bahteefer. 
~ .Mli bo,alan kumral Ye ıiyah olarak iki tabii renk 
I.; '*ıa1c tertip edilniiftir. Gayet tabii ye ıabit olarak temin edi· 
~lr.nmak, terlemek hattl denize girmek ıuretiyle le S: La •de Ye ıtnyat mağazalarında arayınız. 

...., ci~I Ye emniyetli markadır. 
• ,...r--.................. 

. A • . . • ~- • ·~ 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

O S M A N.i YE 
Sirkecide 

Flatı her k••ı• ••iti~· . j 
aaro• ,...,.., .. -.at t 

" kudretinle · 
LOks slsterltll 

bir raci,. 
"' 

_ÜRA~RR s'~'°''~ 
SATIŞ YER/: 

SAHİBİNİN SESİ - ·jzMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyilı K•lifalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: AYDi Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz ,, 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her ciaı klmllr perakende ıaretile rekabet kabal et· 
meı fiatler dalaiJiade aablmaktacbr. 

Adrea ı Keatane pazan Bardakçılar MÜ ••ara 12 
· F. PERPINY AN Telefoa : 3957 

Radyo Meraklılanna 
GRAETZOR 

Marlrah ndyo · n tercih ediniz.. 
ZEVK, AHENK, SEDA TEMIZJ.J .. 
dl, ZARAFET HF.P BiRDEN AR
ZEDER. BiR DEFA GöRMEK, 
DiNLEMEK, SONRA KARAR 
VERMEK MENFAA TiNiZ tCA. 
BIDIR. 

lzmir Ye Cinn ,IDDWD l>eposito-. 
ri:St.~ ••••••••• 

a _scccawwww: _,o~: la ı ( --~ t lf 
Olivi Ve Şüre. 

LıMITET 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m.b.H. Vapur acentası 

BİRINCt KORDON REES HAMBURG 
BINASi TEL 2443 ATLAS LEVANTE • LINIE. A.G. 
Ulerman Lineı Ltd. BREMBN 

LONDRA HA'lTI DEUTSCHE LZVANTE • LINIE 
P ~LO vapuru şubat ortasında Lond-ı • RAMBURG, A. G. 

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara· ACHAIA vapuru 28 f\lbatta beldenL 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremea 
lçla yük alacaktır. lçln yük alacaktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- CA V AlLA vapuru 5 martta beldenl-
tldasmda Londra. Hull VP. Anversten yor. Anvers ve Hamburg llmanJarmdan 
gelip yUk çıkaracak ve ayni zamanda yük çıkaracaktır. 
-Londra ve Hull lçin yük alacaktır. ~vapuru 15 martta beklenl-

LlVBRPOOL HATI'I yor. Rotterdam, Hamburg n Bremea 
MARDOOAN npunı 5 pbetta Li- içlıı yilk alacaktll'. 

=1 ve Svanseadan gelip ytık çıka- ~B~GSC=;Hamm!:! 
llARDlNIAN vapuru 20 ıubatta ge.- beklenl)'or. Rotterdam, Bamburg VI 

lip Llverpool ve Glasgov için yük ala- Bremen için yuk alacaktır. 
cak. NORBURG vapuru 23 martta bekle-

LESBtAN vapuru bat ortasında Ll· nlyor. Rotterdam. Hamburg ve Bremea 
verpool ve Svansea~ gehp yUk çıka: için yük alacaktır. 
racak. ARllEIO!NT DEPPE • ANVJ'.RS 

DEUTSCH LBV AN'1'E • LINIE ESPAGNE vapuru 15 martta beldenl-
ANDBOS vapunı 9 tubatta Hamburg yor. Anven için yük alacaktır. 

Bremen ve Anventen gelip )'ilk çıka- DEN NORSKE MIDD~:to VSLlfi.JB 

ra~..:._ }--'-~-'-' d...JH·"-'''-' BAGHDAD motörü 15 martta belde-
AIU"lll ve nav Ulll.U"WUU ~uuuuer- . . 

den acenta mesullpt kabul etmeı.. niyor. Iskenderlye, Dieppe ve NOneç 

.. ---• umum limanlarına yük alacaktır. ·---•zarr.S'Rl.O-•Ell.'IF=C;~.. SERViCE MARl'l'Dm ROUllAIN 

Fratelli Sperco BucAlllm' 

V 
DUROSTOR vapuru 8 martta belde-

8 p Ur 8CCDt8SI niyor.Köstence, Sulina. Galat& ve G.. 
ROY AL NEERLANDES latz aktarması Tuna limanlan için yük 

KUllPANY ASI alacaktır. 
'l'RAJANUS VlpUl'U 21 ıubatta gelip STE ROY ALE HONGROISE 

Aann (Dolnı) Roeterdam ve Ham- DANUBE MA1UTIMB 
burs llmınlan lçla yük alaeaktır. DUNA vapuru 2 marUa beklflDlıor, 
IQl!RIOS npunı S martta gelip Burgu Budapefte, Vi)'ua, Lim ve BndillaVI 
Vama ve Köstence için )'ilk alacaktır. lhnanlın içba ~ aı.eütar. 
lılARS npuru T martta beklenmekte SZBGm motöril 15 martta beklenl

olup Rotterdam. Amlterclam ve Ham· yor. Budaplfte, V"apna. Lim ve Bratı. 
burs Hmanlın lç1n yUk alacaktır. lan Jbnanlan için yük alıca1rhr. 

SVl!NSICA ORIENT LJND:N JOBNSTON V ARREN ı..num 
l'tNN vapuru 21 tubaUa gelip Rot- LIVl!RPOOL 

terdam, Hamburg. Gc1yn1a. Daııtzig, Da- INCEMOBE vapuru 2T fQbatta ltek-
nimarb limanlan Baltık Norveç li· leniyor. Burgu. Varna. Köstence ve Ga-
manlan lçlıı yük alacaktır. latz için yilk alacaktır. 

GOTLAND motörU 3 martta beklen· AMElUCAN BXPORT LINES 
mekte olU'p Rotterdam, Ramburg, Gdy· Tbe Jl:Kpart SfMmıhlp Coıporatlon 
nb, Dant:dg. Danimark ve Norveç n- EXPRESS vapuru 4 martta beklem-
manlan ~ yUk aJacakbr. yoı:. NeYJork için yük alacaktır. 

GUHBORG npuru 14 martta bek- IlAndakl hareket tarihleriyle nav-
lenmekte olup Rotterdam Hamburg lunlardaki deliftkllklerden acenta me
Gdynla, Dantzlg, Danlmark ve Baltık auliyet kabul etmez. 
Umanlan için ,ux alacaktır. Daha fazla tafsilat almak için Blrla-

Mtvtcs 11ARm1D! ROUllAtN el Kordonda V. I'. 8emy Van Der Z.. 

BG,.ik ~ H• OMEGA 
TICU'edimeei ittiMlinde. .... 

ALBA .ıt1LtA vapuru 7 martta gelip " Co. a. v. Vapur ,,..,.. ... naOra
Malta, Cenova ve Marsilya limanlan caat edilmesi ıtca olunur. 

• için yük ve yolcu kabul eder. TELEFON No. _,/al 
B!l!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!k~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~!!!!!~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ ZWLUGA POLSKA s. A. yet k!bUi etmez. Bit 12 tafldit lçln 

0 Orkunç düşman Ve en LECHISTAN motöril 15 martta bek- tkincl Kordonda Tahmil ve Tahliye bı-
k 1 

lenmekte olup Anvers, Gdynla ve Daııt- Dall arkasında FRAl'ELLt SPERCO 
mü emme silah ztg limanları için yilk alacaktır. VAPUR acentalıtma müracaat edl1me-

t1Andald hareket tarihleriyle navlun- 8i rica olunur. 

.. .. 
• 

Soialı "'6ınlıiına luırıı lıenJ;,.i~ GRll'IN Jıa,elenyle hnr
SOQUK ALGINLICI: Bat, dit, GIUPIN: Otiimekten mlteYellit 
bel, kulak ainlanna aebep olur. haatalaklara mini olur. 
GRtPIN bitin ainlan dindirir. SOCUK ALGINLIQla KınJdık. 
~UK ~NLICI: Nezle, sriP ne.e.izlik tnlit ect.. 
Ye bır çok tehlikeli hutabklar do- GIUPIN: Kanklıiı aeçirir. Neteni-
iurur. zi iade eder. 

GRIPIN 
icabında günde 3 kate alınabilir. 

l.U.. oe marAan dilJıat. Talılitlerinden aairnına.. 

~.:,_ RAON11-...3 

- ' , 

1938 SENESi HARiKASI 

BRONZ (İDEAL) 
DIŞ FIRÇASIDIR 

Her eczane ve tuhafiye mağazasından arayınız 

(••• 
Denizbank lzmir liman işletmesin-
den: 

Otuz bin tane Bandırma parke •bn alacaim- Şartlarma llrm
mek ft fiat teklifimle balan-ak iate1ealeria .en aoa martm iri· 
rind af flDe lraMr iflelm7riza -~ llb oluw. 

M: ... (M) 

1arda1d dellfikHJderden acenta mesull- Telefon : 288.1/fill/mt 

,.. Fenni gözlük için 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Din,acla meYCat bitin sizlik cim '" ptitleri yalandan 

Ye ~aktan aken parfe aif..ur, allenderik, dubl funne 
laflatla altın, nikel. pilltia, hu hasa Ye aellGloid çerçeye
I•, toför, tanare " molo9iklet ılzlGlderi, puaala, pertanu: 
barometro, ,........,,, altimetro, pedometrolar ile ıiz dok-

torlara için ak muayene lletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.• 

=--······· ... ·•········•• ............................................ -: i Sıhhat Balıkyağı ! 
• • • • • • • • • • • • • • 

Noryeçp.nm 1aa1U Morina bahlqaiıdır. iki 
defa lldlmlftlr 

ŞERBEt GiBi IÇIUBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı ı 

:1 • .,. s.lepciolla a.. brı .•• ,........ • ..... ! 
1 ............................................................... ~ ....... 
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Avam kamarasında nümayiş varı 
Bu nümayişe 180 den fazla teşekkül mümessilleri iştirik edecek 

=--

FRANSJZ Müstemleke işi hal olmazsa 
hararetli bir celse 

MECLiSiNDE MEB USAN 

Çok A~many a ln1{iltere ile hiç bir 
müzakereye girişmek istemiyor 

• 
Birçok hatipler Avusturya meselesJ 
etrafında kaygılarını bildirdiler Jspan yadan gönüllülerin çekilmesi meselesinde İngiliz formülünü 

Fransa ve ita/ya kabul etmiş ise de Sovyetler daha cevap vermedi 
Londra, 26 (ö.R) - önümüzdeki 

pazartesi günü için Avam Kamarası ko
ridorlannda yığın halinde kesafetli bir 
nümayİf yapdmau kararlattmlnuştır. Sa
at 18.30 da yapılacak olan bu nümayİf 
.Sulh için beynelmilel mücadeln ofisi 
tarafmdan tertip edilmİ§tİr ki bu tqek
kül cMilletler Cemiyeti için birlilı::ıt te
tekküliJ1e ada mUnaaebet bali:ndedir. Bu 
nümayİf 180 ten fazla tqekkülün mü
JDeSSillerini birlqtireeektir. 

B. Hitlerin temayülleri tahlil edildi. lngiliz sefiri mebusan mecli" 
sinde Fransız hariciye nazırı ile uzun görüşmelerde bulunda 

Londra, 26 ( ö.R) - lngilterenin Ro..
nıa sefiri Lord Bird hariciye nezaretini 
idare eden Lord Halifaks tarafm&n dün 
bbul~ilmit n lord kendisine 1Dgiliz -
ıta:lyan müzakerelerine ait >bükümet pli
Dl bakkmda ilk bazı iuhat vermqtir. 

GAZETELERE GöRE VAZIYET 
Paria, 26 ( ö.R) - cRepüblik:ıt ıa

zeteaine ıöre lngiltere ve İtalya hakikat
te Akdenizde birbirini tamamlamakta-
dalar n birbirlerine ihtiyaçlan vardır. 
Eğer iki millet te nihayet knt'i olarak 
oyun kartlarını açsalar ve maksatlannı 
açıkça bildiraeler aralarında İf birliği mü

kemmel olabilirdi. Franaaya gelmce Ak
deniz menfaatleri baznn tngiltereiıinki

Jerle, hazan da ıtalyarunki)erle birlq
mektedir. 

Parist 26 ( ö.R) - Bu sabah rnebu-
5an meclisinde harici siyaset müzakere- ! 
sine tekrar baflanmqtır. Saat 9.30 cUıı ; 
itibaren hatipler kürsüde birbirini takip ı 
ebnİftİr. Şimdi muhtelif ıruplar mümessil 
lerinb dinlenr:ıeai kalıyor. Bu sebeple 

1 
münakqalara hakiki manaauu verecek 1 

olan BB. Flandint Reynaud ve Serol'un ı 
müd:ıbaJ eri ancak ak:t&ma f oğra olabi
Jec~tir. 1$. Dclboa hatiple · istizahlan
na cevap verdikt sonra baıvekil B. 
Chauternpı ancal: kat'i karar suretinin 
reye arn 11raamda söz alarak hüküme-
tin ıiyasetini izah eclecektir. 1 

FRANSANIN HARiCi StY ASET1 
Pariıı, 26 ( ö.R) -· M~busan mecli

$Üıde J...arici gİy&et etrafında yapılan 

münr.l:~.alarda dünkü günü.... e:ı d>em
miye'-Ji hac!ise!:i l:aridye komisyonu re-

1 

isi B. Mistle:r tarmmdan söylenen natuk 
olınuşlur. H:ı?ir.,i ilk Cince kaygılandıran 
Avwhı."')"a m~selc::i o)mu~tur. Onu.1 fil:
rİ."lce Avush :ry a utiklili lehinde dah.u 
uimknr bir cayrct aarfetmiş olsaydı Al
manya muahedeler binasır.da en millıim 
gedik l:!lakki edileb~len son jestini bel-

«Oeuvre» gazetesi İse İngiltere • Al- ki y:ıpmazdı. D. Mistler Avcstury~ istik• 
manya arıumda müzakere açılman ihti- liılinin teminatını Macaristım ve Çekoı 
mAllerini tetkik ediyor: Kont Rı"bben- lovak}·a ile ekonomik bir anlaşmakta 
trop müatemlekelerin iadeıi meselesi görmektedir. j 

baklanda bir prensip anlatmaaı e1de edil- B. Mistler bundan zonra Hitler Alman-
medikre Alman•aıun müzakereye ...iri... t ül" 1 · · tahJ'I etm kt-...ı ' , Eski Fransız ve A lman muharipleri bir arada ,,. ,, .--y yasının emey cnru ı e eu1r: 1 .~ 

mek niyetinde olmadığını bildirmiıtir. Bu lngilterede nümayişçiler Londra ıokalılarııtda Çin cAlmanya m~edelerde YUnılabile- tah uyandırabilecek zengin müstemleke faa için muazzam bir gayret aarf~ 
bey~t Londr~da aaa~İyet uyan~.ll'mlf- lehinde bir tezahürat eanasında . cek ne bulduysa vunnU§tur. Muahede 

1 imparatorlukları olan bazı memleketle- ! aini istemektedir. O vakit tehlike~ 
br. Birçok lngilizler eaki Alman mustem• rildiğine ıöre timdİye kadar Fnnuız. M. Maiıki karıımwık komitesi rel!İ lord j bi&ümlerinden bir taraflı olarak feıih ve rin hayret verici bir bitaraflık içinde vatanı kurtarmak için kUrulan «-- L"" 
lekelerbün Almanyaya iadesi ihtima1ini İtruyan ve Alman hükümetleri lıpanya- Plymouthtu ziyaret ed~ek bu hususta ilga cdilehilec:ek ne kadan varsa bepıini yumulduklannı görüyorm. Franaaya mu- selimeb komitesine benzer bir t~ 
göz ~nüne ıe~orlar bile.:. Bu prtl~ da harbetmekte olan ecnebi gönüllülerin hükümetiyle muhabere ve istifare balin-1 fesi.!.ı ve il!Ja etrniJtir. Bu yıkma işi bu ahedelerle bağlı olap bazı memleketle- le ihtiyaç vardır. . • orJıtd' 
dahilmde lngilız - Alman müzakerderı- geri alınmssı ve iki tarafa mubi;>lik da olduğunu bildirmittir. Kıırıtmulık ıuretle neticelenince ıimdi Rayh akalli- ri idare eden 'f&baiyetler de mukabil te- ' Milli birlik mi? Kelime hatibı k • ~ 
~ ~1~!9bilmesi. ve ilerlemesi oldukça haklarmın tanmmaıı hakkındaki İngiliz komitesinin veya teknik tali komitesinin 1 yetlerin himayesi veıileıiyle muabedele- minab b~ka taraha arayorlar. Bizzat diifürmemektedir. Her partinin nıiJI~ 
suç ıoru~tedll'. • • • • formülünü kabul etmiı bulunmaktadır- yakında içtimaları hakkında timdilik hiç- I rin araziye ait kısunlanna taarruza geç- Fransa bile senelerce gündelik tecrübe- limet namına yapmaia mecbur~-

cPopulau~:ıt aosyal~t gazeten İn~d )ar. Sovyet hükümetine gelince hili ce- bir tarih tesbit edilmemiı olduğu beyan I mel< niyetini göstermektedir. Bu tehlike ler hakkında kaygı besliyecek yerde fedakarlıklar vardll'. Partiler 1,Jıı 
halyan ?'uzakereleny~e mqguldur. vabmı göndermemİJ İ3e de Sovyet aefıri edilmektedir. karfumda Belçika ve Holanda gibi İf- alemıümul hükümler pqinde kotlu• bir mütareke imza edilmesi ~....Jr 
Onun fikrince ancak bır dayanma ve «Artık bu yolda devama imki.n yok- mİftİr. Fransa bir çiftçi ve asker ~il' 
azim aiyaaetiyle aulh kurtarılabilirdi. Şu tur. Fransız harici ıiyasetinde sarih fi. ketidir. Hayah için çalq11 ve h~ 
takdirde fngiliz • İtalyan meseleleri da- J D e t M 1 • e d kirlere ihtiyaç vardır. ideoloji kaygılan ter. ~ .,. 
ba d~ ~dar ~ir fnsiliz formülü ?lan apon ıye ec ısın e yerini geni§ bir jeste lüzum hiaaediliyor. Hatip künüden.~erk~ baı•e '1.,od 
ummnı bll' tea'Yl)'e kadrosu dahiJmde Bizim için mesele Londrayı nya Moıko- Cbautemps ve haricıye nuın B: ~ 
hallecliJebilecekti. Bunun haricinde yapı- uyı tercih ve ihtiyar meaeleıi değildir. Delbos ellerini uzatarak kendisini l 

lacak her uzlatma bir ıüpheye n tered- Miifterek emniyeti terketmek te bahis etmİflerdir. ~ 

dütlü bir vaziyete dayanacak ve Roma· u mumı" seferber· ıı•k hakkında hu•• ku•• _ mevzuu olamaz. Realist bir siyasete ih- Bundan sonra komünistlerden B· .-ı"' 
Berlin mihverine yenJ paylar temin ede- tiyaç vardır. Avrupada bu ıiyaaet ancak riel Perry ıöz almıt ve komünistler t 9' 
rek Milletler Cemiyetinde ')'eni gedikler lngi)tere ile ıılu anlatma dahilinde ya- fmdan ıiddetle alkıılanJDJtbr. NiJ,.~~--
açacak ve binnetice aulhun zaranna ola- k • d d ı • h • • ı ı d pılabilir. Bunun için diğer imkanları ih- de Monzie kürsüye çıkarak o da rn it'' 
caktır. mete ço şı et 1 ucum ar yapı l ~al.mi et~eli? Hayır •• Fakat her ~·~· ! bütün canlı kuvvetJ~~inin hiilı:~~ 

cPeupleıt Franaız mebusan mecliain- gı bır fey ıstemeden veya her hangı bir İ fmda toplanmasını lw:umlu gosl . ~ıl• 
de devam eden harici aİyaset müzakere- hareketi itham etmeden evvel Cahmber- ı Müzakerenin devamı bugüne. t~ill ,,_ııti 
!eri hakkında ıöyle yazıyor: Şimdiye ka- la'.in • Grandi arasında girişilen müzake-

1 
mİ§tİr. Bunun neticesinde barıcaye evı9 

dar on kadar nutuk dinlendi. Fakat mec- relerin neticesini beklemek lümmsaz bir B. Delbos hatiplerin is~arın• : Jtiİ4 
lisin harici ıiyasele nasıl bir mecra ve is- , hareket midir?» verecek ve bat vekil B. Cbaut~ tıt" 
tikamet vermek İsteyeceği henÜz farke- B,.. Mistler bundan sonra demokrasi- kümetin s:yasctini izah eden ın 
dilemiyor. Sağ veya soldan ekser hatip- ) ~ )erle dilruttörlüklerin canlı kuvvetleri yanatta bulunacaktır. ~· 
ler ~:"'~zidA vrupadaki vaziyetin vahda- • • arasında parlak bir mukayese yapmış ve 1 Paris, 26 ( ö.R) - M~bdust'~ıııiıter' 
meli w:enn e ittifak etmiJlerdir ve B. e demi_ştir ki: cSırası gelince vaziyet k~- sinin dünkü celsesi neticesı~. e .,.sı'ı-J11 
Monzie sulhu tehdit eden tehlikeleri ,,_ diliğinden düzelecektir.» j sefiri sir Eric Phipps Mec)ısın ekil JJ-
meclisin umumi alkqları arasında göster- \) Fr:msada silahlanma işleri için müs- I mahsus olan salonunda baJV pelbD' 
mİJtİr. () taki1 bir sermaye tesis edilmesini tasvip Chautemps ve hariciye nazın B·dj)etİ>'JI 

Nihayet cOrdrcı> gazetesinin mütali- eden hatip büyük ihtilalde Konvansiyon 1 tarafından kabul edilerek k: , . ~ 
alan fÖyledir: Nasyonalistler bükümet devrinde olduğu gibi derhal milJi müda- uzun müddet ıörü~mü,tür. ~~et' 
mevkii.nde iken caniyane bir hata ~le- ---- d~ 
mİJlerdir. Bu hata Habe~ harbı unaaın- 1 ent~llektücl kuvvetlerinin seferber edil-ı kiyle kabul edilebileceğini bil ,dal' it': 
da ltalyaya karıı çok ıdn taahhüt altt- mesine imki.n vereceğini ve bunun da dir. İngiliz makamları bu kat• bit r-
na cirmeleri olmuıtur. !kanunu esasiye muhalif olacağım, vatan- ı berdar edilmİflerdir. Ahmet fdaüd~~~ 

Bugün Mussoliniciler ve Hitlerciler 

1 

daıın ena haklarını ilga edeceğini ve hü- ;a ıöylediği nutukta kanalın .~ et~ 
m~terek bir korku ile hareket ediyor- kümetin istediği ıcniJ aalabiyetlerin an- hakkının yalnız Mısıra terettilP 
lar. Bu J,orku komilnist korkusudur. Fa- cak acil tehlike halinde imparatora ve- 1 kaydetmi§tir. • • setlİll :-
kat bakikntte bu aiyMcte istinat edenler rilebileceğini bildirmqlerdir. Berlin. 26 ( ö.R) - çanın .,..., 
Führer hesabına çalıırnaktadırlar n Du- Hükümet iscı bilakis kanunu esasinin I firi Vilhelmstnısseye Mançu-1':; dol-~ 
ce bu yolda Hitler in ancak tabii ve mu- harp vo.ziyetinde istisnni kanunlar imka- man hükümeti tarafından tasd. 

1

etıf1ittif' 
avir.i mevkiindedir. ! nl!'lı verdiğini bildirmel:tedir. • siyle bir protest~ not~ıı tevc:h . ;ıtd' 
LORD HALIF AKS VE ALMANLAR ~ ) Harbiye nazırı general Sugıyama Ja- Bu notada denilıyor kı: . r1ıJf eP 

Berlin, 26 ( ö.R) - Alman gazete- ~. pon milletinin yalnız Çin ihtilafından do- cÇin cümhuriyetinin ıiırtal• ~~iit" • 
leri Lord Hnfürumn hariı::iye nezaretine ./1 ğabilecek tehdit ve tehlikelere kartı si- , tesis edilmiş olan gayri ınefl'll diiitlİ f!? 
tayininin rC3miyct ltesbetmesini memnu- ~ -;:::. lidılanmakla kalmıyarak ayni zamanda ı Almanyanın tar.dike karar "e'··f]e I>' 
niyetle kar§ılıycrlar. Yeni İngiliz harici- "' ,. ı C 

1 
• \ \' \' il çok mühim ve fevkalade vahim hadise- milli hükümeti büyük bir teesı&J -· 

ye n:ızınnın memleketinin milli hayatın- (' l \ . N P \ ( f 1 \ Q leri de derpİ§ etmesi liızımgeldiğini, bu- alJnlftır. . tlerİ 1-:, 
d:ı mühim bir rol oyn:ıdığmı yazan 1 ıJ:m içindir ki memleketin ekonomik cMançu·Kuo Japon.~il!taJ'l~eriı'~ ... ~ 
cBörser Zeitun"'1> Lord Halifaksm geçen ; ,. kuvvetlerinin temerküzü ayni zamanda fmdan Çin arazisinin ıstilası td ~ 
sene Almanyaya yaptığı seyahat esna- miJJetin diğer enerjileri de organize edil- bir ve kuvvete dayanarak t~~ 
zında B. Hitler ve diğer Alman erkanıy- mediği takdirde kiıfi gelmiyeceğini ıöy- olup ekser milletler bun~ et• 

•• _ w Umu.mi sef erbcrlik yapnıağı dügünen -laponyanın ha~ı • 1 • tir pre ibine ittirak etmitlerdll'· .. _.ı~t 
le goruşmek fırsatını buldugunut Alman- .. . • . . .. •. . • .. e!lllf : .• . w ns. .. .. . . ar.sifPP" 
yayı ve onu alakadar eden be elmilel Romat 26 (ö.R) - Tokyodan bil-lbutçesı Japon kabıne rnoclıaı t.al-afındanlkere sU"Umda buyük partilerın mumeı- Kab1re, 25 (A.A) - Dun ögleden cÇm hükurnetı kendı yrİ ,_.J 
nıeselderi iyi tanıdığım ya~aÜC'. \dirildiiine ıöre 1talya aefiri hariciye na- kabul edilmiıtir. silleri bükümete hücum etmiPer ve hü- sonra toplanan namlar mediai Süveyt kil edilen gayri ~ v~~ pra-- . 

SOVYETLERtN CEVA.Bt zwi7\e ..mw.ı...ua bulunmutt.ur. 4 milyar Tokyo, 25 (A.A) - Mecliste mille- kiimete senit aalüıiyetler venın kanunun lamalı baldunda lngDiz. ltaJyan müza- bir tetekkülün taadikaH f 
Londra, 26 (0.R) - R_. bildi- 150 Ulilyoa ,-w.ı. I~ harbiye \in __ ,. -'-~ükl '-"h-d·B ......_ -..leketin blt6n ukeri. ekonomlı •• kereletiooio ancak miiatakil M...rm iftira- eder.:ıt 


