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imtiyaz aahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Bllfllluharrir ve umumi n9frlyat mUdllrU: 
HAKKI OCAK.O(;LU 

ABONE ŞERAiTi 
o Alt .... ~· 

1 T LEFONı 2697 

ilin münderecatmdan gazetem.İz meauliyet kabul etmez. 
Cümhuriyetln ve Cümhuriyet eserinin bekçld, 1111 lan rıkıır ıiııasl gazetedir 

Bek, lngiliz aef iri 
ile konuştu 

V artova 2 (A.A) - Hıırkiye nazİrı Belı 
lngiltere büyük elçisini kabul ederek UZ9n 

müddet göriifmüflür, 

·---- ---' Yeni A- Matbwında Buılm ..... 

Kurulta m aisini bitirdi 
imleri üstakif gruba ayrılan mebuslann 

oku du. Ba vekil · güzel bir nutu ·· yle~e 

Orduya M·tıetin inancı bitd· il 
Ankara 3 (Hucud) - Bü.rük Kurultay bugünkü 

..,... _ _ ~..,,,.;__..,........,,,.,,..---.,...,,,..ı::::----"""!'~Tl:"'!l"ı-".;....-.:"""7'11""...,., toplantısında Parti un.mi idare heyetine şu zevat-
lar ıeçilmitletrdir. 

Fikri Tiizer (Enm.m)~ Tevfik Fikret Sıliiy 
(Konya), Halil Ttir tZonguldak), Ali Riza 
f.ren (Çoruh), Cevdet • lncedatı (Sinop), Dr. 
Zihni (Bolu), Hamdi Yalman (Ordu}, fskender Er
gin (Erzincan), lımail Sabuncu (Gireıun), Mümtaz 
Ekmen (Ankara), Nafi Atuf Kanıu (Gireıun)t Rah
mi Apak (Tekirdai), Salah Cimcoz (latanbulJ, Sır
rı Day (Trabzon), Sevket Erdoian (Gümüıhane), 

İ!"*"--/~t~li1 Sükrü Ali (lıtanbul). 
ÇANKA YADAKi GARDENPARTi 

Ankara 3 (Huauıi) - Cümhurreisi lnönü ve Ba
yan İnönü tarafından Çankaya köıkünde tertip edi
len Gardenparti pç vakte kadar devam etmiıtir. 
Gardenpartiye Parti bü~k kuru ltay azaları ile be
raber resmi ve b\l&uıi daire ve müeaaeıeler erkanı 
ittirak etmitlerdir. 

r~~~~ 

Vali B. Ethem Aykut 

Vil ... yet işleri 
Kaza ve köylerde neler 
yapıldı neler yapılacak? 

Ankara 3 (Huau&t) - Cümburiyet halle partiai 
betinci kurultayı buııün son umumi toplantısı ile me-
aaiıini hitama erdirrniflir. Vali B. Etem Aykut vilayet işlerini sek makamlara yapılan müracaatların 

Kurultay).. Baıvekil Refik Saydamın nutku ile ka- tanzim. e başlarken köy işlerini ayrı ve 1 tetkike göre en ziyade ne gibı· •·, şı·k•· 
panmıttır. \,;else açılınca evvela müstakil gruba ay- ı .,, ~ 
rılmıt olan mebusların isimleri okunmuttur. mahiyet itibariyle geniş ve şumullü bir yet maddeleri müracaatı intaç ediyor. 

Bu isimler tunlardır: mevzu olarak ele almış bulunmaktadır. Tabiri diğerle halkın kazaya vilayete 

"'""""'""'""'""'""'""''""'" _ _ _.,.....--.,,1\,..tilli-· _·.,,Şe;,,,,f,_k_ur_u_ı_ta,,,y"'da=""'==---.,.,,....,,.,,. .... ='::'-.""'""',.,... _____ __,__,...;S;.o;.n_u_ü..;ç_ü_n_cu_··_s.;.a.;;.y.;,.fa;.d;.a.;;.,.-=-- Valimiz köylünün ihtiyaçları, dilekleri, veya en yüksek makamlarından kaza. 

N · · Inwı· llz p-arlaın .. nı-o-""'Un-da eAy;~;ıı:~:ı 1:::d;ö:~.b~~:~- :ıı:ı~:a::::,:b.:·:::::;~ 
ıçı n ~ '-" ~ ' taraftan da mevcut kaza ve nahiyelerin deler nelerdir. En fazlasından aşağıya 

imarı işleri etrafında şimdiye kadar ya- doğru yazılması ve müracaaUarın maJıi.. 

B •t f t k ? - pılanlarla yapılması istenilenleri mahal- yeti itibariyle mevsime göre azalıp ço-

f ara ı B c b l M k ·d k lerinden sormuştur. Kaza kaymakamla- ğalıyorsa onun da aYrıca bildirilmesi v• 
..A.. • • ' em er aynın o s ovaya gı ere rına ve nahiye müdürlüklerine gönderi- makamınıza 938 yılı içinde resen kaç ve 
w len bir seri sual arasında şunlar pek §&· 939 Hazıran iptidasına kadar kaç müra-

Niçin tara*f_lı olduk? paktı netı·celendı·rmesı· ı'stenı·yor yanı dikkattir: caat sebkettiğinln ve ayrıca 938 Hazl-Kazanız makamına resen verilen veya ran iptida.sına kadar bu müracaatın kaça 
HAKKI OCAKOCLU vilAyet makamına veyahut ta daha yük- - SONU 2 tNCl SAYFADA -

Londra 3 (Ö.R) - Taarruza mukave
met paktının akdi maksadiy le İngiltere 

Türkiye Cümhuriyetinin dış poli- ile Sovyet Rusya arasında cereyan et. 
tikaıındaki ı:ı.çıklık ve samimiyetten nıekte olan müzakereler meselesi Pa
r1phe edebilecek dünyada hiç bir zartesi günü, Parlamentonun yeni içti -
devlet tasavvur edilemez. ma devresi başlar başlamaz, avam ka. 

Trakya manevralarında •. 
Cümhurlyetin kurulduğu günden marasında ileri sürülecektir. 

ıu dakikaya kadar bütün milletlerle Mebus Nevi! Adams başvekilin Mü • 
münasebetlerimizin tanziminde açık- nlh . timaı esnasında, hükümet reislcrl-

Milli Şefimiz hazır bulunacaktır 
1 v • • • h•k' k ld k ıç ıgı ve sarnımıyetı a ım ı ı . . d ğrudan doğruya temaslaruıın kıy-

Kurultayın kapanış celsesinde Hatay imparatorluk idaresine karşı iti- :~ti:; gösteren nutku münasebetiyle B. 
mat~arı sarsılmış olan bir çok devlet- Nevil Çemberlaynın müzakereleri intaç 
ler ımparatorluğun enkazından ku- için bizzat Moskovaya gitmesini teklif 
rulan yeni Türkiye devletine karşı ve tavsiye edecektir. Başvekil, Sovyet 
da uzan zamanlar şüphe ve tereddüt- Rusya ile girişilen müzakereler hakkın-

her vakıt memleketlerini Anavatanın 
Bu düşünce ile iftihar ederler. 

lerin.i muhafaza ettiler. da beyanatta bulunmak üzere, ilk müsn- İstanbul 3 ( Huau-
Nıhayet gördüler ki Kemalist reji- id fll'S8ttan istifade edecektir. si ) - Cüınhurre-

mi sergüzeştler arkasından koşan, is- Avam kamarasının aynı celsesinde si Milll Şefimh İs-
tilacı emeller besliyen bir politikadan Çindeki vaziyet ve İspanya meselesi de met İnönllırlhı Ha-
çok uzaktadır. tahrik edilecektir. Japonlar tarafından ziran sonları • 

Hadiseler ve eserlerle inandılar ki tevkif edilen İn:,ıiliz vapuru münase~- na doğru İstanbu-
Türkiye Cümhuriyeti barışa, beşeri- tiyle bir çok suallerin sorulacağı tahmın lu oereflendire • 
yetin iztıraplarını dindirmeğe bağlı, ediliyor. Çünkü bu gibi harekeUerın ceklerl ve Trak • tt'~~~«i 
insanlığa hizmet etmeğe amade, bir tekerrürü hadiselere, hattfı sürprizlere yada yapılacak 
devlettir. yol açabilecek mahiyette telakkl edıl • lngiliz Başvekili olan manevralar • 

Kendisinin hayati ehemmiyeti ha- mektedir. B. Çemberlayn da hazır buluna • 

iz meselelerini bile karşılıklı müza- AVUTUYORLAR rak mıınevrala • 
kere ve hakem yolile hal etıneği her KF.NDJLERJNf n bizzat takip bu-
dürüst düşüncenin üstünde tutmuş yunıcaklan bildi • 
ve tutmaktadır. riliyor. 

Türkiye devleti, silah kuvvetini Faşı·st gazeteler Trakyamıın--arzu ve emellerini terviç ettirmeğe lan Ağustoa ayı 
ve tecavüz hırslarını tatmin eyleme· içinde yapılacak • 
ğe yarıyan bir vasıta değil, ancak onu tır. 
bir müdafaa aleti olarak kabul et· Ankara ll ( Hu· 

mekte ve tanıM4ktadır. Şı .. mdı· de Moskovaya ~aaat.ı )tao:-b~Bu.çuktııü.~~ Gerek kendirr ize ait işlerde ve ge· """""' _.,..,, 
rek Arsıulusal ihtilafların hallinde 
Türkiye daima barış idealine bağlı k "" b ı d ı toplandı ve me -

delegesi: u Hataylılar 
bir vilayeti telakki 
ederler.,, Dedi 

kd~mış oldu~uınu. çalışmalarile bütün ur yapın aga aş a 1 ar dı~~p;:mntıaınlda aaöz. 
unyanın goz erı önüne koymuş ve 

buna bütün bir dünyayı inandırmak Moskova 3 (Ö.R) - Almanya sefiri ranti verilmesini istemiştir. İngUtere bu alan Hatay delegesi: Milli Şef kurultaydan çıkarken 
kudretini göstermiştir. hariciye komiseri B. Molotof tarafından garantileri verıneğe tereddüt ediyordu. - Hataylılar her vakıt memleketlerini mektedirler. Hatay., Sizlerindir. 1 Müteakiben kurultay başkanı kurulbıo-

Bundan dolayıdır ki daima politİ· kabul edilmiştir. Görüşme uzun sürmüş- Estonya hariciye nazırı B. Solter son be- ana vatanın bir vllAyeti teli\kkl etmekte Dedi ve çok şiddetli, sürekli alkışlarla yın kapanma nutkunu okudu. 
kamızın esasını bitaraflık, sulha bağ- tür. yanatında İngiltere ve Fransanın, Es. ve her vakıt bv düşünce ile iftihar et· karşılandı. 
!ılık ile ifade eylemekten zevk du- Roma 3 (Ö.R) _ •Ciomale d'Italia• tonya tarafından talep edihnediği halde 
yuyorduk. başmakalesinde .muhasara siyaseti> di- bu memlekete bir garanti vermelerini 

Bir ay evveline gelinceye kadar bu ye tavsif ettiği taarruza mukavemet si· bir tahrik addedeceğini söylemişti. İn· 
bitaraflığı muhafazayi hem şahsi ve yasetinin karşılaştığı güçlükleri memnu· giltere, Rus talebine karşı bu beyanat· 
hayati menfaatlerimiz ve hem de niyetle kaydetmekte ve bu siyasetin za. tan istifade edecek mi? 
dünya barışını korumak bakımından ifliğinden bahsetmektedir. Bu gazete, •Halbuki Romanya ve Yunanistan& 
bir zaruret sa) yorduk. küçük devletlere büyükler tarabndan garanti tahmil edilmiştir (!!) Hakikat şu-

F akat esefle ve açıkça aöyliyebili- garanti verilmesinin meşru bir şekilde dur ki arzu edilen şey Rusyanın muha • 
riz ki tecavüz ve istila hırAlarının hu· müdafaa edilemiyeceğinl iddia ediyor ve sara siyasetine iştirakidir. Yoksa müte
dudunu bile tayin edemiyen, hayat şunları ilive ediyor: kabiliyet taahhütleri hatıra gelmiyor. 
sahası diye ifade edilen müphem bir •Rusya Almanya ve İtalyaya karşı bir Romanya ve Yunanistana garanti tah • 
davanın pe§inde bir çok milletlerin ittifaka girmek için Japonya ve Mançuri- mil edilmesinin sebebi bu memleketle-

- SONU 2 iNCİ SAHİFEDE - ye karşı §ark huduUarında ve Baltık rln ham maddelerinden ve sevkulcey§ 

ffA.KKJ OCA.KOOf.V devletlerlne ~ ~ hudutlarında ga- - SONU 4 t)Nci} SAHİFEDE -

Ruslar tashihler yaptılar 
Sovyetlerle 

safhaya 
müzakereler yeni bir 

bulunmaktadır • • 
gırmış 
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4 Haziran pazar 9J9 
···········································: 

TELGRAF 'ftABERLERi 
·~- . -· . . - . . 

Bazı düşünceler: 

Memurlar XC:i 
J 

:Terfi ümidi çalışma 
j:enerjisinin kuvvet 

. 
• . 
• . 
" 
• . 
' . . . 
• . 

Kurultay mesaisini bitirdi 
Müstakil ~ruba ayrılan mebusların 

isimleri okundu. Başvekil güzel 
bir nutuk söyledi 

ı ikaynağıdır 
Gümrüklerin ıılahı, muame

latın •eliimet ve dürüstisini te
min yolunda devamlı çalışma
lardan hayli müsbet neticeler 
alınmaktadır Tam ve müteka
mil bir devreye girildiği iddia 
edilemezse bile, her halde es- • 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

B. B. Ali Riza Tarhan, Hüsameddin 
Krat, Fazlı Güleç, Emin Sazak, Aziz Ak
yürek, Ziya Karamürsel, Şehime Yunus, 
Ali Riza Türel.Sadri Ertem, Rıdvan Na
fiz Edgüer Hikmet Uıaklıkıl. Abdurrah
man Naci, General Ki.z1m, Sebüktekin 
Hüsnü Kitapçi, Osman Şevki Uludağ 

Refik İnce, Bayan Naime Ergün, Besim 
Alatay, Ziya Gevher Etili (bir isim okun
mamıştır) 

Kurultay, Milli Şef İsmet lnönüne, 
kurultayın candan bağlılığını karar al
tına almıştır ve bu kararın bir heyet va
sıtasiyle Milli Şefe iblağıru tasvip ebnlş
tir. 

Yurdun muhafaza ve müdafaasına or
dumuza kurultayın inancı alkışlar ara
sında tebarüz ettirilmiş ve milletin bu 
sarsılmaz ve yüksek inancının ordumuza 
bildirilmesi de kararl~ırtlmıştır. Baş
vekil Refik Saydam kürsüye çıkarak 
kurultayın çetin geçe mesaisinden mil
let işlerinde gösterdiği büyük alakadan 
takdir ve sitayişle bahsebnlş ve bu me
sainin parti ve millet için çok faydalı 
olduğunu söylemiştir. 

BAŞVEKtLlN NUTKU 

Ankara, 3 (A.A.) - Başvekil ve parti 
umum! reis vekili Dr. Refik Saydam 
bugün saat 10/30 da C. H. P. Beşinci bü
yük kurultayını aııağıdaki nutku ile ka

J>ainIŞtır. 

Büyük kurultayın muhterem azası 
Partimizin beşinci büyük kurultayı 

ruznamesindekl meselelerin müzakere
sini muvaffakıyetle bitirmiştir. Büyük 
.kurultayın açılma tarzı delege arkadaş
larımızın gösterdikleri ciddi ve samimi 
allka geçmiş ve gelecek yılların icraatı 
hakkındaki giizel düşünceleri, bilhassa 
arkadaşlarımızın milletimiz, memleketi
miz için faydalı buldukları kanaat ve 
mütalaalarını serbestçe ve isabetli bir 
tarzda izhar etmiş olmaları parti men· 
suplarırun devlet işlerini ne kadar yakın
dan takip ve m11rakabe ettiğine de gii-
2lel bir misal işkil ettik. Bu hal milleti
mizin takdirini, Millt Şefimizin iftiharını 
tahrik eden parti hayatımızda olduğu 
kadar Milli hayatımızda da kıymetli bir 
hatıra olarak kalacak mesut bir hadise
dir. 

Kurultayımızın müzakerelerini yakın
dan takip buyurmuş olan değişmez ge
nel Başkanımız İsmet İnönü, müzakere· 
lerin cereyan tarzından, bilhassa vazife
lerini büyük bir iktidar ve kifayetle ba
§llrmaktan hakikaten iftihar duydukla
rını size arza beni memur etmişlerdir. 
(Alkışlar.) 

Aziz arkadaşlarımızın bize vermiş ol
dukları bu güzel misal bütün parti teş
kilAtımızın vazifelerini yaparken göster
dikleri dikkat ve teyakkuzun canlı bir 
delili olmuştur. Büyük kurultay parti
mizin bütün hesaplarını inceden inceye 
tetkik ettikten sonra vermiş olduğu ka
rarla parti hesaplarının muntazam ve 
ltinasını tebarüz ettirdiği. Köy ve nahiye 
kongrelerinden başlıyarak nahiye kaza 
ve vilayet kongrelerinin tetkikinden ge
çen büyük kurultayın müzakere mev
zularının en mühimmini teşkil ve yur
dumuzun bütün ihtiyaçlarını ihtiva eden 
dilek ve şikayetler hakkında da almış 
olduğu kararlar, izhar etmiş olduğu te
temenniler bütün memlekette dikkat'" 
alaka celbeden parti hükümctlerinin 
müstakbel icraaatında rehber olma ma-

hiyetini mahfuz tutan isabetli, faydalı, ı Milli Şefimizin cihandeğcr yardım ve 
kararlar tecelli etmı tir. Büyük kurul-ı müzahereti bu ümit ve imanımızın en 
tayın yeniden gözden geçirmiş olduğu büyük teminatıdır. (Alkışlar) 
parti programı da parti hükümetlerine Hepinizi hürmetle, muhabbetle se -
halde ve 1stikbalde takip edecek en isa- lamlarım. C.H. Parti.<inin beşinci büyük 
betli yolu göstermi oldu. Büyük kurul- kurultayını kapıyorum. (Şiddetli alkış

tayın yeni hükümle~ de ilave etmek su- lar.) 

• ki devirlerle niıbet kabul et
ntiyecek neticeler elde edilmi, 
bulunmaktadır. 

retile kabul ebniş olduğu nizamnameıniz Ankara 3 (Hu u i) - Kurultayın son 
partiler arasında sanimiyet ve bağlılığı umumi toplantısından evvel B. Hilmi 
kuvvetkndirecek milletimizin teljkilatı· Uranın baskanlığmdaki toplantıda muh
mıza kaqı muhabbet ve alakasını arttı- telli \'ekliler izahat vermişlerdir. Dilek 
racak esasları ihtıva etmektedir. Nizam- encümeni mazbatasında İnönü meydan 
namenin yeni hükümlerine göre teşkili muharebesinin vukubulduğu yerde Milli 
karar altına alınan meclis müstakil gru- Şefimizin büyük bir heykelinin rekzine 1 
bunun milli murakabe cihazlarımızı tak- aid olan talep sürekli alkışlarla kabul 

Her yerde olduğu gibi güm
rüklerde de memurların terfii 
meselesi muamelat üzerinde 
te:irlerini gösterecek bir key
fiyettir. Bundan dolayıdır ki 
üç ıene evvel çıkan gümrük 
tefkiliit kanununun memurla
rın terfii bakımından faydalı 
oluşu elde edilen iyi neticeler
de istihsalindeki amillerin ba
ftnda gelir. 

Yalnız birinci ıınıl müdür
ler için kabul edilen yetmis li
lık derecenin kifayetsizliği 
bir çok değerli müdürleri ha- • 
yal inhiıarına uğratmıştır. Bi
rinci gümrük müdürünün güm-
rük muamelatındaki ehemmi
yetli rolü gözönüne getirebilir 
ve bu gibi müdürlerin yedi se
kiz sene terli imkanını elde 
edemedikleri düşünülürse bu 
vaziyetin varılması istenilen 
gaye ile tezad tefkil eylediğini 
keıtirmek güç olmaz. 

viye edecek ve bu bakımdan aziz mille- edilmiştir. 
timiz için teminat hazırlıyacak mahiyet- Vekiller, kendılerini alakadar eden eli
te olduğu kadar ci.lmhuriyet hükümet- ğer meseleler hakkında söz söylemişler
lerine de esaslı yardımlarda bulunaca- dir. 
ğına samimiyetle inanmaktayız. Ihdas Adliye vekili memlekette adaletin !ev
etmiş olduğurnz daimi teftiş teşkiUltırun zil için çok çalı'1ldığmı ve çalışılacağım, 
parti ve halkevleri faaliyetini teşvik, tan- Türk ceza kanununda tadilat yapılaca_ 
zim ve murakabe edecek müfit bir cihaz ğını, kanunlarımızda iktısadi hayatınuzın 
olacağında şüphe etmemekteyiz. inkişafını kolaylaştıracak tedbirler alı-

Aziz arkadaşlarım. nacağını, icra ve ifl8s kanununda tadi-
Hal ve istikbal için en musip kararları l;lt yapılacağını1 aile temelinin sağlam

almak partimizin değişmez bir vasfıdır. lığını temin için noterlerin gayri meşru 
Alınış olduğumuz kararlar daima büyük akidlerden menedildiklerini, boşanma 
milletimiz, aziz vatanımız için mesut ne- davalarının halka kolaylık verecek c -
ticeler vermiştir. kilde tedbir alındığını söylemiştir. 
Halkımızın bütün tabakaları idealleri- Dahiliye vekili, köy katiplerinden, 

ni tahakkuk ettiren unsurları kurultayı- köy borçlarından, köy salmalarından 
mızın kararlarında aramışlar ve bulmuş- bahsetmiş, salmaların köylüye yük ol -
!ardır. Beşinci büyük kurultayca alınan mıyacak şekilde tahkiki için bir kanım 
kararların da aynı kıymet ve isabette li\yıhası hazırlanarak büyük Millet mec
olduklarında hiç şüphemiz yoktur. Her !isine verildiğini, bu kanun meclisten 
imkandan istifade ederek bunları tabak- çıkınca şikayet mevzuu kalmıyacağuu 
kuk ettirmenin hükümetleriniz için mil- söylemiştir. 

li ve mukaddes bir vazife olacağını söy- Nafıa vekili, limanlardan bahsetmiş, 
mekle en büyük hazzı duyarım. Parti - hükümetin şark ve garpte iki liman in
mizin mazideki ağır şartlara rağmen şasına karar verdiğini, bunıın için İngi-

Bütün Türkiyede yalnız yet
miş liralık bef müdürlük var
dır. Bunların ölüm veya teka-

• ütliik yoliyle boşalmasını bek
lemek her halde ümit kırıcı bir 
vaziyettir. 

Terli ümidi memurlar için 
çalışma enerjiıinin öz kaynağı
dır. Yeni vekil B. Raif Karade
nizin bu nokta üzerinde ehem
miyetle duracağını ümit et
mek isteriz. 

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

Amerika 
-*-

Yeni 24 harp gemisi 
memleketin yül<ı;elmesi yolunda aldı!ıı lız isınden istifade edileceğini, pa- yaplırı yor 
mesafeleri göz önüne getirdikçe istikbal- rasının hazırlandığını, Karadcnizin şar- 1 

de de milletimize ve vatanımtza daha kında Trabzunda bir liman inşasına kat'l ı Paris 3 (ö.R.) - Amerika hükümeti 
parlak hizmetler göreceğine büyük lına- karar verildiğini söylemiştir. A:n_erika~ teraan~l~rinc yeni ~4 .harp g~· 
mmız vardır. Büyük milletimizin mu - Maliye ve ~Iaarif vekilleri de beya- j mısı sıparıt vermıştır. Bu c:emılerın sıparıı 
habbeti, B.M. Meclisimizin rehberliği, natta bulunmuşlardır. ıbedelleri (350) milyon dolardır. 

Batan lngiliz denizaltısı 
Bu deniz 

kurtarmak 
faciası kurbanlarını 
teşebbüsleri boşa çıktı 

Londra 3 (ö.R) - C. 6 Tahtelbahri tığı mevkide kalan romorkör dubaların 
dramı maalesef sona ermektedir. Bu de- mürettebatı tazyik edilmiş hava silindir
fa amirallığın resmen bildirdiği bir tel- leri vasıta.sile tahtelbahri ufki vaziyete 
grbfa göre tahtelbRhirde kaldnları aağ 

1 

sokarak böylece sahile doğru çekmeğe 
olarak kurtarmak ümitleri külliyen za- çalı§maktadır. Fakat kazazede geminin 
il olmuştur. Amirallık kapısına talik edi- On tarafı derin bir surette çamura aap .. 

1 b 1 f h b 1 ak içı" n son da ki- lanmış gibi görünmektedir. 
en u te gra , a er a m . . . . 

k d b ki ki olan mürettebat Tahtelbahır teknesınde bır delık aç-kaya a ar e eme e 
ailelerinden mürekkep kalabalık arasın- mak ve buradan hava vermek teşebbüsü 
da nevmidi sahnelerine sebep olmuotur. terk edilmiştir. Çünkü cereyanların şid· 

Bununla beraber. kurtarma kumpanya- deti sebebile kafi derecede geniş bir de
aı tahtelbahiri yüzdirerek sahile çekmek lik açılamıyaca~ı görülmüo ve ayni za-

• .. ı manda delik açılınca tahtelbahirin tama .. için gayretlerin devam ettiğıni ve soy en· 
diği gibi patlayıcı maddelerle tahtelbahiri men au dolmasından korkulmuştur. Ce
tahrip etmenin aıl8. mevzuu bahis olmadı- minin vaziyetini değiştirmesi böyle bir 

tehlike ihdas edebilirdi. 
ğını bildirmiştir. 

Londra 3 ( ö.R) _ C. 6 lngiliz tah· 
telbahrinin batmasilc neticelenen kor
kunç felaket hakkında Londradan gelen 
son haberler, deniz altında kalan müret
tebatın kurtarılması ümitlerini artık pek 
zayıf göstermtktedir. Tahtelbahirin hat-

Diğf'r taraf, kurtulan ve kurtarma te
oebhüslerinde hazır bulunan tahtelbahir 
mürettebatından biri dalgıçların tekne 
İçinden vurulduğunu duydukları darbele-
rin sağ kalmıo mürettebat tarafından vu
rulduğunu zannetmektedirler. Bu gürül-

tir ki ilk dört kişinin kurtulmasında kul
lanılan usulün terki, kurtarma odasındaki 
avara neticesidir. Tahtelbahirin meyilli 
bir vaziyette durması buna sebep olmuş
tur. 

Tahtelbahir kumandanı, kurtarıcıların 
kaza mahalline geldiklerini bilmiyerek 
kendi Vesaitile kurtarma teşebbüslerine 
ba~ladığı zaman, gemideki havanın güç
lükle teneffüs edilecek bir halde oldu
ğu teyid edilmektedir. Bu sebeple içeri
de kalanların sağ olarak bulunacakları 
az ümit ediliyor. 

Londra 2 (AA) - Bahriye nezareti 
bildiriyor: 

Thetis denizaltısından iki ki1i daha 
kurtarılmış ve bu suretle imdiye kadar 
kurtarılanların sayısı dördü bulmuştur. 
Bunli\r hala Brozen de,troye: lerindedir
Jer. Ve sıhhatleri iyidir. Henüz denizal
tında bulunan mürettebatın hep i hayat
tadır. Bunların da Davi11 kurtarma aletilf' 

tamamen kurtarılacakları iimit edilmek
ı•ı ... -.-.-. ... ------------•Pa...,:uı=::mııv~ 

tülerin, geminin çalkantı ı sebebile ser .. 
best kalmış cisimlerin içeriden tahtelbahir 

cidarlarına çarpmasından ileri gelmiş ol

tedir. • 
Bugünden itibaren iki eşsiz ve heyecanlı filim 

Kültürpark • 
sınemasında 

Ki .DiN KALBi 
BARBARA 
STANVICK 

JOEL 
MACCREA 

Yavrusu Ç"alınan bir annenin hırsızlığı göze alması ve Nevyork 
şehrini yıldıran bir gan ester çete inin maceraları 

DENiZ KAHRAMANLARI 
CARY COOPER 

İnsan ticareti >'llpan bir kors:ının aşk ve sergüzeşt anlatan eşsiz bliyilk filmi 
• SEA.'l/SLAR her gün: Kadın kalbi 9,30-6,20-3 

Deniz kahramanları 8 - 4,45 

Kurtarma i~ini idare etmek ve geminin 
ma~ı muhtemeldir. vaziyeti hakkında mallımat vermek İçin 

Şimdi hemen hemen tahakkuk etmi, .. en evvel bir subay çıkmı~hr. 

Yumurta ve fındık 
cesametinde düşen 

dolular .. 
İstanbul 3 (Hu: usl) - Uludağa yu

ınurta ve Bahke~ire de fındık cesanıL'

tinde dolu düşmüştür. Afyon mıntaka • 
sında büyük bir fırtına zuhur etmiştir. 

* Dün Afyon ve civarında olan fırtına 

sebebiyle sabahleyin şehrimizden kal
kan tayyar<> postası akşam gelmemiştir. 

Aynı zamanda Ankara, İzmir telgraf ve I 
mıılıaberatı da gece geç vakte 

BUGÜN iki filım birden 
3 - 6 v 9.20 Sean larında 

MONTEKARLO GECELERİ 
(Re ve de Monte - Carlo) 

Baş rolde: LİLİAN HARVEY 
1.30, 4 40 ve 8 sean. ları 
VOLGA ATEŞLER İÇİNDE 

(Volga on Flamnıes) 
DAN!ELLE DARRIEUX 
Inkıj ınoff - Al bert Prrjan 
METRO JURNAL No. 18 
Fiatlar: 20,25 Ve :ıo kuruş 

Petrol Davamız 
Memleketin dört yerinde yeniden 

sondaj tertibatı alındı 
Ankara 3 (Husu•i) - Petrol arama heyeti en ziyade ümit veren 

mıntakalarda sundaj tertibatı almıştır. Bu mınt:ıkalar. Trakyada Hay
rabolu civarı. Diyarıbakırın •arkında, Dicle kenarınd l Ramal d "ı ge
çidi, Midyat civarında Gercus ve Adana civarı olmak üzere dört mın
takada Dicle vadisi ile Adana havalisinin garbında petrol mevcudiyeti 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Millet Meclisinde 
Çiftçi borçlarının 
ödenmesi kanunu 

otuz senede 
kabul edildi 

Ankara 3 (Hususi) - Büyük millet meclisi bugünkü toplantısında 
ziraat bankasının çiftçi borçlarına ait kanunu müzakere ve kabul et
miştir 

Kabul edilen kanuna nazaran ziraat bankası borçları, ilk taksiti 
1940 da verilmek üzere otuz taksite bağlanmıstır. Faiz yüzde üçtür. 

Ankara Elektrik şirke-
ti de hükümete geçiyor 

Ankara 3 (Hususi) - Ankara elektrik şirketi imtiyazı ile tesisatı· 
nın satın alınmasına dair Nafıa ile şirket mümessilleri arasında bir 
müddettenberi devam eden görüşmeler bitmiş ve satın alma mukave
lenamesinin esasları tesbit edilmiştir. 

B. Molotof'un nutku 
Ve Leh gazetelerinin tefsirleri 

Varşova 3 (Ö.R) -Yarı resmi Ekspres Porani, B. Molotofun nut
kunu tefsir ederek şunları yazıyor: 

« Fransa ile aramızda uzun süreli bir ittifak vardır. lngiltere ile 
tam anlaşma halindeyiz. Rusya ile de bir ademi taarruz paktı akdetmiş 
bulunuyoruz. Her millet istediği kadar tedafüi pakt akdinde serbest 
olduğunn göre Rusya, Fransa ve lngiltere arasında bir pakt akdini 
protesto etmemize sebep yoktur. Polonyanın Rusya ile hal edilecek 
meseleleri olursa bunları doğrudan doğruya müzakere yolile hal ede
cektir. Bizim hattı hareketimiz elakadar devletlerce anlaşılmış ve tak
dir edilmiştir. Bu sebeple üç taraflı bir ittifak akdine hiç bir diyeceği
miz yoktur. 

Çinlilerin yıpratma 
siyaseti devam ediyor 

Cungking 2 (A.A) - Muhtelif cephelerdeki teftiş seyahatinden 
avdet eden askeri konseyin siyasi direktörü general Cen-Ceng, Çin
lilerin yıpratma muharebeleri sistemine her tarafta muvaffakıyetle de
vam ettiklerini söylemiş ve askeri vaziyet hakkında tamamen nikbin 
olduğunu ilave etmi tir. Her noktada düşmanın her gün verdiği zayi
at yüzlere baliğ olmaktadır. 

6 ıncı ve 9 uncu japon fırkaları bu müsademelerden bilhassa müte
essirdir. Geııeral, japonların bütün cephelerde muvaffakıyetsizliğe uğ
radıklarını ve bitkinlik alametleri gösterdiklerini ve bu vaziyetten İ•
tikbalin kendilerine neler hazırladığının tahmini mümkün bulundui'!n
nu kaydeylemektedir. 

Rumen seçiminde 
Rumen halkı 
•• • • 
Jımıne o:an 

• Rumen Re. 
gösterdi 

yenı 

itimadını 
Paris 3 ( ö.R) - «Paris Soir» gazetesinin Bükreşten istihbarı na gö

re Romanya intihabatının neticeleri bütün ümitlerin fevkinde olmus 
ve ahalinir. yeni rejime itimadını göstermistir. Müntehiplerin yüzde 
80 i rey vermişlerdir. Kadınlar ilk defa olarak rey hakkından İstifade 
etmişlerdir. Fakat müntehip olabilmek için asgari had 21 den 30 ya
şına çıkarılmıştır. 

Yugoslavyanın Almanva 
pakt yapması ihtimali 

ile 
yok 

bir 

Berlin 3 (Ö.R) -Alman muhafili, Alman hariciye nazırı Fon Rib
bentrop ile Yugoslavya hariciye nazırı B. Markoviç arasındaki müza
kerelerin neticelerinden memnun görünmektedir. Bununla beraber iki 
hükümet :ırasında her hangi bir pakt veya anla ma akdine ihtimal ve
rilmiyor . 

Berlin 3 (Ö.R) - Yugoslav kral naibi prens Pol. prenses Olga, 
bugün Berlinden ayrılm .. lardır. Hitl r, Rii:,l ~ •op, Gi;rin , Yugo•lav 
sefaret erkanı, bir çok askeri ve siyasi zevat t syi m rasimind hazıı 
bulunmuslardır. 
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20 Van!ıJatör - 5 Büytik 
Ac;p1ratörle serinletilcn YEN 
4 Şahane Türkçe 

el • 
1 

Filim 

Bugünden 
itiba:ren 

Birden 
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1 LEBLEBiCJ HORHOR 
2 · 3 AHBAP ÇAVUŞLAR eğleniyor 
3 - BURSA SENFONiSi 
4 - TÜRKÇE FOKS JURNAL 
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Çeviren : Hcqi1m Sami 

Saltanat 'larihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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Kendilerini 
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LY_:cat Jğ.c_ibi.ll!i!~t!'J 
p· eııar Küpuı ısmaa efendinin hatıratı.. 

noktalarından istifade içindir.. Rusyada ANLATAN: Eczacı K. K. Aktq 
YAZAN: Dr. G. 1'-

;ıranılan şey de muhasara siyaseti için _ J 9 _ 
,;..-w. _.:._..: b-1--ı.....__ Halbuki Le............. ·~ ı.ııu~- Burunun büyüklüğüyle zekAnın 

touya, Estonya Ciiğer B8ltık devlet- Ku·· çu·· k lsmaı·ııe Başbaşa recesi arasında münasebet bulun 
lerine ihtiyaç ohnadığ:ındmı .Patis ve meselesi pek eski zamanlardaııbed 
ilıoaClra cmlm hariçte brümışl.uchr.• çok kimse1eri düşündürmüşttlr. 

Y .A -Ne tuhai! Faşist gazetelm şiın- Vakıa hayvanlar silsilesinde h 
di loSkovaya kur yapıyorlar. Fakat Rahmetlinin, Orta oyunu tarihine ait kıy- şekli tetkik edilince görülür ki, m 
beyhude.:. Çünkü b .. tilıı bu sevinçleri ka 

EPdikten ve geçenlerin naz:an dik-ılar gibi, kadınlardan para çekmenin - - _ı_ ·· -~-......._ So"'"-"'"tle ıe met/ı· hatırala~ını tamamfıyan sözleri hayvanların hepsinde, maymuna durd ak } da bilmi gun gormew;:lı soncccıu.ıı-. • ~ - r burun yüksek değil g~ ve yayvan 
katini c:Clhede.rck on~ ~ yo ~n~ b' ~or~. k ___ u İngiltere ve Fransa ile ~~ her Kendi başına ve etrafına top\aihğı lbe-lbastalardml fazla bir .şeib.t hissi var- Yalnız maymunun burnunda yükse 
111u-&le tuhaf bir I gı ce ırmuna aşaya 0.Y™u- hal& ta'!uilirok e&U!ktiL veskarlarla bir kaç oyun v~ .. Onu dır. Bu. sebeple tiıllarhaıledeki .zavallı- le gen.işlik aynı derecededir .Ma 
yapbktan sonra bütün kuvvetile ba- lar ... Cinaslar "çinde ~>:an eden bu .......,._ ben tavırları ile Hamdinin gençliğine l.lan oyalamak j_çin karşılarında davul, hayvanların en zekisi olduğuna 
Lrarak anlatmağa baıfadı: «Bu son gürültülü muhaverede. iki taraf oka-
p ah kluk1a l" f r L h h b. ben%0ttim. ÇUbukluaa bir müsa:uııeıe,i m:nıa. Çifte nlra çalarlar, Kürt, Lk. bu c1a bunmtm büyük olm••"· 
haftayı m~ ~eride gcçird~. dar b~yük ~ ç ~ ·- .a söy .:- e 3 r ıye na Z üzerine -ı...-. Benim de bu müsamere- Arnavut. Arap, Bum, Yahudi, Çerkes, ile münasebetini gösterir. 
Fakat Türk1erın artıgından başlca hrr yor k.ı, lngılızce bılmeklıgıme rag- ~ l 1 p de oynan:ııc::ilt ıorta eyununda pişekir .Ermeni lqyafct ve Us:smlan ile taklitler Medeni insanın burnu genjş olD11811~· 
fCYe nail olamadım .... Şimdi mada1!! men ne dediklerini bir tür Ü an aya- ariste oiara&. bl.dunm:mu rica etti. ya~ Tabii kadınların erkekler nyade ~-Fakat iptidmt 
Pepaz,yaııa devam ediyorum •• Katı mıyordwn... da ynama1arı · olnWlığmd.m ..n1ı.-ı 
bir netice istihsal e\mi§ \:)ir vaziyette- Semoviç mütemadiyen bağırıyor -*-- .Heveslileri teşvik etmek adetim. ol- am:ıil.D. 0 

caAZ k81mış olan :insanlarda buma 
yirn . .> l,ııe aynen böyle söyledi .. Fa- ve söz arasında hazan Rusça ve Leh- Var.§<> Va 3 (Ö.R) - Frausız genel kur- duğundan bu teklifi kabul etti.ı:ıı.. Çu • kadm rc)lleri de e.rkekler tarabndan ya- değil. geniş \'e yassı olur. B2pimizia 
kat bitir misini% 1 .. O, hiç bir muvaf- çe kelimeler' cümlelcc de kullanıyor· mayından general F'or, Lehistan .harbiye bukluya gittik. Müsamerede. oynadık. pılı~- .Bw:Wır ortada . o~dı~nn- düğümüz rencil~ barmıluml tadlt" 

nazırının aavetiyle, 15 güıl.lük bir ziyaret Tabii Kavuklu il"Olfuıü 00 «Ali beya oy• dan -1ına '(Jlia OyullU ~ "Biliha- hacet JOk. Medeni ımmlar.maw.Jır 
fab,yet elde cdemeı:ni§tir ..• &_şu bo-- c:lu... için Parise ne]mi<:ti. General Y'orü Var- ı:uyot'du. Daha :pek acemi idi. .Fakat on- re: . . :npnlJ Olan zenciler basık bunaıia al-
auoa ~ünüyor •• Çünkü 0 , bir Grek- Falldanclm bir hareketi, münaka- .,. ,. ~ B b ..ı_,,,___ :1..-'L __ ,_.,, ı.._.._.,~ .... ~ ~ ~ ih k .3- • • • ilk ~"-ektöru.. da ben ıbiiyük bir isüdad sezdim. Oynar- - ız u oyunu u~ oymyo.ruz. .• ma1:la ~er ;u:.;a Ulll --
tir ... Yalan söylemek, esassız yere ~anın daha ziyade uzamasına mani ŞOY.a arp a aucmısırun 1 uır - . . . . • _.,ı_ 

f - ~ d dür ve c:.imdiki Leh orausunun ı.~slıca hın v.m:iyeti ON\ göre .idare edjyordum. Dıelilenn hoşlanna gidiyor_ Acaba akıl- sele:- de, Afr1kaaa basık buruDlar __..-
ısx.:-:--e1c onların adetidir_ oldu ... Bu vaziyetten i~ti aae e e· ~ ~ 1-1-- ··-............ 1 ol ., lerd l d dah _ı...a ts~ k Uc gen~ kumandanları onun talebcleddir. «Ali bey .. ondan oonra peşimi bırakma- .aıüU"• o.Y~ nası ur. en maymun ar an a az~...-

Fakat içki gelmedi .. Garson, hani rek hemen ayağa a tım: dı. E&:ısen Hamtlinın hastalı.ğı ~- Denıiş!er ve i~ ibu suretle Qt'ta oyu- :ri gösterenler çcik buluııCfo.ğuma --1a11 
ya bizim içki... - Adiyö .... Efendiler... J -*- le ıbli:rim bımpnnya ~tı Ben Ali nu umumi•ij germiş o1m:ı. ıııey;pbla:r :riv~ a1allt'· 

Car.on eliJc chvardaki saati gös- Fatkland, mutadı olan huşunetile ngilterede beyie o.ski usUl ortaeyununa tekrar~ - :t.l:stat.. Oria Oy\llUIDa ayni z.aman. Bu nmaMa ~en..-;. ....... 
tererck bir saatten beri otel mahze- elini uzattı ... Sernoviç irticalen söy- --~-- ladrm. Ali bey yavaş yavaş a~ ve m- da .. zuııuri kolu• da dederii. Acaba ne- Olu. Avustmp yerl..i1ıeri:o. de Maıiliillll'I 
ninin kapanmış olduğunu anlattı.. lediği bir veda hitabesile taşkın bir ba>>et ~ur Ali bey oldu. den! pek kUçük olduğu bilinir. 

- Nasıl> .• Ne diyonunL muhabbet ve samimiyet gösterdi. Mecburi asker ** - Oyunda taklide çııkanlana his- bi- Zenc:ikT ft AvusbJnlp ~ 
- Mahzen kapandı .. Ekselans.. _ Margi ... Bu akşam ... Epice iç· kaydına başlandı ' Değerli sanatkar küçük İsmail efendi- rinin ~kıyafetleri~ milli havalan bncli hBllerlnıe bırakarak, bbim-1 d 
- K?poğlu ... Domuz... . . tik .. işte, edam akıllı olduk ... Bunu .. . nin hatıra deltcri burada bitiyord~ B11 vvdır. Mesela Armvut taklidine çıkan '1eımde'ki insanWm !:nıruDlan da~ 
Ve tudetten kuclurmuı hır vazı- gizlemek imkansızdır... l.ondnt 3 (O.R) - Ingilw·cdc ahr.ı deftcic yazılilll§ olan notların tulU.at·ta- ~'dana .Arna\"Ut ıhuvası ile,, Liz \akli- ıediliııoe, ~doğan çocağım. mW. ..-ı 

yette be§ altı lisanda mevcut küfür- s· A "bald kalkmaia davranarak asker kanununa güre mecburi asker .k.~- rihinüz .truı büyük ~eri ()kfağu mu- dine çıkan Uz hu-asiı.•le ~dL Bwı- ıbnnmla diieyay.a geldiği gtia ~· 
leri yağdırarak zav~ gar~nu müt- b~ ~:~i. Ve ya.ban öküzü deri- dı bugün başlamıştır. 20.:!l l'.-.şnda on hakkak.. Fakat kem:lisinin daha not ha.- iann ~ ~ ~dt,ğa hav.a ile ODdım 'tkıla:y.ı -da .küçük ~ .-le 
~tş bir surette tahkır etmege koy~~- sinaen yapılmış ~yet büyük bir cüz- binlerce delikanh .olwnskcr ~lc.rine linde '}'Enlmıunış bir çok hatlralan da anlaşılır. olunca pek :ziyade ahmet çebr.. ç..k 
Clu.. Ve en sonra, masadan boş hır dan çıkardı ... Parayı verdi.. müracaat ederek tnllm .:ı:ııüddctlenru ifa olmalı.. Bunlar:ı da qğrcnmek merakı - İşte şimdi Arap geleDek.. biitily.itp ze'klsı ~ bmaa .... 
fite yakalayıp fu1atb .•• Bereket ver- I:' lklandın '--vıgıv·ıe bı"nm...c;.ı· ote- iÇin ym.ılımşlardır. Bu tchnlük, tcitory.:l içinde idim. -- Bak- Balat Jcapısml çalı.y.odar. Sı- yür. Gerçi l"81i doğan çocWda wmv• 

r .a IW_, --o ' ord · · ·· üll"' kaydını da bir knt da 
~in,. ıişe hedefe ~stTamadı ... A~~- lin iskelesinde, yan yana durmakta, u ıçuı gon u - Blr · ç gün sonra, CC2alledc otunJr.. ra yahudinin.. nn hepsi küçük alınsa da vücuda ba-
Cieki lambalara degcrck, bunlann ilci- h" • beklemekte idiler... ha harmctl~d~ı;tir •.. .Bu ordu kıtala- kon masamın kaxşısında onw:ı ilıt.iyarıı Diyerek peşinel1 ~.belli olur- run arasındaki küçüldük nisbeti, balb 
ilini kırdı.. Ye.re dii§ürdü.. ız~ yıkla b'rn:l"k p b"' .. k nnın harp nızamına gore ew:udlarmı fakat :zeki \"e SC\':imli yüzünü gördüm. du .. Oyuncular ibi.rbiri .arkasından ve uzuvların küçüklüğü nisbeünden daha 

Şişeyi atarken, Scrnoviç, muvaze- a ra ; 1 
••• rend 8 k uy~ iki misline iblağ etmek ~ı:;i hemen !hemen - Buyurun.. hep nyni yerden meydanda &Uhu.r et- ziyadedir. Hele edcek çoculım yeni d* 

ncı:ioi kaybetnüı ve sırtüstü yere yu- dtlrede otur~ug~ ha~d~~o b~ a~ga tamam olmu§tur. Diyerek yanımda yer göste.rdim.. tildcri ve .oyun icabı kol halinde birbiri. dulu .zaman bumu ile iki üç ... ıson-
varlanmışb ... O vaziyette, hala kü- ~ am

1 
ışb... ayıgıbn ııkÇl Le ktr -~a._ım Kral 1.>e kraliçenin. :t.U-areti Kanadaıla Oturdu.. arknsma dizi1dikleri için (Zuhuri kohı~ n.ki bumu vasmdaki b\iyük ıfRb flitc-

füder ya,ğdınyordu: 1est er )'B:pıyor, ~ u ~ou eoyıcn- gönüllü byduıa bü,yük bir hız ·venniş- Der.in bir nefes ~dı.. dcnilıni~ olacalc.. ımen-ıek blıııil de~dir. 
- Yahudi .•. Ermeni... mekte devam edıyordu... tir. Bilhassn Kanadaclaki F.nın.sı.z ahali - Yoruldtmuıt caliba._ Bir yorgun- - Kavuklu diye bir tip o zaman da Medent .ıinsanlar arasuıila da ~ 
Ve aonra ayağa kalkıp bana dedi Onu kayıktan çıkarmak ve araba- en büyük bir tehalükle günüllil yazıl - luk kahvesi içersiniz.. ,.3 r mı imişı rının ileri de.recede olduğunu iıpat • 

kit sına sokmak için, arabacının kazak mnktadır. _ İçerim •. Dedi- _ Hayır.. Kavu.klı.ı soıı.rada:ıı :icat miş, l'ilksclnıi§ olan büyük edıamJıudaıa 
_Onu tanıdım ..• Evet bu adam, usulünde bir şiddet göstermesi, Ser- -*- Hava cidden sıcaktı.. olunm~<>.. Onu icat eden Mlsır çar.şısa. pek çoğunun bü,vük burunlı.ı OLiukı.r~ 

panaiyonumdaki kapıcının kardeşi- noviçi kucak\a~J? dışan atmas; ve Alman - ftaf yan - Evlat.. Dedi, bilmem neden .. Sah- -esnafından merhum Şükrü efendidir. da her zaman dikkat edilmiştir. Eski_. 
dir .•. Bu kapıcı, teminat mukabilin- zorla arabanın ıçıne tıkma~ı lazım nede .iki saat mütcmatliycn ayal..-ta do-- - .M~ur Kavuklwar kimlerdir? manda Iranda büyük .adamlarm bii,y(Ak 
de, yüzde dört yüz faizle para ikraz geldi... hava kuDV'ef/eri laşmakkı, çcuc çalmak, laf )'etiştinnck- - Kör Mehmet, Kör İmam, Hamdi,. burunlu olması.tabii göriildüğüıaa-W-
eder ..• Benim bile ona bin lira bor- Nihayet denize doğru açıldık. A• --"';-.....-- fo 3-·orulmıyorum da .. Şöyle biraz uzun- Abdi, Kel Hasan çok ku~-etli •Kavuk· kümdar çocuklaruıın burwılanDı ele 
cum var... kıntıy1 geçmek için, kayıkçılanm bü· Roma 3 (Ö.R) - Birkaç gün8enbcrl ca yo) yürlidüm w,y.a b1r kaç basrunak lu• lardandı.. MWc yağclyı, demirci Et- seke çeke bü.yütmek üzere lala tqiA 

Hissiz, durgun bir vaziyetle,, bü- tün kuvvetlcrile l.:ürcklere sarılmış- Romada bulunan Alman hn\'a nazırı ge- .faila merdiven çıktını nu yoruluveriyo- hemi, Kamil~ .son zamaa.lara .ka- edildiğini dbette bilir.siniz.. Eski 1lnıl1 
tün bu sözleri dinliycn Falkland, Ser- lardı. F alkland ise akıntının ve rüz:- nemi Milh ile ltnly3ll hıwa bıı.ş kunıan- rum.: darHasan ile o}·namış .Kırımlı Agah efen- oğullarında, hahamlığa .kabul etmek :için 
noviçin yaptığı eon bo~ boğazlık üze- garın cereyanına muvafık bir isti- danlığı arasında haYa kuvvetlerinin ica- Galibn Sanat aşkt lıi.r derman ilacı diy.i, Kanbur Mehınecli. J..i.içiilt Meh- iki gözlerinin nrasına tahtadan bir -. 
rinc tehammül edemedi .•• Birdenbire kamette bulunan Ke.nhcaya gidece- bı halinde total ve iıni bir teşriki mesai- gibi tesir ediyor. mcdi. Şakiri. Saffeti, Karagöz Mehmc· vc1 tutmak kaideden olduğwıu ri~ 
atıldı: ğinden, onun kayığı, kendisini suyun si için bütün esaslar haurlnnmıştır. Gülüştük.. Kendisine kendi çocukluk di, İmam Hakkıyı, Çolak İbnUıiıni, Se- ederler. Hahamlık için adamın bumu 

- Stani... Siz bir asılzadesiniz ..•• akıntısına bırakmı~, kolaylıkla ileri~ _,,__ hatıralarımdan da bahsettim. Sonra : 
1 

pctçi Ali Rizay:ı ilk devirle~in kuvvetli bUyük olmaz da cetvel tahta.u yUzilaıe 
Kapıcılardan borç para almağa nasıl yordu... Jngi/tere harbi ye - Uemck .. Dedim, şimdi buraya, son knvuklara ve komiji olarak zikrcdebili· yapı~ırsa dahamlağa "kabul edilcBil DMt-
tenezzül ediyorsunuz?.. Arkamızdan, Sernoviçin sesi,, ge- I t şkil ettiğiniz mmpanya ile geldiniz. riz. Son devrin kavuklu ve komikleri hurdur. Zaten 'Xevratda da yanak.laru:u.D 

- Ah Ar§i ..• Ne yapayım? .. Bü- cenin derin sükunu içinde, hala bize nazırı Parise ge iyor -- Evet .. D di .. Kavuklu Ali Beyle arasında dn, pek :lla biliyorsunuz ki. her biri bir narın yansına hemi.ya cü-
tün paralar onların ceplerinde ... Bir hitap etmekte israr ediyordu.. . ..f:r geldik .. Gördüni.iz ya.. Çok muvaffak !Jasnndruı sonra Naşit, Fahri, Dümbüllü ze~ b~u .kule katla.: Y~ olduiU 
En11eni olmadığım için, Türklerden Paris 3 (Ö.R) -- Harbiye mı Sir oluyor .. Çok istidat ve .sanat hevwisi ... Ismail V<! bizim Kavuklu Ali bey gelir.. tarif cdilmcsı - pek mubalUğalı olmalrla 
almasını beceremiyorum .. Ve rum- •• fr E 1 •• Hor Be~c;a Fransa - İngiltere cemiyeti Beraber olan Zenne Sait bey de eski sa- Ali bey Knvukluda fevkaladedir. Naşit beraber - büyük burnun ne derecede 
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reisi Marki Vogücnin talebini kabul do- natkW"lnr dcre~dedir. Knntnl'Cı Kad- tc Kavukluyu iyi oynarsa da o daha zi- mnkbul olduğunu gösterir. 
rck 4 Temımrıda Pnriste verilecek bir di bey Meddah İsmetin oğludur ve tak- yndc taklitlerde muvaffak olur. Eski yunruılıların meşhur Iilozoflaruı
ziyafetin şeref misnfiri olmağı kabul et- !itte hakikaten muvaffak oluyor. Dümbüllü ve Fahrinin merhum Kel dan da hepsi büyük burunlu olduklaa, 
miştir. Londra, Glaskos, Şfild, Nutin - -- Üstnt, d dim, orta oyununun ne Hasanın mektebinden yetiştikleri derhal rivayet edilir. Yalnız Sokrat filOEOfun 
gam, Portsmut belediye reisleri de ziya- r.anuı.n ve ne sureti vücut bulduğunu belli olur. Her ikisi de kuvvetli komik- yassı burunlu olduğu meşhurdur. Oıum 
fcttc 'hazır bulunncnklardır. biliyor musunuz? tirler. da, kansından pek çok hakaret görecek 

-•- - Vullalti doğrusunu pek bilmiyo- - Komiklcre eskiden nekre derlerdi, kadar sessiz olmasına burnun YUSl ol-
Venı· •ıorı·*onya rum. Derin okumll§luğum yok. Yalnıı değilmi? masına hnmlcderlcr. Eflatun ile Ari.do 
1 1 lf'./.I ' . . . kendi! · b"" ··k b nl -..l--1--bızım kendL aramızda dolaşan bir riva- - Evet. Fakat nekreden evvel de yi- erı en uyu uru u _____... 
T ransatlantiki yet var. Onu size nnlatayım. Kanuni ne komik derlerdi. Abdulhamit bu keli- dan olmakla tarunmıi oldukları gibi ikisi 

-../:r- Sül<,\yman zamanında, Sü.leymaniye ca- meyi beğenmediği için nekre denilmiş de büyuk burunun ehemmiyetiııdm 
Londra 3 (Ö.R) - 34 bin tonluk yeni miininin yanında bir uıııarhane varm* ve bilahare yine komik olm~tur. eserl~lndc bahsetmi§Ür. 

uMoritanya• vapuru, tecrübelerini ikmal Zamanın bütün delilerini cins ve mez- Bir vakitler 2ennelerin geydiklerl b' ~'kJ'~o:ııalılar aı:~~da da bunuum 
ederek Livcrpola gclmştir. Yeni trans- hep farkı gözetmemek için buraya ka- yaşmak ve ferace saraylı kadınlara ben- _Uydu ~u. z~-:a olçil olarak sayWU
atlantik Sutanmpton - Havr - Nevyork parlamuş.. zctikrek alny ediliyor diye orta oyunu gın an • ırın en bahsederek budala di-
posta hattına tahsis edilecek ve ilk se- Malumunuzdur ki bizde akıl hastala- men bile edilmişti. ye~!erı yc:ı-de burnu yok, derl~ 
yahntiini 17 Hnzirnnda yapacaktır._ 

4 
,r;;: ~arşı oldum...,.. bittim bir ac~a~iğer .. . .. BiTMEDi - lekte ol= 07Js~1!:';ş~ m: 

nesi havuza düşerek 'balık oldu. Horoz. söyliyen padişahın kw idi. Gözlcrimiı. bir alev sokmağa muvaffak oldu. Artık mış büyilk atiamlar arasında burunlan
hemen o balıktan dnha bliyUk bir balık dumnn içinde kw arayıp buldu. Kız dim 

1 öloceğiın.• Bu sırada alev de yüzüne nın bilyüklUğU ile meşhur -0lanlar çoJD.. 
olarak havuzuk içine atıldı. Küçük ha- dik duruyordu. Cin ise yanıp kili olmuş doğru ileilemi§ • olduğu iı;in. kız yere tur. Eski Osmanlı pad~laruua ara-

a:sıa.i••••1Z11-•ammm11nm•11•m•m2•nw!:.zn:Z;nr.llıf~ lığın üzerine bir yıldırım hw ile saldırdı. kızın ayakları ucunda yerlere serilmiş- düştü, ve kısa bi4 zaman içinde ltiil olup sında Fatih ile, Yavuz Sellinin ve K.azıu. 

Büyük H A L K H • k ~ ı • Küçük balıiı takibe başladı. İki balık ta ti.. gitti. n1 Süleymanın büyük burunları mefh.UI°'" 
) ay e e ll havuzun dibine daldılar. Biz helecandan I<ız babasına tlönerek su istedi. Su ge- Padişah kederinden yüzUnü gözün\l dur. !kinci Abdillhlmidin yüzUnde de a 

_ 24 _ yeriınlı.de duramıyorduk. Onları suyun tirildi. Kız bir şeyler okuyup suya üf- yoluyor, teessüründen ağlıyordu. Ben de ziyade göze çarpan tarafı burnunun btl• 
.. . . .. .. .. . . dibinde gö:zden kaybedince geçen müd- ~~ı ... Sonra parmaklannı suya batınp 0 kadar mükedderdim ki ne yaptığımı yükl~U idi. Onun da pek 7.eki oldutumı 

goklerın ho~urda?ışm~. andıran bır ses-, oldurmege çalıştılar. Bırden b~ ~ava- det bize asırlar kadar uzun geldi. ~erıme serpti. Birden bire eski kıyafe- bilmiyordum. Aklım başımdan gitmişti. Taynus gazetesinin meşhur muharriri 
le, choş geldin.c dıye gurledi. da sarmaş dolaş olarak yere diıştüler.. Nihayet havuzun dibinden müthiş bir time girdim. Lakin maymun şeklinde Olup bitenden saray haberdar olunca Dö Bloviç yazmıştı ... 

O zaman padişahın kızı •Sana (Safa O zaman kartal vahşt bir kedi şekline çığlık işittik. Sonra gögler, dağlar, yıkı- iken kör olan gözüm yine kör kaldı. Ben göklere doğru acı bir vaveylA yükseldi.. Burun ile zeka arasında münasebet 
geldin!) diyen olmadı ki!• dedi. girdi, padişahın kızı da kudurmuş bir l lıyormuş gibi bir traka hfisıl oldu ki, gözüme acıyıp dururken kız ~Aman yü- p d' ah k d . d h talandı b" meselesinde. zihni b~ bir nokta 

· '--d kı af · · al _,_ ked" . k dı ... a ış e erın en as ve ır ay 
Cm JUL ı.. kurt y etını arUA ıyı ovala ..• ikimiz de yerlere çarpıldık. Havuzun regımde at~ kaldı, ölüyorum.• diye taktan kalk d B' beni vardır: Büylik burun kadınlarda necim 
Arslan 1-· af ün • eli. K"1--' k K di b' k"' d k kaldı rtık ··thi b ya ama ı.. ır ay sonra ı ııuy e e gır . uAnyere e ır OŞC e sı ışıp .. A ortasından mü~ bir a~ sütunu yük- mu ş ir çığlık salıverdi. Kıza bakınca + .. ~ b .. dı az o ur? Bunun sebebini Lambl'ozodllla 

•--- ---1amak "- "- . tıldı. Kız k··_._··• • • bul k b" .. ya-o.nın aşına çagır .. ~ l-'<U!I.... Ukere Ukenne a unu.ıUŞ çaresını nmayınca oca ır seldi. Ağzından burnundan gözlerinden ne gorelim. beğenirsiniz? Kızın gö~ün- w • • • sonırsan1%, kadınlardan d8hi ÇJlrmaımt-
saçlarının bir lalını bUkerek, bir şeyler nar oldu .. Kurt nan dişleriyle tutup ye- alevler fışkıran bir dev çıktı. Cin ha- den yukarıya gerdanına doğru bir ateş Oglum dedi, bıliy~ ki başıma ~ tır da ondan, der, delili de şudur: Piyaao 
okudu ve kıla üfledi. re çarptı .. Nar yarıldı. Narın taneleri vuzdan çıkar çıkmaz, la& da bir yanar yükseliyordu. Kız ağlıyarak aBabacı- l~n fcl~etlerdcn .sen hiç mesul değil- icat edildiğinden beri piyano çalan bir 

Kıl, iki tarafı keskin bir kılınç oldu ... kan dan\lalan gibi serpildiler. Kurt C? 1 dağ gibi şimşekler, kıvılcımlar, ateşler ğım, artık öleceğim, dünyada hiç birşey , sın. Lakin akıllı b~ adamsın ve her hal- erkeğe karşılık yüz kadı bulunduğu hal
Kız bu kılınç ile arslana vurunca arslruı zaman horoza döndü, ve gagnsiyle nar savurarak havalara kadar yükseldi. On- hiç bir kimse beni kurtaramaz, eğer cin, d~ anlarsın ~ senı ~ada daha fazla de şimdiye kadar kadutlardan bir taae 
iki parça o~d.u. Fakat bu ilci parça birer ı taneler3ni birer birer yerden toplayıp :ardan çıkan kıvılcımlar üzerimize ya- ~in olmayıp ta bir insan olsaydı, üzerine gorme~ . bizim ked:rimizl arttırıyor. n:ı:~ur kompozitö: çıkmamıştır. işin ak.
akrep şeklını aldı, kuyruklarını havaya yutınaga başladı.. gıyordu .. Kızdan gelen kıvılcımlar kon- ılk defa pü.skiirdüi:tfun ateş onu kül et- Onun ıçın buradruı bır an evvel sela- sıliğıne bakınız kı meşhur kompozit&-
kaldırdırarak kızın Uzerine saldırdılar .. , Nar tanelerinin birisi kilimin altına duklan yerleri yakmıyordu, fakat ci- mcğe kMi gelirdi. Cin ile boğuşurken metle ~· Ben saraydan çıkar çık- lerin hemen hepsi de büyük burunlarloJ• 
Kız birden bire gözümüzün önünde ko- yuvarlanmıştı. Horoz onu görmedi. Ba- nin püskürdüğü kıvılcımlardan biri gö- cin nar oluncaya kadar hiç güçlük çek- maz, Bagdat yolunu tutturdum. le de m~ur olmU§lardır. 
ca bir yılan oldu. Üzerine gelen akrep- ğıra bağıra ve kanatlarını çırpa çırpa zUme girdi •. Gözüm eridi, yandı, ve ak- medim. Lakin yere düşüp parça parça Buraya gelmekte maksadım sevgili Bu da tabiatın ince bir hesabı olsa ,,,.. 
lere hücum etti. Arada müthiş bir çar- dönmeğe başladı. Kilim altına gizlenen tı. Cinin uçurduğu bir başka kıvılcun da olduktan sonra, nar tanesinin bir tane- halifem.iz Harun~de başuna gelen- :rek. Çünkü büyük burun zekinın ~ 
pışma oldu. Lakin akrepler.in ikisi bir- nar tanesini bulamnyınca öyle acıklı bir pndişalun sakalını yakarak çenesini ve sini bulamayınca iş fenalaştı. Çünkü ci- leri anlatmak idi. luğuna delil olsa bile, kadınlarda hiç bir 
leştiler, koca bir kartal oldular. feryat salıverdi ki, saray yerinden oy- ağzını berbat etti. Padişahın dişleri yer- nin canı o saklanan nar tanesinde idi. İkinci dilenci hikAyesini bitirince he· vakit güzellik Alameti sayılmamıştL Mi-

0 zwruın yılan kartaldan da büyük bir nadı sandık. Zavallı horoz bize gagasi- !ere döküldü. Hepimiz artık mahvo1du- Eğer o taneyi çnbuk bulup yutabilsey- men üçüncU dilenci hlkAyesini anlatma- tekim, edebiyatta şöhret kazanmış ka-
Akbaba kuşu kıyafetine gireli. Akbaba le işaret ediyor, fakat biz saklı kalan bir ğumuza knrar verdik. Korku ve telaş elim, cini de öldUrmüş olacaktım. Ne ğa başladı.. dınlardan bazılarının burunlan bOylk • 
ile·kartal geniş kanatlariyle havalan ka- nar tanesini aradığını bir türlil anlıya- içine ne olup ne bittiğinden bihaber bir çare ki taneyi bulamadım ve cin üzeri- oldulu halde me§hur güzeller U.-. 
rıştırarak göğün kubbesine yükseldiler mıyorduk .. Nihayet horoz gizli taneyi de halde iken kulaklnruru.za «Bir Allahü- me ateş püskürmek Jçin fırsat buldu. - BlrJIBDİ - girememişlerdir. MeselA meşhur 
ve gagalariyle, pençeleriyle birbirlerini buldu. Fakat gagasına alır almaz nar ta- ekber, AllahUekber• sadası geldi. Bunu Ben onu öldürdilm, Wdıı o da &filPOme 
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Ankara Radyosu 
'tr-

DALGA UZl11'f,U011 
BUGVll 
------tr-

163t m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 3L71 m. Mil KaJ 20 Ww. 
!'. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 2t Ww. 

Saray kapısı açıktı Çilek mevsimindeyiz.. Bu aylarda bol Bı•r tarı• h vak 'ası 12.30 Program 
bol yenilen meyvalan kl§lD reçel olarak 12.35 TUrk müziği (Kl&aik pro&ram) 
güzel kokusu ile tekrar bulmak büyük fdare eden : Mesut Cemil 
bir zevktir. Ağdalı şurubu içinde tane Ankara radyosu küme heyeti 
tane ve diri diri duran ..:1-ı.. --ıı-ı en Mı h J' • b • /a v ·ı... • ht J B · · kendı· ~ A~~ ua•retı• a amme ın rr a.-1.ı·ıı·.· ''Ben ı -Tanburt Emin atanın Aoe-. AıGplftlft f Rf ana art rJarat• trf • ıyı· • ... , suretle hazırlamak mUmldlndUr : n~ ., Ul -

-ır- b l mnı.curan peşrevi. 
ainJe, biri de İmparatorda icli. 0 halde... Satın alınan çileklerin taze olınasma iki kur GnlR Oğ U.)'Um •• •,, 2 - Zekli dedenin - Acemquwı 
Bina 80DR yatağın altından meyda- Muhafız, diodarane bir tevekkUl ile dikkat etmeli. Taze meyvadan yapı.Wı beste - Bin cefa görsem. 

Karina b' üdde odanın. • bir . çlkardı . reçel fazla dayanır ve daha güzel olur... Hureti Mubammet'ten, ıerek clehab Abdillmuttalip bu teklifi uypn bula- 3 _İsmail dedenin. AcıenlBJU'M 
çıkan ır m t ıçm- istavroz · Bayat meyva ezilir ve ne kadar iyi kay- ın ve ocrek clmıail> in de kurban edil- rak kabul etti. 8 r.. .. semai - Ey lehleri «•nca. 
mütereddit ve dimdik durdu. Evet. • 5"4 ov 

Dedi 
&;bastiyano artık suallerin ar- natıhrsa bozulmak, ekşimek ihtimali dikleri hakkında muhtelif rivayetler mn- Bir deve ıetirdiler ve bu deveyi Ab- 4 _Viyola taksimi" 

Sonra Ani karar vemıi§ gibi köşede- - vardır. cut olmaLJa L--ber onunr dullalun yenina yere yahrddar Ve deve µ abanoz çekmeceye doğru yürildO. kasını bırakmamıştı.- 11. ucıı• 5 - İsmail dedenin - Acemaşiran 
Çekmecenin bpııiJn• açtı.. - Ne zaman geldi? Satın alınan çileklerin irilerini ayır- - Ben. iki kurbanın ojluyum. - ile Abdullah arasında Kur'a atildı. yilrilk semal. 

kaldı , malı. Bir makasla saplannı ve küçük Şeklindeki hadisini tefsir edenler kur· Kabile halla: 6 - Şeri! Muhittin Targarun·F• 
İçinde bulduju kilçUk bir şifeyL Ze- - Ne kadar , • yapraklannı kesmeli, aonra tartmalı. Bir ban edilen"m tabak d-x.:ı, lamail olduP- - Biz bu deYeyi de kabul etme.n,. rahl aisl 

irç~:ru~c:ı = ım::-·odadan = ~=rı:~ nasıl girdi? kilo çilek için iki kilo ,eke= almalı. nu, Hazreti Muhamm";~n (lki kurbanın Abdullalun yerine kurban etmek iat.:ı: 13.00 Meml~kc= ~n, ajans ve 
ıktı ve koridonm karanlıimcfa harem _ H.ıristidi burada mıydı? Derin bir kap içerisine bir kilo şekc- oğlU)'Um) derken bir taraftan llmaili bir iin den az ıeldi. Devenin sayısını yük- meteoroloji hılberlcrl 

etinde kayboldu. Bu sualler karpsında afa1laşan n~ ri koym8lı. Uzerlne çilekleri yerleştir- taraftan da atall Abdullah bin Abdüf.. eelt.. 13.15 Milzik (KUçUk orkestra 
Sebastiyano ile Karbonopsinayı u- betçi birden bire cevap veremedi. meli, düz silıne olarak bir çorba kaşığı müttalibi kudettiiini .öylerler. Dediler. Bir deve daha ıetirildi. Kur'a Şef : Necip~) 

ayın arka kapası önünde büyük bir Sebutiyano sabırsızlıkla Uzerine hil- (crem de tartre) krem tartan her tara- Burada aıruı gelmifken bu tarih va· yine Abdullaba düftii. Böylece deve.1er 1 - Pepıl MUller - Lapaloma fU'-
ürpriz bekliyordu. cum ettL fma aerpmeli. diğer blr kilo şekerle üze- kaauu da zikredelim. c;oia)ddtça Kur'alar atdıyor ve hep A'b- km üzerine fantazl 

Külhan avlusuna geldikleri zaman -- - Söylesene_ Cevap versene domu- rini örtmeli. Abdülmuttalip Mekkenin uluw idL. duDaha çıkıyordu. 2 - SclUeder - Dlnle.. Keman ae 
ray kapısını arkasına kadar açık buldu- zmı kuyruğu... Gece yapılan bu ~rlık sabaha kadar O demde zemzem kU)'U9U Yİran olm111 Nihayet deve eayw yÜ%Ü bulunca söyliyor.. (Tango) 

lar.. Adamcağız kekeledi... ~~ b;;;-b, ~ 8~ kc:::lı:- ve auyu JcurumuftU. Abdülmuttalip, oa Kur'a dnelere ieabet etti. 3 -Hana~· Kukuk-Polb 
Buna en fazla hayret eden Kaibono~ - Siz gittikten sonra geldi.. Siz gel· au : e en ~ . . " oğlu ile beraber kU)'1l7U kazmaia ko- Benu Zöhre kabilem eninc:liler. 4 - Joee Armandola - Venedihe 

sina ve en çOk tellp dil§en de Sebuti- dikten aonra gitti. KıvammaM kge ~ ateştend in~b~· ywdu 'Ye ne bdar kudılana da bir dir· - itte. dediler, tann Abdullah için mehtap .. 
ynno olın\Jftu. - Nuıl.. Ben geldilbn zaman bunda 8 ya j 3 3 ! f ) r lü ea ç:ıkaram.ddar. bu y&z denyi kabul etti. Onun yerine 5 - Frederiben • Halle meyclw 

Karbonopsina bpayı adamakıllı kapa- mıydı? Abdülmuttalip bunun üzerine: yüz deve kurban etmek gerek... (Balet satm.i) 

dığına emindL - Evet. .• Siz odanmla ibn o lmpm'a- kaç ta VSiye -Eier buradan su Çlkaraa u.nnya bir Bundan aonra araplar arasında bir 6- l'ranz Lclıar • Eva opereda-
- O kadar ki, diyordu, kapadıktan tor baz:retJerinln pnmclan Çlkta -ve adeta oğlum kurban olsun.... kimse diğer bir kimseyi öldürecek oluna den potpuriff 

sonra kilidi ild defa çerirdim.. Anahtarı koprak gitti. Yum yüz için muhakkak Yallı bir ruj Dedi. vereaeaine yüz deve vermek &det ol· 1 - MIChell • İkincl kUçUk .alt 
kilitten çıbnrbn )'eft dilfO.rdilm ft Sebutiyano lfin malılyetini §imdi an- seçmelidir. Yam bu ftlj devarnbdır. Ve Bu nezirdeo sonra kuyudan au çaktı.. muotur. 14.15.H.30 MUzlk (Dana müzlld - pi.) 
karanlıkta bUlunaaya kadar da epeyce h7ordu- ruju )'8se gayet u 91lrmelidir •• Evveli Zemumin auyu sür olarak akmaia b.,.. 14·30 Jılllll kUme mU.belralen ( 11 
uğraştım. Nöbeeıçi)e fada bir ,ey llOl"IDak lB- daha imtizaçlı-olaralı: yllphr. Yalım bu tadı. * mayıa Ndmd.n naklm) 

Genç kız JOpheslx Jd dolru .n,lbcı.- anmuzıılu- k:flçQk parçalar helinde 7tbıe 1Wleftir- Bunun üzerine Abdülmuttalip on oi· ı9.ae Prosram 
du.. Geri d&rıdtl ,,. bu _,_. dolruca llJ.. meli, IOGra bir daire haline ptiımek için luna etrafma lopladı. Hadis Möfeeeirleri Hazreti Muham- 18.JI Mtlsik (Şen oda mUl:ill : tbnılu.a 

Ve bu kapnm bir •nahtan daha var- rbtkflnin OÜRna giUL hafif iflemelidir. _ E ll I dedi. b" luıyudan bu medin cBen iki kurbanan ofluyum• de. Özgilr ve atef NSoeirWi) 
dl • 'D' • ...ı.....Ll.I ---.1- JrendWnf _..._ Ancak bu suretle ıeffaf ve ..: .. u bir ~ t anın.ben. . ..:ı.J&-...ı metini itte bu tekilde tarif ve tef.lr edi- lt.et Çocuk sutl 

.. ~ ~U&™-& z-- . . 6UolA 9U7Un Ç.l!:IDAlll am oeznm ,, ........... en· 
Bu anabtar",.&m bir kiflde idi.. lmm Ozerine •tnuf. ~ makyaj elde~ olur. Ak:sl takdirde dir. Binaenale,h ahclanı ifa etmekliiime yorlar.. lt.!5 Türk mtlziil (l'ud ~) 
Birinci kana '---.._._ Teofmo - Onu sllbrelc uyandırdı: yüzde çehreyi ihtiyarlatan kesif bir le- -!-ı d b' .. .__ .___L _ ..._ tabak ve lırnall meaeleai haklında da 20.00 Memleket sut ayan ajau" ......... --v- Ye lllLler en annı .... rıya ıuıruan ...... , , • 

sağ iken ondan babenb araya metresi- - Hey .. Bab.can.. U,.an bakalım .. bı halini alır. mekliiim lizım. Ne deniniz) cKur an• da kat t bır0 teY yok. lk1 tara- meteoroloji haberleri. 
nl sokan fmpuatorda da bu bpnm Post elcleo gidiyor_ Malcyajda muvaffakıyetle, ayni renk- Ov il d fın iddiacılan da Kur an Ayetlerine isti· 20.10 Neşeli pll\k.lar - R. • gu ann onu aı 
aruıhtannm bir ep vardı. Hıristi bir An içinde uyku sersemll- ten birisi daha koyu, diğeri daha açık .. H . • . nad ederek kendilerinin haklı olduk1ann1 20.15 TUrlr: mU7.llf 

Yoksa.. tinden silldndL tonda iki türlU pudra esas vazifesini gö- d - Sana ve ~nya mutüL anglllllZI ileri aürüyorlar.. 1 - HUzz.am ~cırevi 
Bu şüphe ve endife Sebutiyanoyu çok Arkadaşının vaziyetinden işi ciddiye- rilr, koyusu ise çehrenin burun, alın, ilC1'9en onu ku an et.. «Kur'anı i,had eden (lsmail) taraf· 2 - Kömürcü Hafız ef. HtizP.mt 

d~ündürdO" tini anlamıştı.. boyun kısımlan milstesna olmak üzere Dediler. tarı zümre: beste - Aldım hayall perçemin. 
- GeL - Ne oldu .. Yeni bir şey mi var.. çehrenin diğer kısımlanna silrUlUr. Abdülmuttalip: , - Tanrı, diyorlar, lshakın dolumunu 3 -Sadettin Kaynağın - Hilzzala 
Diyerek Karbonopsinayı kolundan Diye sordlL. Pudrayı sürdükten aonra bir kaç da- • - .Aranızda kura ~ d~- müjdelerken onun ulu bir peygamber kı - Bin hfu:Um çijktU .. 

ynkaladı.. Onu doğruca odasına götilr- - Evel. Hem bir değil. iki şey var. kika yUz üzerinde bırakmak sonra hu- nıze ısabet edene onu ur an e enm. olacağını haber vermiıti. Eğer onu kur- 4 - Blmen Şenin - Seglh flll'-
dU Çabuk .. le sust fırr.Ac:ivle silmek ... ~.. Dedi. Kur'a, oğullanndan AbdUllaha b . d'] . '-- d T kı S d f • .. - soy ·· ır-- ~ .. ...-. d" .. H lb k" Abd-] 1. b"tü an ctmcsı emre ı m11 Ot.A.Y ı anrının • un a çsın. 

B' fırsa '-·l--L P tlamadın .. Dudak boyar:L...- bo __ ,_ uştu. a u ı u mutta ıp, u n .. • • . 5 K ,__,_ ır tını uwaı-..ır. yatağın altına - a ya.. Elbette çabuk soy- a.t:n yanBCA& kısmın .. ll •. d fa I d'V• d Ab mli1desı ıle lcurban emrı arasında te:ut.d - emcnçe ta=i. 
baktı.. liyeceğim.. Meselenin biri.. Dün ben ve hududunu çizmek ilk yapılacak iştir. ogu an tçın e en ı. a sev ıgı e • bulunması icap ederdi. 6 - Halk tUrkfuU - Bir yar ..,._ 

Marina gltmlftL - wQda ,m lbG _.. do.t•nnıw Çfhık8 doiı'udan doiru7a ruj sürerek ~==·~e AbduUah çocuklannın en Yibe (Kuran)a iıhad ederek kendi dim kuşadalı .. 
Genç bza ~: mabtermı peder-~ wtrif tı«mif'w wmlı '*huda& tmnlnl çok güçtar. Bv- divalanıu ileri •üren (ishak) taraftarlan 7 - Halle tUrldbtl Mbbt tir-
- Sen bunda yat.. Bir bç aat .isti- w me,dlmı bot bu1mak: bnpuatmla ... ...._ -.rrt '* k=h-'s P'1•Jec.k olursa Kur.~ çekerlcen bqnu '""".,.. luJ.. iae (&.bak)m tann taralından tıebtir odi.1- küaflw 

rahat et" Çftnkft tekrar gitmek kap b.p Yerip JaıcıtJFıUflar... çlufllfnls nmnl b lı •is delittir- dnmlf~ bbl B k . Abdallaha mit (çoeuk olduğunu w 'binaenaleyh 8 - BedrtyenJn • Ktlnlill m.,.._ 
edecek.. - Ne konU§lllU§ler.. mele P lmlq olur. - ara ·· u ur ayı kurban tuefinin de onda bulunmua ileri klr prlo - Mıtnptamı nalendaDI 

Dedikten sonra odadan çıkb .. Karan- - Ulan apdaDığı bırak.. Ne konu,. dflt6~e.. • •ürüyorlar. 9 - Kürdili mcazkar şarkı : 
lık koridorlardan alışkın adımlarla geç- muşları var mı bunun .. Elbette senin ve Aaland adaları KDıy~ de nAıybadzduJalabbulu~mut~· Hakikat tudur ki lbrahim iki ojlunclan CUller açını§ bUlbUl olm\JI ·bir 
ti benim 1 -'-'-.:ı ko ....... ,...ı, .l...J:.:ı ur anın a ıaabeu Abdal- b' .. L L-- ~-''- • • . B L karar .. ~w111ue nur--~ a.. r ' anıu swoaa eUDCA iatcmiftir. u :11.ur· • 

Ewelıl kendi muhıhzlık dairesiDe - Doğru ... Sonra.. rJe ıSOeÇ müttalibi üzrnüıtü. Fakat abdını yerine ban lwı&isic:lir> lamail mH labak mı) 10 - Osman Nihadın - Nihavmt 
gitti. - Sonrası .. Papaz cenapları saraya İstokholm 3 (Ö.R) - İsveç, Aaland getirmeie mecburdu. • . Hıriatiyan ve Ml&levt tarihleri el.bak• şarkı - Yine afla bana sun. 
Boş odanm önünde sabah nöbeti ya- geldikleri gibi yine tıpq tıpış gitmi§ler. odalannm bitaraflılıru muhafaza gayesi- Z"Abd~ll~ b~ )'afl.n~a adı. An~ Benli olduiunu. ialAın tarihleri clamaib oldu- 21.00 Mil%ik (RlyaseticUmhur bendom 

pan muhama: - Oôun bizim aleyhimbde kon~fu nl takip eden projeyi emirname teldin- uhre a ıleıınden ıdı. Bu kabıle Melt- ğunu YAZ1Yorlar.. Şef: :Ihsan Künçıer) 
- DOn. dedi, ben burada okk _ ınalQ.m' de çıkaracaktır. Bunun sebebi Ribdag kede oldukça nüfuz sahibi ve lcalabalık, Bi& hu ciheti itaret ettikten ıonıa hl- 1 - F. Lehar - Eva operettndm 

raya yabancı kimse geldi ve~~=- ne_ D~ bir brre . .İmparator en meclisinin şimdiki devresini kapamazdan bir kab:e idi. Küçük Abdullahın kurban diıMınin nakline geçiyoru.z... Marş 
la gör(lştU mil! ufak =eoole!erde ve hele ifin içinde ki- evftl bu pro)enln tetkfkbıi bitirecek va- edilece~ haberi kabile arasına yayılınca BiTlıfEDf 2 - F. Leha"t _ Altm ve ltlmtlf 
Muhafız bir mQddet düşQndUkten li8enin ve btıB>aP-V" parmaiı olduğu ziyette olmamasıdır. derhal ~mumi ~ir ferya~ )'iikeeldi. - - - operetinden vals 

sonra cevap verdi : zamanlarda muhakka'k bizden akıl .... Keza İngiltere ile İsveç, Norveç, Da- Abdulmuttalıbe geldiler. F aa Sultanı F ranıaya 3 - A. Vinter - Uvertürlerin ta-
- Hayır .. Yabancı kimse gelmedfw maz mı idi.. nimarb ve Fenlandiya arasında deniz - Biz bu İ§i kabul etm07iz. Abdda- ribçesi (BüyOk seleksiyon) 
- Emin misin! _Peki amma.. Biz yoktuk ki sorsun.. muahedesinin tasdildne afd kanun il- hı kurban etmeğe bırakmayız. gelecek 4 - R. Laparra - La Habanera 
- Nasıl emin olmam .. sız gidip ge- _ Gece neye çağırtmadı .. Ne konut- yı}um da meclise verilmemi§tir. Buna Dediler. Abdülmuttalip: Parls 3 (Ö.R) _ Fastaki Fransı% fev-

2150 
operasının uvertürü 

linceye kadar ben kapınızın önUnde n5- tulunu bize neden söylemedi.. sebep te, bu mu8hedenin dahil bulun - - Ah~im Yardır.. Nezrimden döae- kallde komiseri general Noges İngiliz · Ana~olu ajansı (Spor servJsi) 
bette idim.. - Bizi gece vakti rahatsız e~k ~ duğu muah~eler sistemhıde hAsıl olan mem. Kur• ~.ona !~bet ettL Ben az. kralııun yıldönilmU ıenllkJerinde bulun- 22.00 Mll.z.ik (Cazband - PL) 

- Demek hiç .. mç kimse gelmedi. tememiştir .. Kendisi de uyuduğu ıçln ışı değişikliklerdır. lerden f~z.I~ .muteeuınm. Fakat muhak· mak Gr.ere Perşembe gilnU Cebelilttarık- 21.'5.23. Son ajans haberleri ve )'anD-

- inç kimse gelmedi demedim.. Ya- sabaha bırakmıştır. lcalt nezrın~ı ıfa etmeli, tanrıya k:aqı olan ta bulunacak ve Çarşamba gUnU bu ki program. 
hancı kiınae gelmedi dedim.. - Evet.. Bizi rahatsız etmek isteme- ahdımı.ycrınc gctirme]iyim. maksatla Fnstan tayyare ne CebelUtta- PAZARTESi PROGRAMI 

- Yabancı olmıyruı kim geldi? miştir ve kendi de bizimle karşılaşma- Her nevi Dedı. Onlar bunun Üzeriner nka hareket edecektir. 12.30 Program 
- Mukaddes peder teşrif ettiler. mak lÇin sarayın arka kapısından saba- Resı· m Af o - Abdu!la~ yerine bir kurban kee.... Fas sultam 10 Haziranda hususl birse- 12.35 Türk müziği - pl. . 
- ~paı: mı?.. ha brp gizlice sıvışmqta. Ve nş Tıp~ lbrahımın lımaile yaphiı gı°bi ..... lyahate çıkar8k Fransaya gelecek ve Pa- 1.3.00 Memleket saat ayan, llJ8DS w 
Sebastiyano bu suali kendini tutama- Müracaat : YENi ASIR idaresi.. Beliti tann kurbanını oğlun yerine lr:abul ı ris clvannda bir ptoda hUkUmetin mi- meteoroloji haberleri. 

d:_v; bağırarak sormuştu. .. Bl'J'MEDI •• Zl!S ed:.. safiri olacaktır. 13.15.14 Müzik (Senfonik plik)ar) 

- Yine. bu ilci ser~ri ~enim -z~kf:fdaıd muhafız lierkUl yapılı-Antuvan ile- Senmars- bu haberden mil~ sur:': ~:= ~=7Nqell milzlk. PL) 

Büyük tarih ve macera romanı 
- 111 --

boza.cak ~ır ha~er mı getirecekler. kard~lcrl I.eküyer ve Şarlo geliyor.. 

1 

korktu. 19.15 TUrk milzlii (Fasal be eti) 
Dıye söylendı. - Çok şey B .. b .:ı_ı_ k ed n~-- ·ı o· ı..aA.~. Şimdi y • . . .. • •· u uç UU1L141ya om - - nuuarJ.... ıye ,._.......... ve 20.00 Memleket saat ayan, ajanl ye 
Kapı~an ıçcn gırerı ve bu so7.I rı d"· ya~da nasıl bir rol vereceğinize doiru- derhal git ve emir ver .. Bu Ud serseriyi meteoroloji haberleri. 

yan Gn~o~: .. . . . su cıdden merak ediyorum. beş dakika llOIU1l ipte göreceğim.. 20.15 Ne,ell p1ikJar • R. 
- BılÜ&1 Monıenyor.. Dedı, Swn - Monsenyör •. Bu hususta daha ge _ Gniafon: 20.20 TUrk mllziil 

zevkinize ~evk katacak haber vereceğiz. nİJ .izıı!ı:ata glrişnıeden evvel mösyö Ro- - Monsenyör, dedi. Damla damla 1 - Şivenilma pep"9Vi 

- Nedır o haber? ·- zarJa hır sual sormama müsaade eder alınan, yudum yudum içilen lntibm da- 2 - Nayi Hallın ÇaVU§Wl - Şt.,.. 
- SWııle yemeğinize ortak olmak ve misiniz? ha tatlı olmaz mı? nilma bestesi - Bir görilfte dnpu 

mukabilinde de size çok sevineceğiniz Scnmnrs, görüşmenin aldığı bu ecre- - Evet ama.... 3 - Şivenilma Yilrilk ~. 
bir haber vermek arzusundayım.. yandan glWkçe meraka dilşilyordu. - Sizi bu suretle intikam almaktan ne Aya ne ola ol hilAl ebru. 

- MoOH07ör, dedi, vakit aeÇiyor. riyor. Sen Mars, bu kanburla Uiübali olnıağı - Sor bakalım .. dedi. menediyor! Suçlular hiç bir feYden §ÜP- 4 - Sadettin Kaynatın • :ae.a.. 
Benim uzun müddet ga;yhubetim dikkati Bu sırada Sir Dolabnr hiırmctl• eğil- hiç istemediği halde onun yine neler yu- Gni~on Rozarja hitaben: belenmlyorlar. Şüphelenseler bile onlar niglr şarkı • Çiçekten nalmeclıen 
ve fiipheyi çekebilir. Eaaaea bir müddet- di: murtlıyacağıru merak etti. Rozarja ve - Bınbaşı c!cndi, dedi. Size muhafız burada ve tamamen bizim avucumuzun S - Kazasker Mustafa İzzet 
tenberi bat ucumuzda bliyük bir tehlike - Allah ısmarladı\c: ve elvedi Mon- Gniafona otunualaruu teklif etti. Leküyer ile kardeşi Şarlonun biltün ha· içindedirler. Sözümü bitirmeklilfme mil- Besteniglr f&J'kı • EyaervU nlam 
dola,.7or. Ben derhal Saunanua yanuıa eenyör... Kanbur, teklifsizce sofraya o urdu. İri rckAtını tarnssud altında tutmanızı rica saade ediniz. Asıl eğlencclerim bunlar- 6 - Bestenlglr şarkı - Ben .-ıl 
dönmeie ve zavallı madmazel dö Bre- Dedi... bir parça eti köpek gibi yutarken : etmiştim, bu husustaki gayretinizin ne- elan ibaret delil. Bu iki kardefln UçOn- sevdim seveli.. 
vanın ölümünü kendi.ine haber venneie - Şövalye.. Neden bu meıum keli· - Monsenyör, dedi, bir kaç gün evvel ticesini öğrenebilir miyim? cU ~olan, sizin aptal dedi!lniz ve 1 - Besteniglr saz semaiai.. 
mecburum. Fakat Monsenyör... Metin meyi telaffuz ettiniz} zatı asili.nenize olan vadimi hatırlıyor - Çok bir şey de~I.. Sadece Leldl- karınızın muhafazasını eline verdiliniz 8 - Raif beyin • Kürdili ıncu-
olunuz ve ümidinizi lr:eeme,riniz... - Çünkü Monsenyör, ben de mad- musunuz? yer ile Şarlonun et altından (Late) l ça- odun gibi adam olan Antuvan yok mu, şarkı - Rengi nıhsanna. 

lvon. müteeuiranc .özünü kesti: mazel lvonun korkusuna iftirak eJiyo· - Ne gibi bir vait.? ğınnak için çalışan iki hain olduldannı işte o da bunlarla birlikte ve eler ben 9 - Osman Nihadın. Kürdilihl-
- Bilmem neden, korkuyorum, içim- rwn ve •izi art.ık bir daha göreıniyece- - Müsaaden.We hatırlamanıza yar- öitrendim.. buraya gebneıni§ oba idbn bu herifler cuklr şarkı _ Göı.Umden gitml-

den titreyorum adeta... ğimi sanıyorum.. dım edeyim, bodrum zı.ndanlanndan av- Senmars yerinden fırladı.. sizin hepinizin bıyıluuza gUlecekJerdL yor" 
Monsenyör Lui: * det ederken size yakında daha ellencell Göz.lerini Rozarjm gözlerine dikti. - Fakat siz bU«tn bunları nasıl öl- 10 _ Muhayyer tUrk:U _ Bug(bı 
- Neden korkuyonun yavrum... Süzan dö Brevan hayata gözlerini k:ı· ve mvkli bir oyun aeyrettireceğimi söy- - Ne .• Ne dedin? Diye haykırdı. Bu rendinlz? ayın on dördU .• 
Dedi. padıktan bir saat 110nra Gniafon, yanındıt lemiştim. • 8Öy~erinln doirululunu ispat ede- - Çilnkil ben bu Uç kard.;şi pek ya- 21.00 KonU§llUl (Doktorun saati) 
- Size demedim mi ki bizim en bil- Rozarj olduğu halde Senmar11n dairesine -Evet .. Şimdi hatarladun. Benim zev- cek de~ Yar mı? kından tanıyorum. Hattl m&yö Rozarj 21.15 MU.zik (KUçUk. orkestra 

yuk düftJlanmız olan Gniafon buradadll'. giden merdivenle~ ~ıkıy0ordu.. . kimi dli§UndüğUnUz için teıekkür ede- - Tabil var monsenyör.. da tanır. Şef Necq, .Afkın) 
işte bu mel' un herif bir kaç gilnden beri Kanburun nqeaı 11&erınde idı. rim. Ne iınİ§ bak.alım o göstereceğiniz Ve Rozııtj, iki kardefinin suçuna ne Rozarj hayretle yerinden fırladı: ı _ Enunerich Kalman • l'a 
ortada gözülcmiyor. Onun gözükmemesi Onun ve Rozarjın ziyaretini baher ver- oyun! suretle phid ve vakıf olduğunu anlattı - Nasıl_ Ben de mi tanının? §inpfe tpurisl 

· e büyük bir teb- dikleri zamaa Serman yeme •e oturmak - Eneli oywıun efhasından bahse- ve bu hususta da kendisini ikaz edeWn 2 _ ~ela _ Çardq No. 1 

vncWnn- bizzat Gaiafoa olduiww IÖJledi. 1 - 11.b'JIEJN - - SONU 6 iNCi sAHbmE _ 



SAHiFE• YENi ASIR 4 Haziran paza• 9!9 

lngiliz Futbolu değişiyor Fred Asterle G. Rogers 
Arsenal (Bekçi) vazifesini gören 

orta halını yaratırken modern 
Futbolda büyük bir inkılô:p yapmıştır 

Birlikte çevirdikleri 8 Filimde 18 
milyon dolar temin etmişler 

YAZAN : EDDlE IIAPGOOD 
Arsenal ve Milli takım Kaptanı 
İngiliz futbolü değişiyor ... 
Bütün dünyanın jkamda ittifak ettik

leri bir hatayı burada tebarüz ettirmek 
isterim, o da İngiliz fntbolünün hiç bit' 
zaman değişmediği hakkındaki iddiadır .. 

Bu iddia boş olduğu kadar yersizdir 
de .. Çünkü İngiliz futbolü daiıni bir de
ğişikJjğe uğrıya gelmiştir. Bu vaziyet ta
kım teşkilinde mliracaat edilen taktik
lerde belli oluyor. 

Mesclfı Arsenali ele alalım : 
Bu takımda bugüne kadar vukua ge

len değişmelerden d!llayı anrak bir tek 
kişi iftihar edebilir. Bu zatı merak edi
yorsunuz, değil mi? Bu meşhur oyuncu 
orta haf Herbie Robcrtstir. 

Bu oyuncu futbolü çoktan beri bırak
masına rağmen kulüp a?ası olarak bu
güne kadar Arscnalde kalmıştır. 

Robcrts futbole b:ışladığı vakit :zama
nının yıldızlarından olan Cek Butleıin Arsenli takımı 
yerini almıştı. ratıcı takım) lakabını kazandı. (Cümle-! tabi sıfıra iniyordu, maçı da g(iya hakim 

Orta hnf mevkiinde oynıyan bu oyun- deki yaratıcı kelime.si yenilik manasına görünen takım kaybediyordu. 
cu müdafaa vaziyetinde bulunmaktan geldiğini kaydetmek faidelidir) 1 Arsenalın müdafaa sisteminde hücum
.ziyade daiına ileriye atılmağı sever ve O zamandan beri kulübümüz bu isim da olduğu zamanlardan daha fazla teh
müdafaa hatlarında bir gedik bıra!onak- ile anılmaktadır. Nasıl ve Niçin? Bu-j likcli olduğunu yukarıdaki misalde an
tan asla çekinmezdi, Butleri saflarınuz- nun sebebi çok basittir. Bütün maçları lattım. Kısacası, kanaatime göre çok sı
da ararken onu muhaciml('rle berabcı kazanmıştık, hatta son dakikaya kadar kı ve tabiyeli bir müdafaa neticesinde 
hücumda bulurdum. kaybedeceğimizi tahmin ettiğimiz maç- oyle şimşek gibi hücumlar doğar ki ha-

Halefi Roberts ise selen.ün tam aksi- lan bile.. sım taraf nefes bile alamaz. . 
ne geri hatlarda, müdafaada kalmasını İşte şu son dakikalarda takımda bir Bu vaziyet umumi kaideye muhalif 
tercih eder, hazan bl?klerin ve bir çok parlama olur ve maçı hiç te beklenilmi- görülüyorsa da bu bir hakikattir. 
defalar da kalecinin vazifesini büyük bir yen bir anında golü atar ve galip çıkar- Bugüne kadar futbolümüzde görülen 
dirayetle görürdii. dık. Bu maçları ekseriyetle şu basit tak- değerli oyuncular birbirlerine hiç te 

Robertsin bu yeni taktiğidir ki İngiliz tikle kazanırdık. Bıtnu görenler söyle- benzememişlerdir, esasen yüksek fut
futbolünün son zamanlarda gösterdiği mckte ittifak ediyorlar. bolcular hiç bir zaman gerek oyun ve 
tekfunül borçludur. Biraz evvel orta hafınuz kaleye kadar gerekse tabye yapmak gibi meselelerde 

aYaratıcı kulüp• lakabı Arsenale iza- geri çekilen tiynette bir oyuncu oldu- birbirlerine benzememişlerdir. İyi bir 
fe edilmesi sebebi nedendir? ğunu söylemiştim. Bu vaziyette karşı ta- futbolcu, terziyi ölçü aldırtır gibi mey-

Öyle ya, nasıl olur da orta hafı daima rafın biltün kuvveti ile ve hatta bütün dana getiremez ki, iki oyuncular ayni 
hücumda bulunmasını tercih eden bir hatları ile üstümiize yükleneceği tah- güzel oyunlarını kendi tarzlarına göre 
oyuncunun yerine aksine olarak mü- min etmek kahinlik .sayılmaz, işte bu yaratırfar ve iyi netice şu veya bu şe
dafaa vaziyetinde kalan bir oyuncu takı- vaziyette kalecimiz, atılan topu bloke kilde istihsal edilir. 
mn alındıtrı halde bir lik mevsimi esna- etti. Bazıları meşhur muhacimlerdcn Ar-
sında tam 127 gol atabilsin. 1 - Çok seri bir hareketle kalecimiz sena11i Davit Cck ile Aleks Ceylhsl bir-

Bu iş nasıl oldu? topu açıklarımızdan birisine yolladı. . birlerine oyun sistemi itibariyle benze-
Böyle bir suale cevap vermek pek ko- 2- Topu kapan açı&'lmız, hasım takım diklerini iddia ederler. Bu tamamen yan

lay olmadığını kabul etmekle beraber bu haflannın ileride bulunmalarından bilis- lış bir görüş neticesidir. Çünkü biri sağ 
çetin mücadeleyi kısaca halle çalışaca- tifade rahat rahat topu sürerek kale ağ- iç oynar, diğeri sol iç oynardı. Bu zıt 
tını : zına kadar getiriyor, orta muhacimimize mevkide olan iki oyuncunun birbirine 

Yeni orta haiımız Roberts daima mü- veriyor. asla benzemiyeceklerini iddia edebili-
dafaa vaziyetinde kalmağı tercih eden 3 - Topu müsait bir vaziyette yaka- rim. 
Wr düşüncede olduğunu yukarıda söy- lıyan orta muhacimimizin şilt çekip to- Fakat bilmem neden bir çok kimseler 
lemiştim. Bu vaziyette ilerideki bazı ar- pu kaleye sokması işten bile olmıyor... muhtelif taktiklerle ayni mevkilerde 
bdaşlar müdafaa ile hücum hatları ara- (Tabil bu vaziyet yıldız mesabesine oynıyan oyuncuların harikalar yarata-
11nda üçüncü bir irtibat hattı tesis etti- yükselmiş futbolcular için varittir.) bileceklerine inanmazlar, yoksa futbol
ler. (Sene 1931) bu sezonda kulübilmüz Üç kısma ayrılan bu taktik neticesin- den anlamıyorlar mı? 
ıösterdiği fevkalade taktik değişmesi de hasını takım son dakikalarda bekle-
aeticesinde pek haklı olarak halkın (Ya- mediği bir gol yiyor, ve maneviyatı bit- EDDİE BAPGOOD 

Yıldızlar arasında .. 
Holivudda yapılan gizli bir An

ketin neticesi bildiriliyor 
Hollivudda sinema Aleminin bütün 

udun tanınmış en güzel 11ıldızlan ma11olarile Kalilomi114 plctjlanndo 

1 

alakadarları arasında gizli bir anket ya
pılmış ve ankette şu sualler sorulmuştur. 

1 - En iyi oynıyan kadın yıldız kim-
dir?. 

2 - En iyi oynıyan erkek yıldız kim-
dir? • 

3 - En çok seksapeli olan erkek ve 
kadın sanatUr kimlerdir? 

4 - Gazetecilerin hoşlarunadıklan ka
dın ve erkek sanatkftr hangileridir? 

5 - Sinema Aleminin en iyi ve en fe
na giyinen yıldızı kim olabilir? 

6 - En tenbel erkek ve kadın sanat
kar olarak kimi tanırsınız? 

7 - Vücudu en mütenasip olan kadın 
yıldız kimdir? 

8 - Sinema dünyasının en zeki kadın 
ı ve erkek yıldızının isimleri? 

.1 9 - En güzel kadın ve erkek yıldız-

ı !ar. 

Bu suallere verilen cevaplar tasnif 

~ 
edilmiş ve şu neticeye varılmıştır: En iyi 

oynıyan yıldız kadınlardan Beti Davis, 
11 

erkeklerden Pol Müridir. Bütün münek-

kitler Beti Davisin hiç bir fena filmi ol
madığı fikrindedir. Iki defa sinema aka-

demisinden mükafat alınış olan bu yıldız, 
bugün haftada 130,000 frank kazanmak
tadır. Pol Müni ise bütün kalbini ve ru
hunu temsil ettiği role veren bir sanat
kar olarak tavsif edilmektedir. 

En çok seksapeli olan erkek sıfatını 
senede 9. milyon kazıman Şarl Buvaye 
kazanmış, kadın yıldızlar arasında bu sı
fat juı Harlovu hatırlatan An 

Florida'da deniz eğlencelerinden bir kaç intiba: 
1 - Suda akisler yapan güzellik 2 - dent«e dalan bir çiftin rn içinde bulu§«n dudaklan na.sıı öpiilüyorlar ? 3 -

mayo şeklinde bir tuvalet yukarda bi"3üzde §ampiyonunun beş katlı bir binanın taraçasından auya atıl1f1 .. 
Hollivud, sinema Aleminde, yıldızların Fakat onu arıyan gazeteciler bir türlil telin hayatından alınmıştır. Aater lnı 

zekAlarını körleten, dimağlarını bozan ve kaçınış değildir. Bir tesadüf neticesi karı kocanın hayatı kendi hayatına-.. 
ve kalplerini katılaştıran bir muhit ola- olarak karşılaştığı gazeteciye Pariste zediği için filmin mevzuundan çok ... 
rak telftkki edilmektedir. Fakat bu mu- geçen bayatını şöyle anlatıyor: landığını söylemiştir. 
hitte dahi meziyetlerini muhafaza eden- Fred Aster Pariste daha bir bt ... 

c - Burada, evinde tatil uımanını is-
ler yok değildir. Ferd Asta- de bunlar- kaldıktan sonra Irlandaya ıideeek w 
dan birisidir. tirahatle geçiren bir Parisli gibi yaşıyo- yaz tatilini Irlandadaki annesile lm kar.. 

rum. Karımla beraber terzihane terziha-
Şöhret bu yıldızı sarhoş edememiş, deşinin evinde geçirecektir. 'Oç ~ 

fazla gurur vermiştir. Onu bugiln bile ne dolaştım. Moris Şövleyenin şarkılarını bir istirahat müddetinden sonra teknr 
mahçup bir insan olarak telakki etmek dinledim. Parklarda ağaç altında din- Hollivuda gidecek ve yine Giııaer Ro
kabildir. Ismi halk arasında yayıldıkça lendim.> gersle beraber olarak yeni bir fihn p. 
yıldızın kibarlığı ve sadeliği artıyor. Fred Aster son filmini Gingers Ro- virecektir. 

Fred Asterin en mümtaz vasıflarından gersle çevirmiştir. Bu filiın harpten ev- Şimdiye kadar Fred Aster, Ginpr 
birisi de danslardaki hafifliğidir. vel yaşıyan iki dans meraklısının haya- Rogersle ve beraber sekiz film çevirmlt-

Fred Aster on gilndenberi Paristedir. tını anlatır. Bu mevzu 1911 yılında Kafe tir. Bu filmler iki sanatkara 18 milycm 
bulamıyorlar. Yalnız, yıldız saklanmış dö Paride rakseden Iren ve Vernon Kas- dolar temin etmiştir. 

Japon yada 
-+

Avrupa siy o si vaziyeti 
hakkında görüşmeler 
Tokyo 3 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. 

Arita başvekil B. Hiranona ile Avrupa 
umumi vaziyeti hakkında görüşmüştilr. 
İki nazır, harbiye ve bahriye nazırları -
nm bilahara birer birer diğer nazırlar ta
rafından da tasvip edilen kararlan dai -
resinde ittihaz edilecek tedbirler hakkın
da mutabık kalmışlardır. 

Per• Loren - Cıano .. .. . 
goruşmesı 

Roma 2 (A.A) - İngiltere büyük el
çisi Sir Persi Loren dün akşam hariciye 
nazırı Kont Cianoyu ziyaret etmiştir. Bu 
ziyaretin mevzuu hakkında hiç bir ma
lUınat alınamamıştır. 

ııı---

Konya Halkevinde . . . 
resım sergısı 

Konya 3 (A.A) - Halkevinde bir re
siın sergisi açıldı. On beş sanatkarın iş -
tirak ettiği bu sergide teşhir edilen eser-

vcrilmiştir. lerden 81 tanesi satılmıştır. 
---1111---Gazetecilerin hoşlanmadığı sanatkar R 

vasfını kazananlar da Con Kravford ile Ankara ad y osu 
Klark Gebldir. En iyi giyinen yıldızın _ BAŞTARAFI 5 nci SAYFADA _ 
Karo! Lombar ve en fena giyinen yıldı-
zın Luiz Rayner olduğu bu anket müna- 3 - Emmerich Kalman - Ah sen 
sebetile meydana çılonıştır. 1 sen (Vals) 

En tenbel sanatkar olmak sıfatını alan- 21.45 Konuşma 

lar Alis Fay ve Geri Kuperdir. 22.00 Müzik (Küçük orkestra 
Vücudu en mütenasip yıldız olarak he- Şef : Necik Aşkın) Devamı 

men hemen ittifakla Ceki Koğanın genç 4 - Amadei - Saz çalan aşık 

karısı Beti Gobl seçilmiştir. süitinden (Aşk rüyası) 
Hollivudun en zeki kadını sıfatını ge- 5 - Oscar Fetras - Hatıra 

ne Beti Davis almıştır. Erkeklerden ek- 6 - Becce - Rüya (Keman için) 
seriyet kazanan Ceyms Kagneydir. 7 - Feliks Glessmer - Sar nehri 

En güzel kadın olarak cheyecan> fil- kenarlarında 

minde nazarı dikkati celbeden Hedi La- 23.00 Son ajans haberl~ri, esham, tah
mar seçilmiş, en güzel erkek olarak da vilat, kambiyo, nukut ve ziraat borsası 
sinema aleminin en tenbel yıldızı Geri (Fiat) 
Kuper beğenilmiştir. Rober Taylorun 23.20 Müzik (Cazbant - pl) 

Burun ve zeka 
- BAŞTARAFI 4 ncü SAYFADA _. 

madam jorj San kocaman burnu bdm
lığa yakıştıramadığından erkek p'bl al• 
yinirmiş, adını bile erkek adı gilıi b7• 
muş. • 
Kadının güzelliği dehasından tistOa:t 

olduğu için, tabiat kadınlara büyük bu
run vermek istemiyor demek. 
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Türk -Fransız dostluğu Müzayede ile 
fevkalade satış 

Manisa 
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MiktıırıMulıaaıJlett 

Jıı 
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Tuı.n 
Lin K. 

Muwlıbt 
Tea11i .t 

Lira K. 

Bir Yugoslav gazetesi son görüş
meleri ne şekilde tefsir ediyor? 

günü sabah saat 10 buçukta G<>rtepede - ------
..ali uaaiın• vam:ıadoa biraz ev.d 848 1 Haa elanek 19000 10 1900 142 50 
sayılı evde maruf iki ane7e ait mobilya- 2 Koyun veya kuzu eti 10000 40 4000 300 
tar nılluyede ı;ur!tiyle aıılacak1ır. 3 Süt 1()()00 ıo ıooo 75 

So.Ulacak -uaJar m..,,.ıımda yem 4 Y ogurt 10000 15 1500 112 50 
bir halde U paçalı bd;i,lt J>Cll!'J'e ta- S Sade yajı 1000 1 1000 75 
lama Jcrl.at apalı .nybar, elektrikli ve 6 Zeytin yajı 400 50 200 JS 
üç petallı yd bir hal~ pl!l ses11 (bal. 7 Cam&fU' Jabunu 1500 30 450 33 75 
dur) markalı .ı-. piyM<al - tabu. Bula,ık aııbuau JOO 25 75 S 6S 
~ kristal aynalı büfe, kare açılır yemek 8 Tosya pirinci 3000 35 1050 78 75 

Hatay Atatürkün lnönüne emanet ettiği davadır 
.K:uri.J h:l 1ıııtldl .am Yo- Fnnsız _.ı.o.tı ~,.. - ~re ye BqvUili Refik Saydam ve hariclYe ~ 1 marıılııen wı.a..ıy., 9 parça .9 hoe teker 2500 27 675 50 6S 

q ' !Me , w,.M+lr! ali-- mim• 1 '\eiwk a.-ile C"lm bu le- vekili~ Saracoğlu ~e he.m fikir ol- büyük hdifeli koltuk takımı, sigarı 10 Tel tebriye 400 20 80 6 
..._ . al devım. et ' 1.,u. beildilldm JrMıfjf ' , tarid batal.arın duldarı ••ııahede eıl&i§ier.d.iz. Balkan :masaları, gayet güzel ve nadide büyük 11 Makama 800 25 200 15 

iT .... im :.:ıln ,... S ......-.b. bili- 1 , ıı,w dair Ç_.l; Ja,..m .o,ledlği milleti~ menafii sahasında Balkan An- Dıir elekfril< .avilıoşu, Iwlonıhiy.a maıblı 12 Pirinç .llDll 150 .3D 45 3 40 
tı-' , 1 ,ı ı u _,. Jlll1kuLaJdCorcuıalı.1 u;,ı:;~u.a- taıı.tıhir-..ıı.lhunsurualamklı:alageJmek- salcıın gramofonu, yalak odası ild aynalı 1.3 Çam"frscııdaat 800 10 80 6 

14 ..... ....._ y.....,.ı! !.-t' !ııde bmı ı..barik etttrmrlrtm lı:ewlini ala- t.edir . .zaı-. san beş ™ zarfınd.a Bal- ;fifiioy«ah &.lap 1'.n'aleii .,. dıi kmnidl- 14 JC.unı faauly.a 900 12,S 112.50 8 44 
tıel<nır Jld ,.n ~, .BuııJardaD .._....... v-ro. Frmısu ._tbuatı, lı:a. Anwrtııım sm:sı.lmaksma bu jehl- no511, ı.-e iki ldot ... w.ı. ""'an kar- 15 Tomatea salçaaı 250 20 50 3 75 
biri v- - Bef&nıii i ıeıı1ode im- bir ayrıhlı: $mili o1m Hatay JDl!JRlesi 4e de'ftDl ed'*1mlJ olduğa malılmdur.. yola ma .,,.,,., anıp& ılitından 16 Sebze meyw Muhtelif Muhtelif 1382,50 103 70 
ıı:aım .-U - cYabı. ş.m.ı. dıogişik- durddıç.a Fnmsa ~ ~da lılal\\m olduğu ür.enı Hazir"11.ID. ilk haf- yeııl bir halde bıııiezi ı.. ilı:i adet iki- 1 - Manisa memleket h.,t=h,neaiıııiıt 939 mali yrlmda iliti olan 
lildan> wdıer' altmıla ~- Sa: iwi;ret ll!ıeSIÜS ~ bilmek- tası orfm™ı ~.a lıaıic\ye aazırı şer kapılı btiyük ~ dolap, lng!liz ft ,..bnda cim •ilıtar 'N aairui yazılı bulunan malzeme is,~ 39 

b;!<_D ıi' ;•
5 
Dm. ~i• -= ııeıJ~ Tüıiclımn cenk Fnımul Aıı~ gj=1ı:.: Bazı .ha~ ~ :.:~atı ~ ~de:v:;~~= :~~ " , IUI 11 e bdıır -~ H•le ayn &Jl'l bimelerie "'* 5-

o s yen ~ B· reıa na.ırma ım...,. ı şe o !'1~ .,_ .. _ .ı&eJecn ıt•. 
aı4 ı' w -ahbb ~ Jıl: ncı. SnncR Jy»mdı östeıdili bıı ısrar tan Başvekili ile dahi görilJinesi çok hasır talomJ, lıu amen""" . .....,.,.. saati, Z- Elniltme• wwj ~- _ 6iı ' • ı• G"' •:J L ·r . -"''! . '- • ..ı-ı ~ ... ,_ - - . • . Cll - ~ ,ır, 

49ıı1ı:_ u' ; m 1ımJ b -S. ilsi r-lı1edir! • mulıteme1dir. Dünkil müllkatıan sonra aynalı . şl!'!l1SIY=" er, çıçe... ~·,..A an, l -1hıde ~ yazılı: ..ttıe diyet clai.ı ~ ,..i-
lu - ..._ Allbrada hem de 1-d- Bil ısrarın !Rbebi ıuıfur: Gerek Frın- Roınaı:ıya hariciye nazırı, Yugoslavya muhtelif yemek sandalyelerı, 9 ur par- lacaktır, 
u.da. ı.. •bllratme lıılr ae sWıır w l'ttk Türlder ~ kör- hariciye nazırının günün meselelerine çalı iki koltuk takımı, camh orta ma.ıJR- 4 - Eksiltmeye ginrken verilecek munlıbt t-W.tm milıt.rlari 
Fran.m:, 'l'örlı: 1l1ilirşmaS1 l:ru:imam~ fezine M.kim olanm bütün Yakm Şarka karşı bakış tarzlarını Ankara hülı:ümeU- sı., "küçük yanhıırıe, salımıandm eoba, yukarda yazılıdtr. 1824 (1124) 
yecelı: olursa, anlaşmanın natamam ka- hikim olacağını bilmektedirler. Dlhl bir ne izah etmek imkanına mazhar olacak- raqyo masası, et~erler,, poker masası,J---~---,-----,-----------------
1.acııJtı 'beyan edilmiştir. Ratayuı gölge- kumandan o1m9.Sl dolayısiyle Atatürk, tır. <ıçılır kapanır bll.yuk cevu: yemek mıısa-
si, Yaltın Şark ve ltelki de Balkanlar 240 bin nüfusu olan ((ki bunun yarısın- -sı, 1ıuz do!abı, konsol ayna, Çl>CUk 'llraba-
bakımından fevkalide bir ıımmlıı. haiz an u zi 6esi Türlttür bir kıtanm haiz GAiPLiK tLA.NI sı ve beşjği. i1d çocuk ara'bım, komi&no-
blllunan bu anla7nwyı 'd.a siı1cel-1ir- bıılımıdu; kzymefıi. takdir ediyar, vü- lar, çul, bü~k ~n ~lh:rı .,,., --

Devlet Demiryolları 8 nci işletme 
müdürlüğünden: 

mlftlr. cudunila arta kalan lı:uvvetl tahrik edi- Bodrum asliye hukuk mahke- deler ve saıre bır çok lüzumlu eşyalar 
l";tdr; Otdıauıııa larlt fırlaısmın mih- yor, ölüm aoı;eP.dıen kalkarak Suri:e meainden. açık arttınna sııretile satılacaktır. 4. 6. 939 Wibiııde hmirdeıı Tıreye hareketi ilin edilen ~zi treui 

ı...- ık 1 alm ifa<! hudutlarına gidiyer. Sancağın dörtbm Fırsatı kaçınnayımz. havanın mıiie0desizlipnden dolayı 11, 6. 939 tarihine tehir edi.Jmiıtir. 
"::;~ w::ı:ç~~ as::is....:. .,,,eden beri 'itlrk old~ Hela istii- Bodnunua Türklııülc.ii köyünden Fırsat arttırma mobilye salonu, !ıMıôi M•ıılııter.,.. laalka ilin olunur. 1914 ( 1121) 
~mahfillerinin 1ngilizl ~ Fransız- rak ile söylüyor"" Sancağı, ister su1- Kanlı oğullarından ölü Mehmet Aziz Şınık. Telefon !056 --------------------------

ları gölgede bırakmak sur=e .Ankara- han, ister ce~ Tüıtriy?'e ra~i oğla 1309 -doğumlu Ati emsalile M • v ı•ı• v • d 
cı. wbtlik r:olilnii keı>dileriııe temin w.züesini baıeıı tsweı tnonil= bir ema- ı ı ,ııbat 329 tarihinde aa"kere aevk na!!'llaıl9l!~rnH~~:ııa--119! anı sa a ı ı gın en: 
etaılf -..ı....ı.n wwı p.lm,,dılı:- net olmk l>u"alı:ıyordu. ed'ılip hmir merkez haat.aneainin Satılık . arman 1 - Manisa memleket baatahımeıinde yapbnlacak 4539 lira 7S 
..._, 1'!Pb. ~-et:. Loyd Carcım Makale bımilım a:ınra &tay ...-1 ... 71Ma:rt133D ıariL ve 342 numaralı Makı"nelerı· 1.ıını, keıifli su kulesi İn§llabna taı., çdanadığuulan eksittme müdde: 
1919 senesinde, kısmen 1ııgiliı: ve ekse- sinin tarilİçe!ıi luı\:kmda \zahat verilmek- rapoıru ile üç •Y ~dili hava ola- linin 8. 6. 39 pe11embe günü aaat 11 e kadar müddetle uzatıldığı ilin 
ı:lyet itibariyle de Yuaan kıtaatı ile ln- te ve denilmektedir iti; rak memleketine gelip bilahare lngiliz (Roston. Arğa) Patiıia olunur. 18Z6 (11Z2) 
glltere Hariciye nezaretinden Türk milll cBütün bu mülahazalar Türk - lngi- BafıkesiTdeki krtas1na iltihak et, (DirİJll' ·ve Muu H.ru) .1eki
lnlı:ı!Ahına ve ba hbllhm pli .-ç Gen · .ı.,....sıma imza o ana ka- mek üzere kendiliğinden memle- zer ayakılık bi~r, bajLır ınaJı:i, 
neral Mustafa Kemale iı:arfı,..,tılo ...._ teber ı>Ja.eelınifl.erdir. Halbuki, kelinden ayrılarak gittiği ve o ta- -ı.n çok daven biı- fiatla a.a 
dene mllca!elelerln hattrası !'rım=larm Balkan1ann ~rkm-da vtiı:ut bulan yeni riht:en ,;mdiye kadar kendisinden l(lılmr. GGnnek Htiyeıaluin: &. 
dlroj ' tw 1.ır halda yapımalda ..J., siyasi vaeyet Fransn!!arın Türldyeden bir haber al111111amaqna ve mitin ' feça .Bai U'W k.i>yiinde lı;a)a., 
58 gerektir. Anadolu topraklarında ku- endişe etmelerini mucip ohnuştur. Bun- hilamiyle emsalinin askerden ve veci B. Ha- lllÜrK&atWL 
ruian _yeni pluıma karp anlış:mı kabul dm başka rtalyaııların On iki adada vü- hatta esaretten .löndiikleri halde 5 (1121) 
etmez bir variyet alan ve t:ngiliılerin cudu Şark meseleleri muvacelıesinde ye- mumaileyh yine gelmemit ve bit- ~••m•••m•ııizl•ıiııiiiiiiiiİİilıİ 
muti bir bendesinden ve bir gölgeden ni ve esaslı ric'athrrı m•cip olmuştur ki, tahkik milli müdafaa bakanlığının 
başka bir şey olınıyan sultana yardım hu aa Tiirkleorle Fransızların uzlaşınala- olbaptaki emirlerine tebean nüfus TiRE ASLiYE HUKUK MAH-

Manisa valiliğinden~ 
1 - Maaia meudekd k•-•iıMıııki Aıkzj,_ 8,-- iııin ~ 

marka kompreeiir ile eu ve lxınıları ve 6 beygir ku...-.etWııla AMer-
natif 220 1'0 ak bir molÖr eahft al..,,..ktır, 

2 - -.t Vilayet naha raüdürliiğüden .Lnalıilir. 
3 - thale ıs. 6. 39 pıqembe günü .. t 11 de vili.,..,t d · ' eacii

meninde T&P'lııca 
4-Muvakkat eminat 75 liradır. 1825 (ll23} edea ...-ıi~ umfier ıve ,.anuct ir ruıı ~ ettiı:ı:oektedir Bun.un lçiıı Ha- ve askerlik D}'ltlıırıua ölmüftÜr KEMESJ Sayı 232 

lnlaMptm Cıjaıl 'l'üdı: milleti ile mııı.. ı.ty.aı Tıırk kıtaatı tarafından kat'i $11, i,areti veril-. iae de ialrin kayı· --------------------------
Tirenin cümlıuriyet mahallesinde takbel münasebetlerini hiç de gıpteye rette l§ı:ali meselesi ortaya çıkmaktadır. bın me-.üılı:emvali-ftöl:n- mu- lzmir incir ve üzüm tarım 

kooperatifleri birliğinden: 
5'i.le_yman kııı:ı Teslime tarafından 

o~ olaı.ı;yuı. bk - b1aa ettırnı.q 811 ,meeele mantık1 olarak -taya çık- allak ı..lı:hmn tayjori minde kay, kocası Tırenin Musalar köyünde 
bulıınurlarken, Fransızlar, daha 0 za- maktıdır ve Fransızların m~kilAt çı- dı mzkii.- _..., lütıibilı. olllDllya· k 

ulı ld da oturmakda i en ikametgahnıı yok 
!lllUI. JllZll. l9!l -....uıde Frımk1en Bny- lı:a.rmaları lll teme ir.> cağıa D ötürü ua1deco byıpl "ına edip gittiii yeri belli olmadıiı an-
yonn pdemıiı; Feııi<ievleti v.,Ankara- cPlıJ.itika> .R..ımıııya ve Yugoslavya hükiinı ft karar verihae.i t.atehin- !atılan Muslilı oğlu Hüseyin aley
da tesis olunan yeni idareyi tanıyarak, hariciye nazırları arasada Tuna nehri den bahsle mumaileyhin karısı hine asliye hukuk mahkemesine 
en v.ahlm ....ıarda bu cievleta mazıeri ilUTind~ Tum - Severin wmı mahalde Mustafa kuı Sıdıka diler tarafın- kanunu mede•inin 132 inci mad
yardımlarda bulunmuşlardır. vuku bulan mülllittaa ~derk.endi- dan istida edilmi' oldupndan ka- dCai..e tevfikan açtığı ihtar .dava-

satış 

Birliğimizin kereate :nakliye ve llammalij'e "-ıuJf;>nc.!ııiu içia 31 
Mayu prflllllM eünü aaat 15 .de yapılacağı ilan edilmit olaa açW: elı:
alt.-enin ayni ıerait clıahilinde 1 O Haziran cunıanesi sünü satıl 11 e 
talik uf ilcliiijlia Gltmur. 2, 4 ı 889 ( ıı u ) 

EVIN!ıka perde ..mm.da Tilrlı: istikli· yor lı:i. nunu medenini• 31, .3% inci mad- amut 22/5/1939 tarihli celsesinde 
tine lı:arşı çahpnq ıı4anlar, aı:adan y.irmi cRomcya ve Yugoslavya hariciye na- deleri hükümlerine tevfikan hüvi- müddei aleyh Hüseyinin haldwt- talik edildiğinden tarafların ah va, amele,., deftm ;çm malıbmey• 
sene mürurundan sonra, Karabüke ser- :urları, TürkiY"Jlln 1ngiltne ile bir an- yeti yukarıda yazılı mezbur Alinin da ilinen tebligat yapıldığı Lalde -li asliye sicil kayıtlarm1n sorul- mürac atla diğer bir "n yin 'ft 
mayeler yııbrdıktae:,.., mAden endüstrisi !aşma imza etmiş olması bakımından akibetinclen malumatı olan kim- d~aya gelmediii veya bir ve- masına ve miiddeinin 'ahitlerinin tiaıma tebliğ ettirel.ileceği "\'e iti
bakunından Türkiyenin kuvvetlenmesi Türkiyenin bu anlaşmayı imza etmekle ıelerin T,bu ilan tarihinden itiba- idi gondermediii anlatıldıiından dffdenilmesine dm'U manm 9 ffa, ru etmediği takdide bir daha 
için istikrazlar verdikten sonra dostluk Akdenizde ve Asyadaki menaflini temi- ren tayin kılınan bir ay müddet hliklanda lıımirde~ıka.n Yeni Asır %İran 1939 Cama günü a t 10 ıta mahJ.emeye 1ıabul odimnyeceği 
\re sulhua batlıc.a ya,pıal.arı kı1Jğma bil, nat abnalı: isted.iği ve la kat bu .anlaşmayı zarfında malumatlarını bilaımıek g'&zeteaile aetir ve tebliğ edilmek bırakılm mm karar verildiğin, hukuk -liı muhelı:eaeleri ka-
rlJ.ıımllşler fenıtet1i anlarda dostluk imza etmekle Türldyenin bir Balkan üzere Bodrumun Kwnbahçe ma- Wıere eıyap "kararı ittihaz edildi, den: ııımun 401, 402, 405 inci madde: 
gıs-.... ~ dostlar ise !skenderun devleti sıfatiyle mevcut menfaatlerinin halLe.iade kiin aaliye hukuk mah- iindeo usulüne uyırun olarak dol, Ya,,.Ian muameleye Hüseyinin 1erine tevfikan keyfiyet tebligat 
Sancatı etrafuada davacı menebesine tesbit etmiş bulunduğu politikadan ur- keme.ine müracaatları lüzw.a durulmut gı,yap eli.veliye varaka· bet gün içinde itiraz edebilece- 111akamma k im k üzere ilin 
dilşm~dir. rece inhiraf etmediği hususwıda Tiliki- ·an olunur. (1119) larıntn mahkeme divanhaneaiao jinden ve bu müddet içinde mu- olunur. 1913 (1119) 
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YaTım kilo 100 karuf 

Yarım kilo 75 kuruı 
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- Komiser efendi bu mesele beni Şimdi tek bir maksadı vnrdı : Par isin 

biraz afallattı da size müracaat etmek yansını yaya olarak geçmek, Klodet 
aklıma gelmemiş.. Kolber caddesini ve civarını dolaşmak .. 

_ Karın ilk defa mı böyle kaybolu- Hatta kadın siluetlerini seçmek için 
yor? uzakları bile gözetliyordu, bazı kadın-

- Evet ilk defa olarak.. lann, elbiselerini, şapkalarını Adriyene 
_ Ondan ne zaman ayrılmıştın? benzeterek heyecan duyduğu da olu-
- O gün kahvaltıdnn sonra .. Ben da- du. 

ireye giderken evde knlmıştı.. Akşam Bir akşrun gene geziniyordu. Vandom 
saat sekizde geldim evde yoktu.. meydanındn bir köşeyi dofa.şıvereceği 

_ Saat sekizde mi? .. Karın her za - znman tesadüfen Ddriyenle burun bu
man böyle sekizlere kadar dışarda mı runa geldi.. 
kalırdı? Kadın korkar gibi bir tavır aldı. 

- Hatta daha geç vakitlere kadar eve Hnnri: 
dönmezdi.. - Korkma hiç, dedi, eğer isteseydim .. 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEAB1L1ZE OLDU -
CUNDAN SERTLtôtNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DtŞ FffiÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

,,.,.,. 
P A R 1 S F AKOL TEStNDEN 

diplomalı 

Dl rABiPLERI 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kem~l Çetindağ 
Hastnlarıru her gün sabah saat 9 

dan başlıyarak Beyler - Numan za
de . 21 numaralı muayenehanelerin
de knbul ederler.. TF.J,EFON: 3921 

_ Dışarıda işi mi var, neyle meşgul Sonra sözlerine şöyle devam etti : devrun ediyordu. 
oluyor? - Ben senin o Demodokos ile nerede Orada çıplak güzel kıiları gördükçe 

- Yok, komiser efendi, karım çalış- oturduğunu biliyorum. Acabn sana tesa· avunuyor, Adriyenin o acı hatıralannı 
maz, iceride ev hizmetinden başka bir düf edebilir miyim diye o caddede dola

yavaş ynvaş unutuyord1.1 
şey yapmaz.. şıyorum.. Hanri bir sabah bürosuna giderken, 

- Sabahtan bir münaka.,.c;a falan etti- - Dolaşsan ne çıkar? d D"kka'" önünde yürüyen bir kız gör ü. ı • 
niz miydi? - Adriycn, eve gel.. etti, yüzme havuzunda sık sık tesadüf 

iıtaflsızlılı Mide 

1.ıozulıluğu 

Hazımsızlılı BarsaıSı 

ataleti, Şi$Jıinlifı, 

infııbaz Elıfililı, Sarılalı 

Bulantı, Sıluntı, s·nir 
Gaz, sancı, Kgra~iğer 

Dil paslığı Horlamalı 

Ve bütiin mide ve barsak rahatsızlık
larında mutlaka Hasan Meyva özü 
istimal ediniz... l\lide için her ~·emek
ten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yarım bar
dak su içinde '\'e barsak hnstalıklann
da her sabah veya gece yatarken aç 
karnına 1 • 2 çorba kaşığı yarım bar
dak su içinde köpiirtcrek içmelidir .. 

Hasan l\foyva Özü meyvalardan ve 
mcyvalarm özlerinden yapılmış bir ha
rikai sanattır.. Avrupa ve bilhassa 
İngiliz mey'\'a tuzlarından daha yüksek 
olduğu katiyetle sabittir. Buna rağmen 

_ Yoo! .. Bilakis .. Yani son günlerde - Niçin7. Öğle ve akşam vakitleri~- ettiği güzel bir kızdı. Laf ntmaga yolda 
çok uysalcli .. Fakat daima uysal değil- ni bekliyecek ~c~llim .. Hem -~a gı~.. fırsat bulmuştu. Artık suyun içinde, ya
dir .. Her evde olduğu gibi nrn sıra biraz Hem yemek pışır, haftada ıkı kerrecık .. b t k1 tahtalnrın 

Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur .. Hasan Meyva Özü yalnız bir türlii olup şekersizdir •. Ve çok köpürür 
30 - 50 - 80 KURUŞTUR 

•• •• 

HASAN GAZOZ OZU 
. 1 .. hut guneş anyosu yapı an • 

atışırdık. Anladınız ya komiser efendi? sinema yüzü gör .. Arasıra hafta ta ti mı h h .. b. b" 1 . · g·o-· üstünde emen er gun ır ır erını 
Komiser, hususi işlerle resmi işleri geçirmek için şuraya burnya otokarla .. 

1 
d B. .. ı:r hakkında .. 1 1 ruyor ar ı. ır gun • ::ıavuz• 

birbirinden ayırmak istiyormuş gibi eli- git gel: Eve dönersem gene boy e o a- d . 1 . .. . d k şt lar Kız 
v• '? .. sonra a ış crı uzenn e onu u . 

ni kaldırdı. Komiser belki de bekardı ... cnk degıl mı .. Ben boyle yaşıyamam... d k .1 .eli 0 d k··1t·· fı·z1·~·1 . . Steno - a ti o ı .. a u ur ., 
Gururlu bir tavırla devam etti : Zaten yaşamak ıçın yaratılmnmışım. . .. d ik' .. t' • hnsre-. . . . sevıyor, gun e ı uç san mı ona 

_ Kadın şımdı ortada yok .. O halde Alışayım dedım, alışamadım. Benı ara- d" d Ot b.. b b b" diler Ora-
. ki b.1. ıyor u. o use era er ın · • 

nerede? .. Dört ihtimal var : Ya öldürül- masan iyi edersin. Benı bulman m ı ır d h . kl . h . la :ı ter 
.. . . . .. .. .. ? a angı yeme erı, angı spor • • 

du, ya kendisını oldurdu, yahut ta ev- nelere mal olmuştur. ih t .. ,1• 1 • • ho landıkları şeylc-:-i bır-
. . k D.. d.. .. b. .htimal y t y lnız ı· k . . h c e .uıuerını, § 

deki ışten açtı.. or uncu ır ı - ooo. a po ıs ·omıserıne a- b. 1 . 1 tt 1 H ttfı J . et az kal-
d delilik' ı.._ rd" •şt k d ç·· k'. be ır erıne an a ı ar. a orJ , 

kalıyor, o a . . .. ucr ve ım, ı e o a ar.. un u n d t b" durnğında inmeği unutuyordu. 
Vaknyı daha evvelden haber verecek- yalnız başıma seni nereden bulacaktım. ı 0

1
° us 

1 
. k 

. .. .. . Ace e ace e ıner en : 
tiniz. Her kadının çantnsında zarf bulu- Komısere soyler soylemez, senın o De- y ........ 1 d d" 

. ik 1 - arın goruşuruz. e ı. 
nur. Bu zarflar onun adresini bulmak modokos mu nedir, onunln bırl te o - H . d 

Lin1on - Portakal - Mandalina -
Frenk ü~üınü - Sinalko -

Çilek - Ağaç çileği - Muz - Anaoas 
Şeftali Kayısı - Armud 

Nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvalann özlerinden yapılmıştır. Hasan meyva özünün bütün evsafına malik olmakla 
beraber mide ve bursak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada gazinolarda temizliği ve kolaylığı ve 

ucuzluğu scbebile kullanılır. İngiliz ve İtalyan şerbetlerine tamamile benzer \'e onlardan daha yüksek evsafa maliktir .. 
Yazın sıcak günforinde harareti en gü-ıcl teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka 

Hasan Gazoz Özü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 30 - 50 - 80 kuruştur. 

için bize yardım ederler. Zannetmem ki duğunu, o adamın da yakında Fransadan aıırıkle:. 
1 

d. di 
•• •• • w. • .. • • - Be erım. ıye cevap ver . 

karın bundan müstesna olsun.. surgun edılecegını soyledı. Zaten o mım- k h .. t d"rtt hulusu • • ,. • Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 . . . . . Artı er gun saa on o e • • 
- Onun çantasında da bir sürü zarf- lıymış,_ takı~ ~dılıyorm~ş.. yorlard.ı. Banyodan sonra yanyana gii- " • " • Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kemeraltı Ilükümet caddesi No. 69 TL. 3180 

Jar vardır.. Adrıyen ıstıhkarla gulerek : h d. l .. nl ın· ses ------------------------

-Karın en çok nerelere gider? Dans .- o m~?.de~,1 odAtinanın en zengin ~e::~eç~~~a:: :r~~:;:·ıo::şu;:rlardı~ AŞ'~IBA ~ l MAilKA Muhabere ve mu·· nakale vekaAletı• 
yerlerine gider mi? bır bangerının og u ur. H . J . . . . · d otur ';s' ~ 

k ı ah S k d. . · .. l d"? anrı, orJetın :mnes:ının evın e -
- Yok, imkanı yo- gitmez. Y ut - ana en ısımısoye ı. . duğuna inandırıyordu. Konuşurken, kız Makarnalar J b f El k •k • J • 

belki gidiyor da ben bilmiyorum.. - O, oyun masasına oturdu mu, mıl- b.. .. k b l l . Ad. d lduğu Stan ll e frJ ' JŞ eri Umum · . utun a a ıat erın rıyen e o -
_ Bilmiyor musunuz? Insan knrısı- yon kazanıp, milyon kaybediyor, kfünat .. li ek . t . t bo asını 

• • • • • • W• k nu soy yer ıç en ıç en şanın •• d •• ) •• "' •• d 
nın nerelere devam ettiğını bilmez mı? umurunda bıle değil. Sen otuz fran ve- ik di d ffi U Uf U g U 0 e 0: 

Is k 1 1 d . . b' kt b .. ltı .. teşv e yor u. Bi eniz aramamızı o ay aştınr ınız.. nrsın, o ır yeme en eş yuz, a yuz J . k. tik .. .. .. hep 
. . . . . . orJet, ze ı, pra gorunuyor, 1 - Muhammen bedeli 15319.50 on bet üç yüz on dokuz buçuli 

Şımdı Hanrı : aKomıser, Adrıyenın frankla kalkar. l l , d H · · · gu·· 
. . . . . . 1 onuna meşgu oıuyor u. anrı ıçın - lira tutnn kofre, ek, ur, teşaub kutulan kapalı zarf usulile satın alma-bır başka erkekle gıttığını zannedıyor... - O senin Demo<lokosun hapis ıane zel bir açık renk elbiselik kumaş be· caktır. :r 

Halbuki ben bilmiyorum ki o bilsin. Evet kaçkınının birisi.. g~ "ndi. Arık yaka bir gömlek aldırdı. Gü-
h~~k b. k kl · · · S k' b ··w t k · '" :o 2 - Muvakkat teminat 1148.97 bin yu .. z kırk sekiz lira doksan yedi gitse gitse ~ a ır er e e gıtmiştır, - an ı ana ogre ece sın.. 1 kl' b. k t ı· Art k Hanr·ı 

ze ren ı ır ırava seç ı. ı ku t 
desem beni sersem, budnla yerine kor.. - Sen öyle Demodokos bankası diye ru§ ur. 

zarif olmuştu. 3 - Eksiltme 14. 6. 39 çar•amba gu .. nü saat 15 de metro han bina-Onu aramaz .. Halbuki ben ne budalayım bir banka biliyor musun, kaç kerre içine Fakat Hanri böyle süslenmekten hoş- ~ 
ne de sersem» diye düşünüyordu.. Bir girdin, çıktın? sının beşinci katında toplanacak olan artırma ve eksiltme komisyonun-

ö }anmıyordu. d 1 ak 
Yalan uydurdu : - Budalaya bak! yle bir şahsiyet a yapı ac tır. 

Kız bunun farkına vardı. Eğer o ser-
- Ben mi, dedi, madem ki fikrimi so- adını pek ortalığa yaymaz. Ya idaresine 4 - Bu işe ait §artnameler idarenin levazım müdürlüğünden para-

bcst olsaydı, mutlaka Jorjet onunla ha-
ruyorsunuz, korkarım ki karım bir ci- karışmadan sermaye verir. Yahut ta sız tedarik edilebilir. 

yat arkadaşlığı yapmnyı kabul edecek- k f la 
nnyete kurban gitmiştir. Adriyen çok idare meclislerine reislik yapar. 5 - Teklif mektuplarının şartnamede i tari atı dairesinde hazır • 
güzel bir kadındır. Çantasında para var, Hanri, karısının servetle gözü kamaş- ti. narak saat 14 de kadar yedinci kattaki komisyon katipliğine imza mu-

Bir gün Hanri otobüsle bürosuna gi-
veya kolyelerini hakiki inci zanneder· tığını farkederek ne söylese boş oldu- kabilinde verilınis bulunması lazımdır. 

diyordu. Gazetenin iki sahifosi arasın- SeJimik sergisinin !13i \'e 938 senelerinin 
Jer. Söyledim ya, gece geç vakitler dö- ğunu anlamıştı. Onu başka yollardan dan sankı· bı·r aşk fıc:kırdı sandı .. çu··nkü 

1 
k 1, 5 

'$ birincilik madalya arını a7.anmıştır nüyor. Çok kere sapa yollardan gelir... rikkate, merhamete getirmeğe çalışlı ... 
1830 (1090) 

gazetede şu satırlar vardı : 
Delki de ormandaki gnzinoya uğrıyarak Sonra dikknt etti ki, kendisine epey za- KOZMOPOLİT BİR DOLANDIRICI 
biraz bir şeyler içer .. Gelirken hırsızlar mnnd.ır bakıyor. Evet yüzüne, o keder- YAKALANDI 
üzerine atılır, ağzını tıkıyarak parasını den harap olmuş, sararmış, solmuş yü
aşırırlar, o da bağıramaz. Nasıl bağırsın zilne Adriyen dikkatli dikkntli bakıyor

Polis tarafından uzun zamandır takip 
edilcıı, kendisinin Atinanın büyük bir 
bangerinin oğlu olduğunu iddia eden, 
Klodet Kolbcr caddesinde oturan Dcmo-

znvallmın ağzı kapalı!.. Bence karımı bu du. 
cihetten aramalıdır. 

Komiser, adreslerle alfı.knlı bir liste 
kaleme alarak : 

- Biz arı yacağız .. V nziyetten seni ha
berdar ederi:t.., dedi.. 

- Çok uzun sürer mi komiser efen<li? 
- Size şimdilik kat'i bir şey söyliye-

mem. Eğer tahkikatı kolaylaştıracak ba
zı ip uçları elde edesen çekinme, doğru 
bana gel .. Faknt öyle zannediyorum ki, 
bu cinayet i§İ değildir, emin olabilirsi-
niz .. 

- Biliyor musun Hanri, dedi, on beş 
günden beri görnıiyelidir güzelleşmişsin. 
Aman. o zamanlar neydi o sendeki bo
ğaz ... Önüne ne getirsem tabağı bile ya
lardın . Hatta şişmanJ.ığın da azalmış. On 
beş gündür iyileştin vesselfım. Haydi ver 
elini, ahbap ahbap aynlnlım .. 

dokos adında hir adam .. 
Hnnri birden bire haykırdı : 

- Ta kendisi!.. 
Bereket versin Adriyenin ismi geç

miyordu. Belki de gazetede yoktur. Fa
kat her holde meseleye karışmış ola-

Hanri bu sözlerden o kndar memnun caktır. 
olmuştu ki ona düşünmeden elini uznt- Hanri bürosundan çıkınca Adriyeni 
tı. Adriyen bir taksi durdurarak içine gördü. Kadın kendisini bekliyordu. Üze
atladı, znvallı Hanriye şen bir tebessüm rinde gayet şık bir elbise, başında güzel 
yollıyarak uzaklaştı .. Hanri, yaya kaldt- bir şapka vnrdı. Oldukça şişman görü

Harui düşündü : aZaten ben de inan- nmın üstünde beş dakika hareketsiz bir nüyordu. Öyle ya, her halde bir oturuş-
mıyorum ya!» halde kaldı.. ta Demodokosun yemelderinde beş, altı 

Kibar alemleriyle temas halindeki J>O- Arkadaşları, meslekdaşları Hanriye : yüz frangını yiye yiye yağlanmıştı. Hiç 
lislerin, müfettişlerin bir iki gün içinde - Hanri bugünlerde iyileştin canım sporcu kılığı yoktu. 
etrafı gözden geçirmeleri her şeyi ny- Epey zamandır rengin açıldı, karnın in- _ Hanri ben gelelim, dedi, sana mer
dınlatmıştı. Hanri üç gün sonra komisc- meğe başladı. Spor mu yapıyorsun? Ne hnba derneğe ve olup biteni haber ver
re gittiği vakit her şeyi öğrenmiş, ken- gibi yemekler yiyorsun? Ne olursa ol- meğe geldim. 
disinin ne kadar kadersiz, ne kadar bcd- sun hayret edilecek derecede muvaffak - Haberim var .. Gazetelerde oku
baht oldu[,'llnn inanmıştı : olmuşsun. Ahbap gençleşiyorsun artık! dum .. Mükemmel oldu! Şimdiye kadar 

Adriyen, Bulonya ormanı civarında, diyorlardı.. bizi tanıyanlar senin onunla birlikte ol-

~)::;~.Ai'"'.7~.rzz,Z';Ç2W 

.. Dr .AliRiza· 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü ~ 
~ 

Her gün hastalarını saat üçten son- ~ 
ra Atntürk caddesi cEski Birinci~ 
kordon» 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
rzT.dZZ/..L7..Z7.L/72Z7..7/.f~LZ!J~ 

DOKTOR 

Celal Yartm · 
iZMİR MEMLEKE'I' 

HAS'I' AN ESİ DAHİLİYE 
MV'l'AHASSISI 

Klodet Kolber soknğında, şık bir evde, Hanri, uzun zaman İjyen kaidelerine duğunu bilmiyorlardı. Ben hep sakla
Demodokos adındn bir gençle beraber riayet etmiş gibi ıstırap çekerek kendi- mıştım. Fakat şimdi rezalet tamamen 
oturuyormuş. Bu genç bütün zamanını ni topladığına artık kanaat getirmişti .. yayılmıştır. Benim için yapacak tek bir 
kız, kadın peşinde, hipodromlarda, ve Perhiz, uzun yürüyüş, bardnk bardak iş kalıyor : Senden ayrılmak.. Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
kozmopolit poker alemlerinde geçiriyor- çay, bir doktor uğraşsa bunların temin _ Hanri!. :So. 25 TELEFON : 3956 

muş. Zaten Adriyenin bu kadar çabuk ettiği kuvveti imkaru yok Hanride te- Hanri onu işitmedi değil.. Fakat artık ---------------
ele geçmesi de, bu çapkın gencin bu tür- min edemezdi. ne yapsın? .. Ötede Jorjet bekliyordu. 
lü oyun alemlerinde çok tanınmış, ve Şimdi artık bunun arknsını boşlama- - Canım Hanri, gel bir kerre eve gi-
her yerde polis tarafından takip edilme- malıydı. Adriyen de onun kendini top- delim, orada diıha iyi konuşuruz. 
si sayesinde olmuştur. ladığıru,b enzi yerine geldiğini söylemiş- - Yo! Madem ki evden gönüllü çıktın 

Şimdi Hanrinin yapacağı şey bir ker- ti. Demodokos ise yakında cezaya çar- gittin .. Demek bugün ... 

Günlük bir pazar 
açıldı 

re Adriycne rastgelmekti. Aradan bir pılacaktı. Hem de bu sefer kendisini ka - Hiç olmazsa gel şurada bir yc,rde 
hafta dalın geçti. Bu müddet zarfında da nsı sevecekti. oturalım. Bana bir kokteyl ısmarla. Bir Şükrü Saracoğlu bulvarı ile Mimar_ 
Hanri yalnız çay içiyor, peksimet yiyor- Hanri gene gece yürüyüşlerine, kuru çeyrek kadar konuşalım. Benden ayrıla- Kemaleddin caddesinin birleştiği 
du. Onu da yemek istemiyordu amma, peksimetle çayına, devam etmeğe başla- mıyacaksm.. YERDE 
yemese dairede iş göremiyecekti. Ken- dı .. Hatta çaydan şekeri de kaldırdı. - Kusura bakma amma, iki yemek OSMAN BAKKALOGLV 
dini çok kuvvetsiz bulunca bir bardak Onun yerine yuvarlak bir limon dilimi arasındn bir şey içmiyorum. Keten iplikleri, balıkçı, perdelik, bükülü 
şarap içmekle iktifa ediyordu, geceleri, kullanmağa başladı. Bir boks kulübüne Adriyen şimdi, onun yüzündeki çizgi- büküsüz, her nevi ipliklerle makara ve 
gelişi güzel geziyor, kederinden gidebi- yazıldı .. Hem zayıflamak istiyordu, hem lere, siluhetine, boyuna hosuna ba~yor- hazır yorgan çarşafları, çarşaflık, yatak
leceöi kadar gidiyordu. Yorulmayıncn de belki o çelimsiz, cılız Demodokosla du. İmkanı yok eski kocası değildi. Han- lık gibi bir eve lazım olan dokumalar 

toptan fiatine perakende yalnız bu pa-
dönüyor, kendisini rastgele bir kanape- .karşılaşabileceğini hesap ediyordu .. Bir rinin pek hoşuna giden bir eda ile : zarda satılır.. Bu gibi ihtiyaçlarmm 

1 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Depozitosu 

Esas No. Yeri No.su Nev'i Kıymeti T.L. 

A.1175 lzmirde Darağacında Şehitler 11.578.62- 2315.72 
caddesinde Vodepolo depolan namile maruf 
133 eski, 133/7-23 yeni, 101 taj sayılı 
iki depo, bir oda, ve denize kadar uzanan arazi 
ve taş iskeleyi havi olup mesahai sathiyesi 
cem'an 3.925.- at§ın mürabbaı klll'fılığı 
2.255.- M2. mesahai sathiyesinde bulunmaktadır. 

TAPU KAYDI: 

Mayıs 332, Cilt 190, Sahife 369, Sıra 16--25 
Mayıs 332, Cilt 230, Sahife 347, Sıra 11-13-14 

1 - V odepolo depolarına ait 2.325.- aff ın2 karşılığı 
1336 metre murabbaı mesahai sathiyesinde bulu-
nan kısmın 216 hissede 209 hissesi. Ve 

2 - Vodepolo depo1anna ait 1.600 arşın2 karşılığı 919 
M2. mda ve vakıflı bulunan kısmın ise 60 hissede 
57 hissesi Bankamıza ait bulunmaktadır. 

izahatı yukarıda yazılı depo peşin para ile satılmak üzere kapalı 
zarfla artırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir ve 23. 6. 939 tarihine müsadif Cuma 
günü saat ONDA bankamız binasında ve satıı komisyonu huzurunda 
yapılacaktır. 

2 - Taliplerin bankamızdan bir lira mukabilinde alacaklari prtna
meyi okuyarak ihale günü olan 23. 6. 939 tarihine kadar prtnamede 
tarif edildiği veçhile teklif zarflarını birer vesika fotoğrafı ve nüfus 
tezkereleri ile birlikte ıubemize tevdi etmeleri ve daha fazla malfunat 
almak istiyenlerin bankamız direktörlüğüne müracaatları. 

4, 9, 17 (1120) 

Satılık 
D. D. Yolları 
misyonundan: 

Çuvallar 
8 nci işletme ko-

idaremize ait olup Alsancak ambarında mevcut kullanılmıf 10000 
çuval 21. 6. 939 çarpmba günü saat 10 da Alsancakta iıletmemiz bi
nasında toplanacak komisyonda açık artırma ile sahlacaktır. 

Muhammen bedeli 1200 lira, muvakkat teminat 90 liradır. 
Şartnamesi ifletme kaleminde görülebilir. 
hteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile muanen vakitte komİI· 
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Bovven Rees 
ve şürekası 

Messageries 
Maritimes 

Oli ·ier ve Fratelli Sperco 
UMUMi oEKtZ Şürekası Vapur Acentası 
A=~u: ~~· BfRtlfCf KORDON REES ADRIA2'1CA S. A. Dl 

Umdal Deu tsche Le-
vante Linie 

G. il. 8. B. HAMBVRG 

ANGHYRA vapuru 5-8 haziran ara- BJHASI rEı.. 2443 NAVİGArJONE ZARA motörU 7/6 da gelir, ayni gün İTHAKA vapuru 23 mayısta beklenl-

Liverpool ve sında beklenilmekte olup Rotterdam 'lTI p· rf s 40 B • disi. v 1 yor 27 mayısa kadar Anvers Rotter-

THEOP 
.. ..+ırE GAUTiER vapura 3 ha- Hamburg ve Anversa limanlan irin • .::ı.. LONDRA HA : ıre, Ko u, tL ' nn ' a ona, d · B H b lim' • ı 

Gı hatta 

nııu r T...... S ala Za F. am. rcmen ve am urg an an 

asgOV ziran tarihinde gelerek ayni rUn htan- alacaktır. . •POLO• vap~ 3 ~ela Londra D~, Gravosa P to, ra, ıume, için yi.ik alacaktır. 
nOTHNIA vapu•u Haziran nihaye- b 

1 
p· N r v Mar.;•lyaya hareket HELLAS vapuru 15/ 17 ha>.n-an ara- ve Anven<len gebp yuk çokaneak ve Tı-••>leye hareket ed.,.. THESSALIA vapuru 7 hnziranda bek-

CUHARDLIHE KUMPANYASI 

tinde gelip Llve'i><>Ol ve Glasgovdan u' "~· apo' e •ında beklenilmekte olup Rotte•dam, ay1n samanda Lond,.. ve Hull için yük LERO molö•Ü 8/6 da gefü •>"" giln niyo• •. 10 ha.Uana kadru- Am"<>.s Rol-
mal ç•ka,acaktu-. edecektir. Hamburg ve Anversa Umanları için yUk alarakb•· Pobno, Lero, Kalimno, lsıaoköy, Rodos temam, Bremen ve llambu•g için yük 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri, Her türlü izahat ve malUnıat için Bi- alaBcaEkbLGrİ.ON nih t' d LiVERPOOL HAftl Bari, Venedik ve Trlcsteye hareket eder. alacaktır. . 

isiml ıunlan vapuru ayın aye ın e t t N 
10 

H . d BART _.,...,, . DELOS vapuru 21 hauranda bckle-
erl ve nav hakkında acenta • • k d d 

156 
umnrada LAU- beklenilmekte olup Rotterdam Ham- ıMARD N A • vapuru azıran a uı:.J. ıA motörü 14/6 da gelır ve . 24 

t ___ ,_ k d ' . hh al . nncı or on a n • Li ld li y .. k ç knr cak v ay . .. p· K . clis. ruyor. U&U.llnna n ar Anvers Rotı-bır tea Ut tına gıremez. Daha fazla , tıd burg ve Anversa limanlan için yük ala- verpo an gc p u . ~ ~. e - aynı gun ıre, orfu, Saranda, Bnn ı, terdnm B~men ve Hamburg i . ' ük 
talsilnt almak için T. Boven Rees ve Şr. KENT REBOUL ve ŞER: vapur aeen- eakbr. ru zamanda Llv.,.pol ıçm yuk alacak- Vnlona, füaç, Ragusa, Spalato, Zam, alacakbr. çın > 
nm 2353 telefon numarasına müracaat tasma müracaat edilmesi rlca olunur. BALKANLAR ARASI HATfl tır. ilkleri Is Fiume, Trieste ve Venedike hareket .ARMEMENT H. SCHULDT 
edilmesi rica olunur TELEFON: 2 3 1 5 ZJ-."TSKA PLOVIDBA A. KOTOR ..;:~~~R~• ,;,?:::;::',:k y Denizbonk ed.,.. GLtlCKSBURG \•apuru l haziranda 

. YUGOLsı0~AVVCB~~mALI .n~~ır:A1h vapuru ile gelmiştir. Cİ'ITA Dİ BARİ vapuru 15/ 6 da gc- bekleniyor. 3 hazirana kadar Anv~ 

-~---------------~d·---~~·•• « n» ~~~~~~~~~~M~~~~~~wH~~~ Lüks vapuru 11 haziran 939 pazar Go1JLA1''DRİS BROTHERS LTD silya ve Ccnovayn h~ckCt eder. 
1

Ccno- ~-ük alacaktır. 

. . ıra at 
an ası vasal!ıt edip ayni gUn Köstcnce ve Var- PiRE =~:1!~.,,'.1°molo S/ Avuslumlya ;çın DEN NORSKE MiDDEL-

T C Z
• B k günü Şuşak, Vcncdik ve Pireden mu-

Kurulaş tarihi: J888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası •• 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zir~ ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BtıUKTtREMLERE 28.800 LİRA 
tKRAMiYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası bulımanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ilt-

ramlye dağıtılacaktır : 
' Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKA'I' : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmi

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kur'alar amec1e 4 defa, ı E7161, ı Birinci kanun. 1Martve1 llaı.iran Uırih-

, lerinde çekilecektir. 

• -"' ....................................... ~=' 

tmıtr İncir ve tl'züm Tanın Satış kooperatifleri Birliği 

r A R 1. Ş ŞARAPLARI 
Ege bölpsbıln nefis Yat üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dömlsck \'e kırmı

zı Tarif praplarım daima tercih ediniz. Sofranrıda TARİŞ praplan eksik 

olmamalulır •• 

2' A R i Ş SİRKESİ 
SaJID baDnmna emniyetle anediliyor. Tari~ mkeü, halis üzüm sirkesidir. 

2' A R J Ş VZVM BAU 
Teklif ecl.Dmit taze 1imm suyudar. Taze lidim suyunun btltiin buuıli7etle

rhal tapmaktadır. 'l'ariş lbilm bab en ahbi ve mugaddi kuvvet fUl'Ubudur. 

r A R ı ş ıxcıa VE CJZUMLERİ 
Fennin en son terakkiyatma uycmı bir tekilde işlenmiş ve hazırlanmı§tır. 

Zarif ambalijlar içinde aatıbnaktadır .. 
Tarif markalı mabsu.lat ve mamulitJ her yerden arayınız. 

fzmlP ıımunai satq matazası : 
KEMERAL'l'I CADDESİ No. 'il TELEFON : 419S 

ı-26 (25J) 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 
Kolonyası 
Erkek Dişi 

MASKtll.EN, FEMİNEN, Ud eim b1m 
Bahar ~içeli • Altın rilya, Limon çlçeli 
Faqa, Sen babra, Leylik, Meae•ıe. 

amber,y......m 

Hildl Eczanesi: , 
Taze Temiz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK BiiJUk Salepçioila bam karplmcla.. 

naya hareket edecektir. • 'EA HELLAS• ROYA .. E HEERLAN ffAVSLjNJE, OSLO 
('LOVCEN)) Lüı"' transatlantik vapuru ile Pire - ... 

· "' · N Y k DAİ•E KUMPANYA$ BOSPHORUS vapuru 20 haziranda 
vapuru 17 hazırnn 939 cumartesi gü- Ncv - York hattı Pıre - ev - or sc· ~ 1 bekleniyor Di e N · · ilk 

nü Köstcnccden avdet edip 18 haz.irnn yahat müddeti 12 gün, Nev - York fuan DEUCALİON vapuru 7/ 6 tarihinde nlacaktır. · Y P ve orveç ıçın Y 

93!l pazar gUnU s::ıat 12 de: için hususi fiatler Pireden hareket ta· gelerek Burgas, Vama, Köstenoeye ha-
Pirc - Arnavutluk limanları - Kotor- 'hl ·• reket eder AMERİCAN EXPORT LİNES, iNC 

Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye ;
1 ~ ız AÔUSTOS Z3 EYLtlL PYGM.tÜJON 12/6 tarihind 

hareket edecektir. ' vapuru e EXAMELİA ANGLO - EGYPTİAN MAİL LİNE Gerek vapurlnnn rouvasallt tarihleri, Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg li- 1 . N vap~u 19 mayısta bek-

İL ı man1anna Uk 1aralc 
enıyor. evyork ıçın yük alacaktır 

PİRE l\fARS YA ve P RE BEYRUT gerek vapur isimleri ve navlunlan bak- Y a hareket eder. EXCHES'l'ER vapuru 9 ha~nda 
HAYFA - İSKENDERİYEYE hnt kında acenta bir teahhUt altına giremeL SVENSKA ORİENT ıJNE1N bekleniyor .. Tuna Jimanluı için yilk 
·C~İR~ ~İTY • L'ÜKS VAPURU ile Daha faz.la tafsillt almak için Birinci BARDALAND motörU 20/6 da gele- nlacaktır. 

l\larsılya ıçın Bcyrut-Rayfa-İsken- da Yftn'\AL !erek Rotterdam Hamburg ve Skandi- D. '1'. iL T. 
hareket tarihleri deriye için harek t Kordonda 152 numara • VDUJ • • • ta "hl . e umumi deniz Acentalılı Ltd. müracaat navya limanlanna yük alarak hareket SZEGED vapuru 25 mayısta beldenl-

2/ 6/939 ~0/~39 edilmesi rica olunur. eder. yor. Tuna llmanlan için ~ alac8ktır. • 
1().6.939 '>A " 

4072 
Müd"..ı·-t BORELAND motörU 28/6 da gele- TİSZA vapuru 5 hazıranda beklenl-

~939 Telefon : .... ..,.... yor Tuna limanları iç.in yük alacaktır 
30-6-939 8-7-939 Telefon: 3171 Ac:enta rek~ yUkHam~urg ve Skandinav- rtSZA vapuru 19 ma~ beklatl-

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli sancılarınız. damar sertlikleri 
ve şişmnnlık şikuyetlcrinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez-
zeti ho§, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yanm bardak su içerisinde alınır. 

iNGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU • tsTANBUL 

T. iŞ BAN~ASl'nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 SubaL 1 Mayıs, 26 Ajustoa, 1 EylUI, 1 lkincitep-in 

t a r i h l e r i n d e ç e k i l e c e k t i r. 

,_İkramiyeleri: •-•·a---==' 
ı Adet 2000 liralık - 2.000 Lira 
5 n 1000 liralık ••• s.ooo Lira 
8 n 500 liralık - .ı.ooo Lira 

16 n 250 liralık - 4-000 Lira 
60 ,, 100 liralık - 6.000 Lira 
95 » 50 liralık -· 4-750 Lira 

250 n 25 Urabk -· 6.250 Lira 
•••••• ··-···· 
435 32.000 

w.12 RRZXi W:r.Lt 1 , 

T. lt Bankuma para yatırmakla. yalnız para biriktirmit olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemif olununuz. 

B Rl S TOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
'Sirkecide 

••••••••••••••••••••• 
Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 

•• B. Omer Lütfi Bengü 

ya a n arak hareket eder. yor. Bcyrut, Portsalt ve İskenderlye 
SERViCE MARh'IME ıçın yuk atacaktır. 
Roamaln Kampanyan 

ALBA JULİA vapuru 6/6 tarihin- SERYJCE MARlrDIB 
de gelerek Malta Marsllya ve Cenova li- ROUJIAIN 
manlan için yük ve yolcu alarak hare- DUROSTOR vapuru 9 bazlranda bekle
~ct eder. niyOJ'. Köstenoe, Kalas ve Tuna liman
ITALYA Sof. AIL eli NAVİGAZİONE lan için yUk alacaktır. 
Tıiyesteden 14/6 S/NEPTUNİA Ce- JOHNSTON VARKEN ıJNEs L'ID. 

nubt.Afrika için aktarma alır. iNCEMORE vapuru 28 mayısta belde-
Triyesteden 20/6 S/ROSANDRA ce- niyor. Burgas, Varna, Köstence, Sulina 

nubt A.friba için aktarma alır. Kalas ve İbraU limanlan için yUk ala-
Ccnovada 5/7 S/ROMOLO Avustu- caktır. 

ralya için aktarma alır. Vapurlann hareket tan1ılerly1e nav-
flundaki hareket tarihleriyle navlun· lunlardaki değişikliklerden acenta ıne

lnrdnki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etme'L. 
mesuliyet kabul etm~. Daha fazla taf- Daha fula tabilAt için ATArtmK 
silnt içln ikinci Kordonda FRATEl.IJ caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SPERCO vapur acentasına milracaat Zee ve Şm. Vapur acentalığına mllraca-
edilmesl rlca olunur. at edilmesi rica olunur. 

TE"l .. EFON : ZOM - Z005 TELEFON: 2001/2008 

•• •• 
OZUR 

Nafiz Mustafa Deler mü
essesesinden: 
S.J111 miifterilerimizi N. M. DELEN l'Wme ka

lemlerine ı&lerdilderi fnkalide nibet 7hln . 
den ilk parti olarak ıetirtmit ol
clujumuz bü:rtik bir miktar dolma 

J/('Jt.~ 
İZ Mi R 

kalem tahminimizin fevkinde ça
buk bitmittir. Amerikadan aldı
ğımız ıon telgrafla yeni malımızın 
ancak Haziran sonunda bmada 
bulunabileceğini ve her gün ülke
mizin dört tarafından gelmekte 
olan ıiparitleri bu tarihten enel 
gönderemiyeceğimizi sayın müt
terilerimize bildirir ve bu gecik
meden dolayı özür dileriz. 

Hava kurumu lzmir şubesinden: 
Mahıôlitı arziyeden alınmakta olan yüzde iki hava kurumu hiuesi 

1 Haziran 939 tuihinden itibaren kalchnlmlfbr· Bunmı için bu tarilı
den itibuen müstahsilden mübayaa edilecek bilumum mahıulit ve 
mevaddan hiue kesilmemesi ve bu tarihden evvel mübayaa edilmit 
olan mahıulittan henüz satılmıyarak tüccar elinde iıtok kalm11 bulu
nanlann hiaaelorinin 15. 6. 39 tarihine kadar bir beyanname ile kuru
mumuza b1idirilmeai ve buna ait 'hesabatm tamamen kapatılması liznn 
ıeJec:eii ilin olunur. 

t, 3 1851 (1089) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve kqfi mucibince parlaJICI ve patlayıcı maddeler 

naklinde kuDanılmak üzere bir adet aaç tekne kapalı zarf uaulile eksilt
meye konmuıtur. 

2 - Ketif bedeli 16442.64 muvakkat teminatı 1233.19 liradır. 
3 - Eksiltme 16. 6. 39 Cuma günü aaat 11 de kabatqta levUUD 

ve mübayaat ıubeaindeki alını komisyonunda yapılacaktır • 
4 - Şartname plin ve keıifname\er 82 kurut mukabilinde Ankara 

ve lzmir bat müdürlüklerinden ve Kabatqta levazım veznesinden 
alınabilir. dir 

44 Sen~ . ~ idareaile bütün miifterilerine kendiainl 
aevd111D11tir •••• 

5 - lateklilerin mühürlü teklif mektuplanm kanuni veaaikle birlik
te yüzde 7 .5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarf1ann ihale saatinden bir saat eneline kadar 
aaat 10 a kadar mezklır komisyon batkanbiına makbuz mukabilinde 

Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• latanbulda 
bütün Eae ve lzmirliler bu otellerde buluturlar ••• 

Huauaiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi- vermeleri limndır. 

Jeoek ~ acumur-



-- -~ 

Sovyetlerin tekliflere cevabı 
bu cevabı tetkik ediyorlar. Sovyetle,rin Lond~a ve Paris 

hakkında ancak 
cevabı 

Salı 
N H gunu malumat alınabilecek 

Ruslar tashihler yaptılar l Fransız harp. filosu .... 
Sovyetlerle müzakereler yeni bir 

safhaya • bulunmaktadır • 
gırmış 

Rişliyö, Jan Bar, Klemanso, Lagasko
ny zırhlılarile çok kuvvetleniyor •.• 

Paris 3 (Ö.R) - İngiliz - Fransız-Rus 
müzakereleri, son İngiliz tekliflerine 
Sovyet hükümetlnin resml cevabının 

Londra ve Parlse tevdii suretiyle yeni 
bir safhaya girmiş bulunmaktadır. 

Sovyet hükümetinin, bir İngiliz-Fran
aız - Rus yardım paktı akdi için İngil -
tere ve Fransa tarafından hazırlanmış 
olan projeye verdiği cevabın metni fo
.raynofis ve Kedorseye bu sabah vasıl 
olmuştur. 

Alakadar resmi mehafili Sovyet hU
kürnetinin kendisine şimdiye kadar arz 
edilmiş olan tekliflere bir mukabil proje 
ile mukabele etmediğini, sadece bu tek
liflerde bazı tashihat yapmakla iktifa et
tiğini müşahede ediyorlar. 

SovyetJerin cevabını bekliyen Fransa sosyalist partisi liderleri 

Deyli Ekspres ve Deyli Meyl gazete- paktı akdi zarureti üzerinde mutabakat 
]erin, Lord Halifaksın veya diğer bir fiilen mevcuttur. Bili beki kalan bazı 
nazırın Moskovaya giderek mevcut müş.- fikir ayrılıkları ise us1ll noktalarına mü
kUlatı izale etmesini tavsiye ediyorlar. teallik.tir. 

Deyli Meyl gazetesine göre İngiltere Diğer taraftan, Sovyet Rusya tara!ın-

Paris 3 (Ö.R) - Bahriye nazın B. 
Kampenki, •Lagaskony• zırhlısının in -
şasını Luar inşaat tezgahlarına ihale et
miştir. Bu safı harp gemisi, her biri 35 
bin tonluk dört kudretli zırhlıdan mü
rekkep bir serinin sonuncusudur. Bun
lar, 380 milimetrelik hususi tipte top -
Iarla mücehhezdir. 

Bu serinin ilk iki zırhlısı olan •Rişli
YÖ• ve •Jan Bar• zırhlıları bahri prog
ramın 1935 kısmına aittir. •Klemansoıı 
ve •Gaskony• zırhlılarının inşasına ise 
15 Mayıs 1938 emlrnamesiyle karar ve
rilmi.ştir. •Rişliyöıı geçen 17 son Kanun
da Brestte denize indirilmiştir. Onun 
yerine aynı havuzda •Klemanso• nwı 
inşası başlamıştır. •Jan Bar• Sen Na -
zerde yapılmaktadır. •Gaskony• zırhlısı 
ise yakında Luvar tezgAhlarında yükse
lecektir. 

Faris 3 (Ö.R) - Genç Fransız kadın 
tayyareci Bn. Elizabet Niyon Fransa ve 
Senegal arasında konaksız serı bir ırti -

Rişliyö zırhlısı 

bat tecrübesi yapmak üzere dün 12.25 te de inmeden 21 saat 20 dakikada katet

İstr tayyare merkezinden Afrikaya doğ- -miştir. Bu uçuş cenubi Aınerlkadu 

ru hareket etmişti. Genç kız bu teşeb- geçmek suretiyle birleşik Amerika dev

büsünde parlak bir muvaffakıyet kaza - Jetlerine yapılacak daha mühim bir ba

narak bu sabah 9.45 te Dokara varmış va. hamlesinin hazırlık safhasını tefkil 

ve 4200 kilometre mesafeyi hiç bir yer- etmektedir. 

Bununla beraber bu tashihlerden ba
ztlan çok eSaslıdır. Bu sebeple vesika 
Londra ve Pariste hariciye nezaretlerinin 
salahiyettar servisleri tarafından tetkike 
alınmıştır. Pek tabit olarak, akdi temen -
ni edilen anlaşmanın tahakkuku maksa
diyle, nazile müzakerelerin mevzuunu 
teşkil edecek olan bu metin hakkında, 
pek sıkı bir gwilik muhafaza edilmek
tedir. 

Fransız hariciye nezareti, cevabın çok 
mühim telakld edilen bir kısmının tek
rar edilmesini Moskovadan talep etmiş
tir. Çünkü metnin telgrafla verilmesi es
nasında, bir çok kelimeler fifresi açıla
ınıyacak hale gelmişti. 

bariciye nazırı Lord Halifaks Molotofun dan kabulü istenilen tadilatın ana hat
nutkundan inkisarı hayale uğramıştır. ları, B. Molotofun Çarşamba günü söy

Faris 3 (Ö.R) - Başvekil B. Daladiye 
bu sabah Sovyet Rusya sefiri B. Suriçi 
kabul etmiş ve üç taraflı bir karşılıklı 
yardım ve taarruza mukavemet paktı
nın akdi için cereyan etmekte olan mü
zakereler hakkında görüşmüştür. 

lediği nutuk.la malftm olup başlıcaları 

şunlardır: 

1 - Akdedilecek paktta, milletler ce
miyeti paktının 16 ve 17 nci maddeleri
ne aid hiç bir kayıd olmamalıdır. 

Tiran ''Kukla,, hükümeti 
ldoskovaya verilecek cevap hakkında 

İngiliz ve Fransız bUkilmetleri arasında 
gelecek hafta iptidasından itibaren mu
havereler başlıyacaktır. 

Londra 3 (Ö.R) - İngiliz tekliflerine 
Sovyet hükümetinin cevabı hafta tatili 
esnasında B. Çemberlayn tarafından tet-

2 - Bir taarruz tehdidi halinde üç 
filtid devlet arasında mubdema istişare 
yapmaya aid olan made ilga edihneli -
dir. 

3 - Rusya, Baltık devletlerinin lngil
tere ve Fransa tarafından garanti edil
mesi hususunda ısrar edilmektedir 

ltalyanın Arnavutluğa bahşettiği 
yeni "Ana yas,, da neler var? 

Roma 3 (ö.R) - ltalya kralının Ar

navutluğa cbahtettiği> yeni anayasanın 
ba,lıca maddeleri ıunlardır: 

.f - Bütün dinlere riayet ediJir. iba
detlerin ve harict dint ayinlerin aerbestçe 
yapılması kanun1a teminat altına almır. 

5 - Teşrii kuvet, yüksek faıist ve 

Ana yasanın ikinci kıamı k...ı.n ,.ıı ... 
na ait olup ltalya krallığı Ana :ra•s

ayni maddelerini hemen hemea oldufu 
gibi tekrar etmektedir. 

Şu son nokta hakkında şu mütalb yü
rütülüyor. Baltık devletlerine bir garanti 
verilmesi hakkındaki Sovyet teklifine 
İngiltere ve Fransanın esaslı bir itirazı 
yoktur. Yeter ki bu garanti Baltık dev
letlerinin kendi siyasetleriyle bir tezad 
teşkil etmesin. 

1 - Arnavutluk meşruti bir monarşik 
korporasyon meclisile birlikte, krala ait

hükümet tarafmdan idare edilir. Taht ir-
tir. 

4 üncü fıkraya göre yilkaek fatiııt ve 

korporasyon meclisi adını ta11yacak bir 
teırii meclis kurulacaktır. 

sidir ve Salik kanununa göte, ltalya ve 
Arnavutluk kralı ve Habeıistan impara
toru Emanuelin hanedanına aittir. 

2 - Arnavut bayrağı kırmızı ve aiyah 
zemin üzerinde iki batlı kartal ve cF eso• 

(Hüzme) alametlerini taşıyacaktır. 

3 - Devletin resmt dili Arnavutçadır. 

6 - lcrai kuvvet kraldadır. 

7 - Adli kuvvet kralın elindedir. 
Kral bunu adli malcamata emanet eder. Paris 3 (Ö.R) - Tirandaki kulda h&-

8 - Her kese ıamil kanunların tef- kümetin Arnavutluk ordusunu 1taly• 
siri münhasıran tepii kuvvete aittir. ordusuna ithal eden kararım Bomaya 

9 - Nahiye ve vilayet cemiyetlerinin bildirmek üzere göııderdiği heyet Ro....,. 
tetkili kanunla tesbit edilir. ya vbıl olmuştur. 

Halbuki, Estonya hariciye nazın son 
beyanabnda kendi memleketinin lüzum 
göreceği siyaseti bizzat tayin hakkını 

enerjik bir şekilde ileri sürmüş, hatta 
büyük devletlerin talep edilmeksizin ve
recekleri her garantiyi Baltık devletleri
nin bir taarruz telikk! edeceklerini bil
dirmiştir. Yapılacak müzakerelerde bu 
zihniyeti hesaba katmak ve bununla bir 
uzlaşma zemini bulınağa >alışmak zaru
l'eti vardır. 

Amerika hariciye nazırı 
Paris 3 (A.A) - İngiliz - Fransız-Sov

yet müzakerelerinden bahseden Jour 
gazetesi resmi İngiliz mehafilinin mu -

Sovyet Rusyada paraşüt tecrübeleri tavassıt bir tesviye tarzı bulacağına asla 
Paris 3 (Ö.R) - Kabine konseyi Pa- kik edilecektir. Cevap İngilterenin Mos- şüphe etmediklerini yazıyor. 

zartesi günü saat 17 de harbiye nezare- l kova sefiri vasıtasiyle alınmıştır. Sov - Figaro gazetesi de İngilterenin Baltık 
tinde başvekil B. Daladiyenin riyasetin- yet notasının bir sureti derhal Çekerste devletlerini garanti etmeğe ve bir taar
de toplanacaktır. Salı günü saat 10 da bulunan B. Çemberiayna gönderilmiştir. ruza uğradıkları takdirde. büyük devlet
da Elize sarayında, Reisicümhurun baş- Lord Halliaks ve hariciye nezaretinin !erin yardımını talep etmeleri §&I:tiyle 
kanlığı altında nazırlar konseyi içtima eksperleri şimdi cevabı, bütün safhala- onlara yardıma muvafakat edeceğfnt ha
edecektir. Bu ikinci içtima bilhassa bari- riyle tetkik ediyorlar. Bunun neticesin- ber vermektedir. 

Şikagodaki nutkunda tecerrüd hür
riyetlerin ziyaına n.auadildir dedi 

et meselelerin tetkikine tahsis edilecek- de hazırlıyacakları rapor Pazartesi sa - Peti Parisien şöyle yazıyor: 

Nevyork 30 Mayıs (P.S) 

· 1937 de Ruzveltin sulhu bozan devlet
leri karantinaya tAbi tutmayı teklif eden 
meşhur nutkunu irad ettiği Şikago şeh-

rinde bir nutuk söyliyen Amerika hari
ciye nazırı Kordel Hul Amerikanın tec
ridçi bir politika takip etmesini istiyen
lere şiddetle hücum ederek demiştir ki, 

tir. Reisicümhur, sosyal terakki sergisi- bahı harTct meselelerle .iştigale memur Estonya ve Finlandiya her hangi bir 
nln açılışı münasebetiyle, yarın Fransız hususi kabine komitesince tetkik edile tehlike takdirinde yardım istemeğe ka
Flandrasının merkezi olan Lil şehrini cektir. rar verirlerse her halde Sovyetlere mti
ziyaret edecektir. İngiliz - Fransız tekliflerine Sovyet racaat etmiyeceklerlnl Moskova pekalA 

hükümetinin verdiği cevap Pariste dUn bildiği içindir ki İngiliz garantisini mü- •Tecerrüd politikasının önlenmez ava-
Londra 2 (A.A) - İngiliz matbuatı akşam alınmış ve hariciye nazın B. Bon- reccah görmektedir. kıbı insan hürriyetlerinin ziyaıdır. Bu 

Molotofun İngiltereye cevap vermeden ne bu sabah buna ittila kesbetmiştir. İn- Epok gazetesi eğer İngiltere ve Fran- usule başvuran milletlerin örneklerine 
SoVYet1er meclisinde beyanatta bulun - giltere, Fransa ve SovyetıJiusya arasın- sa askert olarak Sovyetlerle birleşecek bakmak neticeyi görmeye yeter. Dahilt 
muş olmasına ve SoVYet cevabının hali dairi müzakereler kat'i olduğu kadar da olurlarsa harbın daha ilk günlerinde Al- işlerimizin bir tecerrild politikasiyle da
gelmem.iş bulunmasına tesadüf eylemek- nazik bir safhaya girmiş olduğundan, ce- 1 nıanyanın Baltık sahillerindeki devlet_ ha kolay halledileceğini düşünmekten 
tedir. vahın muhteviyatı bakında her hangi leri işgal ederek Rusyayı boğmaması daha büyük hayAl olamaz. Bu düşünce 

Gazetelere nazaran başlıca müşkülAt bir iş'ardan evvel Londra ve Paris kabi- kendi menfaatleri iktizasındandır. hakikatin tamamen tesiridir.• 
Baltık devletlerinin garantisi meselesin- nelerinin b'ırbiriyle istişare ederek veri- Nihayet Övr gazeteSi de şöyle diyor: Kordel Hul kendi politikasiyle Ruz-
den çıkmıştır. Halbuki Fransız - İngiliz lecek ce.vabı en hurda teferrüatına ka- Öyle zannediliyor ki, derpi§ edilen veltin müdafaa için mutad delillerini 
teklifleri mucibince akdolunacak paktı dar te~ etmeleri ve her ibaresini tart- formüllerden b iri şudur: Eğer So\>yetler uzun uzadıya ortaya koymuştur. Bu nut- Amerika hariciye nazın Kordel Bul 
bütün küçük devletlerin iltihakına açık malan ıcap edecektir. birliği kendini tebdid ediliyor götürse kun en şayanı dik.kat noktası mütearnz · 
bulundurulmaktadır. B. Çemberlayn Londraya Pazartesi üç devlet arasında istişare talep edecek- olmamakla beraber çok enerjik bir ll- 1ar şimdi Amerikada, blı- mUddet evvel nın beynelmilel meselelerdeki vaziyell 

Taymis gazetesi, noktai nazar ihtillf- günü döneceğinden ve Fransız nazırları tir. Eğer bu istişarelerde Sovyetler bir- sanla ifade edilmiş olmasıdır. Bu da Fransadakine müşabih bir fikir ayrılığı tamamen dahili bir iş haline ıelın.iştir. 
iarının esasa değil şekle taall<ık ettiğini da ancak ertesi sabah toplanacakların - liği Almanyanın ·Baltık de'9letlerindeki Amerika hükümetinin bitaraflık kanu- bir nifak havası yaratmışlardır. Kordel Hulu son nutkunda o kadar ene~ 
yazıyor. dan cevap hakkında olsa olsa Salı günil icraatını kendi hayati menfaatlerine ay- nunun tadilinde bir neticeye varmak hu-! Ruzveltin politikasına taraftar olanlar jik ve şiddetli bir lisan kullanmağa sev• 

Yeni bir formül bulmak kabildir. Fa- malfunat elde edilebilecektir. 1 km bulursa Fransa ve İngiltere Sovyet- susunda kongrenin aczinden UAA" Dllf ol- barpçulukla itham edilmekte ve B. Ruz- keden sebep te budur. 
kat, Estonya hariciye nazırı Seterin de Bununla beraber, şimdilik şu cihet lere yardım edeceklerdir. Şu şartla ki duğuııu ve hattA endişeler duymaja baş- veltin üçüncü defa intihabım temin için Şahsi ihtiraslarının hAkim bir rol oy• 
kat i beyanatından anlS§ıla~ğı üzere temin edilebilir: Sovyet cevabı, son İngi- Almanya eğer Hollanda, Belçika, İsviç- ladığını gösteriyor. TecerriltçUler ve bil- bir harp yaratmak istediği iddia olun - nadığı bu vaziyette kongre tecerütteıı 
~altık devletl~ri Sovyetlerin garantisini liz - Fransız projesinin metnini zımnen reye taarruz ederse Rusya da derhal ha- hassa Ruzvelt tarafından takip edilen maktadır. aıyrılmaml§tır. 
ıstem~mektedir. : mün~ esası olarak kabul etmekte - rekete geçecektir. . politikanın düşmanları umumi efldrda Ruzveltin tlçüncll defa intihabı ihti - Amerika Cümhwıreisinin bütün Aın 

Dyli Tel~~~ ~tık devletle~ SOY· dir. Ve sadece bazı tashihlerle tadiller Bazı mehafilin beyanatına gm-. eğer öyle bir hava yaratmaktadırlar ki onla- malinden korkan aleyhtarlar fimdi buna rika dahilinde yapmağa karar 
yet garantisini istememelerinin büyük yapılmasıaı talep etmektedir. Binaena- Rusya kendi hayat! menfaatlerinin doğ• ra bakılına dünya sulhu için asıl teh - mini olmak için ellerinden celdili ka- seyahat kongre ile kendisi 


