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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumi nqriyat müdürü: 

HAKKI OCAKO(;LU 
ABONE ŞERAITt 

DEV A1ıı1 .MUDDETI Türk.iye için Hariç içil> 

.s ... Nk............ 1400 1900 
Aıt. erhk ............... 750 1550 

1 
Günü ıeçıııİt nüshalar (25) kuruftur. 

_ T E L E F O N : 2697 

Danzig fevkalade komiseri 
Varıova 27 (ö.R) - Danziaı milletler 

cemiyeti fevkalide komiseri bu sabah Vu
ıovaya gelerek hariciye nazm B. Belde 86-
riifmiiftür. A1qam vazifesi bqına gitmek 
üzere Denzige hareket edecektir ... 

·-------' 
ilin münderecahndan gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 

Ciimhuriyetin w Cümhurivet eaerinin bekçi.fi, acıbahlan "1car ılt/CUi gazetedi~ Yeni AMr Matbawncla Bu•lm.-. 

Veklletlerdeki tebeddül ün sebebi 
Parti ve Hükümet 

içinde vazife 

Başvekalette 
maliriin aslı 

. 

teşkilatının ahenk ve vifak 

değiştırmelerinden ıbarettir 

bir değişiklik ihti
ve sebebi yoktur ... 

---~---

B. Rana Tarhan 

Müstakil ~rop lider
liği ne seçilecekmiş .• 

-*-Bir gazetenin verdiği 
bıı haber ile hu?Jhm"U 
11:r tahminden 
lba .. ettir •• 
Anhma 21 ( A.A) - Ba::ıcka

letten tebliğ edilmiıtir: 

Bftyftk Jllllet Def'llslnde 
lktısat Vekili vekalet bütcesi üze-, 
rindeki sorgulara cevap vermiştir 

i em lnınsanar vckiH ıtaıf Karadeniz makamında 

-"i:r-
ANKARA, 26 (A.A) - BUyUk Mil

let Meclisinin bugUllkU toplantısında 
iktısat vekUleti bütçesinin müzakeresi 
münasebetiyle, iktısat vekili B. Hüı:nU 
Çakır, mebusların sordukları suallere 
cevnbcn aşağıdaki izahatı vcnniştir : 

Arkadaşlar, iktısat vekfileünin elin
deki işlerin vaziyeti hakkında esasen 
kufi derecede rnalöniatınız olduğundan 
bütçenin heyeti wnwlıiyesinin müzake
resi sırasında sorulan siıallerc ve şimdi 
arkadaşlar Uıraiından arzu buyurulan 
meseleler hakkında arzı cevap edece
ğim. 

Yeni adliye vekili B. Fethi Okyar nıakamında 

Hükümette iki vekillik deği~. 
men müna•ebeti.vle bir l ıtanbul 

- SONU 3 'ÜNCÜ SAHlFEDE - Dış politikamız 

Muhterem hatipler ehemmiyetle, bil
hassa bütçenin umumi milzakeresi f.U· 

rasında ileri sUrdUkleri nokta\ nazar 
başlıca milli mamulatımwn pahalı ol
duğu, sanayi kurulurken iyice tetkik 
ve hesap edilmesi lftz.ım geldiği, kurul
muş olan fabrikaların rasyonel bir §e• 

kilde işletilmesi icap edeceği, mil1t ma
mulatın hayat pılhahlığına sebep oldu
ğu noktnları etrafında tekftsUf ediyo-Büyük 

Kurultay 
- *--

Yeni Türkiyenin zinde 
ve çok kuvvetli 
cehresini gösterecektir 
.. -~EVKET BtLGlN 

lnlulap partisinin Beşinci Büyük 
Kurultayı yarın toplanıyor. Dört yJ
da bir defa tekrar edilen bu içtimala· 
nn milli hayatımızdaki derin tesirle
rini iyice anlamak için Part~nin 
pnlı ıerefli mazisine, Cümhurıyet 
tarihimizi yaratan tarihine göz gez-

Paris elçimiz Cenevre mehafili Türkiyenin dış 
politikasında Milli Şefimizin kuvvetli 

nüfuzu nazarını görmektedir 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Fransız 

mü hım 
harici ye nazırı ile çok 
görüşmelerde bulundu 

Cenevre, 2G (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor : 
Milletler cemiyeti konseyinin son tap'antısında İngiltere hariciye nazın Lord 

'1alifaks ile Fn.nsa hariciye nazın Bonnenin yaptıktan beyanat Cenevre ma
.Mlırtlt:t.:A •. ilinde 1\lilletler cemiyetinin yeniden siyasi faali7ete avdetinin mühim bir 

llariciye ,,ekilimiz ~ükril. Saraçoğlu 

:.ıqlaacıcı addedilmektedir. 

** Bu beyanatta hazırlanmakta olan an- leslnl yeniden tetkik edecektir. Sovyet 
!aşmaların .Milletler cemiyetine kayıt ve delegasyonu müzakerenin talildni talep 
tescil edileceğinin açıkça ifade olunması için hükUmetinden talimat almıştı. Kar
ja Milletler cemiyetine yeniden siyasi sılıklı görüşler arasında bir mukarenet 
\ az.ife!er \ermek ve misakın tatbikatını hAsıl oluncaya kadar Aland adalannm 
.hya etmek anusuna atfolunuyor. gayri askeri mahiyetten çıkarılma.sına 

Milletler cemiyeti mahafill bütün bu karar verilmemesini istiyordu. 
sulh anlaşmalarının anahtarını İngilte- Bu meselenin raportöril olan Belçika 
re - Türkiye ittifakında bulmakta ve delegesi arka~arına sadece şekli bir 
'Uyilk devletler arnsında mevki alan şifahi rapor vererek Aland adalarının 
Tilrkiyeyi sulh terazisine demokrat dev- tahkimi hakkındaki mUzakerelerin ce
. etler lehine çeviren en mühim Amil ad- rey anı hnkkında izahat vermekle iktifa 
detmektedir. edecek ve hiç bir netice çıkarmıyacak

MilU Şef İsmet İnönünü Lozan konfe- tır. Bundan sonra bir taraftan Finlan
ransında yakından tanımış olan bu ma- diya ve İsveç mümessilleri, diğer taraf
hafil Tilrldyenin yeni politikasında Tür- tan Sovyet delegesi B. Ma.lski tezlerini 
kiye reisicUmhurunun kuvvetli nUfuz izah edeceklerdir. Fakat konsey biç bir 
nazarını görmektedir. karar lttihauna davet edilmiyecektir. 

Cenevre , 27 (Ö.R) - Milletler ce- Bu şartla Sovyet milmessili de mil%a-
1iyeti konseyi saat 18 de toplanarak kerenin taliki için resmt bir mUracaatte 

finlandiya ve İsveç tarafından tahrik bulunmaktan vaz geçmiştir. 
edilen Aland odalarının tahkimi mcse- - SONU 5 iNCI SAlltFEDE -

Danzigte vahim hidiseler 

Molotof 
----~·---

İngiliz • Fransız 
projesinin metnini 
Kremlinde kabul etti 

Görüıme artık kat'i 
•aflıada bulunuyor 

..................................................................................... : . 

Kurultayda lzmiri teınsil 
edecek mürahhasJar da bu 
sabah harekt"İ edecekler 

Hatay dokuzuncu lzmir 
Fuarına İf tiıak edecek 

-YAZISl 2 el SAYFADA -

Yedek Saba y/arın mutat senelik 5 . 
yoklaması hakkındakı davet.. s 

- llıinci aaylamuc'..ı - E 
···········································~·········································· 

[J 

· Andavallı - Hav Kakaucın "4111- Sokak ftumanutm 1l4Z'P ezbetütu~ 
U Mce&.. ~Jc .. tdj# tU•llNll ole. .ıc.ıc ~ .,. W tillHrı& 

- ----- -



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

Parti programı 
Kurultayda bazı tadilat 
yapılması bekleniyor .• 

lzmirde 
Büyük yeni bir posta 
ve telgraf binası · 
inp edilecek 

Belediye reisi bugün 
Ankaraya gidiyor •. 

Büyük 
Kurultay 

-*-Yeni Tib'klyenbt iılnde 
ve fQk kaff'etli 
çebnainl 11östu•takth' 

-1)~vKET BtLG~ 

Tatbikata ait olarak 
tadilatın eaaalarını 

hazırlanan 
neşrediyoruz 

bıt Posta, telgraf ve telefon uın_u~ mil- Reis doktor Behçet Uz. vilayet parti 1 veUletlerle bazı temaal•ra fırtat bula-
dUrlUğü, bmirdedekiiği:Stahan~nınti,__~tfalyaa- tetkilltı adına parti umumi kurultayına caktır. - JJAŞ'J'ARAFI ı J,Nct SAlltnDI -
ca cevap venn nazarı ı .u.Ta • • • • 1 -
rak kordonda posta telgraf ve paket lflirak lçuı bu sabah Ankaraya harebt 1 * 

Ankara: 26 (A.A.) - Cümhuri.>·et takip edilmesi gerektir. Az nüfu.lu bir kısımlannı ihUva ~lemek üzere bUyük edeceklerdir. Bugün Esnaf Barık Mıı. Haı..y h~ D~ hmir ATATORK:ınukadderatınuzda~n 
Halk partisi umumi idare heyetince parti kaç köyü okutacak normal ilk okullarla bir bina inŞ'1SIDa karar vermiştir.. Bu- dürü B. Atıf inan, Eml~k Bank MüdUrU Fuartfta resmett iştirak karanıu fuar komi- mühim rolü görecek rnevkie geçtık
büyük kurultayına arzedilmek üzere par- ayn tipteki köy okulları için ameli yol- nun projesi •. hazırlnn.m.aktadır. B. Sedat, Avukat B. Ekrem Oran, Avu- tesine bildirmiı ve yer ayrılmasını İste• ten sonra fevkalade bir tali eseri ola-
ti programında bazı tadilat istihdaf eden dan pansyonlar kurdurulur ve kurulur.) Pı:ıjcye gorc şlmdıki merkez postaha- kat B. Şükrü ve B. Rasim hareket ede- miştir. Bu yer dün ayn1mı.ştır. rak ıNöNO gibi makıl!: talümizi YC" 

. 6 p --'d ki .. . ne bınnsı yanında depo Olarak kuUanı- r t b' L-L da teklifler bazırlanm11tır. - rogramın aynı faw a unıver· la b' istirnlAk dil k G • bul ceklerdir. B. Tahir Bor Ankaraya git• Macar demtr yollan idafe3i, luılr fu· nen rea ıs ır :ıwııramanı yanın 
C b k d ib

. ik . • . ..k k k l . l b .. k n ına e ere azı van b 1 tu EBEDi ŞE~· tıGI 
en q urun a tasvı me tiran etmıı sıte ve yu se me tep ere aıt o an u • nğzına kadar uzatılacaktır. Gazi bulva- miştir. an münasebetile Maearieten trenlerinde ~ m~? r. ..r ın yara 

olan bu tadilat, dünya hadisat ve hare- mü daha ziyade tasrih edilerek bu husus· n ile postahane arasındaki geçit yol Reis, Ankarada bulunmumdal\ isti-- yüzde elli tenzlllt yapılac:aiuu komitqc dımagıle Mlll.l ŞEF ın her teşeb-
ketlerini etüdyanında, bilhassa büyük in- taki esaslar a~ğıdaki şekilde tesbit edil· kaldırılacaktır. fade ederek Fuar ve §Chir i~leri hakbnda bildirmittir. büse hayat veren azmü iradesi birle-
kıllbımızın nasbınazar ettiği esaslan ih- mi§tir: AYDIN • NAZiLLi şinoe yenilmesi imkansız sayılan zor-

tiva eden milli karaktere, yurt ve millet (Oniveraite ve yübek okullarımız OATOd MATİNK .Tll~EFONUik 
1 

f ş d •• e e e luklar birbiri ~dınc::a yenilınif, inkı· 
1 

"h . y m - azı ı otomat tc c OQU t }ık • • • fi' •h• ·• t ihtiyaçlarına dayanan ve Türk cemiyeti- kendilerinden beklenen i im ve 1 tısaıs ağustos ayına kadar ikmal edilecektir. arap en us rısını ap partısmın şere l tarı l '\'UCU 

ni bu asnn insanlık Aleminde hakkı olan elemanlan yetiııtirmek, memleket dahi- İnşa faaliyeti devamdadır. bulmuştur ... 
yere aüratle ula,tıncı bükümleri ihtiva linde ilınt hareketlere destek ve kaynak Verilen karara göre Urla ve Çeşme k f k 
eden ve cüm.huriyet halk partisinin kuru- olmak üzere mükemmelleıtirilecektir. ka7.aları da otomatik: telefonla bağlana- }•fi 1• şa ettı• rme ı• çı• n C. H. Partisi ilk kurultayından iti· 
(UfUndanberi tek.amül ederek taayyün et- Oniveraite ve yübek okullanmwn ade- caktır. Bu da ağustosta iıletmeye baş- baren halkın siyasi terbiyesini şuur-
mit bulunan programındalci mevcut e.u- dini arttırmak ve bunlan mauü vekaleti lanmış bulunacaktır. landumağa, devlet idareli üzerindeki .d . d 1 __ L L!I- • d . ) Diğer taraftan haziranda §ehir hatla- r-__ t.._L __ •• .J_...::_, _ _.: _ _x. • ___ , 

luk eylemekte Ye tunlardan ibaret bu- 7 - Nqriyat, kütüphane ve okuma ~yaka hattan ihtiyaca cevap verme- kilatlandırmak üzere yaptığı tetkikleri bir dan tuarruf ,.otM• malıiyetini azaltmak ~~mryct vennı,tır. Bunun~ 
!ardan ancak bazılarının tatbibbna taal- ı aresm e top anıa&. rumn f!7J%. nnın tevsiine başlanacaktır. Göztepe ve Ticaret \'e sanayi odası üzümden yapı-ıolan ıııeflleri MÇip. kükürt vo söz tqln• m~ını OCl'":'~"'""'5e .~ 

lımınaktadm odalan hakkındaki maddeye tu hüküm diğinden evvclA bu hatlar yapılacaktır. rapor halinde teabit eylemiıtir, Bu rapora lhundu. ki köylerden baıbyarak ocak. nahsye, 
eklenmittir. Halka bir k?,laylık o1;mak ~ tesisat göre halen lzmiıdc prap imal eden 2 1 ı 3 _ Baicdada i9ıu,.onlansı ... it kaza, vi!'yet parti ~ongrderi?de bet 

OÇONCO KISIM ( Bilbaau bir Türk luğatı ve aruiklö- masraflan dört taksitte tahsil oluna- hun11t mü~e ve inhişarlar idare9ine ıbirfiiini temin eylemek lbımd.,.. ~len~n açıkça göriifülmetinC: p-
. pedisini bir an evvel vücuda getirmek cakttr. ff ait bir şnrap fahrikuı ~ıı:dır.4 Bu mües· 4 - Bai çUbuiu ••afi bleml.riaia n'! tenkide?'~ buakıl~ıf!"'· !l~yiik 

. Ziraat 'H ~ midenler. ormanlu. bqhca emclimizdir.) Posta ve telgraf umum mUdUrlilğü scselerin .en~i pıap utilısalıttı 2, 9 71,- niyeaeleu,.onla Gretilmell içiD ~ Millet. MeC~ıınde hlkiınıyebnı eP 

tieal'et. nafıa itlen. 8 - Keza ba1Jwnmn kültürel sev'ye- beş mtifettffliğine tayin edUen İzmir 000 kilodur. nn dikkat nazufan c:eJbedU.,..._ Wls• tam bir tekilde IWIJanan millet. bil 
1 - Eski programda zirai kredi pren- sini ,.übeltmektek' çalıpnal .. ~ posta ve telgraf mUdUrll B. Tevfik Din- Oda istihsal miktaruıın ihraca deiil: selebyon fidaalan kurularak wietl•ra konpelerde:, bir referandum ,eldinde 

tılp1er daha ır:iyade .uzulı kesbetmesi n tüınullendiımek •. ' "'-~ ~ .u _
1

_
8 

çer bugün Ankaray• hareket edecektir. dahili istihsalata bite cev"p nremiyeee· llfl blemleri teni eclil.roelidj,, tenkidJerini yapuak, fiklyederioL 
_:_ı . . . b"kiinıJ • ıçm nuıu., vesait Ye ae• * dilekJerini ~--L!.. ederek • ·~.....J-__..,.emesı ıçm mevcut u ere yem- maıı noktamda halk.evi • ~ - - iine kanidir. Qinkü eon seneler için<le 5 -Sofnahk ....a.ı;. ....,,.Hır llD ~ PNti)'e uw-

den app:l•kiler ilıve eAilmipir. yerlerde bunwı vazife.ini ~ amel~ B. Osman yunus memlelte~izde praba karp raibet art- Y--' hof, ....... ta..a.n la.teritU ~· hükümde direktif vennek-
Çiftçinin ifletme -=nnayem anmılanm küçük mikyuta yapab~ . . Dalk mlıltJr, Bilhu.a aı1e eofnl.ann.a §Uap gir- öızlaal.r .U. .tlmrlidir. tedir. 

tamamlamak. mat Dtibsa\i nrimlendiT- odalan teşkilatı vücuda getiril= düfii- Çocuk Esirgeme mittir Ye bunun eahW faydalan meydan- 6 - M*.uf M ............... ... ~yük ~ • a.riz h...,&· 
mele Ye OiJqtirmdc, çiftçiyi araziye Te ··ı - L..L- L ,. d -Lt K11ft11811 --s-ı okl• dadır. rarlanna karıı llastahk -·•---d·'--! L- yeti ışte bu dırektıOerı tehakkuk et-

nu mtq Ye prosrama aTirJa nam e ~ en· ~ ·- ·- ~ • ek •1. • k d' .. · 1 
zirai qletmcye aahip lulma.k ve zaaj mittir. Şehrimb: Çocuk Esirgeme kurumu Oda. ıarapçahğın me.mlckeunüzde in· lanmalıdır. tim*'- vaznesini en ı uzerıne a • 
melnalleriıa IÜrÜm ve atquu kolayJ.ttu- reisi B. Hamdi Altyilrek meşguliyetinin kiıafı için şu huaUBların nazan dikkate 1 7 - Laboratuvarlarda .kqfedüerek mtf olnuundtt-· · · 
mak Ye arttırmak zıra1 kredinin hedefi- YEDINCJ KISIM fazlalı~ )'Ü.Zünden istifasını vermiş ve alınmasına Jüz.um gÖtteri7or: faydalı old\liuna hıı.t setirilen bağ 
dir.) 

9 
_ Am . . .. yerine kurum idare ~ey~t~ tarafından B. l - M~de daiımt bir hağcıı.k 99 para7.idaiae 1cU'fl teeriibe edilmiş metot- ~u satırla .. r B .. üyük ":unıltaya mil-

2 - M . d me hizmetten goren hayır Osman '!unus .seçilmi§tir. B. 0.srnan şarapçılık enstıtüstl kurulması -ve mühim harı sürat1e tatbik edecek imdat servisle- letın umumı alakasını ızah eder. Be-
uayyen mevaım e muayyen cemiyetlerinin sailerinin daha verimli ol- Yunus dün kurum tcşkilfıtını teftı.~ et- b " k . .. . . . . K it t tk•k d .... 

menula işlerle çalı§IP yılmm artan za- mişt.ir Hahc.r ld.ığımıza - Çocuk ag mınta alarmda da merkez enstıtıısu- nnin kurulması lazımdır. şıncı uru ayın e ı e ecegı ıme-
manlannı hem cemiyet Tc bem kendiı.i ~ vebyurdan o rneT.mlarda:ki ~tiyaç· Esirg~mc kuru~u şe~~ Çocuk ne bağlı istasyonlar vücuda getiri1mesidit. 8 - Bölge tarım salmete oroloji is- seleler oldukça yüklüdür. Memleket 
İ,.;n bo• n-inniye mahküm bulunan e'· al~ınlın lu -•~~~ıtalarla daha verımli ve davası ile yakından ve faydalı bir şe- Bu istasyonların, iyi yemek.tik •e şa- tasyonlanmn çoğaltıtması ~dır. ilerledikçe ihtiyaçlar çoğalıyor. C. J-1, 
"" -s 0 - .,. • p an ı o ar-. .. IU'fılarunaııa · • bu · kil P t' · b' · k 1.. · ' f 'l b' leri bu iki makaadla faydalı kılmak nok- l . k d' h . ıçm cemı- de nlAkadnr olmak için kuruma yeni rap çeşitlf!rin ampelografik vasıflannı Oda, bu tetkikine esas olarak şarapçı· ar ısı, ır ın ı ap parti~n sı atı e ız-
,__ d 

1 
:-ı • L- "'- t1ar h k yet erın en ı ususi nızam ve ltaidele- \•aridat membnlan bulmak meselesi üze- tesbit edecek tekni-te- .,._ ..:... ....... Jıkla 1:Jcmher .. __ , '- • L_!J,._ •• •• zat tekamül ediyor. Beşinci Ku-

...... n an e .,.en ve a.uç~ sana a - · · .. " d d l . . de -L--· _..1 d k T . -,,- .... uı •• ,_ ...... • vıraı;:uııı;, RrAa:.UtA;, uzum nnın ustun e ev etçe roiırakııbe esnsı nn =tyeuc uraca tır.. emın d O - ·ı · . . . d" • - • rultay partinin prlVl'l"ftmında bu te-
bnda ela fil yeni hüküm c.kJcnml§tir· f d la _rül .. cd"lmesi dil ..•. 

1 
nl lirlerle .. .. ır. zum nevı erını ayırarak çeşıtlerıne suyu en ustnınru de ele almışbr. Maksad -e""-

• ay a go muş ve ~ğıdaki madde ı şunu en ye ge onu- ·· k k ' kamülü daha bariz bir tekilde aöste-

,.f imklnı verilmesine ve halkın mutat rı.~~ e _ 1 m~~T. . _ h . dar gösterdiği yardımlamı daha geıµş mü&edatlı bir ldUiıii bqon yapmak 11- de ıtı>Platarak istihllk olduiana re bu r1C:Ck. o~a~ tad~l~dyapaldcaktır. Goz-
(EI i§leri ve küçü aanatlanmızm irlki- il" dil • • • mliuleki ydlarda kurumun bugüne ka- gore er en eren. güç eren neviler olarnlcl üzüm re ohesini üzüm fubeleri sanayÜn• . ... o _ 

itleri haricinde boı kalan vaktin ha aa- . . mme ızmcb goren ııyu cc~et· ölçüde nrttınlmasa imkln sahrumıa ~ zandır. maddelerin ihracıru temin bulımduğuna enmız caıma lJCl'"İ e o uğuna göre 
hada kıymetlendirilmesine çal a.. ) • ler':ıın ve bilh~a ~.unlnr~ıı.n umumi, hu- mis olacakfu:. • 2 _ CülJeme Ye pronospurı gibi ha,- göre, tetkik yönden gayet geni§ tutulmu • yıapılm~ mutaaavver tadilatın ham-

J De ) • • . ~ .gr;r. susı ve beledıye butçclennden yardım -*- hca bal butal...,_ az çolt •lremetli tur. 
1 Werimızı :kuVYctlendirecek mahiyet-

-. v: etin aafıa ifleriııde bilhassa göreolcrinia devletçe husuai bir murak.a- ZEHİRLİ GAZLA te olacoğı besbdlidir. 
;rol ve ımar kuımlannda gittı"kçe daha beye tibi tutalmalanna e1:ı. • _...CADELE .--a1ı hir faaliyete aeçilme imk•nlan =il clctec1· emrruyet •e- ~" Yamanlar k Avcılar b .._. o1auya bathYaaıinvMn ba bUMJSa · m ır. Vilil,Yet veteriner müdürü Nazuu Uy- ampl a yraml «Yardda we diiınylda ...ılı• preo-
da .. illTe edilmittirı '~ - c~?'etl:rimizdeki maddeye de gur kendi dairesindeki memurlara. bay- Geçen cumartesi günü beledi7e :reW- Tahtalıya ..... aibine bığlı olarak .arfettiğim~ r;ıJ-

(Memleketi ~iyi fON td>eke- (reıyonal fıkırlen konrma ve yayma ve vanlaJ'1l tesir eden zdıirligadar hakkında miz, yanında Yem:tl mtic8deJe eıemiJe- u..- retlerin alem§iimul presıijimizi ku., ... 
lerine bTUpnak için amelt bir program ~ınıf m~caddesi uyanduma nıaksadlan bir konferıım vcrmiftir. tinden bir heyet oldtlP halde YamanLar g~ ~apdıyOI' Yetlcndircliğini gÖrmdde bahtiyarız. 
1atbik olunacakbr. Yol programmda mil- ~~?'et. kurulımll,7aC&ktır) diye yeni -*- dağındaki kampa ~ tetlrikat yap- Bug~n lzm~nn .. avcilar bayramıd~r. Kurultayımızın beşinci toptamna 
b ekonomi._ yurdan emniyet Ye müda- bır hükum ili.ve edilmi,tir. Kal Bıne.onM•lik :;r.·. ~~ J'ol t.amiratma ~ Hal~en tqkilatı açaade yu alaa lrmirin devreti düny;anın en ağır, en meşunı 

öd . L.:'?J a~nai: . . K her~~~ için mahır avCJlan bu sabah saat 6 da cemi- ihtiımillere göğüs genneğe ~ 
ı.... düfiinceei•w dikkat edilecektir. En ......................................... ClIUfC ~ J ırgı yeaııun urt taınanı..a..nmata1a :vclUı .......,.k"l"-·-,-~ b. ,. lı -•- t1 L!_ 
eb uml7ctli merkezleri b.ıibJu m ,.o1. Gazi mahallesinde oturan ba'hcsvan baflanmtffır. İzmirin :raz aylannda bo- " · ~ :u 

1 
UUCM _ ~~asına~ areg;e e uar :zamana tesadüf ediyor. Kundtaf 

lardaa bir k•mn• ._ L1,oiik k1prii1emı iz m 
1
• r Faik Alaca, ödemiş iı banka. !Qbeeinc ~ : ~~ ~ kampa ~~talı köyrme gidecekler ve bu heync.lm1Jd berciimel"Ç içinde Aza• 

~ .ı_Lteed--==='--:11----...-1_ mu--c atl b' t- b • L'rl"- b d ~CL pi." bola ana du. AYCılar ba,ım Pz miermüyettedOidtt:mi-l-..-enkuY• 
acnua ~- .. ,.~ 7va- ·~ a a ır a ~·.. ~ nı ~ oz ur• ~a ile alblrlan temin edilecekti bd . . eda:. . . • -:™V .. m- ~ mmtılr•9' 1.elwnl•nlaa -.f. mak istemi, ore brmun kalp olduğu aDJ... ~ g&.. bmp IJll'1"• 15 ar na ittiıak ektir. ıretü dostluklar le9t. dmJf olan Tur-

a-dınlm .. yollama~ PCid Ymİır luılde .Enternaayonal Fuarı fılmıltır. bazlranda aça'-ktır. 8elle • Tuıkiyem. a'ldtk tarei...ı. laymedi kiyenin 7.inde ve ()Ok :ianYetıi çelıf9" 
konwuDalan ve w -' ,.alaa ,..... ft : YapJan tahkıkatta ba beti bir eni · m__ bir Tarlı\ olarak dalına vazifeaioi yapan .mi bir kene daha dünyaya ek....ui-
-...ı tamirleri. 7ol W • ıL m premip- : 20 Ağustosta on sekiz 8eDe wvel. J'UDaıdalu ~,=. ..... Ye Telpıal elllll lzmir avc~a~ma • buaü.n yq~an reedctir. Ba çehre MJLU ;ŞEr' aı d' 
imdir. DeYlet ~ -L:-s:L ,-.. G"lla"aJı memleketimize getirilen kalp altınlaTdan lt8P"M• & ~ gwwni bız de bthılarız. rafında :sam.lmu bir bf a teoıkil edd 
• _ _;!_.ı 4_._!L _1 .. _ı.. --~1-= :r " old ... Lj1' • L Ankarav:a aid•vor Türk Milletinin birliğindeki kuvnd __ e ~ve.,......~.........- Bir ~1.ı,iı tamh ııeu Te o zaman v ınınıyereıı; satın .., . .,......_,,, ............... - ......... - ....... _ ani ... . . 
~.) 25/5/939 tnıilill nilıibanızın ikinci alındığı anlaıılmıştır. Tahkikata devam :!'~· .!~lgraf ve telefon idaresi baş : Gel.enler Gidenler: atmap klfidu ... 

BEŞiNCi ICISllıl 

sahifesinde (İ7.ınirin aziz dileği) ba,.. olunuyor. mufeelttışaflıgıne tayin edilen İzm:ir Pasta :. ................. ~ ........ ..-....... .: .ŞE~IC.ft Bff.Gf N 
lığı altındaki yaz.ıda onWlCU İzmir: m ve ! g; baş müdüril bay Tevfik )'eni lkbsat :vdtileti :;, dairesi umumi mü· -*-
EntarnMYonal fuarınm açılq tarihl-= Bı·na Verg·ıs·ı ~~~di~lamakiizere bu sabah An- feUİ§lerittdea B. Necdet Me!'CJ' Ankara- ou·· g<Y u·· nde 

Milli talim Te terbl7e: nin 22 ~os olarak tesbit edildiği: .-,.uya gı yor. d ld. /nzılmaktndır. : • İz.mirde bulunduğu müddet zarfında an g~ •
1
• 

4 - Türle dilinde yapll.cak tetkik.at İzmir cnternasyonnl :fuarı her sene: Taksıt zamanları kendisini ıSevdiren bay Tevfi·i bilt.. Deami melı ... Kaz- 5-nanL Azı- E• çökünce ... ~ocak 
'"'elde edilen neticdcrin tetkitabmn Ye- 20 ağustosta açılmakta cldui!unda : tesbit edildi arkadaştan Karşıyakadan HÖtı!lıuaca~ brap., ........ _ mifettit maaTiai O,iuz enkaz altında 
rimli - .... labil • • • hüküm b. · 0 n • ~ -o-

1 

"'-"--- ---•--
'ft 8W1lUJ o mem IÇlll .. ır çok alfiltadarJanıı yanlış har~: 939 malt yılı bina vergisi tabit ıııüd- • • -- .......,.. pai. can verclL 

ilive ed.ilmittir: • keth:rine meydan •erihnemek içini detlerinin vilayet umumi meclisinin mil- Menemen kllZMınm Şehit Kemat Jto-

§~: ~ !~i~:::.:~~~~J i~~~Ea\~ lY~~i~k ... S~b·;·;ıa;;;-.;;:ı :2!~?.E:i.~;~; 
:ı_:1ı= .:.__, ~ nzımı ı§I e maarı ve- ........................... .__ .......... : tir. • : nk örtülü o!an eTiıı !istline .top1anan ika" ...,.... -....,ıs- -·ec•km.) Hazlran 939 taksitiniıı tahsili için mu- : t t ı • k ki ! dmlann Terdiği ağırlıktan bir kattan iiba-

5 -Normal ilk tahsilin tatbikine im- İŞÇi borsalara hasebel hususiye şubelerinde faaliyete a sene ) yo aması ! ret olan ev r-ökmü...r-. 
kin c1nuyan yedenle iörlinün daha,... karulacakm" geçilmiştir. : ~ ~·-· buk k 1 : ETin t\ltmda bu!unan aynı köyden Ati 

ve o aylıkla okutulabilmesini temia Izmirde tetkikler yaparak Bursıu•a •i- w • -.:ı H · • - JW 59'~~ { • A k • "ö'u üseyin isminde on b~ ya~ında ıbıt 
için bu lıUMJSta mcYCUt Miltüm qağıdaki den it dairesi bat miifettiıi B. Said Ay- zmrr S erJik Şube•İnden: i ~ ankaz altında kala .. ı.1t ölmü:ıtüı. 
ae'lı:ilde tadil ve ikmaı edilmittir= dumla. bu hususta bir rapor hazırlnmılk- Kaçı rı 1 m az f 1 rs at ı -:- lzmir askerlik şubesinde kayıth biJ ..... yedek ~w.,Jaım m.u.ıaa Cext. enkaz a1tından çı'kanlm•§tır. -rah· 

(Öğretmen gönderilmesine imkan ol- tadır. lzmirde ve Bursada birer i~çl bor- :senclık yoklamaları 1 Haziran 939 günilDıclıen itihareo lbqlıyacaktu. : kikat yapı1mnktadır. 
mıyan köylerin öğretim ve eğitim işle- sası ihdas etüd edilmektedir. lşçi borsası Dahili tefrişat iPn ihtiyacmn: o1ım : 2 - Her luuıgl me_şru bir sebep do~ liaziraa ayı :zarfında fUbeye: 
rinde köylüye -rehberlik etmek üzere köy kurulunca, iş veren müesseseler. i§~ ih- =.m;:.~a..."1ann, percle1ik tül- ;mUracaat ctmlycnler yeni adreslen!e defter ara :nu.mara1armı sicil W'e kayıi 
öğretmenleri istihdam edilir. Bu öp' bir .;.,açlannı i"çı· borsasına habez verecek- ~-~- iianr kiğrtlarmm ;n~aralannı bu mnd~t içinde ~.ıb.'.ı; a taahhUUU mektup yazmak suretilc: ~,. y ea ı>~üü size ,..tım lstanbulda "' :bildirerek behemehal yaptırmaları icap eder. : 
köy okullannda tahsilin daha olgun ~ lcr Tc oradnn işçi tedarik edeceklerdir. Beyoflunda1d : : 3 - . Munyyen müddet zarfında yol..1amalarını yaptırmayıp lakayt kalan-: 
ta başlaması, parasız devam etm~ ve Bu euretle diğeri§ mmtakalannın işçi ih- De kora syon :tann billhara vaki olacclt her hangi bir itirailan na22n itiha.m ~ 
devletçe askerlik borcu gibi bir sıkıl&la tiyaçlarına da cevap verilecektir. ;ıaldarında cezai muamele yapllacaktır. : ,r mağazası temin edebilir. ~ 4 - :oklamalar yapibrkeıı izdihama meydan nri1memek Qr.ere ~ • 81\ :yazılı gunlcr hizasında ~-ilen suuflııra mensup ·-""':lt su'ba1Y1arm bu -ı .. .: 

El 1 
Dekorasyoa mağazasının müduru·· .. le l • d ,&......_.. 

7
.,..... D-

h 
• d ! r çın e ~ehemehal şubeye müracaatlan lhımclır. : 

amra Sınemasln a bir Wta kabuk Ü.ere MıDgin IMr : A - Pıyade.: 1-6-839 gilntinden 5.§.838 glin.ü akpmm• kadar. : 
nümune kolleksiyoma ile şehrimize E B - Topçu~~ ı6-6.s39 gUntin.den 84$39 günU e1qarm:na kadar. J 
gelmiştir. : C - Muhabere ~ istil:ıldm: 9-6-939 gün1indea 11~ CUnU ak.fammai 

Buclln mafioelerden itibaren FRANSJZCA SÖ7.L() 
İki büJiik filim birden 

1 - GENÇ KIZLAR 
Baş rolmle: wlsE aAİND - BOBF.&T YOUNG-MELVYlf DUGLAS 

•• 
2 - TATLI GUNAH 

Evlerini ince bir zevkle tefriş et- .kadar. • 
mek ~. ha 1lÜllıımeleri ller i D - Nakliye ıre demlıyolu: 12-6-839 sibıtinden lu.839 ;libıü .elqammJ 
gün : :kadar. : 
A.bancalıtCI Kaufd 5 E - Lenzım deniz ve bava: ~9-839 gün.Uudeıı 17+839 Ofleynjne bc!ar 'E 
pansiUftftUllda E F - Suvari: 1~ gününden ~39 CilnB alqamma kadar. ·: 

,,_ : G - Hekim, ecz.aa, nteriDer, kim,Pker Ye dit hekimi: %1-6-.939 ~ 
qöl'elılffrJer.. :aen 23-6-939 gilnU akpmma kadar. i 
İzmir faarann takar• : H - Jandarma mker! hlkim '" harp ~: 2.Ş.4..!t19 eüııtı •kpmına: 
rübil dola-..,,;.,le •• :kadar. : .&.f nııDede: &OBE&r rAYLO.B - JEAN mm.ov .7W3· ; ı -Sanatkar, hesap ve mu.amele memudan; 27~ gü.n'ilnılen ~ 

PROGRAI\tA ILA VE OLARAK Dekorasyon mües. esi; sergi plan ,Sglinil 8kşamına knaar. i 
ir.. VeliaMIDln erimme mensimi n Ne~ lel'gidain 9çdtıla Urai v.s. ~·c P~ieJa:ı:iııııiL tanı.:. n IJaaJarm : ~ - Yedek sub• dr&aimirde b.Jdb Wl'llll1Wll subey1arm .ısenelik buy.ok_: 

Beş crwla l'erzflffı 
b.ınirin 7ctiştirdiği rnüne""'er kadınla· 

nmızdan Makbule Kehare buridan yedi 
.etle eYYd (atanbUia giderek pek 19e:r,da; 

ba .anatm incdikleıilc biı müddet c:ıaı
ımqgw oldıiktan .soma ıBabrköyde ( Br 
bkö,- Biç.ki.:OW, Ye Şapb-Ççek ~ .. 
da) :namile bir müaeae teaia ,ederek .e
nelerdenbcri lstan'bul mUbitinde yiiileı.
aaaatkir ,.etiftinni.t ve çok büyük ,.r 
,-affab,-ct s~r. Fabl aıtacl.,. 
ılannuı icarla dlıretleri Ye watan ~ 
de ga1ı::bcsi ile nihayet &:mire gder~ 
mezlM müceeesey.i bu defa (lmıir ~ 
D.ik.iJ ve Sa:Pk•~ yurda} n-"" 
Kar,tyaka Rayecb .,bit 39 :No. fu ~ 
•Çllllfbr. m/6/1939 da tedritıata ı,.p.
nacaiından byıt muamelesi d~ d ' 
:mekıedir. Bet ayda Maafd ınıüdüilüiÜl9-
den muııaddılk diploma veren bu ba,..dı 
aoat e'\':inden Ut.ifade ıetmderinİ bil:İi" l SEANSI.AB : 'TATLI GÜNAH: 3.15 - 'l.15 .._ GENÇ KlPA&: S .,. t 4a. ı unalini dcrulde eder. :ıamalannı vaktinde ~ fümına d nıiyede ilin olunur. : 

.,.. _a Pa. Sa. c;a. • • 
-- •I""' -~z~ ••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= l7mir bayanlanna tavsiye ederiz. 



5 nci Büyük kurultayda 
Parti nizamnamesinde tadili teklif 
edilecek olan maddeler nelerdir? 

Vekaleıtler<leki 
tebeddülün sel>ebi 

-+ ..... -
- BAŞTA.RAFI 1 İNCi SAHİFEDE -

gaetui btqvelıôldte tebeJJiil ol
malı ihtimalinden bahaetmiıtir. 
VelıôletlaJelıi yeni tebeJüllerin 
Nbe6i ulıi velıillerin paı-ti teılıi
lôtuula yeni vailela almaları 
mibuuip göriilmesinJen dolayıdır. 

Ba tebeddül paı-ti ve hiilıümet 
teılıiUitının ahenk ve vilaA içinde 
vaile JeiiflirmelerinJen baflıa 

SON HABE~ 

Mühim bir karar 
Türkiyede mevcut bitün 
kütüphanelerin kitapları 

resmi 
tespit 

yapılacak ve kataloğu 
_ bir ıey delildir. Bu Mbeple Je 

Ankara 
27 

(A.A) _ Cilmhuriyet hallcl partinin iştiraki olan bütiln müessese-( yolda görüş birliğine yarıyacak temas bapelıôlette Jeğifilılilı ihtimali • Ankara 27 (AA) _ Maa "f . •W• • •• • ••• 

.... ~.n .. ı .. "-inci bUytık kurultayının lerle lmme hizmetlerine mahsus ve hu- ve toplantılar yapılır. Partililer aerma-. nin culı ve aebe6i yoktur. büf" T"" ,_. dek.. • ,_ .. ~ vekillagı 1 Bugünku kutüphaneler ta.anif l.ey .ı 

.,....~ ~ ı..ft;ı;.lı • • azı il }Aka} da · d --- un ur.;ıye 1 reamı a.utupanelerde tarafından yapılmakt 1 i e,.. 
,ft_.:bin arzedilecek olan nizamname susi mukaveleye UCl6 veya ımtiy ı yesi e a ~ ı ve i resın e müessir bu. VERtLEN HABERlN MAHtYETt b 1 ,_, 1 b" . a 

0 

an rneaa c!e.-~v• e eclis1 . . 1 d klar u unan AJtap an tes ıt ve kaydettikten etmekle berab T .. 1t• k .... h ._. 
tadilltı •unlardır· şirketlerde idare m · reısı ve azası un u ı gazete, mecmua, ve matbaa Istanbul 27 (Hususi) _ Bay Fethi b 1 1. 1 . • er ur ıye utüp aaeJerı "' . il 1amıy caklar U l da . eonra un ann ıate enm neoretmek ka- nin mufasaal azmal k l l w • 

1 
_ Nizamname değişmez genel baş- milrakıp ve mUmess o a , c- ar program ve nızamnameye iç ve ~ Ok.yarın adliye vekilliğine bay Raif Ka- . . . Y .ar a a ogunun ~. 

kan vekilliği hakkındaki hüküm eksik retli veya ücretsiz başka bir vazife ala- siyasetin ana hatları ile yüksek devlet radenizin Inhisarlar vekilliğine getiril-~ verm11tır. ~emen ~arını ~ırdan cuda getırmek gayesıne tevcih olunacalt. 
olduğundan bu kısma yeniden bir madde mıyacakları gibi bu müesseselerle ali- menfaatlerine aykırı düşen yazılar neş~ meleri üzerine bir takım tahminler orta- ben ~-u mevzuda.ı~fan varlıgımızı bır ara- br. Bu kataloğun batlaıuıut olan tarih 
halinde §U hüküm konmuştur: kalı işlerde ücretli hakemlik de kabul redemezler.) ya atılmqtır. Bir gazete başvekil Refik da goateren ve ilam arqtırmalan yapa- kıs~ının da en kısa bir zamanda bitiril-

(Değişmez genel başkan, partili me- edemezler. Devlet veya parti i§lerinde 7 - Nizamname tadil tek.lifleri ara • Sa damın veya büyük Millet Meclisi caklara rehberlik vazifesini görecek olan m~e çal11d•~.br. Bu btaloğ iliın ıu-
buslardan birini genel başkan ~ekili ~- dojrudan doğruya veya bilvasıta müte- s~da ~mamen yeni bir teş~llt olarak re~ Abdülhalik Rendanın Parti genel toplu bir e_ae~den ~hrum ~ulunuyor~~ ~lenne. kronolo1ık ve ~eografik bir t..._ 

yin eder. Genel başkan vekilinin vazife ahhitlik ve her ne nam ile olursa olsun gıren hı~ .hüküm d.e .parti müstakil gru- bqkanlığı vekilliğine seçilmeleri ihti- Memleketimızde g.un~en gune artan llım mfe .tl~ı tutulmak aUJ'etile yalnız Yaztna
ve salAhiyeti değişmez genel başkan ta- mütevassıtlık edemezler ve devlet büt- ~~ teşkılı mese~esıdı~. Yazını? kendi maileri kuvvetle ileri sürilldiiğilnü, bay adamlanmızın ve ilmı çallfmalann rnuh- lan ihtıva edece~ ve hunlardan hasdmıt 
rafından tesbit olunur. Genel başkan çelerinden para ödemeyi icap ettirecek ıçınde daha genış şekilde tenkit ve mu- Refik Saydam genel başkanlık vekilli- taç olduğu böyle bir rehberi hazırlamak- olanlann muhtelıf tabdan hakkında her 
vekilinin deii§mesi hakkında kendi is- her hangi bir ticaret muamelesini dahi rakabe yapabilmek için düşilndUğU bu lfne seçildiği takdirde Bay Fethi Okya- la maarif vekilliği kültür alanındaki va- ~addede aynca tavsifi izahat verilecek
tlfaaı ile veya genel başkan tarafından yapamazlar. Parti mebusu olan avukat- hususa dair ilave edilen hüküm ve mad- nn yeni kabineyi teşkil edeceği kuvvet- zifelerinden birini yapmaya giriımiı bu- tır. 
Tekillile bir başka zatın tayini ile vuku 1ar devlet ve partiyi alikalandıran bir deler a~ğıdadır: le söylendiğini yazml§tır. Aynı gazete lunuyor. Bu yerinde ve hayırlı düıünceyi • Hazırlan~cak ~r~t~erin ne yolda tan. 
bulur.) davada aleyhte vekilet deruhte edemi - (Partilı mebuslardan kurultay umumi müstakil grup liderliğine eski inhisar- en çok bir aene içinde tahakkuk etirmek zam ve tanuf edilecegı ve bu ioleri tuip 

Yine bu kımıa hükUmetle parü çalış- yecekleri gibi ücret mukabili olarak leh- heyetince seçilen 21 arkadaş meclis için- 1ar vekili bay Bana Tarhanın getirile - için icap eden tertibatın alınmamıa 'bat- ve kontrol edecek merkezi bir büronun 
malarmda daha _sıkı ve yakın b~ ilgi t~ de de vekAlet alamazlar. Ve bu gibi da- de m~ bir hüviyet taşırlar. Bunlar cellnl de iddia etmi§tir. BaşvekAletin lanmııbr. çalıpna tanının teabiti için mufasaa) bir 
JDini için (parti genel sekreterinin ka- valan deruhte etmiş olanlarla şerik ola- grup müzakerelerine iştirak etmekle bugün netrettiği resmt bir tebliğ birer Kütü ha 1 d k.l Tük A çalıpna programı ha:mlanmak Üze&" la-
blııe içtimalarına i§tirakini temin edici mazlar Parti genel baırkanlık divanı za- beraber mUtalAa beyan ve reye l§tirAk tahniinden ibaret olan bu haberlerin asıl- F ~ta nle er fihe • ti 'rbçe, n1 ~~~· tan'bulda kütüphaneler tasnif heyeti' e •• 

· ..,. edemezl B 1.
8

- eclisiıı ança AJ P ann na en utı aca&br. M h Al· . . . reıaı 
hilldim konınUftur.) .. ruret gördüğU hallerde partili mebusları . er. una ACU9l m umum! sıdılıru meydana koymuştur. Başvekl • Bu fihriatler Türk harflerinin kabulü d e met ı Aynı ile T opkapı auayı 

2 - Nizamnamenin Uçüncli kısrnını.n bu gibi vazifelerle tavzif edebilir. Husu- heyetinde. mUtallalarını b~yan ederler lette 'bir değişiklik ihtimalinin aslı ve se- . .. .. n ~ müzeai. direktörü Tahsin öz.basma. az 
büyük kurultaya ait maddesi ufak bır s! idareler belediyeler, bunlara bağlı ve reylerini ktıllanırlar. Müstakil grup- bebi yoktur. ~n~e yazılmıt .ve ~~~:im? ~utun eserlerı ve reaımleri derleme direktörü ~ 
vuzuh ile şu ıekli almıştır: müesseseler bu madde htikilmlerine tA- ta kendi azaları ile umumi toplantı ya - Ankara 27 (Hususi) - Yeni vekiller ıhtiva edec.ektır. Bu~n fihrıatler tamam- Gerçek ve Onivereite kütüplıaneei d' 1t 

(BUyUk klırultay dört yılda bir de - bidir. Parti mebustan Kızılay, çocuk par kararlar verir. Müzakere usulü mec- bugün işe başlamışlardır. Makamların- lanınca müıterek bır endeksi de aynca törü Fehmi Karataydan müteıeldc.~r~-· 
llfmez ıenel başkanın gastereceği yer esirgeme ve hava kurumlan gibi menafii lis grubunun hükUmlerfne tAbidlr. Mils- da aldığım fotograflan tayyare Ue gön- nefl'olunacakhr. heyet ite baılamııtır. ır 
ve bildirecel1 tarihte toplanır. Değişmez umuma ait cemiyetlerle sair hayır cemi- takil grup heyeti umumlyesi partiye deriyorum. 
pnel başkan lüzum görüne büyük ku- yetlerinde ücretli i§ alamazlar.) mensup olmıyan mebusları milzakerele- Ankara 27 (A.A) - Konya mebusu 
rultayı daha evvel toplıya~~eceği gibi 5 - Nizamnamenin ceza işleri kısmı- rine ~uvakka~ veya daim! olarak davet Tevfik Fikret Sılay, Parti umumt idare 
fevkallde olarak ta toplıyabilir.) nı ihtiva eden maddeye cUrUm olarak edebilırler. Milstakil grup kendi azası heyetinde münhal bulunan azalığa riya-

3 - Kurultay mesaisi ha»ında da §U fıkra UAve edilmiştir: arasından Uç ,kişilik bir idare heyeti teş- set divanınca tayin edilmiştir. 
taamUl öyle olmakla beraber yeni bir (Parti . 1 rind .~ı...t maksa ""''d kil eder. Partiye mensup mebuslardan = 
Jat11rllın olarak ıu madde llive edilmiş-

1 
b ış ~ . ..:ı~ ~ ztL.. t 6

':' ~- bu suretle kurultay tarafından seçilen T k 
tir: er ve u Ugo.uua parti nwULunU istis - 21 azanın teıkil ettiği heyete de parti d 

(BUytlk kurultayda memleket ve par- ~ teşebbüs edenler ve şahsiyat ile müstakil grubu denir. r a ya a 
tiye alt her ff ıörilfilleblllr. Program ugraşmayı Adet edinenler.) Parti müstakil grubunun reisi parti- --*-
Ti' nJzammmenln kabuli.l ve deli§tiril- 6 - Yine nizamnamenin on ikinci kıs- nin değişmez genel başkanıdır. Reis ve- Mı' m ar "'ı t et k ı· k re r 
IDfli bUyUk kurultaya aittir.) mını teşkil eden partili gazetecilerin ri- kili müstakil mebuslar arasından on1ım 

4 - Partl mebualarınm yapabilecek- ayet edecekleri noktalar hakkındaki tayin ettiği zattır. 
leri ı-1-r hakkında ni:ıamnamede esasen 154 ncü maddede şu şekli almıştır: Partili müstakil mebuslardan vuku- Edirne, 

27 
(A.A) - Çorlu ve Tekir-~ dağı şehirlerinin içme suyu tesisatını ve 

_.evcut olan hilkUm daha ziyade tevsi (Sahibi partili olan gazete- ve mec • bulacak ~ünhallere münasibini genel imar plAnlarını mahallinde tetkik etmek 
edilerek bu madde aşağıdaki şekli almış- muaların yazılan ile parti halarmın başkanlık divanı seçer. üzere dahiliye vekaleti belediyeler imar 
tır: nepiyatı parti premipleri bakımından Parti müstakil grubu parti teşkilatına müdürü refakatinde ve şehircilik müta-

(Parti mebusları devlet veya pareye göz önünde tutulur. Partili gazeteciler, dahil olduğu gibi müstakil grup reisi ve- hassısı olduğu halde Çorlu ve Tekirda':' - ı'illlll!r. ·~ne şennnın mimari nOklii 
alt, yahut ıermayesinde ieRJ,.tin ....... -··· -ı.c-1.....; ._.--,.L - • • • - nazardan pek çok kıymetli eserlerini 

Trakya umumi müfettişi general Klzmı 
Dirikle birlikte birer birer gezmişlerdir. 
Mimari kıymetleri pek büyUk olan ca
milerle diğer asan tetkik eden heyet 
ikinci Beyazit camisi DarilŞflfası Tıp 
medresesi, Fodlahanesi, tapbanesl, ima-

bir ficia Erzurum yolunda 
-------------------------~--

H f 
• v rethane ve mumhaneıdnln her biri ayn 

Bl·r otobüs arıt ırmagına :ı.:~~~~ 
rak yapılmış olmayıp heyeti umumiye-

) k ı d sinin birbirine olan mimarl akislerinin 

yuvar an_ara_ parça an 1 ra=~~ 
dan . . tanılan tabii ve mahallt malzemelerin 

olan biiıek makinesine çarpmasın torlar derhal vaka mahalline gitmışler, tertibi hakkında generale mufassal iza-
GümUfhane 27 (A.A) - Dün ErzurU- otobüs Harfit ırmağına yuvarlanarak ilk sıhht tedbirler alınmış yaralılar dis- hat vermiş, taşı mebzul olan mıntaka-

ına gitmekte olan devlet yolcu otobUsil parçalanmlftır· Yolculardan bir bayan kaldır·1-· .. tır Adll tahkikat ya- larda icapsız beton kullanılmaması hak-

0
··1mn• dl1-rleri ağır surette yaralanm. ış- pansere ~ • kında nazarı dikkatlerini celbetmiştir .. 

-hrin cfallar başı mahallesindeki virajı ""'i IS" d k lmaktad ...- lardır. Vali vekili sorgu blkimi ve o - pı ır. Heyet yarın umuınt müfettişle beraber 
d~ön:._e_r_k_en_Erzurum ___ clh_e_tin_d_en_ge_Im_ekte--:---=:::--::-:---:-------------------- Kırklarelinin su ve şehir haritası tetki-

P a pa 'n ın Büyük Millet Meclisi ;::1=::::~1and<ln~F.dlın~ 
SULH LBllDIDBKİ 
TEIEBBUSl.Bld · 
VATIKAN SİTESİ, 27 (Ö.R) - Va-

tikan otoriteleri Papanın Vatikauda bey
nelmilel bir sulh konferansının toplan
masını teklif ettiği haberini yeniden 
tekzip etmişlerdir. Bununla beraber, 

Diin de münakalat ve 
biitcelerini kabul 

• 

ticaret 
etti 

Papanın normal diplomatik yollardan is- ,ANKARA 27 (Telefonla) - Bugün ki : 
tifade ederek a!Akadar hükUJnetler nez- BUyOk Mill 't Meclisinde mUnakalAt ve- Almanya.ya vapur ıdpariş eitiler. 
elinde bütün meselelerin ya umuınl bir e. örüşillürken söz alan Almanlar biz.im idarecilerimizin Jşten 
konferans veya muayyen bir meselede kAletl bütçesı. lmedent memleketlerde anlamadıklanm sördiller ve kafese koy-
alAkadar devletler arasında husus! kon- mebus Ruşenı ördüiü işleri, tele- dular. 
feranslar akdi suretiyle halli için ısrar- otomatik telefonun g •V• sıkmtıla- (Gülüşmeler) çok rica ediyorum, b~-
da bulunduğu ihsas ediliyor. fonsuz yerlerde ~ı.~gı tel f dan böyle vapurlan alacak ve sipanş 
B .A y F A D A n anlattı. Büyük ~·... ~ e ;:~ edecek kimselerin bu iflerde bilgi ve 

...t•I• b --•eti mutlaka ihtiyaç olduğunu te e görgüleri tam olsun .. 

, ....................................... . 
• • • • • • • • • • 

Deniz gazinosu 
VB 

Restoranı 
Yazldı lıUftll aplcb 
İzmlrin emsalsiz prubunu sevkle. 
seyretmek, ölletln lnbat karpan·: 

da yemek yemek ve hem de çok le-: 
-ı zbı mezelerle basla ~ içmek: 

için yeıine aile lokantuı 

Deniz üstünde 
T ~...Y •~ .. Hayfada dl ve vekilden bu işe ehemmiyet verme- Ticaret vekAleti bütçesinin müzakere-
HAYFA, 26 (A.A) - Dun altı sini rica etti. si sırasında da Rasih Kaplan söz ala- DENlz GAZİNO VE 

bir tedhiş hareketi vukubulmuş, k bizde iyi yilrilıniyen bir . 1..ı...ı al tır y ahlardan biri öl- Berç Tür er, s6 li rek dedi rak, memleketin bir çok yerlerınde ti- RESTtlBANIDIB 
OUol• ~ar anmış · ar deniz işleri oldujunU :Y ye caretle uğraşan kimselerin son iktıaadt 
milştür. - ' buhran dolayısiyle işsizliğe maruz kal- 2'allldot sel'Vlslerl de 

...... .twrl'nr VE EŞSiZ FtıJM.. dıklannı, rnallann fiatine tesir eden de·-- e•ıe-a ... eAa-
BUGtlNDEN :lTiBAREN .uu BlJ u.ı: mütavassıtlann orta~ kal~· _._.. 1 ••-•• ....-, 

K "it H k sı nemaıında =g=~cı:nm:~~ fabrikalarla _•_••_•_••_•_••_••_•_••_••_•_••_••_•_••_••_•_••_•_••_••_•_••_••_•• 

u urpar Rasih Kaplan, kömür mübayaası Z.Or· 

iKi AŞK ARASINDA ?da:.,::m.eı:;==i 
E Murat Sakarya, pazarlıksız satışın 

FRAlfCJIO'J' 'J'Olf CE aleyhinde olduğunu, bu usulün Uç vi-

MAUREElf O'SULLiV Alf • VJ~GNIA B~U akıllara ıayetten maada sair yerlere de ~~ 
Dünyanın en büyük hastanesi Nevyork belechye bastanes:;' d kto edileceğini gazetelerde okuyunca buy~ 
durrunluk veren faaliyetini ve Od aşk arasında boc~an ° run endişeye düştüğünü, kanunun ~tbik 

qk maeerasmı göeteren miiessir ve büyük bar fllim edildiği yerlerde bUtUn mallara mühi~ 

Ç 
• N ç • N nisbette zam edildiğini, işin kontrol edı-

1 
J lemediğinl ifade etti, yeni bir kanunla 

pazarlıksız satış usulünün kaldırılması-

fRLEY rEMPLE m istedi ve bu hareketin hiç bir zaman 
Ş ..:ı.ı.. def bile göriilae doyuhnı- bir irtica olınıyacağını beyan etti. 

Bepimizhı aevgilisi küçük sanatkirın ;y...-rce a Vekillerin izahatından sonra miizake-
yaeak ıabeser.. . 

3 1 - l.15 relere nihayet verildi.. Meclis pazartesi 

iKt FiLtM BİRDEN 
2.30, 5.30 ve 9 Seıms1armda 
Kızlar Pansiyona 

(LE MIOCHE) 
1, 4.15 ve 7 .45 Seanslannda 
AŞK SElfFOlflSt 

:?eri Boyer • Catherin Bepbum 
İLAVE : METRO JURNAL 

FIATLER : Localar : 150 
ve 100, hususi : 30, Balkon : ıs 
Salon : !8, Talebe salon 10 kq. 

Cümhurreisi lnônü 
Büyük Kurultay azalarına Çan
kayada bir çay ziyafeti verdiler 

. ~~ra 27 (Telefonla) - Cümhurreiai ve Cümhuriyet Hallt p 
tısı degıımez genel bafkanı lnönü büyük kurultay ftzaları fi ar-
H . t . .. .. Ça k k .. k'·nd b. tere ne 5 
azıran pazar eaı gunu n aya oı u e ır çay ziyafeti verecektir. 

Başvekilette değişik. 
ili- -1-8- - ..a-~-· 

Ankara 27 (AA) - BaşvekAletten tebliğ edilmittir: . 
Hükümette iki vekilin deği§IDeaİ münasebetiyle bir lstanbul g~et 

ei, bapekAJett.e tebeddül olmak ihtimalinden bahsetmiştir. e-
VekAletlerdeki yeni tayinlerin eebebi eski vekillerin parti teşk.·ı .. 

bnda yeni vazifeler almalan münasip görülmeainden dolayıdır. ir 
tebeddül parti ve hükümet tepilAtının ahenk ve vifak içinde va · t 
deiittirmelerinden batka bir fCY değildir. , l:ı e 

Bu eebeple de bqvekilette değiıiklik ihtimalinin aalı ve sebeb. 
yoktur. ı 

Sabık Adliye Vekili 
Parti U. idare heyeti azası oldu 

Ankara 27 (Telefonla) - Sabık adliye vekili B. Tevfik Sılay . 
umumt idare heyeti 8zalığıoa tayin edilmiftir. Trabzon mebus ı.rtı 
Sım Day da mazbata muharrirliğine seçilmiştir. 'U 8. 

Maarif Vekiletinde 
Müfettişlik kadrosundaki 

hallere kimler tayin 
rnün • 

edildi 
Ankara 27 (A.A) - Maarif vekilliği müfettiılik kadr 

açıklara yc::ıiden tayinler yapılmııtır. Yük.sek öiretiın be080.~i 
M h . B!--1 V fa I! ___ • üd ..... O H ıu müdıi~! u ım WAI, e uacaı m uru aman oraaanh Ankara . --~ 
fizik. ö~~tm~ni Arif ~e~: ~.lk ~etim ıube müdürü Hayrullah liae.i 
teknik ogretım ıube müduru F erıt Şaner, Gazi enstitü .. tarih .... Örı, 
meni Cemil Boran, Antalya lisesi müdürü Süleyman D; . <>aret
maarif müdürü Muhittin Akdık, lzmir kız liaeai direkt .. ~·N Sanıaun 
Onan , bu yeni kadroya ahnmıılardır. oru ecınettin 

Mevcut vekillik müfettiflerile bu kene tayinleri yapılanlar b. . 
188 programına göre tavzif edileceklerdir. Bu hafta içind b .. ..1r ıhti
fettitler Ankarada toplanc.cak ve teftiı itleri hakkında k e di~tu~ tnü
rektifler verilecektir. en erıne di-

Ankara 27 (A.A) - Orta öğretim genel direktörlü~·· 
de bulunan Hayri Ardıç tayin edilmittir. gune, VeJcaıetin-

,_ ........ ~M~"~·ın1-....ı= .. ,'-:y~~E:":N~~ı···-.••• .... _;;;;; 
Bııgüı.Jen itibaren 

DE ucuz.yAZLJK 
bdNct ZENGiN VE ŞAHESER HAPTA 

YENİ KOPYA • TÖRKÇE 

KARA KORSAN 
lzMİRDE İLK DEFA - çtNLt HAFİYE ça ~Lt 

• •• •• "1L; ÇAN 

KiM OLDURoü 
MiLLi ŞEFİN ÇOCUKLARI KABUL"() • sev ARİLEat-.. ..kT ıdS sg. 
YABATi.Eıd • BALIC TERSANESİNDE YAPILA uuız.u" ~ 

ALTI GEMbdZIN DENİZE tNotaiLME N •ATUAY• D~ 
TtlBKÇE EN SON FOX JURNAL MERAstMt 

SEANSLAR : Her gb tK1 AŞK ADSIND.!_İ-ı ı:u..ı. sUDi1 .at 15 t.e ~ 'b«ltçe •Ula-

~ ,.. ,. ·~ 11~11;;11~~~~~~~1ii~iiii!!ıiiil~~iiiii!iiil 
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~ ;~ r.;----.. ---·---------1 tQ~K.T~) 
\~ ;::s~ ~Y\:iCJt J~r,ibl11JJ!~9!'J Erkek ,,mızacı 

1 Erkekler kendilerini tenuül hormonu-Do la.yısi e Pişelıtir Küçüfı İsmail efendinin hatıratı- na bailı saymazlar. Hatta bir çoğu o bor-

ANLATAN: Eczacı K. K. Aktaı mona kendilerinin hükmettiğini farzeder• 
Çeviren : Rcqim Sami MJBA-ı KATIRCIOliLU - 13 ler. 1-Wbuki tabiatta bu babından kadın· 

Saltanat 1 arihinin ı e la erkekler arasında fark yoktur. Kadın Osmanlı 
LJeyecanlı Bir Safhası A~;::.~~:.:~Y;_!!,e~u~"::: Hasan1ın espri erı ~:.~=:~:~ük;z:::::rılo:;: 

_:fl:..:::_: !~----------------- laı1e kendisi ile araınrzda b~ bas~ bağlı bulwıduğunu, ba11Da ıı:elen rabat.-
39 vesile oldu. Ba hasbilıal benim lçm of;· / h el ğ "/ h i h f ela ııu:lıkların oradan ıı:eldiğiıü anlar. Erkek. 

- - -tici olmaktaa uza1ı: değildi.. O ya nı"' sa ne e ae ı uaus aya ın 
1 

d -·~ bilhas ' ..., kadınlar gibi muayyen ııünlari 0 1DA ııı:ı• 
Glzlenilmiyen derin bir memnuni-llr~.mlm ... ~u mLcda~rEadi~t. i. Falbklanddt sa~=eı':,ifo':!ıe:ö~:~pinoza: da başlı başına bir nükte alemi idi na bakarak, aldanır. 

-•'- gu esme, ı ın ıse u e a h' bahs im . . •tiraz ettL Fil- Erlı:dclik hormunu bazılarında daha rcue: k . . da d dakl bük' . beb' t dan ıç c eyışmıe 1 

- Demek onu tekrar görme sızı u arını mesıne se • ıye lıakika konferansta bu ikinci isim ,.;Jae- . .. klAsikl do~claıı büsbütün eksiktir. O zaman 
h edecek~ .. Dedi.. Oh, gu hal- veriyor... Onun hognutsuzlugunu dilmiş ve febeG mahakeme daha z!ya- .~. sahneye ilk.:=l~ da ~ batlıca ilamet hadımlı.lı: olmakla beraber 

'!"' ~~ı;ınm Lütfen b,raz bekle- gösteren bu hareket, ıüphesiz çocu- de bu büyük filozofun akidesine lstinhat mışhoşekilded çıkarb' fdı.. un çuvaıı:" ba~• bu bellı:i, bir rahatsızlık sayılama. Fakat 
ae ..,... ... ~,, _.. • · bo" Jı" 'k ed'lm in "'-ilın' ti Fakat Spinoza Allaha er şın yun a ır es, -..., ' ha li 

• gun pıs gaz ga tegvı 1 
es : e,.,. ış · . . . tama- gibi bir surat, galibarda boyalı yanak- vücutta _ ıelı:ilden baılıca da - Y 

)'llaiz.V ' ini mini bir kut hafifliğile den mütevellit değil.. Şundan iler~ kestenb ç~~nnan V.~ fe~f~~': eden \ar, papuç gibi kapkara kaşlar ve bıylk- deiifiklik olur. Vücudun eqw azalır, 
e m E . ' . 1· k' be . dan ben men n memumun werm --. !ar S alı bir tari belde Jm-. h al • Jıemen dıpnya atıldı.. vet, garıp cıır ge ıyor ı n epıce zam~n . bir adamdı. Bu işaretime profesör •ben .. ırtta ya.m en • _ . bundan dolayı inaan. ıeker ut 11ıma 

kadın. Bu dakikada, onu yirmi ya- orada bulunuyorum .. Yakıt artık ıler- bir nevi nes. Spİnozisme• yapmaktayım mızı kwıak .. b~ elde gaz tenekesi oblir tutulmalı: ihtimalinden kurtulursa da oııa 
.in etmek bile biraz güç ... lemi§ ve akşam da yaklaşmıştır ... dı d~. ~ız bir Spinozimıin ~ el~o'::'J: Jk~':!İ~ri komikleri işte böy- ka"'1ık bqka rahatsızlıklar olur; aık aık 

ebeuiimlerinin onu küçülttüğünü Ziyaretimin uzamasından ınhl - olabilecegme çok aklım ermsıfaemt~klle le klasiktL Gaz tenekesini paldır kül - bulana celir, arada mada bütün vücuda 
B .. .. 1 d • ba ka Iı u"mlelerle anlat- raber hocamın bunu neo ıy e az _,. ,._ b" af dolı:u-...::...:ıyonunuz... Utün tavır arın a gtnl, na pa C k L _ _. __ f ttJğ' • 'tinıf derim. Ona dilr j.,·varlıyarak oonnya (sahneye) ÇI• -·klık baaJ', o;Üwu lr tar &na 

_.- ed b' lik b' • t edi · ço ,,.,. ..... a e ını ı e ~u. .,.----- Erkeklik b İDADi teshir en ır genç • ır ço- maga ceaare ! 0
r ·• . aöre •Biz Lcilmiz'de bu"1nkü lojistiğin kardı. Usak rolilne çıktığı zaman ilk işi nulunca bemen luzarır.. ormo• 

cukluk vaziyeti görünüyor .. Ve onu - Ne oL ~~~e.ge ~· lıazı_rıa;;•- ko1derini boluyonız. O kfilnatm mü- doğruca 'misafire gitmek ve kel başını nunun bu.bütün ekaik olmasının tesiri 
deii§tiriyor ... Fakat bir kaç dakika y~rsu~uz ~.. ~ılırsı.ruz .~ sa~~y~k~ rerret ı:_örül~dü~. ~cartes'te •. ha~ koklatmak olurdu. Arkasından da: daha ziyade inanın ruhi denilen halle-
~.acı bir hüzün, karanlık gölge- muıafirlerın gıtmesıne.oyle ~o ~ k m~kAn nlemını mıbanii~ .. ve ~u- _Şifalıdır, safra bastırır... rinde meydana çıkar. Böyle tabiatı..n ha-
4eri1e onun üstüne çöktüğü vakit, müsaade edilmez ... 51~r A5r~ı?aJb a ~ ~~~. ıı;•.~nzı:~:ısın:n;:~~o~~~ştiri- Sözilnü yapıştırırdı. Kahve getirdiği dun olan erkek zalim, müzevir, hilekAr 
t,m rengı er egışıyor... u se er ..-- . .. . ) _ yor. Maddi noktalar telikl<i>i eski mu- uıman incana u urup e -• · d hal d •· · D f ""mları çok eriten ge ır... ızı ura ı:un 1 111 

u 
1 1 

m .. f t"k" .. teg"i ile kuru olur, çok ıöyler .. Onlann çabuk ihtiy .. r• 
onu. otuz yaşında, belki de daha ya1- bulamazsa pek zıyade muteessır 0 

a •ahha• mih:ın;:lin devamıdır. Fakat sa- laması ve kahvenin iç.ine akıtmaması Jadı.lı:lan da methurdur. 
la bir kadın vaziyetinde, donuk, yor- cakl.. • 'k d ib' .. ha telakkisi miicerret bir görüştür. Şu Adeti idi. O bunları o zamamn groterk Çoculı:lulı:tan eonra, mah•ııı ameliya~ 
guıı ve meftur buluyonunuz.. Beni kalmag~ t~vı e er g 

1 ı:_o- halde lcfilnat bize mekan - zaı.nan.: mad- kaba komikllğı olarak yapar ve o devrin la yahut -- kabakulak ihtilatı gibi - hır 
(fte çocuk validesile birlikte salo- rünerek ziyaretımın oldukça uzadıgı- de • kudret, mütemadi ·.gayrı mu~ insanlarını gülmekten katıltırdı. Bahşiş butalık "'9iriyle hadım olanların hali, 

• . imaya cesaret eden, işte bu lskoç- dl, cisimcik - mevce, ferdiyet - gayp e~- 1st k . · tabiattan öyle doğanların haliyle bya1 
na gınyor... nı d diyet ihtimaliyd - zaruret bu alcmın er en. - - f~ 

Çocuk daha o yagda vakur, ağır, yalı kadı';' .ır... 1 .. .. fille 'manzarasıdır. Bu suretle yeni ilim - Görılünilzden ne koparsa .. Balgam- -2 ,,,___ edilemez. Çünkü erkeklik hormonu 9"" 
~e bir gösterişe malik .. Bana Onun ıçın ne kadar fena ... Çunku İıizP öyle bir kiıinat şeması veriyor ki dan maadası makbulüm... . ~~· - culı:luk.ta k&.fi derecede teair ederek in• 
(!oğru yakl'*1"ak mini n:ıini elini uza- mukabeleden ve cevap vermekten orada esiri Lcibniz görüşü kadar Des- Demek, hanımın göğııilne veya hizmet- ÇJ:'V. aarun karakterini t.,.lı:il etmit bulunur. 

byor. Cidden güzel ve sevimli ... kendimi alamıyorum: rartes görü.<;ii de yer almıştır. Eski fel- çl kızın çıplak koluna parmağını silrilp: bar uhitler' e de götilrilrl ... ona tak- Zaten. hormonun cerck doiuştan, se-K~l kı ksaçlarile donultben- -Yeğeninize güzelce anlatırsınız sefede mücerret ve müşahhas,.zat. ve _ Ooh.. Maşaallah ... Edirnenln kay-ıli m 7arw. ' rek aonradan böyle bu.bütün ekaik ol-vırcı ' 'd . • d J O tar fımd bol bol vürudu tevhit eden felsefe spmozısme tler yaptırır Faka h Jüzvmua• zile. tnini mini zarif ağzile valı esını ma ~aze ... n~ .. a - an . 'di. "u halde bazı kayıt ve şartlar dahi· mağı... O böyle hususi suvarelere gittiği za- mua rıMirdir. t ormonun 
andınyor .... Fakat bu sincabi gözler, sevgı son~lması ışını s~e, yalnız ~ıze ;ind: buna bir yeni spinozisme denebilir. Diyerek parmağını yalamak onun en man bir tarafta kumar oynanan, bir ta- dan u nlrnası haylice mk sörülür. Çocuk
JU dakikadaki ııabit ve soğuk ~- ~vale edıyo',"m... ~yle !~ptıgım Çünkü Spinoza insanda ruh v~ bedeni, ileri numaralarından~ı. . .. . 1 rafta danseilen iki salon arasında dola- !arda yumurtalıklann lı:aruı içinde lı:ala• 
'8rile, onun bir lngiliz. bir lsltoçyalı ıçın ~e pek zıyad~ mu~~s_ıfım.. cevhe~d~ tefekkür v~. vürudu .iki ~an- Oyunda Tirau Y".111 zalim ~olunü ya- 1 şır, danseden çiftlere bakar ve tam or- rak yerlerine geç inmeleri hormon azlı
olduğunu kaettirmektedir .. öyle ba- Eger ne demek ıstedıgımı anlama- mra "hı alıyor. Ve böylece spntualisme pan adam cinayet ışlemek !çın tam ta- k tr hım hım sesini yilk- ğuun •n mühim &Jametlerinden biridir. kıılar iti b~ göl gibi durgun ve sisli .. dınsa kızım, senin bir ahına~ oldu- ~le °!aterialisme'i :~nr!~~~ bancasını çektiği sırada birden karşısı- s~~~usar susıııaz Hele iki yumurtalık birden yerlerine in
Evet. bu bebek bir Falkland.. Ve ğunu kabul etmek lazım gelir .. ye ~s~e~.u~ıyo~d ti tef ~ür ve varlık na çıkan evin sadık uşağı dlasan>: _ Haniya.. Boş madam arıyoruz.. .. mezlene erlı:elı: çocuk daima ince oeali •• 
onan ergeç, §imdi kendisine o kadar Lcdi Falklanda dön~re~ ded~ ~ı: ~b~ iJı.ia m:~e P~P yerine tabu - Sende bir tane ise bende iki tan .... Y•kışıklı delilı:anlılan.mı var... büsbütün köse kalır. Yalnız bir tanesi, .. 
büyük bir tefkat ve sevgi ile ~- . - Madam .... ~erın bir ~ımıye~ lıAdiocferin.~de~. ç~ .ka- Diy~rek cebind".'1 tabancayı çıkarınca (Hasan) m sesi, kendisini görmeden eiktiği valr.it - kalmlap""kla beraber 
__ Lta ol b zavallı gözlerin agla- ıfade eden bu guzel kabulunuz, benı rakterlere ıstinat ettmyoruz. Rıyazıye, ve haini yere serıp te mazHlmu kurla- d . gül' dilrilrdil Ve onun sesi yal- lr.öııeli\: gene vardır. 
IIID.L an u b " · tt' f 'k kim da başlı k cemiyet sal alkıştan ınladı. H e ınsanı · 1 "- daha IDUIDa sebebiyet vereceğinden endi- samimi İr surette muteessır e ı... izı ve ya n. . Y~~~ 

1 
rınca tiyatro onu ç a- kendisine mahsus cidden komik bir Erkek çocukta hormon az ı,..nm 

ed. Sizi temin ederim ki buradan büyük alemine ka~ar .tabıatin .~tü~ ~rece e- san bilfilıara bu kaba komiklikten, bo - nızsesti. mühim aıameti Eflatun filozofun iki bin 
fC ıyorum.. 1 1 rinde bu dilcktık te•.ahltru goruyoruz.• kalı ükt ~ - hald' El 
Dondurma, meyve özünün dondu- bir esef duyar k ayn ~yorum_... . s: Bay Hilmi Ziya Ülken, gürülüyor ki, zuk ağızlard'.'11, basma . p n e er- Hasan, çok hazır cevaptı ve Cll'Vapla- şu lı:adar yüz yıl önce sölyledfighi . ır. ~ 
rulmaaından yaPllan bir maddedir ki t~nbul uzak ... . ":f e kayıgımda 1"e ıkı açıktan a~ığa materyalisttir. Ke?~i•i bu de~ ~azg~, ~ede~ k~ ~e kıya- rında muhakkak bir espri bulunurdu. betu> hatırlanınız lı:i fi ozo er ınsan 
dilin altında derhal eriyor .. Cidden çıftten fazla gurek yoktur .. '. • zihniyeti, sertlii'iini hafifletmek ıçın, ne fetini de dcgışlirrnış, duzeltmişti. Bo:ı' Ben Eyyübde askeri baytar ve eczacı aynı zamanda hem kadın, hem erkek.ol~· 
nefis bir §Cy ... Onun nefasetini yal- - Istanbula mi gideceksınız~ gibi bir sıfatle tav~i~ cdcr:.e etsin ma~~~- gibi uzun fesi nihayet takkeye.kadar kil- rü,.Jiyeoinde talebe idim. Yakamda bay- rak yaratıldıjpnı ıöylemi ~· On"? il.en'. 
-:- L._:_ •u.ı:ı.. ~•tiö-il'TV'. zıı\til?. ol- _ Maalesef, Beyoğluna ... 'l!sul, yalisttir. l\J~~~ızım •. m~kak kotil çülmüş, parçalı bohçaya bennyen en~- tar ve eczacı rüşdiyei askeriyesi Jllllı ye aürdüğü fikrin doğrulugu bu yır:'~ 
L: dondurmanın yaruıını., lı ıç: bır ıbra- lstanbulu uıtısna eaıyorlim... •' ...... , - -·-'- "·· ••'"" tif>llildir. Esasen fel- •m' · daedaracık bir cekete tahvil edil - ç kta k 
,... belkL An k f •--fed ·-'·· •- d • '' ·, "• aaır,a sabit olmu•tur.. oeu er h kal d kab 1 • k kl'd k d ca c..., e y...,... w ogru "· --~-- -· • • o • ~ • " o , Jı. 
ma acet ma an derhal u Beyoglu, o adar ta ı , o a ar mas- 'b' b' 'hlinıal ld • . . uhter !stanbulin gı'yerdi. Son zamanlarda 

0 
(Hasan) ın oyunıannı •aaı gun•en "a- honnonu ~'"'·-· ,,ı.;.,... i kadı .. 1 ..,ı;,., V b ed k b' k' it'• ı ır ı o uı;:u ıtın m cm , bü ~,.or... e u say _e on?n b_ana ara ır yer ı 1.. profesör ihtimaliyeti :zilttetmek:ten hali gaz tenekesiyle silpürgeyi de atmıştı. çırmalı: istemezdim. Fakat aksi tesadüf cih•ti kendini gösterir. Erkek çocuk • bır parça daha ısındıgıru hıssediyo- •• BİTMEDİ - kalınıyor, fakat başka bir cephcdeu. Aşk Hasan, yalnız komik'e değil, arasıra kan- tiyatroya girip te perde açılacağı sırada lui Yllfına geldiği vakit duygulan bakı

Ah!ikı müeUilinin bu aerinin bu eseri- toya da çıkardı. IIk defa olarak (Huan perdenin önüne biri çıkar. oüflör deliği rııuıdan erir.ekle lı:•dın araoında bir insan B. Çemberlayn'ın 
"Sulh için mücadele,. isinıli eseri 
Londra 27 A.A) - Nevi! Çemberlayn, temmüzda uulh için mü

cadele>isimli kitabını neşredecektir. Mumaileyh bu kitapta mayıa 1937 
de iktidar mevkiine geldiği günden itibaren nisan 1939 da lngiliz - Leh 
ittifakının akdi ile lngiltere hükümetinin siyaseti değiştiği güne kadar 
beynelmilel sahada sarf ettiği gayretleri anlatacakbr. Kısa bir mukad
dimede Çemberlayn lngi)terenin hiç bir devletin diğer devletlere kuv
vet kullanarak hakim olmasına müsaade etmiyeceğini teyid etmek
tedir. 

lngiliz Kral ve Kraliçesinin 
Kanada seyahati haberleri 

Londra 27 (Ö.R) - Kral ve Kraliçe Kanadada bugünkü günü is
tirahatle geçirmişlerdir. Muvasalatlarından beri ilk istirahat günüdür. 
Filhakika bugün hiç bir resmi tören yoktu. Kral ve Kraliçe Röşöz dağ
larında Afrikarun nesli tükenmek üzere olan Bizon, dağ keyiği gibi 
vah§İ hayvanlanna tahsis edilen parkı ziyaret etmişlerdir. Yarın Van
kovere hareket edeceklerdir. 

Calzary-Alberta 27 (A.A) - lngiliz hükümdarlarını hamil bulu
nan tren Calgaryye gelmiştir. 

=-tH-RAZAD 
Büyük HALK Hikayeleri 

nin sahüele~de Tannsızlık ~.yülü efendi kanto söyliyecek) ilAnı Istanbul- önünde dim dik durur ve: olur .. 
azar azar goze ÇBr)ll)'ordu. Kendisı bu d b" "k bi al•k dı 0 - Muhterem tiyatro perveran beyler, Bu hormonun bülUğ yaşından sonra. son konferansında ve onu takip eden bu a uyu r 11 a uyan ~· , ""'" . . .. 
son hasbihalimizde artık kararını vere- kasında fistan, boynunda koskoca bir efen~ıler ... Hasan efendı bugun rahatsız yirmi yaşından önce, bir ha.talık teairjy• 
rek kat'I istikametini almış bir athe; fa- davul ile kantoya çıkardı. Sesi oldukça oldugundan oyuna çı.lı:amıyacak. Yerine le azaldıiı da vardır. Hutalık geçer, fa-
kat cemiyette ne de oba Allahın fayda güzel ve yanıkh. komik tehir (Ali Riza) efendi çıkacak. lı:at hormon üzerine kalır. O zaman deli· 
ve lilzumuna İnanıtıı!j mülayim bir athe Onun en maruf kantosu cTodilerde Der, hepimizi sukut hayaline uğratırdı. kanlı daha çabuk uzar, fakat incecik kA· 
~~:1' ~üy:~.ı!1'~ ~ı:t, etme~ çengi çıkar, nAzik dilber hem şiveklr) Biz artılı: tiyatroya ıriderken bilet kişe- lır. Sık ıık ve pelı: çabuk terler, elleri y"1' 

e cm ır ıç marı- k to 'di ıinde• 1r. .. morarır. r t t · l 'dlr Soft k" an su ı · · ~ e ve cesare mese esJ • anın or ~ . ik 
imanı ne kadar iğrenç İlle züppenin küf- O, bu suretle başladığı kantoya oy- - Bugun Hasan efendi çıkacak mı) Yirmi yaıından ıonra, erkekl' tam 
rü de o kadar gillünçtür - Esasen mese- nak ve kıvrak el ve bel hareketleri ile Diye •ormağı &.det eclinmiştilr.. Maama- yerleıince hormonu devamlı olarak azal• 
le bu ve şu değildiJ., mesele tamamen şöyle devam ederdl: filı. küçük lamail efendinin hatıralarında muma misal yoktur. Arada arada yor• 
luıkilı:atin anlı SU'8 yıllardır giden seci- Çengi, düğü11 11eTede olsa görüleceii üzere. Haaan ile beraber illı: gunlulı:tan, dütüncelerden ve kederler• 
yeli bir dimağın yavaş yavaş kendini Koşar gider Kumpanyayı teşkil eden ve hepai onunla den azalınca da insanın mizacı, karakteri 

~u ~t.:;,iB~iy~-= ~~ı~: Güler: oynar beraber kalan (Agah efendi) kitede hi- üzerinde artılı: tesir bırakamaz.. 
yer vermiş bulunuyor. Hem de garplı O zaman kantocu kızların gerdan kır- ze: Fakat elli altmıı yaıında azaldığına 
nıanasiyle •İlk Türk filozofu• olaralı:.. ması, omuz oynatması ttıaruftu. Hasan, •• BİTMEDİ •• misaller çoktur. Bu da erlı:ekliiin son aer• 
Gönül isterdi ki nıh hıımiesine en çok bunları taklid edeyim diye g..,danını tıı mayeai demektir. O zaman alametleri çolı: 
muhta~ ol~n şu . ası~da Türk!y~~ bir kırma tal<lidlerinl yapamadığını göriln- AMERİKAN olur. Bir lı:erre, damarlardaki taıuiyonun 
de aprıtualiste hır fılozof yetıştirsın. cc eliyle çenesini, kafasını sağa sola oy- Erkinıharbiye reisi artması insan çok ainirli olur, çabuk yo-

natır ve herkesi güidilrilrdil. Brezilyada.. rulur, fikirle çal.,mak kudreti azalır ve Yunan kralının 
kızı nişanlanıyor 
Atina, 27 (A.A) - Kral ikinci Jorjun 

kerimesi prenses İrenin Dük Dö Spolete 
ile yakında nişanlanacağı bildirilmekte
dir. 

Kantosu bitip perde yavaş yav!l§ iner- Rio De Janeiro, 26 (A.A) - Amerika bepainden daha acıklı oleralı: iradeoi z:a• 
ken Hasan, yine o zamarun kantoculan- ordusu erkfuııharbiye reisi general Ma- yıflar, i,Jerinde lr.aranız olur.. O yqta 
nın yaptıkları gibi halk ve localara el- ruhalin riyaııetinde bir askeri heyet intan erlı:elı:lik kudretinin azaldığına 
!eri ile busecikler serperdi... •Mashville• kruvazörü ile buraya gel- ehemmiyet vermez de bu halleri butr 

(Hasan) ı Beyoğlunun ecnebi ve Jd- ~~k~~:et, 7 
haziranda Amerikaya lığa hamleder, halbuki bunlar onun neti-

= tin' şeluadesi oldugıım· halde bu-a"d™amlar ---- ederidir. cazadeınin de oraya gelmesini bekledik. Amcc.ıı.dan başka dilnyada gidecek Hormonun çoğalmasına ııelinee, 
0 

dı 
Aradan çok zaman geçmeden amcaza - böyle bana hücum etmelerine evvelô şaş- bir yerun yoktu. Zavallı babacığıma, an- olur. Çocuklukta ifrata cidince _ iki yJ 
dem de çıkageldi. Elinde bir çekiç, bir tım. Fakat sonradan öğrendim ki ben neciğime ağlıya ağlıya, ve kendi halimi 

amcamda -'--"· bulundugum· s•-alarda oluyor, latanbulda Beyoilunda meydana demir matkap, ve sırtında bir torba alçı uu.><U- ~ ne olduğumu ve ne olacağımı düşüne 
Vardı. Amcazadem matkap ve çekiçle, vezirlerinden biri babama isyan ederek d krar tah çı.lı:an çocuk ıribi - alb 71'ftnda evlen• 

üşüne te amcamın payi tı yolu- mek ister. Hakkı da vardır, çünkü zaval• mezar taşını söküp çıkardı. Mezarın al- hem onu, hem annemi öldiirmüş. Ken- nu tuttum. Mevsim kıştı. Soğuk rilz -
ah lı yaııyamaz. _ J 8 _ tında derinlere doğru giden bir merdi - disini de padiş ilAn ettirmiş. Haydut- garlar kara ormanlar içinden ıslıklar 

b BülQğ Yatından aonra çoialdığı vakit, f d ven göründil. Kadını yanma alarak mer- !ar beni u vetlrin karşısına sürükledi- çala çala ölen insanlar gibi inliye inliye - Ah hanım e en i, başımdan öyle Birinci Dilencinia ffikiveoi ne kadar rahatsızlık verdiğini anlatmaia 
· ._. b L .. . ' divenlerden aşağıya indi ve bana meza- ler. geçiyordu. Günlerce yapayalnız yüril -

bir rnacera geçtı ıu, unu Y&znııı o....:n Bir gözümün lı:ör ve çenemin de traılı lüzum yoktur. insanın hem kendisine. lr.al d B f ı ._ rın taşlarını yine yerli yerine koyarak, Bu vezir çocukluğumdan beri bana düm. Nihayet amcamın payitahtına var-ağlarnıyan kimse maz ı. u e a1<etten olduğuna hepiniz meralı: etmipinizdir. hem de dostlarına rahatsızlık verir. Çün-
ıoora saçımı aalı:alımı keatirdim. Üzeri- Şimdi neden gözümün kör ve çenemin alçı ile kapatmamı emretti. Ben her ne karşı bilyilk bir kin beslerdi. Çünkü bir dım. kil. dervilin filı:ri neyse zikri de daU-

ıb . · · di V dil 1 derse yapacağımı vaadetmio bulundu - giln elimde yay ve okla kuş avlarken Amcam bu kara haberleri duyunca me bu viran e ıseyı geçır m. e en- traş ı olduğunu anlatayım, ··-. o olur. Böyle, fazla hormonlu adamı yr 
""' b 

1 
d Z"b vde ayni auali öteki B ğum için, istemiye isf.emiye mezar taşını bir ağacın dalı ilzerine konan bir hşl bana sarıldı, ağladı, onun yüreği de ke- kından tarum•••nız bile lı:olı:•••undan __ cU.,.e &f a ım. u e, enim babam büyük bir padip.h idi. - - -

~ <l;Jencilere aormu§. Onlar da buna yabn B b b' '- kaldırdım, yerine diktim, ilzerlcrini al- attığını ok, her nedense ağacın altında derden parça parça olduğu halde beni lıyabilirainiz: Çolı: terler ve keçi ıibi lı:.,... 
a amın " er1<ek kardeıi de batl<a bir çıladım. işimi bitirdikten sonra evime oturmakta olan bu vezirin gözünü çıkar- teselliye bile kalkıştı. cevaplar vermiıler. Yalnız aonuncuıu: memlekete padiıah!ık ediyordu. Ben ak• '-· kari .. 

k d döndüm. Fakat heni müthiş bir merak mıştı. Ben v ıa o .. ı.; Vezire atmamış- - Sen müteessir olma yavrum, dedi. v'-'·'·de fazlalı.lı: devamlı olmaz da _ Hanım efendi demi§. bizi tanıma .. Ünyaya geldiğim gün amcamın bir er· H ~• ğ 1 da runuııın 
sardı. Ertesi sabah erkenden mezarlığa tını. amı onun a acın a tın bulundu- Sen hiP olmazsa bir gözünü kaybetmiş- hah d Jı"--·z için tize fU kadarını aöyliyeyim ki kek evladı doğmu1. amcamın oğlu ile be- • ar mevıiminde, yahut uzun bir mü • 

.. - giderek gece kapattığım mezan araınağa ğunu bile görmemiştim. LAkin bu kara sin, fakat canın yerinde duruyor. Ya d biz üçümüzde padişah oğullarıyız. Birbi- raber büyüye büyüye ikimizde etli canlı et zaruri perhizden ıonra veya bir har 
d 

f dülc. F k b b başladım. Fakat saatlerce aradığım ve yürekli adam bunları hiç düşünmedi, ba- ben ne yapayım, biricik oğlumu kaybet- talı.lı: teairıy' le gelir. Verem hastalıg" ınıD rimizi ilk e a burada gör " · a at u- irer delikanlı olmuıuz. Bir müddet am- mezarlığın her tarafını dolaşhg" ım halde günd b ' d" k ildi 1 
lı: 

na o en erı uşman es' ·. işte tim. Nerede ö dilğünil. cesedinin nerede bu türlü teıiri olması hem hastanın ken• rada tanıştı · camın oiluna misafir gitmiştim. Bir gün geceki mezarı bulamadım. FevkalAde ca- · be · .. .. ··zı b k ldığ b ı ı 
. bu vezır ru gorunce go erimin ir ta- a ını bile örenemedim. Bugiln oğ- disı' ı·r:n, hem dog"acalı: çocukları ı'çın' acılı:• Zübeyde unu iıidincc kö e erıne yapacağı işdc kendisine yardım etmem'ı k ld M ilt · · k ~· 

nıın sı ı ı. eyus ve m eessır evııne nesini hemen oracı ta uyuverdi. Sonra !umun mezarı başında ihtiyar gözleri - ı b cıimdilik bu adamları serbe.t bırakınız. rica etti. ben muvafakat ettim. Vak'ıt ge- d .. d" be b. ı ir feydir. G. A. 
on um. cellada, ni ıraz öteye sürilkliyerek rnin yaşlarını akıtmaktan bile mahru - ın>---Bunlar bize b8Jfanndan geçen felaket- ce idi. Amca zademin tarif ettigı" · veçhile E 

rtesi gün ve daha ertesi giln yine başımı kesmesini emretti. Ce!IAd baba- mum. Amcama, amcazademin nerede TRAKY ADA. leri anlataınlar. Sonra icabına bakarız. > mahalle arasındaki bir karanlık evin ka- Kab d ilan t•d di 
ristan a dolaştım. Aramadığıın yer nıın ku d!ğı cel " i ·. Adamcağız be- kaybolduğunu gördüğümil, lllkln o yeri İLK MAHSUL Demiş. Bunun üzerine hammal ortaya pısını çaldım. kalın d F k d b kJ k k d 
a ı. a at ara ığım taşı ir türlil ni silril er en o a a~ acı acı yalvar- sonradan aradığım halde bulamadığımı Edirne, 27 (AA) _ İlk mahsuldeıı atdmı• c evvela beni dinleyiniz> demi§ Evden yilzü gözil örtülü bir kadın çık- b J d o kad ld k ıı•dı b'I b ı 111 

• u ama ım. ar müteessir o um ki mışım l ce " n ı e taş gi 1 yüreğini söy edim. Amcam <zarar yok bir daha horsaya arpa getiren Karaağaçlı köy 
ve bik.iyesini anlatmaia başlamıı. Zü- tı. Kadın• peşime takarak mezarlığa git- artık amcamın yanında duramaz oldum. yumuşatrnışım. Cellôd beni bir daha arıyalım belki buluruz> dedi. Mustafa ile Havzalı İsmail Demir ve 

bqde onu affetrnit.. 1 tim. Kabristanın taşları arasından gidl - Başımı alarak babamın payitahtına doğ. oralarda görünmemek şartiyle salıverdi. Kalktık, beraberce mezarlığa gittlk, Nebati yağ tohumlarından kloza ve Ra-
Haydi defol 1eni bir daha görmiyeyim, yor ve amcazademin tarif ettiği taşı arı- ru yola çıktım. Babamın payitahtının Çünkü vezirim benim idam edilmediği- uzun uzadıya etrafı araştırdıktan sonra plska getiren Umur köylil Mehmet GO-

demiı Sonra dilc:ıoilerden biri hikayesine yordum. Nihayet taşı buldum. Kadınla kapısına vardığım zaman iizerlme bir mi öğren.irse, mııhakkak benim yerime naydın Oğulpaşadan İsa KuUudur:.:....!: b 

" 
b be t ın bl·r kenarına ll'ışerek am çok h d ti hld ı B 1 k sene Trakyanın kışlığı kadar y....-a amı.. era r aş - ay u ara ı ar. en o mem e e- cellAdı idam ettirdi. •• BİTMF!Df •• _ _ , .• • -~ .:....rtkuıu .,..-· 

__ ...,"'''"'"""'"'K"''""'-'"'T-"'z;o;?l??'2'1ZC:CZ:""Z".i:-.}' '•···••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= l l7mİr bayanlarına taniye ederiz. 
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İngiliz • Fransız 
projesinin metnini 
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MODA 

Kadınlar 
..... , 

-- --

Karılı meyhane planı 
Görüşme artık kat'i 
•afhada bulunuyor 

----l:r·---
Zemzem kuyusu başında 

erkeklere 
giJre neyi iyi bilirler"> 

---.ı;;. • 
Kadınların hiç bir ıey bilmedik! . . 

söylemelc hakıızlık olur. Onlar bir e~ııı~ 

Yengeç, son talimatı 
yosmaları hôld 

oermiıti.. Meyhane 
ayılmamıılardı 

MNlroua 21 (iJ.R) - B. Molo
tol, taarrıım ,,_,. İf birliği lıalı
lıındalti /ngilü • Fran.u projui
nin metnini lrendiaine talıdim 
eden Fran.u 11e lngilis mümu -

lamail ile Haceri bulan Arap kabileleri yeni 
ve mamur bir yurt kurdular 

. hi . , erm;;e-
lın O bır zaman beceremiyeceii bir Ço 

ıeyleri yapmaaını İyi '>ilirler. itle b it 
!ardan bir kaç tan .. i. l.1\-

Y azın bile soğuk alıp haotalaııacaJ. 
derecede hafif elbiseler ıriymek. Yengeç, Eftim ve Recyo ile beraber 

evvelA sızmış olanların ilstlerini bqları
nı adamakıllı aradılar. Ceplerinde bir 
f"Y var mı diye baktılar. 

ceksinlz. O size ne dene öyle yapacak
sınız. öl dediği yerde öleceksiniz.._ Anla-

aillerini hariciye lromiserliği bi - Bir rivayete göre Hacer lamail ile be- yordu. Halbuki Sara hiç 0 tarallı delildi. 
ruuında değil, lalrat Kremlin aa- raber iken yanlarına Cebrail geldi. Hat!& Hacerin ve lamailin admı bile an- Çok sıcak mayileri bile müıküli>t 

içmek. ııu: dınız mı! rayındalıi hallr. lramiserleri reisli- - Ey zayıf kadın, ıen ki.nıoin> dımuyordu.. 
Muhafızlar hep bir aj!ızdan anladıkla- ii dairuinde lr.abal etmİftir. Ba Diye sordu. Hacer cevap verdi: Tarih diyor ki: Ea!ti elbiseleri en muvafık ve İatifadoli 

rını söylediler. da, ae/ir/eri hem hallr. lr.omiıerleri - Ben tanrınm re•ulü lbrahimin aya- c Bir gün lbrahim 1 1 H . tarzda kullanmak. Onların en fazla üzerinde durdukları 
bu kafilenin reisi olan Ciovani idi. Yengeç: el" • • • h d h . . L • •maı ve acerın I 

m~ 1~1 Jreıs~, l -:nbael "!"~~ıyeL ~o- !iyim. ahvalini cebrailden sordu. Cebrail de _ cap ettiii zaman gayet cyumu,atıoı> 
Ciovani kaldırım taşının altında bul

duğu kağıdı göğsüne sokmuştu. Acaba 
onu okumağa 'Tteydan bulmuş muydu? 

- O halde, dedi. Bu Andan itibaren mıaerı s atıy e rıa ettıgı ıerılın- - Bu yerde ne arayonun) lbrahim vakiıleri hoıtur ded" T 
1 

' goz yatfarı dökmek. 
artık ona !Abisiniz. d t / · d.I Lt d• H lb L • '· anrı on ııra ou e e sır e ı me,. e ır. a urıi seni ve çocuğunu burada kim~ emanet verdi. Bir taife 0 ld" Onl k Mağazalardan alınmıı bir feyi oerı· ver-

Sonra Recyoya döndü: 
- Bana IÖyllyecek bir şeyin var mı?. 
Dedi. Recyo: 

• d• L d 1 ·ı· .e ı. ara OIDfU ol- • 
fım ıye rıa ar ngı ız ile Fransız bıraktı gitti) dular. Bu taife Hacer ve 1 il" b mek veya değiıtirmek, 
se/ir~eri~/e an~ hariciye hallr. - Tanrıya emanet etti. lar. Gam yeme ... > •ma 

1 
°'tutar- Erkeklere mahsus etya ..,tan m • Bu kağıdın yanında başka bir kAğıd 

daha bulan Yengeç hemen Recyoyu ya

nına çağırdı. - Nasıl yok? .. 
Diyerek Yengecin kolundan tuttu 

bir kenara çekti. 

lıomıaerı sJatıyle gÖrÜfl'Iİİftü. - Sizi o öyle bir kuvvete emanet et· Bunu haber alınca lbrahi · .. .. zalardan alıı verit etmek (halhult;1.:; 
Mülôlrat saat 16 dan 11,IS e lra- mit ki. .. Artık sırtınız yere ııe!mez. lomail .,,. Hace k lnunbyuregınde zalardan ahı verit etmek halbuki ı. 

ve dar deoam etm. ~ re arp o an Utün oey. k k •ır er-- Bak .. Bir dalavere daha çıktı .. 
Dedi. Buldukları kAğıdı beraber oku

dular. - Şimdi ben ne halt edeceğim?. 

ıy .. r. Ve bunun üzerine Cebrail ayajı ile 1e- ııileri harekete oe)d• Nih d e kadın etyuı oatıın m>iiazalaıda d 1_ 
Moskova 27 (Ö.R) _ Ü taraflı k • ı.. ayet ayana- , a 

ılıkl ç ar- re vurmllf, oradan zemzem fıt!<mnıt. .. madı. Saraya: ma gülünç olur.) 

Fş ı yardım pa~ hakkındaki lngUlz- Diğer bir rivayete ııllre kanadı ile yere - Ya S.ra. dedi. Bak. ne kad Hediye seçmek. 
- Edeceğin halt buit.. Doğnıaı bi-

cMuhıer..m peder .. 
ransız lekliflerını mUştereken takdi ar za- Hi b. 

"çln bari . k . U . . m vurmUf, yer ay<dmlf, ıu çıkm11. Hacer man oldu ki Hacer ve I...ıailden bab ç ır feY söylememek için up 

cSize CionDiyl takdim ederim. Ken
disi her hususta itimada şayan bir kim
.sedir. Milstakbel imparatoriçem.izin de 
en emin adamıdır. Vuiyete gllre hare
ket etmesi için !Azım gelen tenblhat ona 
verilmiftir. icap ettikçe sizi tenvir ede
cektin 

zim adamlardan dokuz kişi alıp doğruca 
Vlahema sarayına gideceksin. Orada 
baş papası bulacaksın. Kendini, ne idi 
o karın ai!rısı m•ktubu imzAlıyan he -
rlfin adı ... 

- Totara~ı .• 
- Hah .. işte Totaruın gönderJigini 

ve Adadan geldiğinizi söyllyeceksin.. 
Clovaıılııin üzerinde bulduğumuz mek
tupla kaldırım taşı altına Teklıının bı . 
raktığt pusula sana tasarlıyacağın plln
da rehberlik edecek. Bu suretle orada 
yerleşeeekııin .. 

ı cıye oınıser ğine gıden Ingillz d d 1 Uf al d 1 • er bir mektup yazmak. • Uztın 
ve Fransız mUmessillerinin BB. Molo- e ta o m •• . ama ım. zın ~er, onları gidip g&reyim 
•-f P te kini '"'ka la . Zemzem suyunun h ..... , odur kı ne ve tekrar d&neyım. Canı İstediği zaııun ıiıımanloyı 
"' ve o m e mwa t n hır saat 1 LL_, S.ra . . . ·at d"x· P canı 
bir çeyrek devam ebniştir, niyete içi ine ...... olur. ' lbrahunın bu teldıfi karttotnda ı e •sı zaman zayıflamak. 

Paris 27 (Ö.R) - ln.ııiliz - Fraıısız - Cebrail Hacere: çok dütündU. (Hayır) diyecekti. Fakat Sinemada, beğendiği yeri bulıı 
Rııs milıakerelerinin aüika merkezi . - Kork~al.. Bu ıu arhlt. bur~an ek- ~nnnm ıradabından korlı:tufu için cPe- kadar Yirmi kiıiyi rahatınz etme1r.~" 
Moskovaya intikal etmiştir. lngiliz sefiri ıil".'e.z. de~~ Ve b~ruı •Cftln ~ilun lı- ki• dedi.. Ancak bir tart kottu. Erkekler kadınların 
B. Vil F . F maıl ile me ... n tuttuırun hu yer cumle ile· - Ciı. dedi fakat orada, H • 

yam ıpıı ve ransa nıulahatgil- . . • • acenn / • b k k 
zarı B Pay b .. h . . k . """ ıbadetgib& olacaktır. yanmda .... abndan lnm'-eeeL• On nere erıne Q Q lar' 

Yenaeç: 
. ar ugun arıcıye omu"1'll- "' ıuın. -

ğine giderek taarruza karşı lngillz-Fran- Bunu duyunca Hacer çok oevindi Ye lan oadece götteelı: Ye sonra )'ine buraya Aaıerik~~'~"lıat&tiatijin ber aalıad .. ~u-
- Bu mektup, dedi. Biziın iti. daha 

dalrusu ııeııln işi oldukça kolaylqtırı-

sız - Rus paktımn tahakkuku hakkında tanrıya tekrar tekrar tilkretti. ıreleeebln. azzam ter ... ıwer yapmakw olan b. 
ki Ingiliz ve Fransız tekllflerinl milft; Hacer ve lamail burada bir müddet lbrabbn, bu tarta razı oldu Ye atına old~ buııiln herı...c. malGııa bir ı;..::.. 
reken B. Molotofa takdim etınişlerdir kaldılar. atladılı sil>I yola çılı:b. katci.. En eon va en acaip ioıatlatiltJ yor. 

- Ne gibi! 
-öyle ya.. Muhterem baş papas ce-

napları ne Ciovaniya ve ne de berabe
rinde olanların hiç birini tanımıyor. Sen 
ve maiyetine alacağın bizimkilerle ve ta
sarladığın plln mucibince Vlaherna sa
rayına gidecek olursan, hele yakalanruz
da da mavi çiçek bulunduktan sonra 
kimse şUpbe edemez. 

- Peki .. Eyi, hoş ama .. Ya bu işe 

Sebastiyano ne der? 
- Ben Sebastiyanoya vazireti anlatı

nın. Esasen hemen gidip kendisini gö
receğim. Sen şimdilik bunlar.n yakala
nndaki mavi çiçekleri de örselemeJen 
al bir tarafa koy. Sonra içerik! odadan 
!.isimklle.t ~· u-11~ uguııarını oaıı
layıp alt kata lndinlim.. 

Yenaeçin bu alSyled•kleri on dakika 
içinde yapıldı. Muhafızhır, aldıklan em
ri tekrarlatmadan her biri sımsıkı bal
ladıtı ve ~ını da tılı:aınağı unutmadıiı 
bir insan yUkilnil salla sırt etmişler. 
meyhanenin ru«a kısmındaki rütubetll 
ve karanlık bodruma koymuşlar, bod
rumun kalın kapağını kapamışiardL 
Şimdi ortada yalnız SW111f bir halde 

meyhanenin genç ve güzel yosmaları 
kalmışlardı. 

Ifin iç yil%Un bilınlyen cmuhafızlan 
bu kızların böyle kendinden ııeçmlJ '"' 
yerde ııeleserpe, açık saçık ya tıt vul • 
yeUeri .karşıaında Umlde dllştiiler. 

Fakat Yengecin sert -ı onların da 
aldını başına getirdl 

- Bana bakın ... :Eter ve zanıaru ge
llnee bu yosmalarla cünbllş yapmak isti
yorsanız Recyonıın emirlerine itaat ede-

Her nevi 
Resim ve Afiş 

- Güzel ama... Sonra omdan nasıl 

çıkacağım? Ne oldu bitti, size daha doğ
rmu buraya na.!ıl haber vereceğim .. 

- Aptal.. Totarasın mektubunda ne 
yazılı anlamadın mı! Vaziyeti sen idare 
edecek, icap eden plllnı sen kurup baş 
papasa söyllyeceksin .. Ona, adamlarınla 
beraber Vlııhema sarayında 1<almanm 
tehlikesinden bahsedemez misin? Gece
leri orada kalıp sair zrunnnlannızı bu -
rada, karılı meyhanede geçirme emrini 
aldığını söyliyemez misin? Madam ki 
herifler burasını bizim ve hatta Eftlnıin 
bile haberi olmadan k~ndi dalavereleri
ne merkez yapmışlar, pekllA biz rle on
ların bu pllnlarından istifade ederiz. 

DU l\.aunı\iıA uu· ~I'l!ı: .necyo ıı:ın Kall 

idi. 
Yengeç: 
- Ben doğru saraya gidiyorum. 
Dedikten .anra Eftlıne dlindil: 
- Artık, dedL Meyhanenin kapısını 

açabilirsin ... VakıA kızlann ayılıncaya 

kadar işi kendin göreceksin ama .• Onlar 
da ayılmakta gecikmezler. Sakın ha .. 
Ağzından bir iM kaçırma .•. 

Hele bodrumdakilerden biç bahset -
me .. Aruıra da aşağıya inip herifçi oğul
larını kontrol etınetf unutma.. Bağlan 
gevşemesln. ağızlanndan tık.açlan çık-

lllUUL. 

Y~. bu 90n talimatı da verdikten 
ııonra meyhaneden aynldı ve •araya 

koştu .• 

Royter ajansına Moskovadan gelen bl~ O taraflarda. yani Meklce taraflarında H:"'erle lamailin buiunduldan yere biri de, amerikalı nı!ıiy,.1 ilimi:~ 
telgrafa göre B. Molotofun Ingiliz ve bir &rap kabileoi vardı. geldı. Onlan gördü. Rahatlarından mem- Amerikamn muhtelif ıelıitlerinde •inia 
Fransız mUmessillerini kabulü esnasın- Kalabalık halb ve davarlan ile sakin nun oldu ve abndan inmeden tekrar Sa- lan iki ..,ı.ı. bir mlitabedoden oon Yaptık. 
da Sovyet hariciye komiser muav· · B oldukları malıalde sulan tü.kendi. Sakin ranın yanına avdet etti. tıklan ioıatiatiktı.. ra Yap-

ını. Bd Bul! 
Potemkin de hazır bulunmuştur B olmak için batka bir konak, bir menzil un an ıonra artık Sara Ibrabime yd. imlere gön:. l,000 erir.el: Üze. 
konferansın, Ingiliz _ Fransız _ Ru:; ·kar~ aramap çıktılar. Dolaıırlarken baktılar da bir kere ve ayni ıarıla Hacer le lamaili rinde. 
şılıklı yardım paktının akdi için şimdi- ki bir takım kutlar havada ve bir noktada görmeğe ıritmeaine milaaade etti. 550 Erl..ek bacaldara. 
ye kadar cereyan etnili; olan müzakere- mütemadiyen uçuıurlar ve yine o nokta- * 200 Erkek ııödere, 
!erin Pn kat'i safhasını ıc•kil edccn" 'ı sı· . da yere inerler. L 100 Erkek göiiüae. 

• ' • ut.t un lbrahimden ayrıldığını ve 40 yas! mehafilde tahmin edilmektedı"r. Kabilenin reiııi dedi ki: S d Erkek roba, 
o am ıehrine gittiiini ıöylemiftik. Ha- 30 

Paris 27 (ö.R) - Nazırlar meclıs" 1·n- - Bu kutların bulunduWarı yerde d I Erkek ellere. 
cer e ımail ile beraber ayrıldıktan aon- 30 

de hariciye nazırı B. Bonne Ingilı'z _ muhakkak ıu vardır. Çünkü ıu olmıyan lb . L. Erkek mücevheri re, 
ra rıınım ve Sara yalnız kalmışlardı. 2 o E 

Fransız - Rus mUzakereleri hakkında yerde kuı da bulunmaz. O istikamete H rkek el çantaaıııa, 
aceri uzaklaıtınnıt olmakla beraber 1 O Er nazırlara izahat verm;•, bütiln beynrl- yürüyelim.. Sa kek .açlara, 

--. ranın kıskançlığı ııitmemiftL Ve ı.... 5 E 
milel vaziyeti gözden geçirerek Ispanya- Kabile halkı kuşların indiii yere geldi- kançlılı: mütemadiyen devam edecekti. rkek de iakarpinlenı baı, rl 

~~- I~.'.'.'.:_~=-~·~~"~~~:'.~~~:r~,! ler; Buraa~ Hacerl~l!"!~~!ıı. ve zemzem ~ii~avuısıc.l!iıı oJ11>~..U-r ,._~:..:.~::~~'.~or. ~ı.: : 
bahsetmiştir. Bir de baktılar ki suyun batında bir - Tanrım.. Bana bir olu! ....... Ona 

kaduı ve bir de küçük çocuk var. b-t Mnin ,.oıuna .urec1e)'lm. denıİf ... bunun Pa rı·s e f çı· m 
1
• z---vawer 81'8Slftda eıtiler. ilurine Sarada ı.- H..,.ri ... nnı,. 

deilflklilder . - '_'a batuıı. •• Dediler, oon ne kiti- lnnail da Haeerden dofmueta- Madam -(r.._ __ 
Edime (Hususi) - Cümiitbane Va- 11n). Bız bu yerlerin ya}.ancua deiilJ&.. ki tann lbrahlmln duuuu kabul edbror- F ran h . 

liliğine tayin edilnıit olan Edirne Vali.i Kaç defa buralardan ııeldik. ıeçtik. Böy- du. elbet S..ra için yaı>llit duaları de hiT s.r
1
z arıci ye 11Q. 

Niyazi Merııenin emri ııeldi. le bir •11 ııörmeqıittif<. Bu ou birdenbire glln oloun kabul ederdi. Ziri f e çok mühi-
Mumaileyh bir kaç ııUne kadar yeni böyle neden peyda oldu. Sara itte buırünU, hamlle kalip oğlan ••ı 

itine b&flamak üzere CümÜfbaneye gide- H11Cer: . . d~~caiı ııl'.nu bekliyor, lbrablme iten- görüfmelerde bulu ne/, 
cektir. - Ben, dedi. unnnın kullarından bı- dıoı ıçaı l&yıkı ile dua etmediğinden do- ııazeteler ınıUı ittifalıın• Q 

yeni Valimiz Ferit bu hafta ;,inde riyim. Çocuk ta benim oiilumdur. Bu au- layı tuirlerde bulunuyordu. oldui,'Wlu (!) ketfediyo ":.,ga~be:laııt 
Edirneye ııelecektir. yu bana tanrı ihsan etti. Bir eiln, lbrabim )'ine SS.ra De kaYp şu : Yeni ittilak ldeolo~Uerl ve d· ~ 

- Bizi komfUiuia kabul eder miain) etmif, ı;edınnın ISnGııe çokm11. mahzun ~~t:,":"n ayrı milleUer arasındıı lllleı1 
Alman ha - h ti Çadırlarımızla. davarlarımızla burqa ııe- ma.lızım dÜfİİnüyordu. birlik ~~- SoV)Oet Rusya ile aıı:, ~ 
M 11nı!:. e:.:..c. lelim ve burada sakin olalım Ye miiaada Uzalı:tan Uç yabancının kendio!ne doii- tehlikeli bir c;;:: ~ ve lnıııı~ 
Ro"~~ ö _ Y 8 edenniain ki bu oudan içelim .• Hem aana ru geldiiini gördü. Ruayada olup btt~ (!) 

man ha~ !~ B. !:ıU:~\:1 Al- arkadqlık etmit oluruz. Son ele 1alnız- Bu üç yabancı Uç dellkaalı idi. ~lerin hiç bir ınalil':!'!"'dıı cı.., 

-------- BirHEDİ -

Dış politikamız 

refakatindeki heyet a!'ı::ını kabul ::. lıktao kurhtlml!f olurauıı.. Oçü de birbirinden güzeldi. insan yüz. ::-ıbuki demokrasilerde olup ~~~~ 
miştir. İtal;;an hava mibtcşarı general Hacer bu teklifi kabul etti. Bu arap !erine dikkatle bakmaia lı:ıyaınaz. ııöz- za ":ıa ~k tli bilir. İttifak ııakluı.ı ~"l'I 
Milh Ue uzun bir müll\katta bulunmut- kabileı.i de ııelerek burada meaken kur- leri kamaşırdı.. yet a':.,.~ n B. Moloıofun yarırı S::--

- BAŞTARA.f1 1 tNCt SAUiFEDE -

tur. du. Zemzem •llyunun. Hacer ve Lımailin •• atrHEDt - edıltniyeceıtı ;,,atan hain! olarak te)tı.~~ 
üzii b"' . -'- • b" d" · YBNt AS n" malOm ' 1) ""'l Alm lstlhkAmJ Y •uyu urmetıne 111<h11ım il ilden IR .E •. 

an aranı için de onlara kartı ellerinden geldiii ka- p lın maskelediği ~t... ~:ı!.. bu ""--
Bu ~rait dahilinde mesele karara SU basnuıs- dar hürmet ve itibar göoteriyorlardı. RENS POLVN r11ı';j' onları şöyl<>ce h~i'as., 1 ar~ bağlanmadan kapanacalı: ve a!Akadar LONDRA, 27 (Ö.R) - Taymis gaze- 1 lımail büyümilı bet yaıına b/lflllıtb. BERLİN ZİYARETİ ~a ·ı°ğru olsa gerek • Şark : '.°"k dıı-

hUkUınetler ya aralarında mllzakereye te.ı Almanların Sigfrid milstahkem bat- Bu m""dd t 1 'd lb h" b" d f Berlin 27 (AA) _Yugoslavya Naı'b· e~ı .. en Alınaııyanın y• an• aözlo~~u Yolıa . . eak Fin Re sah'liı d u e zarın a ra un ır e a • · ı nuua Adi . 'k n g çrını 
girışmek suretiyle uzlaşa veya - ı::;: n ( 1 ı eki bazı blohodarının ol1tın bil li 1 .. . ti. B .. prens Pot ile prenses Olganın bir hazi- ne ı~alCUn ';atı denizine çevinniy ce.. 
Iandiya bir taraflı bir kararla meseleyi ı• tara ından lstilA edildiğini iııtilıbarl ege P on an ııormemıt u !fi randa Bcrline gelecekleri remuın bildi- 1tal · .. Bunun ce . b d ecctt 
istediği ı,ekilde halledeceklir. ediyor. yapmak İçin Saranın milaaadeaini bekli- rilmckledir Fyan gazet leri aras ~a 1ın• " Yin. -=··---·-------- - - -.-·- · akat İtalya ınar .• 

• SET z",a.,t- da Faribol ve Frer Krlzostom da çalışı- delecektin.. Allaha dua edeceğim .• Unutmayınıı ki ahlak mUclafiı ~eg~etelerı şimdi Yalıu., 

lr~D• Ea MIR MASKE yorlar. Öyle ki artık aramızda ancak bir -Ah patron.. Sen misin? gayeniz monsenyör Luiyi kurtarmaktır. !etler cenıiye~ıdeayni zamanda l\.tit. 
karış kadar kayalık aklmıştır. Bakın.. - Enal dllnbeleği elbette benim ya .. Bu gaye benim de gayemdir. Ve ben de Alay mı ediyoruz D\Uc'afll oldular.,~ 

Kat'IYYen!.. zannediyorsunuz• 
Duyuyorsunuz ya ... Benim demir darbe- Kim zannetlln. Çin imparatoru mu o;an- sizin gibi bu gaye uğruna hayatımı seve Ro 
1 nl da d ma radyosu 
erime o ar aynı ıuretle cevap veri- ın .. Sen çekil oradan da ben P'rer Krl- seve fedaya hazırım. Mu..affak olmanız bere bakınız• · nun neşrettiği ~u 

yarlar. zostomla birlikte işin alt tarafını beoe- için çok ihtiyatlı davranmanı& icap edi- Franaa da:··TUr luı-

Büyük tarih ve macera romanı 
- 166-

Filbakika Mistufle elindeki deınlrl ka- rip deliği genlşleteliın.. yor. En ulak bir tedbirsizlik bUtUn plAn- Y•ptıjh ı>akte benze~l,. ile, İngilt:erenıı. 
yaya .. Huninin dibine vurdukça alt ta- Mistufle aynı sevinçle delikten çıktı. larınızı altüst edebilir. Ben nasıl ıshra- ~ktadır. Bu Yolda ır ~.akdine Ça.. 

raftan da aynı darbeler aksi sada gibi Su7anın yanına geldlğl zaman birden ba ve işkenceye tabammUI edecek.,em him ~(~tay) meseı;,,,;':;'fye kadar, 
tekerrür ediyordu. betbeniz atmış bir halde dura kaldı. siz de vazifenizi aynı suretle ynpın11. Siz Hata~ ~J"~ vardı. Şırncll a~iyle va. 

- ı,te .. . Görüyorsunuz ya matma - - Asman yarabbi.. Zavallı kadın :vl- mon~cnyör Luiye sadık dastfarsınl7.. Ben temin edilir Y<>yet l<!rke hazır ra~ 
. S- Dola-1 giln bana kendilerinden haber veriyor- zel. .. Bu işin bitmesi ancak bir kaç saat- ne bayıldı. Yoksa öldU mil acaba ... Mis- ise .. Onu ... Seviyorum. Benim aşkımın teı-ki gaYri Y::.re.. talyan gazetele':t uL.~ 

Bu fırsat whayet zuhur ettı. ır lar Hat•• k akında yanı "••ımızda tufl ka "'- Şru telak'-• .,.. bar kayığı adanın kayalık bir kenarına . .., ço Y • ~ • !ık bir zaman isliyor .. O kadar. Gece ol- e onun ~ klarını tekrar oğuştur - aidn dostluğunuzdan. daha az kuvvetli ·~Tansa Suriycnin ."" etmektedir(!> 
bağladı ve sahile çıktı.. daha doğrusu tam a]tımızd•lar. mazdan evvel bu deUk açılacak ve Fa- mağa başladı. Bereket verııln Su•anın mı olduğunu zannedıyorsunuz! nye Milletler Cemıy:!'1bi değildir. Sıı. 

Kumandanla konuştuktan sonra tek- - Altımızda mı? ribol ile Frer Krlzostom burada buluna· bu sefer ki baygınlığı uzun sllrmedi. Suzan böyle söyllyerek Mıstufleyi ~d trvdi edU~ D\~l<lasiyle ken-
rar döneceği sırada kayık ortadan kay- - Mükemmel bir tali ve tesadUf .. D&- caklar... Gözlerini açar açmaz ayağa kalktı. merdivene dolru çekti: ~ e e mataı Kibi kuUanaurasınıcİ bir 
bolmuştu. Herkes kayığı dalgaların sil- nizin oyarak açtığı kovuk tam buranın Suzan kesik kesik mırıldandı: Sendeliyordu. Mistufleye: - Haydi beıılm merd Mistuflem .. ~- Zavallı İta! tnaz• lyor-
rüklediğine inandı. Halbuki kayıkta, altına tesadilf ebnektedlr. Bana ~e~cu- - Evel. Anlıyorum ... Monııenyör Lul - Beni yukan kata çıkar .• dedi. di. ÇünkU her şeye, bUtün amıma rağ- Yarlar kl surı:~elerıı.. Unutu-
yelken bezleri altında saklanmış iki kiti diyetlerini kamı& ııesleri ile bildirdller. kurtulacak ..• Fakat ben ... Bu artık geç- - Neden matmazel!... men irad~ml kaybedeeeğimden korku- tay da Suriyenln biç de~ detilae. IJa-
ftrdı. Bunlar derhal kayığın lplDi çöz- Zaliın ve ~ahşl inaanların cölilın hunisi> mit ola... - Senmarsın buraya tekrar gel.!tt~- yorum... Türk olduğu i~in TUrki ğildir.. Batar 
dWer ve Adadım uıaklaşacak yerde ka- adını verdll<lerl bu d~re ben .<tav- Sonra Suzan derin bir iç çeklfl ile nl s!Sylediilni unutuyorsıınuz. O geldltf Mistufle, istemlye istemiye Suzanın cektir. Bunu Milleti Yeye iltihak ede
yığı denizin kayalığın içinde oyduğu ye- şan deliği• adını verdim. _Ne~ biliyor nıalızun ba§ını gölsll 0.Stilne eğdi ve ar- zaman emrettiği gibi beni yukan katta arzusuna lnklyad etti. Böyle hareketin ~ ~ ~~d~~ıar;,.<;.; ı:;::r.::ı::.~ 
re soktular. Bu iki kişiden birini siz ta- musunuz! Bal <n bıınu sıze ıspal ede - kasından da tekrar onlann Uzerlne dllf- ve yine k<!ndl tabiri il<! tabut içinde bul- zaruri oldutuna kendbi de inanıyordu. lar!.. n rnllsterih oı..-
nıyorsunuz. Faribol... yiın... tU. ması lAzun. Senmarsın emrine ltaatslzlilı: bUtiln •Fakat .. Madam ki h 

_ Faribol mu! / Mistufle böyle söyledikten sonra sak- Tam bu sırada Mbtufle bir sevinç NY- - Fakat •.. Böyle bir !Jlı:encenln slıl plAnlarını altıı.t ed<!billrdl. Mistufle, Su- kiki ııabibinı ve !4iU er toprağın ı.._ 
_ öteki de teudllfiln yolumuzun ıı.- !adılı yerden uzun demirini çıkardı hası fırlattı. bU.bUtUn harap edecettnı dıı,tınmlyor zana kana kana su ve biraz da konyak mUsaadeslni ara etler cemlyetlııJaa 

rd 'edau- bir GUnlerdenberi içinde çalıttıiı ö!Um hu- Elinde salladı"' demir 11011 bir kuvvetli musunuz! Hayır .• Hayır .• Ben sizi kendi lçirdlkten 10ııra onu tabutu deUkler _ Y•rlar, lütfen b~. ka~ınada d!lflı-
tilne çıkardığı me ve • ıuır ar- nlslne girdi. .,. llml Lo 1 k '-·- d b etainler : Trablua ·~ no • ...,,, izaJı 
laıdaş .. Bla onu Frer Krlzostom diye ça- hamle ile kayanın dibini delmlt '"' bota e e .,.,y e or .. uuç bir mezara !Ok- en irine soktu ve dellğtn demir ka _ kiki sahibi ki , garp toprakiannuı lı-.. 
ıtırıyoruz. _.Matmazel, dedi. Ben buraya sel· gltmlftl Ve kuJalındıı da Farlbolıın..,.. ınaj!a razı olamam ... Orada her lı:tmılda- fesli kapetuıı üzerine kapııttı. Sonra sahihi kim• ın ... IIabeşistanın bal:11ı:t 

_ Pelı:i ama .• Onlar orada ne oldu _ dim geleli her gUn. her aut bu huninin si aksetti: nışta ayn bir ıatırap duyacak ve feryad ıtızlerl başka tUrlU old~ halde hu k;. bi kim• ıi" Arnavutluğun hakikt ııaJıt. 
kayadan olan dllılnl delmekle lllefllll. - Kuyruğun kopwn.. tnan yavq. edeceksiniz. Patın dibine çömeldi. ki bazı. ~daı:!·h!'urnumuzun dibiıı~ 

la? .ıtıMu Al. dıılıa kaya ıı. beraber beyıılml ele - Hayır .. Tahammül g&teı-tım.. Belrleın..ı uzun ıürmedi. kın İtalya buralarını kild:ı::!~er~? .. 8-. 
~===l~~:==•=:.=~=·~=1111 ündenı ha tabu, ını aldı 11C11ba?~ llli;ı.._ ::rıı nur. 
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Kara Yazısı lktısat Vekili vekalet bütçesi üze-
Bay an "Servet,, in ·acıklı hayatı 

y AZAN: Üç Yıldız 
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rindeki sorgulara 
_ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

rum. Bu noktalar üzerinde bilh~ ~il
li mamulatın, sına! mamulatın fıa~lerın
deki pahalılığı meselesi i.izerindeki ma-
ruzatım şu şekilde olacakbr. Hayat pa

'd ·m Fe- Buradan hem Nihale hem de halılığı, hallan istihlak ett~ği eş;Yaya 
dedi. Ben de ne~eye gldı . eyı Onun bana levanta, kolonya, pudra, ruj, ödediği paranın fazlalığı şeklınde ü ad_e 

"d beyi aramaga ge ım. 'b • b · k l al edilecek olursa burada iktısat vekalctı-
n • "d kt" Fakat Ferid bey pülverizatör gı ' ır ço fey er • ne tııalliik eden loınm, bHhassa ınnal b:': f:,,.;:;i ~':İattı. Ah ablacı- dı. Paketlerimiz oldukça fazla- m:unullerinin ucuz ve sağlam o~ası 
... bilıen ne kadar ıevindim .. laşmıştı.. .... . k J k noktasında hülasa edilebilir. Sanayı magım b l ... - Gıdecegımız o a ar uza mullcrinin ucuz olması, sağlam olması, 
DeBmck yi~e bek:l:a: ~:~ı':;~n . de~il .. Alacaklarımız da artık khal- milli fabrikaların maruf tabiriyle r?5: 

en, ya nız madı gibi bir şey .. icap ederse a- yoncl şekilde işlemesi ile olur. Bu mılli 
dan k'!rtıılmuştum.. pıcıyı göndeririz .. Bir taksiye at- sanayii kurmak kadar, belki o~?an da-

F erıd bey: ha zor bir davadır. Milli sana~'l~ rru:yo-

.. . 
cevap vermıştır 

- Sl!rvet hanım, dedi. Bugün 
1 
lıyAalım.. k bizi karfı- nel işletebilmek meselesi esas itiba_rıy~c 

adamakıllı yoruldum !'m .. a ... · Eepey l d pOartıma•~·enapbıucrıasyıı bu.au"n ge- sanayi tesisatının iyice hesap edılmış 
1- l ı nu e ...,. ı'\ olarak ktırulmuş olmasına, ham maddc-J 

· .. Jüm Evve a uzu meme- a · tal d ıır z· te b tta 
e. 

1

! ~or . · .. 1• ı'm kı' ı'La. zerken görmü•, anahtarı da on· lerin tedarikine, fiati ve nakil vası ~- r t beyanatta General Ali Fua "ec ıs eyana ıoy ıyey R -r lal f bn Ali Çetinkaya Mec ıs e bulun.urken ıuz ıç_ıhn ,P~f.tnh il dUi Evin mo- dan almııtık. Sonra efYaları an nrun temin edilmiş bulunmasına, a ~. bulunurkm& . . lik b. 

rnetgo •fın•: a e ' • getirirken Ferid bey onu dolgun kaların sarf edecekleri nWırukat ma k . . . ld eveut dev· ' yerleı;timek ailelenyle b>r te otura •· 6ilya/arı için de iki •alon talıunı, bah . /erle .ağlam kazığa bağla- delerinin kezalik ger.ek Wt ~e rre. Yan• demek "tiyoıum . m_. . ti lecekleri meskenler vücuda gtirmek ı .. 
6ef karyola, beı tııualet, beı gar- f'f • ud nakil meselesinin temın ediliruş o ma<a !et labıikalanrun heı hang• b•nn••. ne k· ı ti oroz. Ve bu mesele ele almou~br. Fa
Jrop bir yemek od mı takunı, ıuın- mlf olacak kı etralun • a ~va• e nihayet fabrikalann istihsal ede- coleıini ne koda. zamanda ve hang~~o. : ı.!'ı ilk hamlede en az 4-5 bin ev vücudo .ıalye', mutlak taLımı, bir rolı fey- ne gibi dönüyor.da. Nıhal ue, ço- ::ğiv maddelerin de sevkedileceği ~- al d ret1e ialah edecegııruzı la 
" " ~ cukluk halı' ı'le bir ôn evvel aparlı- lara nakil masraflarının nazarı dıkkate t ar a ve ne ıu . ih ı getirmek lhımdır. Bu büyük para ra ı ld 

tecrübelerile ve uzun zamandan ben - 1 ··ıevakkıftır Bunlar üze-er a un. F manı görmek merakında idi. Ben alınnuş bulunmasma bağlı"":. Milll ,.. . 
1 

ı.. l ve sene ere mu · 
- Epey paradan çıktınız e • i.., iiıleta hôı.i: ııibi bir f"Y ol- nayi için mevcut olan hu m~a;;~- tdulan taayyü\~';;:'J. :;;;; .::ı::;:~ rinde doetüd yapiliru§ ve ilanal edilmek 

rid bey. ' B tıman benim için dır. Devlet sanayii için müdafa ı ı- 2-3 ay gurup üzere bulunmuştur. 
_ Yok canun, ne paradan çık- muıtum. u a-_ al b • • • ·e millShazalannı da ilôve etmek lô- vaziyeti olduğu gibi gönnek ve göoleı· Bu evler peydeq>ey ve tedricen mail "'°''· Bir k .. mını kredi ile aldım. tululmuıtu. Mobıly !!". enım •çın ~dor. Mildafaal milllye, sanaylln •as- mek fikdndeyiz. Ve buna ı.,.bbiU ••· imkAnlar nisbetinde yapıldokça amelenin 

Bir k .. mını da lıa/Jırdun... a/ınm.,tı. Baratla hakım ol?~ak yonel işlemesi lcin !Azun olan şartlara mi, bulunuyornz. Ve bunu yapoktan oon· buraya yerleştirilmesini tatbika geçmiş 
Hauretle viiziine baktım. bendim. Böyle oldağaku habl~ehıçım- daima müvazi olarak gitmez. ik ra ayrıca devlet fabrikalarının imalat 

·" ,,_ k ç l de en ulak bir mer , ır eye· Bu noktalara işaret ettikten son~ - r· 1 bulunacağız. 
- Kaldırdım ne deme .• a. can ve arzu yer bulmıyordu. il/en tisat vekllletinin bu mevzu llzermde pıog1amlanno da veUletin konno u a. Bir arkadaşınnz istihsali artmnak için İllllu mı yani? bir in..,n için gömüldüğü mezarın yapt•ğ> ve yapabilecejli noktalar hakkın- bna almak iotiyorux. tesisab artırmak meselesinden bahis 
Bir kahkaha kopardı. Etralı - b" • . . ... ne ehemmiyeti olabi- da Cla maruzatta bulunayım.. . )' . Muamelitı ucuz yapabilmek için ıeri buyurdular. Bunlara da teşebbüs edil-mızJalıi mmadaki/er bize baktı- ıçunı, •ıau .. • . Millı .. nayiin ucuz olmu• "'" • •moz- ve bp mamulat haline ginnek ve .baz. mektedlr. istihsali artırmak ;çın kul-

W. lirdi: Ben de tıpkı oy/e ıdım. de Mı k•ne maliyet kontlolü diye bi, aıkada,Iann la~iye ettikled hamiôl~m 1 larulacak mihanlkl vesaiti besliyecek 
- Ulak, ele avuca, cebe ıığan Nıhal: .. l N • tedbir var. Bu tedbirin istinad ettiği ka- mamulatı ehemmiyet vermek maksadıle santral meselesi üzerinde çalışıyoruz. L • Aman ne guze ev.. e genıf d B t dl d 

1

-

bir fey olıa çalmaktan çeıııınmem - • ocuk a t ""lıklar- nun 3003 numaralı kanun ur. unun~ imalat programını fazla çeşi er e~ ~ur- Etüdleri hitam bulmuştur. Liman mese
ama dedi. Koca karyolaları, gar. apartımabn dıye çk ç kç g F "d sanayi mamullerinin maliyeti kontrol edı- tarmak kararındayız. (Güzel seslen) Bu- lesile alakadardır. Liman meselesi hal-, l d - la oraya araya OftıfUr en en 

1 
,_ · · k . . Jropları halıları ça amam ogru- b b'l l .. t . lerek ihtikara meydan veri meıuızm ve· :ıu da kontrol altına koyma ıstıyoruz. ledildigıv· vakıt santral işinin inşasına da , d L k' 1-.J bey de ana mo ı ya arı goı en- . b 1 d b' k.l . d 

.., ••• Kaldırdım eme.. ıra aaım, d kı.letçe fiyatianmn te• iti yo un a " Bütün bunludan •onıa ve a ebn • te~ebbils edilecektir. lıira ile aldım demek.. yorc·"c1J ·İ / d" ıedbfr •• ,d ... Bu tedbiı• Utinaden. ,.,bit bu ou1ecle kendi konlıolü albnda bulunan Bunlann haricinde Hav,. istihsali 
Amma da cahilmiıim ... Daha ı yen zak rodı ıey erbı. d edilecek m .. .ıa oömükok. çimento ve mü..,eselerin faaliyetin; !ayiki '"'•"• üz,,.inde bHhassa ehemmiyetle milessir l 

" k . - ata cuını en ken i ' b d b k d . " .. ' 
ne er ögrenece tım.. /" / / t" d" Bilmem zev- hatta oon zamana kadu utan a u •· takip edebilecek, işleımeleıini a>m• mu· olan Havza istihsali üzerinde ban nok-

F erid bey yaptığı bütün bu mcu- ke .'"! e yer ef ıdr .. ımtü: .. ? nuna istinaden tesbit edilmiş pamuk be- rakabe edebilecek teknik elemanları tak- talarda maden istihsali müesseselerinin . l • k d' I t" • • ınıze uygun uı mu. k' 

raf Ve ,, erın en ı men aa ı ıçın o· F "d b. b özleri •ÖY- ziyle, pamuk ipliği fiyatian vud .. '•0 n· viye etmek .... tile bu •aha üzeıinde ça· ell.,indeki imtiyaz ve ruhsat!anmn yek-olduiunır bilmiyecek kadar çocuk l kıyen ertı ey • u.,İ, m.inalı radan bunlu kald.,dnuıhr.. !.,malanmm tek.il eımı, bulunuyoruz. <liğerine mütedahil olması meselesi fev-b d l d ... 'ld" B enlaat er en •ura ıma man b" . d k 1\ıruh 
.,._ u 

0 

a. ~gı • '!"· u '?. . balımı tı. Bu bak(flardan anla· Maliyet konırnlü ile. fiyatiann teo '" Süıün bu çahomala.m neticesin • ge>e kal!ide müşkillôt Ç•kannaktador. "' • IAı tarallı ıdı. Bırı para dıgerı ele t f Onda benim en hoıtuma tedbiri gerçi bir yoldur, fakat bu yolda vekalet gerek fııbrika Jarda ve gerek!!e telif müesseselerfu ellerine aynı arz kı-l 
. . . mlf un. .. . . . .d k 

"" " ıçın.. . iden, daha doğru•ıı yeg.ine hapı- bUhaosa maliyet. fiyat t•••kkullw~e 'Y' bu fabrikala"n heyeti mecmua""' • a>e ta•mm muhtelif tabakaları ;susmar ı-
Kalkalun. Bıraz. ralıı ue nevale il , , , • •• , _ r · ·- L... · • '- -~-~ '"" """ "' veu u • .,,~. es-. ~....,..., uuÇıktık. Faid bey çok cömerd ".~dı:_ lvmil. oua • ~tipanuuı düs- mamulleıde bunun !•yd.,, ~öriilmüo.tü1. zamanla M,.J oimuı bulunaeakı.1. Bunun zoltmck imkôm tahakkuk edecek olursa lıtaeket ediyordu. Bana: "'.u!tum. Elınde ıdım •.. Bunu o ~a Fakaı bu ıedbiı di~eı .•edb.,Jede mule· neti<e i bize gÖ•l••ecektiı ki. heı hangi bundan istihsali artırmak husu•unda 
- Ne ala/un, canınız ne i.ter. bı/ıyordu ben de •• Bo1';e oldugıı nlik olmad.kça mu.,,., olamaz. Fakat devlet fabrika ... b o '·i labıik.,.nm kuru· bUyilk bir fayda olacakt.,. Bütün bu 

Diye •ordu. halde o ne~~tten, kıbarlılıtan ,.1eti umumiyede bu mevzu üzerinde bu- Ju, Y"i vo bdki doha baoit •eb·pleıden ma<u,.tunla beraber memleketin kö
- Canım bir fey i.temiyor .. Siz ayrılmamak ıatıyordu. Onu bu nı: nu tam ve kafi bir d:va tel~kki etme~ dolayı, vücud:ı getirdiği mamulü, mem· ı mlir ihtiyacını karşılamak için hariçten ıte arzu eder•eniz alınız.. ret/~ h"':~~~te •evkeden de be!k! doğru değildi>. SanayUn teluuk k~ntrnlu iekctin ;çinde bulunan diğe1 labrikalann kömür getirilmesi meselesi asiA mevzuu 
Dedim benım yıu.umde Ve tavrımda hôla m ... Ieoi meveuttu1. Sanayiin ıeknok kon- maliy•tine naman biı kaç ku,., fazlaya bahis değH<lir. Yalnız, kok futiyacı ha§-
- oı.:.az .. olma: •• Mutlaka bir kalm., olan e•ki ~emi: hayattan lıolüne dair b;, pıoje Vaid><. Fakat ... malediyo"a bunu olduğu gibi gönnek ka bir meseledir. Filvaki kok kömürü -

'8Y i•tiyeceluiniz.. e•erler olsa gerelıti.... nayiin teknik kontıolünü yapmak için bunun pahahhğ.n> bülÜn memlekete •i- niln gelmesi valddfr. Fakat taş kömürün 
Diye tutturdu. Sonra önünden M?'ayı hep beraber hazırladık. onun yalnoz kanuni .. ıahiyetini almakla 1ayet ettimek bfr hayat pahald.ğ> vücu- gelmesi menuu bahis değildir. Eğer ka-6<ıçmekte olduğumu: bir diik/ı{i. Nıhal: • • • • • • deiil fili ehHyeti iktioap etmek ıa,.md,,. da ıetinnemek için belki onu a9ktan rabükteki fabrikaytAğustosta bnkin ha-nın lıapıınnda durdu. - Ayy ••• dedı. Bılır .. nız ki F e- Onun için o pıoje üzerinde me,gul bulu- aç•ğ• bı. zam oluak kabul edip baıka sd olur da işletirsek tek furun1a kok ih-
- Ben <ize i•telme•ini bilirim rid ağabey ben rakıyı pek 

0 
katlar nuyoruz. Ameli ve daha kkamül eımi, yoldan •ubventionne ebnek clhetine ııi- tiyacınm da hariçten temin edilmesine ~edi. Eyi lıi ak/una geldi. Uunat'. Hvmem. Kefiri bana 6ira alaydı. biı ıekildi. Yükoek huzurunuza anedeee- decoğiz. Nihayet bu Ntematik çal~ma]a.. !Uzum kalmadan halledilebileceği Umit 

-ıtum. Evde her f"yiniz, halt& nız.. iiz. Demek oluyoı ki maliyet konlıolu la ihtio.,Ja, laayyün eltiklen •onıa hu- edilebilir. Çilnkil onun istlhsa1 edeceği pijamanız bile hazır.. Y alnı.z ta- - Aldırırız f"kerim, un iUüt. Y•P•lm"' l&Z>m ıelen milll ,.nayiin t•k- ou ı fabrikaluda teknik konaolümilz da- tek !urun yan.bğma göre koklarm k•s
oakt levazunına dair bir f"Y al. me... nik konaolü meoel .. idfr. Bfr üçüncü kon- ha ehemmiyetle, daha •U.atie teşmil ede- men piyasaya arzedilmesl kabil ola<ak
madun. Uıınuttum. Hem unutma- Kapu:ıya bira getimıe<ini .ıJy.. ı.ol da bilha,.o bimayo konı.olu. yani ıek. •izin fab•ikanm tetkik ettik. Şu ıu br. 

aa idim bile yine alamo:Jun. Bu /emeğe gitti. giimriik lerileleıi. Cümrlllı <arifeleri noı- hatalaı vaıd". bunlu• iol>h •lm.,,.niz Bazı arkad~lar kaput bezile pa'lluk lıonı•la ••vlıinizi bilmiyordum. Yalnız lıalJıiunız zaman Nihal mal ve ıabôi tekilde milli ••n•yÜn ônki- bu himayeyi •İzin üzerinfrde devam etti- ;pJiğlnden bahsettiler. Filvaki bfr k•ç 
Buyurun buraya girelim •• Ne arza kolumdan çimdikledi. ıahna mini olnuyacok ve fakat onu ... ı ıemiyeceğiz yolunda biı teklifte bulun- ay evvel kaput bezi ve pamuk fpligı ilze
eder•eniz burada bulurwnuz. Ao- - Kôlir, dedi. Yine vargunu da bmıl.nuyacak biı landa teobit •lmek m•k imk!nma malik olacoi•z. rinde ban sıkmtılar olınU§lu. Fakat ka-•ııpanın bütün mÜ•tah:arat, bli • vurdun.... meoele.ı bilha... timi mübadelelerin Bunlu, bu tanda çal'fma P'Ot11am•n•n put bezinin ve pamuk ipliğinin Uzerınde-
"tin kokuları var... nonnal olduğu zaman en .,.,ı, konaol zamanla vemeği netice]eıdir. Yük.ek 1Q narh. kaldmnakla hariçten gelme.ı-

lçeri girdi. Biz de arkmından - Bl'f'MEDI - bu konaoJd.,,.. Dö,düncü ol.....J. ta umu- mecli•in bu mevzudaki b....,iyeti ve de· ni kolaylaştmnak suretile önlemiş bulu. 

takip ettik. miyetie kalite nokıa..ndan mevzuu bahio ıin a!Aka" bizim için kuvvet olmak,.,. nuyor. Baz• siparişlerin fabrikaca nazım 

Teltlşten Edirneye 
dönmüştür .. -·-Edirne (Hususi muhabirimizden) 

T eftife çıkhğıru bildirdiğim Trakya um .. 

mt müfettiıi kazım Dirik Edirneye da .. 
müotür. 

Umumi müfettif yanlarına Kırklareli 
Valisi B. Hasip Koylanı, Çorlu kayma· 
kamını, sıtma mücadele doktoru ve zi
raat muallimlerini yanına alarak bir çok 
köylerin fidanlıkları, aşım durakları ve 
mandıraları teftiş olunmuştur. 

Eksik görülen ~ler için icap eden 
emirler verilmiştir. 

Bu seynhat esnasında Kazım Diıik. 

Lüleburgaz • Evrensekiz köyünde Bulu
nan Trnkyanm 200 mevcutlu Eğitmen 
kursunu ziyaret etmiş ve orada açılacak 
arteziyenin temel atma töreninde bulun
muştur. Bu arteziyen hamiyetli bir kl5y· 
lü babası tarafından açtınlmaktadır. Te
mel atma merasimine iki kurban kesile
rek başlanmıı Eğitmen okulu direktörü 
ile Kazım Dirik ıöylevde bulunmuşlardn. 

Haber aldığımıza göre Lüleburgazda 
daka iki tane arteziyen ac;tıracakur. 

Bunlardan biri asfalt yol yanındaki 

mahallede açllrılacaktır. 

----:---
Çorluda 
--&

Sa ve elektrik 
lslerL. 
Edime ( Husuai) _ Çorlu auyu ve 

elektrik itleri bugünlerde dahiliye veki• 
letince eksiltmeye çıkmak iizeredir. Ve• 
Ulet imar işleri müdürü Halit Ziya Türk· 
kan ile su mütahaaıaı Çorlu ve T elı:irda· 
iuıda çal1.f1Yor. Haritalannı bitirnıİ§ olan 
Babae1ki Çorlu, Vize imar planlan da 
eksiltmeye konmak üzeredir. Babaeski 
Halkevi en çok iki aya kadar bitmİf ola
caktır. 

Elektrik ,ebelte1i ve .. ntral binaaı 
yaptırılıyor. Lüleburgaz turist oteli, ıi· 

nema ve gazino binalarının üst katı bit
miı, çatıyı aannı§tır. Cümhuriyet bayra· 
mında hepsi birden açılacaknr. lıtanbul
dan gelenler Lüleburgazla Babaeıklye 

Trakya (Suadiyeleri) denilmekle güzel
liği ve bayındırlığı ifade ediyorlar • 

zengin bir kömUr damarı bulunmuştur. 
Şimdilik yüz milyon ton olarak tahmin 
ediliyor. Bu iptidai bir tahmindir. Daha 
fazla kömür bulmak imkanı vardır. Ik
tısadl teşekkullerde çal~arın baremı 
hakkından bahsettiler. Bittabi barem 
yüksek huzurunuza geldiği 7.atnan ay
nca bahşedilecek, fakat şu noktayı he
men arzetmeliyim ki iktısadi teşekkUIJe
re intisap edecek memurlar ve intfsap
lanna göre istikbal de anyacak1ardır. 
Kadrosu nisbeten dar bir kadro olacak
tır. Meseli Malatya bez fabrikasına ilk 
alınacaklar orta veya lise mezunu, orada 
minhayselmecmu 15 kişilik dar bir kad
roya girecek ve inhiW vulrubuldukça 
ilerliyecek, dar bir kadroda inhiWin ne 
kadar geç vaki olacağı malfundur. Böyle 
dar bir kadroya istikbalini raptedecek 
kimseye devletin daha geniş dairelerine 
istikballerini rapteden kimseye nazaran 
bir derece daha avantaj vermek, ,deft • 
ce itibariyle bir fark gözetmek kanaa
tinde olduğumu arzetmek isterim. Iktı
sadt teşekkUlerin idare ve mürakabesl 
hakkında mecburiyetlerin azalmasına 
matuf bir temayUlden bahia buyurdu • 
lar. Iktısadl teşekküllerin idare ve müra
kabesi, esasen bu işlerin bünyelerinin 
mahiyetlerinin icabı olan milrakabe ve 
prensipleri esirgemek doğru olmıyacak-

Danzig'te vahim 
hadıseler 

olabilir. Bunu da tam ve kimi} bir ıekil- tile bu mevzu üzerinde varmak iıtediği- itibara alınmadığından bahsettiler. 
de yapacak bir vaziyette olmamakla be- miz neticelere bizi zamanla isal edecek- Bugün böyle bir vaziyet yoktur. Bir 

TRAKYADA nbeı umumiyetle fiklyet olunan ve mil· tir. (füavo ..,Jeıi). balyaya vanncaya kadar isteyenlere ka-

tır. 

ARTEZYENLER Ji 1anayün vücuda getirdiği mallan Av- Binaenaleyh 1&11ayün bundan tonraki put bez.i vermek mUmkündür. 
Uzunltöprü (Hususi) - Binbqı Re- rupa mamulah imiı gibi göstermek yo- kurulmasında arhdaılanmızın tavsiye Yine umumi bütçe müzakeresinde Ik-

fik tuahndan kazamozda açdan ve Iundald temayülle>e .. d çekecek tanda ettikled ıeklifle,. tedbı.J., yaniiyl heoap bsat veUleti bütçesinde maaş ve ücret 
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHiFEDE - Refik ad•n• ..,,,an arleziyen _. ban kdbMeri eıüt ebnekteyiz. Bu .,. >•Pmak. bülÜn t•10iti gözden geçinnek fazlalığından bahseclil<li. Fakat bu ve · 

yalruz bu1ada dejil he1 tanlta bü,ük zettiğim ve ye1li .. nayün fiyatlan üzerin- hu ... undaki temennilerine ve daha ,.,. kAletin masraf tertiplerindeki t~kilitm 
yorlar. Berlindeki •Börsen Zaytung• fU bir alaka uyandırmııbr. de müe..ir olması IAzım gelen ve bugün yonel esulara dikkat edilmesi yolundaki yukarıda asıl daimi müstahdemler ter-lıiikmü yürütüyor : Bu tehlikeden sa-

lstanbulun Taıdelen ve diier aulann- kısmen yapılan ve yapılması dü11ünülen mütalaalara bu tekilde anı cevap etmiş tibine nakledilmesinden ve böyle tertip 
kmmak için en iyi yol Almanya ile şar-

lt Prüsya arasında emniyetli bir mu· dan Golün olan bu •u h" giin titeleıl• ledbi,J., bugiin umwniyede devlet elm- oluyornm. değ~kliğinin verditf fikirden bqka bir 
vasa!A yolu temin ebnektir. Halbuki Edfrneye gönderilmekte ve ha)nr ,..., de bulunan ve hu'"'i .. nayi mahoulleri Biı ukado~m"' kömitr m ... Jeoinden şey değildir. Böyle bir fazlahk olmadı. Varşova hükümeti. Pomeranya ile Si- bay Relik ad• heı veoile ile ,.vgi ve ;çin tatbik edilm..ı la..m gelen bir ted- bahoetmitleıdi1. memleketin .... y;; ileı- ğ>nı arzebnek isterim. 

leeya arasmda ve Danzig ile şarki Prils- tük.anla andmakıad... biıdi1. Bunun huicinde devletin t..ı.aı. lemektedfr. Deniz ve kua nakliyat va... Halil Menteşe arkadaş•mız, sanayi kro. 
ya arasmda münaknllih menetmek ni- Jf. devlet ,.nayü için dü,ünülen ıedbble1. talan çoğalmaktad ... Bunlum ,.lfettikle- dislnden bahsettUer. Filhaltika Silme.-
y

etinde olduğunu göstermektedir. - _,,,_ b k b" 1 b" azif il tik" ll ft' 
e
vvelbeevvel yine aiimrükJerden istifade rı· ko··mu··r miktan seneden seneye artmak- an oy e ır v e e m e e ır. VARŞOVA, 27 (A.A) - Buraya ge- K k/ ı · /" • ·- b 

len bir habere göre Königsbergdeld P<r lT OTe l VO ISl elmeile oal•oaeağ"'· Yani büıün •netti- tad.,. Fakat vaziyeti aynca gen4 ir sanayi 

lonya konsoloshıınesinin camları meçhul Kırklareli (Hususi) _Ağrı Valiliğine ğim prtlan birer birer tedkilc ederek Acaba bir kömür buhranına maruz kredisi yapmıya milsait olmadığından bu 
kimseler larafından kırdıruş ve polis tayin edildiğini bildiıdiilim K.,klueli va- ,.ğJam h.,.pla.a Utinat ettiımek keyfi. kahr moy•z, dediler. Ffüıakika kömür vazifesini yapamamaktadır. Esas itiba-

harekete gremiştir. ) p 1 !isi Hasip Koylan bu hafta içinde ıehri- yeti tabiidir. Buna temamile riayet et· sanayii artmaktadır ve kömür istihsalini riyle kredi ve finansman meselesi, bu· VARŞO A, 

27 

(A.A -

0 

onyaıun mele karanndayız. Bunun haricinde dü- artırmak için Havzada esaslı tedbirlere gün işlerin inkişafı dolayısiyle gerek Londra sefiri Raczynski, servise müte- mizden ayrılacaktır. 

1 

· · k h ı 
d V da gul 

"ündu··guv ··mu'·z ve hatta kısmen tecoebbüs başvurmak mecburiyetindeyiz. Havzadn devlet işletme eri ıçın, gere usus sa-
allik işlerle ört gün arşova meş " " 

olduktan sonra vazifesi başna hareket -- etıiğimiz diğ., bfr l•Y vud ... o da kuıul- istihsali artırmak bahsinde bilhassa bi< nayi için bunu aynca mütalaa ebnek ve etmiştir. Bir Beden terbiyesi mut olan ve iılemekıe bulunan fabrika· iki mühim unsur üze.inde durmak ıa. ayrı bir esasa bağlamak lllzımdır. Ve· VARŞOVA, 27 (A.A) - Nazırlar müdürlüğü kuruluyor lan mütehawo bir ekibe. bu ,.hada ile1- zungeliyo1. Başhca Hav28da madende kilctln dilşüncesi bu merkezdedir. 
meclisi, harp zamanında kanuna aykırı lemiş ve terakki etmiş memleketlerden çalışan işçi meselesi. Havza işçileri Zon- Yeni kömür sahaları hakkında sual bir cockilde hududu geçmek veya düş- Türkiye beden terbiyesi teşkilatı, tam kik S .. w .. t,. ·· d nil 

.. ilk ·· ·· d 'ti getı·r~egwimiz bir mütehatsıslar gurubuna guldak cı·varı halkındandır. Bunlar top- sordular. Filha · a ogu ozu e en 
ınana iltihak etmek cürümlerine karşı kadrosiyle haziranın gunun en ı - ...... 

tatbik edilecek ce?.a1arı şiddetlendiren haren faaliyete geçecektir. Perşembe gözden geçirtmek kararındayız, bu su- raklarına ve köylerine fazla merbuttur- yerde yeni ve zengin bir kömilr havza~ı 
bir kanun lôyihaın kabul etmlştir. gilnilndcn itibaren spor teşkilAb, bütiln ıecle bug6n elde edilmı, olan netieele1 Jar. Hanaya gelirler 15-20 gün ça1.,.,k. mevcuttur. M.T.A. enstitüsü bu arama-

Yeni kanunda bilhassa milcrimlere milesseseled, vasıtalan ve teşekkillleri- bunlann ,.hepleri ehiği. gediği neieıden tan sonra köylerine döne<ler. Bilhassa !arı yapmalttador. Belki bunlar da bir, 
.Ut malin•• vaziyet edebileceği kaydedil- le beden terbiye,,; teşkilôb içinde yerini ibueı.e bunlan bi, defaya mahou• olmak ziraat zamanında bu gaybubelieri daha iki, üç sene kadar devam eder. O vakte m~~~. 27 (A.A) _ Vüno voyvoda-

01';.,~~·~ göre lzmirde bir üme ıeıkik ettinnek i•tiyoruz. uzun olur. Mevsim olur ld Havzada 'W ikadar cliğer bir arkad~ımızm dediği d'.; 
aı, makamları tarafından kapatılmış beden terbiyesi müdürlüğü kurulacak- Hangi noktalar ve yollar Üzerinden noksanı yUzde 40-45 e kadar çıkar. Bu 

1 

m1r yolu iltisakı yapılacak olursa bu ko-
9lan Litvanya spor kulübünün tekrar tır. İzmir müdürlüğüne kimin .get.irile- ne suretle çalışmak lazım geldiğine dair yüzden işleT sekteye uğrar. Daimt bir mürün de işletme imkfuıı hAsıl olur. 
faaliyete geçmesine müsaade ebn41ir •. cegı henilz anlaştla~. lkinc.o .""· elimizde bi, nevi faaliyet Plotır•nu geç· maden i§çileri henilz Havza etrafmda te- , Yani arqlırma ameliyesi muntazaman 
Evvelce vaziyet edilmiş olan kulübün kek lisesi müdilr muavınl bay Saıdin 1 . 1 )dır tekkiil etmif delildir. On\ID ldn h1ml11"' A-- ~ " ' •• --parası da inde edilecektir. 1 adından bahsolunmaktadır. mıı 0 aca • 

lsimlerinin banka olup olmaması da 
ileri :sürülüyor. Bu mesele işin esası ile 
alikadar değildir. Bir iktısadt teşebbU • 
sün iyi idare edilmesi iç.in mutlaka onun 
banka namı altında kurulması lizımgeJ
mez. Bir iktısadt teşebbüsün banka ile 
olan alakuı ve ihtiyacı, kredi ve finan
cemeni noktasından olabilir. Fakat en 
eyi idare edilebilecek sistem banka sis
temi yolundaki ifadeye iştirak etmek 
mümkün değildir. Amma onun istilzam 
ettiği kaideleri banka ismine merbut ad
detmek de doğru değildir. işin istiham 
etti~ kaideleri devletin diğer işletırıe 
dairelerinde olduğu gibi aynen tatbik 
etmek suretiyle pek sıa işi idare etmek 
kabildir. Yine işin istilzam ettiği, yine 
bünyelernin istilzam ettiği mlirakabeyi 
derpiş etmek lazımdır. Yani işin aslı ve 
zatı üzerinde milrakabe kurulması icap 
edeceği fikrindeyim. Şekle ait milraka
beler bu bahiste hiç bir zaman faydalı 
olmaz. Ancak muzır olur. Maamafih bu 
meseleler parti grubunda mevzuu bahis 
olmuş ve bütün teferrüatiyle görll§ül .. 
m~tür. Umarım ki ana hatlar üzerinde 
bir esasa raptedilmiş olacaktır. Orada 
daha fazla görüşmek imkanını buluruz. 

Besim Atalay arkadaşımızın işçiler 
hakkındaki dermeyan ettikleri mUtale
aları ehemmiyetle dikkate alacağımızı 
arzederim. (Bravo sesleri) ekmek me -
selesi üzerinde Iktısat vekiletl bu itle 
JDefgW olmadıjtıncian ticaJ'Pt v ,.1rf1' --
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DALGA VZUHLUCV 
BUGiJH 

YIKILAN SAADET T. A.P.1~:.70:: :::: ~=:~1;~ ::. 
. 'I'. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

f kal .delik Klerin, anneai yapmacıklı hır tavurla 
TlllUflrlalannda hiç bir ev a 12.30 Program 

Baş şehir şampiyonu galip 
,abu. lk defa, bir ahbaplannaıı evinde hemen cevap verdi.b ild' Gö 12.35 Mtwk (Küçük orkestra : Şef ı 

k ed - Ent, birden ire aerp L ren- Necip Aşkın) 
"q•pnlflarch. Aradan ço ıeçm ~ l koca km zannediyorlar. Halbuki, on 1- J. Strauu- Ne,ell vals ope- Demirspor bire karşı iki golle Dog" ansporu yendı· 
do.cluk.lan dem bir atka ink.ıllp etmifti. • . . . d' retinden - Buseler valsi. 

alh yapnı yenı bıtır ı. ,eı.-uotiun Erkeiinkalbinebirokaaplandı. Kızı. 2 -Ltndemann-Volga-potpuri Demı·rspor- Yamanlar maçını da 1-2 D. Spor kazandı 
Deni& kulüplerinin tık aalonlannda ve- nihayetai.z bir aokla aeviyordu. Ancak. 13.00 ~mfeetmleoekroelo\·ısah~be:fe~· ajans ve ra. baloda idiler. Salonun bir köoeainde d.. J Dün Alsancak stadyomunda ilk defa tin gampiyonları çıktılar. Ankara şampi-'-- L--· d orlardı. Erkek ince on yedi yaıındaki bir kan, otuz ort ya- 13.15 Müzik (Küçük orkestra : Şef : 

tılar. Penaltıyı Reşad gole tahvü ederek 
vaziyeti kurtarılabilir bir ~kle soktu. 

P-• ....... ...,a uruy . da bir erkek ideal bir koca olamazdı. Necip Aşkın) devamı gördüğümüz Banehir şampiyonu Demir yonu Demirspor ... lzmir fAIDpiyonu Do· 
p.am bo,lu. cidd., aamimt bakıtlı, ae~ ::. ühim Yat farkı aaadetlerini altüst 3 - Nieınann - Çarliston - dans spor takımı, Doğansporun bir çok hr- ğanapor ... Devre de 1-2 Demirsporun lehino 

bitti. ... •mala )'ÜZ tutmUft yakıfddı Y• ki· m 4 _ J. Strauss - -İlkbahar şeslcri satları kaçırması yüzünden sahadan 1 • 2 Hakem: Alsancaktan Hasan Yanık. 
L -- d b" d d r __ ,,,. ,___ orta edebildi. • ·nls T '-. l 
IMll" ta'Y\l u ır a am L ucsu,, a.&&o Jk · • · • gal'ıp olarak ayrıldı. aıır.ım arı Oyunun ikinci devresinde Doğanapor 

ne kadar vaziyeti düzeltti ise Demirapor 
da bili.kia bozdu. Bir ara oldu ki Doian
spor müdafileri orta çizgi üzerinde ve 
muhacimler de Demirspor kalesi içinde 
oynamağa ba§ladılar. Fakat Fuadm to• 
pallayııtı yüzünden gol çıkarmak mUm· 
kUn olamadı. Bilhaua 29 uncu dakikada 
M~hmet kalecile kargı karşıya kaldığı 

halde hiç olmazsa beraberliği temin ede
cek fırsatı beceriksizlikten kaçudL 

d 
··zı . L--...... Pariae iner inmez i ııı amcaunı zıya-bOFlu. narin yap ı ve ao en .-.u-.-a· E l ek hakk d ki 5 - Paduk"- Paraphr:ıse Bundan evvel yapllan Dcmirapor • Deminıpor: Hilmi, Şevket, Cazi, Kl-

c:alt bdar aUzeldi. Koyu vifne çürüğü tu· ret etmek oldu. v enm 1 Amın a 6 - Tschnikovsky - Romans Yam"nlıır marı da yine ayni netice ile mi. Jbrahim, Salih, Zeki, Orhan, Orhan, 
düıünce ve endifeleri ona an attı. cası lS.50 • 14.30 Türk mUz.iği .. " 

:valeti. vücudunun blitün kıvraklıiuu tecrübeli bir adamdı. Kaılannı çatarak 1 - Nihavent Peşrevi bitti. Arif, Mustafa. 
meTdana çıkarıyordu. Yetile çalar, koyu d' ledi. Ağır ve ciddi bir .ule söyledi: 2 - tsmnll Hakkının Nihavent Yani dün adeta Demirspor günü oldu. Doğanspor: Mahmut, Re§ad, Fethi, 
ela s6ıderi heyecandan parlıyordu. ın Dikkat et yavrum. Yirmi aene ıonra bestesi : (Feryat ile yad.) Gerek Ankara ve gerekse Jzmirin Demir Abdullah, Halid, irfan, Sabri, Mehmet, 

- Demek yann sidi.Yonwı) Peklll. -elli dö . tuz y di Y&flllda genç 3 - Rahminin Nihavent şarkı : sporlulan rakiplerini birer gol farkile Fuad, Macid, Sait. 
ae ,apa1un vazife b• ,.;rd• mukadd_. MD rt, 0 ıae 0 e l ah (Saçlarına ~lamalı) Oyun baılar ba§lamaz top ortalarda 
. ~-L • a emin ol ki; eeninle tekrar bir bdm olacak. Sen akfanı an r a~ ya· 4 - Nihavent şarkı : (Söyle ne- maillıp ettiler. 

fi'• ,. ... a .. fUI\ hi b" b l h" tağını ararken, kadının aklından eglen· dir .. ) Deminpor • Yamanlar Maçı bir iki defa ayaktan ayağa dola§tıktan 
L.11·-· .... ~va kadar, ç ır a oya. ıç ,_ O d. 5 A kin' ih t kı sonra Do:Yanspor nleyhine korner oldu. ,... -·- . . .... Akf8 .. • eder, ihtiraalar geçece&;. tuz ye ı Ytıf - rtn ın n nven şar : Bunaltıcı bir sıcaklık veren sıı.atte oy· ., 
.. eil.e~ceye gıtmt>:,ecegım. k m uzer kadınların en tehlikeli bir çağıdır. Elli (Koklnsnm s_a~lannı) nanan Yamnnlar • Demirspor takimlıın• Korner atışından kale önlerine dilıen top 
leri. birlikte dolaıtıgıakmızl ve ~§ çJımızıkl n e~ dört yaıındaki bir erkek böyle bir kadını G(GUlHf a~ Ard )ifın şarkı : (Şarnp iç nın maçı durgun ve heyecansız devam Arifin bir kafa dnrbesile Doğanspor ko-
w;._J batıralannı s ıyan aga ı ı yo • emın c ' b h k lesine girdi. -~ .... Se . k tatmin edemez... 7 _ c-_.- eserleri etti. Arada sırada pıırlıyan azı are et· 

Mnç birinci devredeki şeklini muha· 
faza ederek bitti. 

• _ _._ tek ba••ma gezeccgım. nın yo • ı.l 1. f d r·1· O<U. b ı o b l al h •. d h .k. dak.k ~ ,,. b' l h' d •. Amcaaının bu ıö eti &;a asın a ı ı.z· 17.30 Program !erde çabucak sönüyordu. Oyun ag ar yun aı ıy ı cnuz a a ı ı ı a 
nıııuuu, utün 11 ıra ': b' da . lencn tereddütleri. kökleştirdi. Günlerce, 17.35 MUzlk (Pazar çayı - pl.) bqlamaz üstüate iki gol atan Demirspor- olmu§tu ki Doğanspor kalecinin hatuile 

NASIL OYNADILAR: 
IL!r..- b.. ~ t e tNe ecegım. 

Netem kaçacak. Belki: ıraz rengım bocaladı. Nihayet karannı verdi. Bile, 18.45 Mütlk (Pazar çayı - pl.) devam \Ular Yamanlar sporun tesirsiz oyun°una umulmadık bir zamanda yidiği bu golün Stıhnmızda ilk defa gördüğümüz De-
•olacak. Belki tanıyanlar, merakla ıora• b'ıle b"ır genr kızın istikbalini feda ede.- 19.15 Tilrk müziği (Fasıl heyeti) 'k 1 •• ....t: l amağa baslııdıkla· tesiri altında kalıırıık bir müddet sarsıl- minıpor takımı, Ankara Gücüne nazaran 

d' d" B 1 • 20 00 M 1 k t . ve uyara ge ışı ~ .. zc oyn ,. ~ar. Ne der ın var, ıye. en, on ara mezdi. A•kını kalbine gömdü. Kızı terke- . cm o et san ayan, nJans d ld .kl . tajlardan azami dı. Ve bu ylizden hiç bir oyuncu, bilhas- ikinci derecede kalmaktadır. Daha açık 
hakikati söylemiyeceğim.. Seni sevdiği- " meteoroloji haberleri nn an e .e ettı en avd~nl B h l ik" . 1 k I derek, uz.aklardaki vazifesine yalnız ha· 

20
.
15 

Türk mUz.iği surçtte iatıfnde edeme 1 er. u a ı ıncı !la iki müôafi topa bile "VUramnz oldu- BÖ)' eme icap ederse dünkü oyuna na· 
loi daha nasıl an atayım.. gına hareket etti. 1 _ Hicazklir peşrevi devrede de devam ettiğinden Yam:ınlar !ar. Yirminci dakikada ıüpheli bir vazi- zaran Demirapor lzmire gelen takımlann 

- Kler, ıevcnlim. Ben de seni seviy•)• 1 d b. ·· l 2 +_ ·ı Hakkı Hicazkar affl.. ı "' ff-L ld Ve vette topu yakalıyan Orhan bu -•kınlık- en zayıfıdır. Çünkü yaptıkları ikı· aol de .,. . Pariaten ayrı ma an ır ııun ev•e - .ı..smaı • - • b~ spor bir go atmaga muva ~ o n. ., .-. .. 
rımı. Hayabmdan, istibalimden her f"· Klere kısa bir mektup yazdı: semni : (Benım servı .. ) d l-2 Demirtporun galebeaile tan lıtifade ederek Demiraporun ikinci teaadürt olmut ve diğer takımlar gibi hiç 
, ia.den --L 8Cviyorum. Etim. bayat yol- -L 3 - Udi Cemil - Hicazkar şarkı maç a . golünü de yapmagya muvaffak oldu. Ve bir aiatem göaterememicıtir. Belkı' b .• ...r.n 

~ _ cKler, taharnmUlü im&.lnaız ıstırap· (Layık mı sana) nihayetlendı.. • . .. --
dllfllll ol benim, Pariate üç aydan fazlka lar içinde kıvranarak aana bu aatırlan 4 - Uvriğin Hicazkh p.rkı l Mütemadi bir çalışmanın semeresmı bundan sonra da oyun tamamen Doğan· bu fikirlerimizi değiftirmek imkanını el· 
L-•--.,..;...... O,. •• 90nra, uzakta ço öl l d F k l 1 -'-d" d L •porun lehı·ne cereyana ba,,Jadı. fakat hli· de ederiz. ~--· " ...,, yazıyorum. üme razı o ur um. a at, (l\iesUm bu gece) gören Demirspor u an tıuı;. ır e er-.en u " 

~takl vazifeme gideeeifm:. Benimle sana karıı duyduiwn sonauz qk, bana 5 _ Hic:az.klr tilrkü (Ak.,.cuun glinden güne kuvvetinden düşen Yaman· cum hattında buglin nedense bir tutuk- Ooğıınspora gelince: Rakibindeo iyi 
bttlikte gel. Buna razı oluraan, uç ay aon· . . tlkbal ve saadetini düşünmeği de olur) . lar Spora da, bir zamanlar sahaları ol- luk vardı. Hiç bir oyuncu kaleye ıut at· ve hakim oynamasına ragy men taıildlik 

· D ··"'.. ·· senın 11 6 H cazklir türkü (İzmirin il aenin için buraya dönerım. . ugunu· emrediyor. Yıllar pek çabuk ııeçer. Yir· l ind ) ınadığı halde lzmir pmpiyonluğunu ka· mıyordu. Bütün oyun imtidadınca Maci- yüzünden yenilmi~tir. Fakat bu rnailO• 
bıiizü yapar birlikte hareket eden%. mi ıene sonra mevcudiyetim senin için 

7
ç _ eIDcnzktir saz semaisi zanan K. S. K. varialeri olduklannı hatır- din attıiı ve golpoıta çarparak kmtulan biyctte kendilerinin de hatalan vardır· 

Genç kız coııkun bir neııe ile: bir aiırhk olabilirdi. Seni bir gün bet- 8 _ Bedriyenin HicazkAr şarkı : layarak eıierinde bulunan imkanlardan ıutundan bqka ne Demirspor ve ne de Takım hrlkim oynadığı halde iki -
- Sevgilim, dedi. Benim de bütün baht ıörmekteıue, aılwnı kalbime göm· (Mümte7.iç aşkınla) azami istifade etmelerini ve daima mağ- Ooğansporlular gut atamadılar. haf daimi olarak geride oynadıklanadaD 

laul,am eenin olmakbr. meii tercih ettiın. Maziyi unut sevgilim> 9 - ~obann Hicaz §81'kı (Aila- lQp olmamak için takım halinde birlik 36 ıncı dakikada Saidin muhakkak gol bir ıürü vaziyetler aleyhlerine neu-&eo-

- O halde, hemen timdi annenle ko· Tren, Paris garını arkada bırakıp uzak- ın0ış g~l!ImUş)f N-...:u· H" olarak çalışmalarını tavsiye ederim. olabilecek bir fırsatı kaçırmasından ıon· miııtir. Ayni zamanda muhacimler d9 ka• 
K d k d·sı · b b l - .ı.• usta a iLU.llD ıcaz şar- · '--·1-·-·· d · b k·td b' .... d' l ·· .. d l"- l ~· aranmız an en ı nı a er- lagırken, erkek gözlerine hücum eden kı : (GBğsünde açılmış .. ) Şampayonlann ~.---' ra evrenın u şc ı e ıtecegı zanne ı· e onun e uz.umauz ola?"e.k topu birbir o-

aar edeyim. ya§ları zaptedemedi. 
21
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Neşeli plaklar • R. Bu maçtnn sonra sahaya ıkı memleke· lirken Dcmirıpor müdafileri Penaltı yap· rine vererek fırsatlnn öldürmüı1erdir· 
Genç kız başını çevirdi. Salonun orta· • rt- • 21.10 MUzik (Feyha Talay - Viyolon-

iıtoda danı eden çiftler arasında annesini Hayatın çok garip tesadüfleri vardır. sel.) 14 yaşında genç viyolonselis-
Pı-adı. Anne~ genç ve güzel bir erkekle Yirmi sene sonra büyük bir devlet me· tin kardeşlerine konseri. lsviçre devlet reisi Motta dana ediyordu. Dudaklarında mesut bir muru olan erkek, yanında şı·sman, çir- Piynnoda : Dr. Markovitz 

- 1 - Sen - Saens - Kuğu kuşu 
lcbesaüm vardL Gülümsiyerck başını çe- kin bir kadınla T riyeateden vapura bin- 2 - Brahms - Ninni 
Tirdi. Erkelin gözlerinin içine bakarak d,i. Vapurda >:nolı. hMtalıklı bir erkekle. 3 - C. Cui - Orientale 
Sö,.lediı sü-1; Hnf bir kadın karıılanna çıktı. 4 - D. Poppcr - Mazurka Zürih sergisinin açılışı münasebetile 

mühim bir nutuk söyledi 
- Babamla kOOUflDADlZ daha muva· Seneler kadının Kfizelliği üzerinde en kil- 21.25 Müzik (RiyaseUcürılhur bandosu 

fık ohu. Zaten babam da Pariste bulu- çlik bir iz bırakmadan akıp geçm.ifti. Bu Şef : İhsan Kilnçer) 

nuy-or. 
Erkek. deniz kenanndald yoldan ot& 

Jine doinı liderken, istikbalin meeut pro
leleri ıl>:ıünlln önünde canlanıyordu. 
Aralanndakl yaı farkı epeyce idi. Kız 
ancak yirmi iki yinnl üç yaşlarında vardı. 
f-lalbuki; kendisi tam otuz dörttü. Fakat, 
..W..ti ve neteai yerinde olduğundan bu

n- pek ehemmiyeti yoktu. 
Ertesi günü, hareket etmek üzere olan 

treain pençereeinden aarkmıt i8tuyon· 
$1aki kalabalıiı eeyrediyordu. Birden göz· 
leri parladı. Kler ile annesini görınüftÜ. 
Bir kompartıman üstündeki bir yolcuyu 
uğarfamıya gelmişlerdi. Ahbaplarından 
blıW Kleri görlince hayret ettiı 

- Aman ne kadar büyliınüıt, ne kadar 

gi.iulleşmiı. dedi. 

1 - Lcrnis Ganna - Marş 
gilzcl kadın Klerdi. Akpm aular karar- 2 _ F. Von Dlon - Çiçek derglsi 
clıktan aonra gilnrtede buluotular. Kler, (Fantazt) 
sordu: 3 - Beethoven • Koriolan uver· 
_Hayatımı niçin berbat ettin) Sesin- türil.. ZÜRİH. 27 (Ö.R) - tsvlçre Devlet,icap eden bir basiret.. 'sulh arzusunu illin ed' B. b ifade-

de derin bir ıstuap ve sitem vardı: --Se- 4 - Debussy : KUçtlk SWt dalresi relsi (Hariciye nazırı) B. Motta ıfsviçrelilcr tam mnnasiyle demokrat- lerln nazart kalmam ıyor. ız u l ede-

d Se 1 1 
a) Vaporda Z\iı'.ih sorgisinin açılışı münasebetiyle tırlnr ve demokrat kalacaklardır. Hnttti, 

1
riz ve sulh vaitJeri .asıruh ten:ıenn etten 

ni hiç bir zaman unutma ını. ne ere b) Resmi geçit söylediği bir nutukta demiştir ki : milletin kendi kendini doğrudan do~· fazla sevinçle knrşıi1:' er hUkilin 
bekledim. Nihayet ümidimi kestim. Sev- c) Mcnuetto •İsviçre tam bir vifak içinde muaz.. ya idare cbncsi bakımından, belki de Keneli hesabınuz:ac:ğız. e(lilınd 
mediğim bu erkekle evlendim. Söyle, ç) Bale zam bir g~yretle çalışmak.tadır. Fedcr~l bırlclk demokrasiyi tem5il ederler .. Fa- bitaraflık dtisturuna ~..J-~~:_ru2B dUStut• 
beni neden tcrkedip gittin) 5 - Adolflotter • Hint tablolan konseyi (İsviçre hilkümeti) memleketin kat mazide bütUn İsviçrenin demokra- harp drnmına atılrnuks k ~ 99 

Erkek, sebesini anlath. Kl~r, evv~ll 
22

.00 ~;olu ajansı (Spor servisl) hilrriyet ve bUtilnlU~Un muhafazası tik olmadığı zamanlar da olmuştur. Muh- diğcrleri~e hayır temin~=~ i,nılclDJlll 
bir ..,. anlıyamadı. Sonra bırden ehni 

22
.lO MUzik (Cazbant) pL için §iradiye kadar btıyUk himıetlerde telif kantonların muhtariyetlerini mu- veı;c.ktir. 

yüzilne Jc.ap1yarak liıçkırmaia başladı. 22.45.23 Son aans hnjberlerl ve yarın- bulunduğu gibi bundan sonra da devam hnfazn eden hakiki bir birlik içinde bu ~ ak~~ asli unutmamalıyız ki bnrri-

G
. z1 d td d Lı edecektir. B: .. ı .... en yüksek vazifemiz demokrasi köklerini salmıştır. Ytin anvea ıüu-afiık disiplin ister. HurriP" 
öz ya arı arasın a mın an ı! Aı program.. ~ rş1 
_ Annem, zavallı çılgın! .. Kendiai PAZARTESİ PROGRAl\D bu iki kelime içinde hültisa edilebilir : •BugUn Avnıpada beynelmilel vazi- ınnması • ~e v~~taraflığın zatını yol~ 

genç göstermek için daima benim yaflmı 12.30 Program itimat ve baSiret.. Memleketin otorite- yet o kndar vehamet gösteriyor ki her nyet lSl;c:ın.. lÇrcnin bitaraflığıııa fi-
.. - B . b k . •Y• 12.35 Türk milziğl - pl. İerlne mert Jruvvetlerine itimat ve si- tarafta kılmç şalarlılan ve silih gürül- knt bu bit::1~~1;desinde yazılmıştır· • 

küçül turdu. enı ıra ıp gıtb11n zaman, 13.00 Memleket saat ayan, ajans ve v:il v~ askeri hazırlıltlann asla yavaşla- tUleri duyuluyor. Söylenenlere bakılır- cssir mUdf ~ın. e~ sağlam ve en Ol it-
on yedi değil, tam yirmi bet yaıınday- meteoroloji haberleri. maması ve azalmamuı için uyumaması sa kimse harbi istememektedir. Herkes tinat etmeb a~sı bıı.un silAhlarmııza 
dım. 13.15.14 Müzik (Hafif mUzik) e r,ıt 

18.30 Program G d • • tk B • M .....-"""' 
18.35 Müzik (Oda müziği pl.) ran 1010 DU U ır ason zı•yafetı•nde 
19.00 Konuşma (Doktorun saati) 1 
19.15 Türk mUziği (Kanşık program.. LONDRA, 27 (Ö.R) - talyanın 
Fasıl heyeti) Londra sefiri kont Grandi tarafından 20 o k• • h 
20.00 Memleket saat ayan, ajana ve Londrada yapılan ve İtalyan gazetele- ışı ze ı•rlendı• 

meteoroloji haberleri. rinde neşredilen beyanatta demokrat 

Tedbirsizlik yüzünden 
k 

"/li Ü 20.15 Türk mUziği n;ıilletlere karşı şiddetle h~ edilme-

y anara 0 m ne İdare eden: Mesut Cemil. sı Londrada çok fena bir tesır yapmış- Jakıon cMiaiapi» 27 (A.A) - Mason • • 
Ankara radyosu ktıme heyeti. tir. k cenuyetl • d · içti" 

h k 
• 21.00 Konuşma •Niyuz Kronikh gazetesi, memur maından sonra soğu bir büfede yemek y· 2 etın en birinın iki yavrusunun 

sebep olan kadının mu a emesi 21.15 Esham, tahvillt:, kambiyo, nukut edildiği memleketin rejimine karşı bu zehirlenmiş ve tedavi altına alınmıştır. Bu 
1

je~ OO e Yakın farınd°" 
ve 7.iraat borsası (Fiat) 1tadar sert tecavüzlerde bulunan Kont nakledilmiıtir. nar an 32 danesi hastane'8 
Neşeli plaklar - R. Grandinin Londrada vazifesine devanı Büfede bilhusa jambon ve salata hazı l , 
Konuşma : Folklor (Halil Bedi edeblleceifnl zannetmiyor. Kont Grandi- nenlerde Potomain zehirinin teairlerinı" o~· an~ılştı .. Doktorlar zehırlr 
Y8netgen) nin bir çok İhgiliz dostları demokrat .onnuı d T .ı- bO" 
(VirtUo-'ar) pi. memleketi•• ftı...·hinde Londrnda İtal- lunanlardan birinin ifadesine göre danı er ır. oplanb~~ 

f(uşadasının Acarlar köyünde tedb~ adam geldi.. Benden oo:ııan koparmamı ~~:~~ 
sidikle yangın zuhuruna ve bir Uç ay- ve satmamı istedi. Ben · d 
bk, diğeri üç yqında iki yavrusunun ~ Bu sıcakta bostan ko~, .: 21.45 
wanarak ölmesine sebebiyet vermekten dim.. Israr etti. Nihayrdet ğıkoplardl m 22 oo z.ı ... ~ • b' l 'l im 'b· b' esnasında b' ka 'ft .. 

Mil%1Jc (KUÇ(lk orkestra Şef : yan .sefirinin kullandığı taarruzkir lisa- mıyen ır e ı e vuru Uf aı ı ırden bir ır ç çı 
' k .:ı'- B da ça a a ev er sar- · suçlu Bn. Ayp Bahar adında bir a- verumı. u sıra _ 
dmuı muhakemesi neticelenmlştir. dığını gördU.m .. Heyecan ve korku~ 

Necip Aşkın) nı hayretle karşılamışlardır. Kont Gran- Me,hur piyani•t . ve •abe ,Yie ycu:arlanmııtır· .,,. 
1 - Valther Schrader • At.. ... m di Londrada, tngı"lterc ve İtalya ara-

0 
1( U h il 

Alır ceza heyeti evvelce bu kadın deydim .. Yavrularımı ~ 
hakkında mahkQmlyet karan venni§ti .. koştum.. Atep atıldun. Vucud;:: ~~-
Nakzen cereyan eden mahkemede genç mklar içinde kaldı, kur~~ ........ d· ~ 
bdın şunları söylemiştir : el beni tutarak ateşten ~~ ı, • 

• - Ben çardakta çamapr yıkıyor- yılmışım ... 

o.ar p J k ., . m urr 
üzeri (Hazin parça) sında en bUyük gerginlik devri olan zco- OaereVS 1 nrn hh 
2 - ~iehrer - Eşkiya operetin- ri tedbirler zamanında ,.akariyle iyi bir sr İ Vaziyeti 
den - potpuri.. şöhret kazanmıştı. 
3 - HaM Stlip - Marş Şimdi, Fon Ribbentropwı Londra &e- Nevyork 27 (ö.R) - MC§hur piya · 
4 - Carl Robreht - Tezat !iri iken kullandılı taktiği kabul etmekr- a.dercvıkinin ııhhi vaziyeti haklcınd nNt ve sabık Leh reisicuıohOfll 

dum. tkt yavnım çarda!m içinde uyku Mahkeme heyeU bu kadın hakkında 5 - J. Strau.a - Cenup çiçekleri tedir. Kendisine atfedlleıı muıtkattaki bugün hissedilir bir salah bildiren tab' evyorltta hasıl olan ı.e 
Son ajans haberleri ve yarınki beyanatı :inkir etmezse, kont Grandinlıı cahınç dolu bir salon huzurunda b"ır . ıp raporile, hafiflemi•tİt· na:,, 
program İn&Wz hlilrllmetl nezdinde makbul bir pıyan :s bit ....--

23.15 - 24 MUzik (Cazbant) pl. şahsiyet olmağa devamı pek milşküldür. radadır ki B. Baderevski bir kalp rah t 1 ~ re.stiyaline çıkacd ~ 
uyumakta idi. Çamapr yıkarken bir beraet kararı vermlJtir. 23.00 

Devlet demir yolları 8 ncı işlet
me müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli ile miktar ve cinıi ~ıda yazılı çam maku 

traversleri 14/6/939 günü aaat (15) de açık eksiltme ıuretile aatm 
almacaktar. Şartnameler paranz olarak Alaancakta ifletme kaleminde 
verilir. isteklilerin (211) lira (50) kurufluk muvakkat teminatlarını 
vezneye yatırarak alacakları makbuzu hamilen muayyen ıün ve saatte 
komiıyonda hazır bulunmalan. 

Ciaıi AJet Eb'adı 

Muhammen 
L 

2820 

Bedel 
K. 

00 

•Taymil• gazetesi de Kont Grandinin maktan vaz gcçmiıtir. ikamet ettiği at siz ıgı hısıetrniş ve ~..tlarl 

T kk •• demokrasilere karp şiddetli hücumu- yapı~~rkenw Empre rady~~ 78 Yatınd~ :ı:naayıaız ae~pati ~~-... 
eşe ur nun diplomatik mahfelleri hayrete dil- ya donmege karar verdıgıni bildinni r s hm;ıhur pıyanistJP ~~ 

E'.-. babam T!I- 1i C?-}ih şürdüğünü yazıyor. Bu tavır, sefirin rine bundan vaz geçecegw i ümit edı·ı §. ır: Fı hı vaziyetindeki~· di 
&1un ve ız lllYCf ~ eski tavrı hareketiyle garip bir tezat mıştı k ,., rınaP 

Bag" cının haıtahmnı büyiik bir haza- teşkil ntm"k'Adlr. vapurile F ransaya ve oradan daim" 1 · a. at 30 Mayısc:la rı0 .,i-
·-· ... " "' d "'· ·d d'l · · ı 0 arak ık · reye •· kat ile fenni ve inaani bakımını son Kont Cianonun siyasetini tasvip ihtl- ecegı teyı e ı mıştır. Bir kaç kon · . arnet ettiği lı\'IÇ ı.aJkı 

nefeaine kadar eairıemiyen kı?TJDetli yacı kontu bu şekilde harekete sevket- bu karardan son derece mütecasir ~erını dinlemiş olan N~ork 
dokturumuz Bay Rıflaya ve ölümii mi~ oba gerek~. Halbuki ~ok uzak ol- ---.;~;-;-------=~o~m=u~ş:tu~r~.-------
ile 

. .. .. . irak mıyan blr mazıde İtalya sefiri husus! iç- M k 
~s~uze lfl ve cenaze malarda Nazi rejimini, katolikler ve ya- v•ı 

meruuninde hazır bulunan akraba hudiler aleyhindeki hUcumlan sebebiy- a amı ı -" 
ve cloatlanmıza ayn ayn tetelddire le şiddetle tenkit etmekten çekinmiyor ayetten: 
teeuürtimüz mani oldajunclan p- • Faşiı:mhı aslA bu mahiyette cinayetler Karııyaka nahiyesine tibi y aın • ,,r 
setenizin tavuautunu rica edsis l~lemediltnl iftiharla aöyliyordu. Bu te- ziline tahriri arazi lcomiayonun .. • a~~d'. Sancaklı, AJ~Pfldl......,.. 

S.1ihlm beddUlUn en mllsamahaklr Wlhı tudur: t lkikabn hi b - 11.CU( ır 1 ~ 
r-· __ ..... .__ Son beyanatiyle kont Grandi İtalyadald e ın tam ubnuı ohnaa1 hasat>' 0 

unan kı --;1~ J"9'.": 
&11 ~-· namma rejimin hakild bir taraftan olduiwıu tahrir lu71neti ilzerinden tehalckuk . ~e 939 yıh v~~ 10. 

~~----ŞG.:.,.likı_,r1 __ Ba_ 11...; .. a 1&1termek lOzumunu hissetmlttlr· uncu macldeaine tevfikan ilin olun ettirileceği tahrir ---~) ur. (luP• 
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1 Haziran 1939 dan itibaren 

Fiatlar indiriliyor 
a 

Birinci nevı 
1 

Kara Av Barutu Eski Fiat Yeni Fiat 
1 Kiloluk Kutusu 220 Kurus 200 Kuruş ~ 

1-2 " " 
110 

" 100 ,, 
• 55 50 1-4 ,, 

" " ,, 

• ikinci nevı 
Kara Av Barutu Eski Fi at Yeni Fiat 

1 Kiloluk Kutu&~ 180 Kuruş 165 Kuruş 
1 .. 2 

" " 
90 ,, 82,5 ,, 

1-4 " " 
45 

" 41,25 ,, . 1. 10 18 16,5 ,, ,, ,, ,, 
~ ··:111111111111!!!t!lllllll:llllilll!llillllll:ıııı~ 

• 

Muhabere ve münakale vekaleti lstanbul 
elektrik işleri umum müdürlüğünden: 
1 - C. 1. F. tatanbul teslim ıartile satın alınacak olan ve muham

men bedeli «48.107,75» kırk sekiz bin yüz yedi lira yetmiı bet kurut 
o1an 18 kalem muhtelif cins kesici, enversör ve enterüptör ve teferrü-
ab kapalı zarf uaulü ile eksiltmeye konmll§tur. • 

2 - Eksiltme 23. VI. 939 cuma günü saat 15 de idarenin Tünel üs
tünde Metrohan binasının 5 inci katında toplanan eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve mukavele projesi idare vemesinde 
241 kuru, mukabilinde tevzi edilmektedir. 

4 - Muvakkat teminat (3608,08) üç bin alb yüz sekiz lira sekiz 
lruruftur. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun ahkamına uygun ola
rak ve eksiltmeden en az bir saat evvel makbuz mukabilinde komis
yon reisliğine verilmi§ bulunması lizımdır. c3591 ıı> 

21, 29, 31, 2 1770 (1043) 

lzmir incir ve Üzüm Tarım satış 
kooperatifleri birliği genel direk
törlüğünden: 
939 sezonu için «nebi memleketlerden getirteceğimiz kerestelerin 

gümrük muamelih qleri gümrük komisyoncusuna yaphn1acaktır. Bu 
hizmet aleni münakasa ile 31 Mayıs 939 çarıamba günü saat 17,30 
da talibine ihale edilecektir. Münakasaya ~tirak ehnek iatiyen güm
rük komisyonculannm tarlnameyi görmek üzere birliğimiz ambalaj 
aerviaine müracaatları. (974) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
Çamaltı ve Koçhisar tuzlalannda 100 kiloyu geçen satıılarda tuzun 

mü,teri vasıtalarının yanqabileceği yere lll§ınması için ihtiyar edil
mekte olan masrafa mukabil mahreç masrafı namile müşteriden alın
makta olan para geçen sene olduğu gibi Çamaltı tuzlasında beher kilo
da 15 ve Koçhisar tuzlasında da 12 santim kuru, olarak tesbit edilmit 
olmakla keyfiyet 3078 sayılı kanunun 4 üncü maddesi mucibince ilin 
olunur. 28 31 1771 (1057) 

lımir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim şirketinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısiyle Haziran 1939 ayı zarfında: 
1 - 4 ve 18 Haziran 1939 Pazar günleri saat 7 den 17 ye kadar: 
1 -Darağaç Kar§ıyaka 
il - Tepecik Bayraklı 
111 - Alaancak Turan 
iV - Basmane Bumova 
IX - Etrefı>ata Buca 
XV - Kültürpark Kızılçullu 

2 - U Ve 25 1 Iaziran 1939 Pazar giinleri saat 7 den 17 ye kadar: 
V - Ç,U.ıı XI - Gazi bulvarı 
VI - Bahribaba XU - Mezarlıkbqı 
Vll - Karantina Xlll - Asanaör 
Vlll - Güzelyalı XIV - Gazi bulvarı 

X - Konak XVI - Gümrük 
Sektörlerinde cereyanın kesileceği sayın halkunızca bilinmek üzere 

ilin olunm. 

~Ör .AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

haatahkları Operatörü 

Her gUn hastalannı saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 298'1 
ti&~~-

Günlük bir pazar 
açıldı 

Şükrü Saracoğlu bulvan ile Mimar 
Kemaleddin caddesinin birleştiği 

YERDE 
OSMAN BAKKALOGLU 
Keten iplikleri, balıkçı, perdelik, bükillü 
büküsüz, her nevi ipliklerle makara ve, 
hazır yorgan çarşaflan, çarşaflık, yatak .. 
lık &ibi bir eve lazım olan dokumalar 
toptan fiatine perakende yalruz bu pa
zarda satılır.. Bu gibi ihtiyaçlannm 

buradan almak menfaatiniz icabıdır 

Doktor 
Sami 

Operatöı; 

Kulakçı 
Kulak,Boiaz,burun 

hastalıkları mütahassısı 
Muayenehane Birinci beyler No. 42 

TELEFON : 2310 
Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 

TELEFON: 3668 

Doktor 

Hami~ Ataman 
KULAK, BURUN, BO(;AZ ve HAN

ÇERE HASTALIKJ.-ARI UZMANI 
Manisa, İzmir caddesi No. 132 

Şen sineması yanında 
Saat 3 ten sonra hastalan kabul ve 

tedavi eder 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEAB1L1ZE OLDU -
CUNDAN SERTLt(;tNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DİŞ FIRÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde buluw. 

28 Mayıs PAZAR • 

•• •• 
HASAN MEYVA OZU 

lştahsızlılı Mide 

bozulduğu 

Hazımsızlılı Barsalı 

ataleti, Şifldnlilı, 

inlıılJaz Elışllilı, SardıJı 

Bulantı, Sılııntı, Sinir 

Gaz, sancı, Karaciğer 

DU paslığı Horlamalı 

Ve bütün mide ve barsak rahatsızlık
larında mutlaka Hasan Meyva Özü 
istimal ediniz... Mide için her yemek
ten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yarım bar
dak su içinde ve barsak hastalıklann
da her sabah veya gece yatarken aç 
kanuna 1 • 2 çorba kaşığı yanm bar
dak su i~inde köpürterek içmelidir .. 

Hasan Meyva Özü meyvalardan ve 
ıneyvaların özlerinden yapılmış bir ha
rikai sanattır.. Avrupa ve bilh~ 
İngiliz meyva tuzbmıdan daha yüksek 
olduğu katiyetle sabittir. Buna rağmen .. . 
Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur .• Hasan Meyva Özü yalnız bir türlü olup şekersizdir .• Ve çok köflriir 
30 - 50 - 80 KURUŞTUR 

•• •• 

HASAN GAZOZ OZU 
Limon - Portakal - Mandalina - Çilek - Ağaç çileği - Muz· Ananas 

Frenk üzümü - Sinalko - Şeftali - Kayısı - Armud 
Nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvalann özlerinden yapılmıştır. Hasan meyva özünün bütün evsafına malik oı.üıa 
beraber mide ve barsak rahatsızhkJarma çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada gazinolarda temizliği ve kolay~ ft 

ucuzluğu sebebile kullanıhr. İngiliz ve llalyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksek evsafa ıe•lilrflr .. 
Yazın sıcak ~erinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhl bir mayidir. Mideyi bo2an şerbetler yerine a11ÜÜa 

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

Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kemeraltı Hükümet aaddesi No. 69 TL. 3180 

• • • • Toptan satış yeri Yeni KavaOar ~ No. 24 TL. 28'2 

• • • • Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

Muhabere ve münakale veka
leti lstanbui elektrik işleri umum 
müdürlüğünden : 
1 - Muhammen bedeli 35091,11 otuz~ bin doksan bir lira on 

bir kunıe, muvakkat teminab 2631,83 ilci bin alh yiiz otuz bir lira 
seksen üç ~ tutan muhtelif 44475 kırk dört bin dört yüz yetmiı 
bef kilo bakır çubuk ve çıplak bakır kablolar ile millıammen bedeli 
57465 elli yedi bin dört yüz altmıt beş lira ve muvakkat teminab 
4123,25 dört bin yüz yirmi üç lira yirmi bet kuru, tutan 65850 alt
mıe b~ bin sekiz yüz elli metre muhtelif yeralb kablolan ayn ayn ka
palı zarf usuJile eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Eksiltme: 
Çıplak balcır kablo ve çubuklar 23. 5. 39 sah yeralb kablolari 29. 

5. 39 pazartesi günü Metro han binasının 5 inci katında toplanacak 
olan komisyonda saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Sartname ve mukavele projeleri: 
Çıplak bakır tel ve çubuklar için 175, yeralb kablolan için 287 ku

rue mukabilinde idare veznesinden tedarik edilebilir. 
4 - Bu islere girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanun ahkimına 

uygun olarak tekliflerini eksiltme giinlerinde saat 14 de kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vermeleri ilin olunur. 

24, 26, 28 1372 (1023) 

1 LAN 
Denizli belediye reisliğinden: 

Denizli tehri hidro elektrik tesisatının 127849 lira k~if bedelli ceb
ri boru, makineler, yüksek tevettür, havai hat ve tehir dahili tebekesi 
~i ihal~i 26 Haziran 1939 İ>aznrte•i günü saat on be4te Denizli bele
diye dairesinde belediye encümenince yapılmak üzere kapalı zarfla 
eksilhneye konulmu,tur. 

Muvakkat teminat miktarı 9588 lira 67 kunıttur. 
Bu ite ait eksilbne tartnamesi ile bu ~ameye baib: 
A - Mukavele projesi 
B - Ke,if cetveli 
C - Proje resimleri 
D - Fenni tartname. 
(639) kurue bedel mukabilinde Denizli belediyesinden alınabilir. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektuplannı muvakkat temi-

nat ile en az sekiz g\in evvel müracat.t ederek Der..izli vilayetinden 
alacaklan müteahhitlik ehliyet vesikası ve ticaret odaama kayıtlı bu
lunduğuna dair vesika ile birlikte 26 Haziran 1939 tarihinde saat 14 
de kadar Denizli belediye encümeni reüliğine vermeleri ilin olunur. 

• 13, 18, 23, 28, 1611 (962) 

Istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
latanbul ceza ve tevkif evleri ihtiyacı için 1. 6. 939 gününden 31. 

5. 940 günü ak,amma kadar sabn alınacak 220000 iki yüz yirmi bin 
kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf usulile eksilhneye konmuştur. Mu
hammen bedeli 19800 lira olup muvakkat teminatı 1485 liradır. istek
liler •arlnameyi tatil günlerinden maada her gün mesai saati hitamına 
kadar sirkecide AJir efendi sokağında 13 numarada Adliye Levazım 
dairesinde görebilirler. 

Eksiltme 12. 6. 939 pazartesi saat 14 de Yeni postane arkasında 
13 numarada Adliye levazım dair~inde yapılacaktır. Eksiltmeye gire
cekler zarflannı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar lstanbul 
Adliye levazım dairesinde toplanacak aabnalma komisyonu reisliğine 

·numaralı makbuz mukabilinde bizzat vermeleri veyahut dıt zarfı mü· 
hür mumu ile kapatıLnıı ve iamile açık adresi ve hangi ite ait olduğu 
yazılması suretile ayni saate kadar iadeli teabhütlil olmak üzere mek
tupların gönderilmesi posta gecikmesinden dolayı mesuliyet kabul 
edilmiyeceği ve ilin murafımn müteahhide ait bu1unduiu ilin olu
nur. «3528» 

1 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

Seliııik sergisinın J37 \'e 938 senelerlnla 
birincilik madalyalannı ka:ıanmqtw 

~---------------, PARIS FAKOLTESINDEN I 
diplomalı 

DIŞ TABiPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her rün sabah saat 1 

dan başlayarak Beyler - Numan za
de . 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 39%1 

Kiralık 
Depoya ihtiyacı 

olanlar 
Baamane ve Kemer istasyonla

rı yakınında Gaziler caddesinde 
252 nu. KAV ALA hanı içinde 
mevcut muhtelif daireler parça 
parça veya toptan kiraya verile
cektir. Her biri zahire, pamuk, 
palamut, deri ve diğer hususatta 
depo ittihazına elveritlidir. 

lstiyenlerin içindeki sahibine 
müracaatlan. 
-. 5. ı 

DOKTOR 

~eıaı Yar~m 
İZMİR MEMLEKET 

HASr ANESi DAHILiYB 
Mt12'AHASSISI 



T. Bovven Rees Messageries 
Maritimes 

Um dal Oli,·ier ve Dcutsche Le- Fratelli Sperco 
UMUMi DEMiz Şürekası vante Linie Vapur Aeentası 

A=::.~'!! ~~- BIRJHCI KORDON REES G. M. B. H. HAMBURG ADRIArlcA s. A. DJ ve şürekası 
CUHARD LfHE K u M p AH y A s J ANGHYRA vapuru 3/5 haziran ara- BIHASI rEı.. 2443 İTHAKA vapuru 23 mayısta beklenl- HAVJGA'l'JONE 

Li smda beklenilmekte olup Rotterdam LONDRA HATTI: yor. 27 mayısa kadar Anvers, Rotter- BARLETTA motörU 31/5 te gelir ay-
Yerpool ve THEOPllİLE GAUTIE& vapana S ha· Hamburg ve Anvcrsa limanlan i~ yilk HERON vapuru 15 nisanda gelip ~~· ~reınen ve Hamburg limanları ni gUn Pire, Brlndisi, Trleste ve Ven ... 

Glasgoy hattı . .h. d 
1 

'- · ..:~ .. lstan- alacaktır. Lo d · ın yUk alacaktır ıçın yUk •!8~r. · di~c hareket eder 2ıran tan ın e ge ere• aynı •U&O HELLAS 15117 h.azir n ra ıç · THESSAJ.A.A vapuru 7 haz.iranda bek- ROYA E. EEnw A BOTHNİA vapuru Haziran nihaye- bul. Pire, Napoli ve Marsilyaya lıarebt ınnda beklC:~~~e olup Ro:r=- BELGRA VİAN vapuru 15 nisanda niyor .. 10 hazirana kadar Anvert Rot- L 'il n&11aH 
tinde gelip Liverpool ve Glasgovdan edeeekdr Hamburg ve Anversa limanları için yuk Londra, Hull ve Anversten gelip yiik terdam. Bremen ve Hamburg için yUk DAİSE KUMPANYASI 
mal çıkaracaktır. ' alacaktır. çıkaracaktır. alacaktır. ULYSSES vapuru 31/5 tarihinde 

Gerek vapurların muvasallt tarihleri, Her tUrUl izahat ve malilmat için Bi- BELGİON vapuru ayın nihayetinde f.jVBRPOOL HA2'2'1 DELOS va.puru 21 haziranda bekle- Amsterdaın, Rottcrdam ve Hamburg 11-
lsf.mlerl ve navlunlan hakkında acenta • arada LAU- beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- niyor. 24 luttırana kadar Anve~, Rot- mnnlanna yUk alarak hareket eder. 
bir teahhilt altına giremez. Daha fazla rincı kordonda 156 num burg vo Anversa limanları için yük ala- LESBİAN vapuru 2? nisanda Llver- terdam, Bremen ve Hamburg için yük DEUCAL10N vnpuru 8/6 tarihinde 
tabllAt almak lçln T Baven Reel ve Şr BENT BEBOUL •• ŞEKbd npu.r acm- caktır. pool ve Svanseadan gelip yUk çıkaracak- alacaktır. gelerek Burgas, Vama ve Köstenceye 

• • mlraeaat edilmem rlea olunur. BALKANLAR ARASI BATl'I tır.. AR1'fEMENT H. SCllULDT hareket eder. 
nm 2353 telefon numaruma milracaat tasına • 

5 
ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOR D .~ fa Lellanfe•f.fnfe GL~CKSBURG vapuru 1 haziranda 

edilmesi. rica olunur. TELEFON ' 2 3 7 YUGOSLAV BANDffiALI e.,..SC e · . beklenıyor. 3 hazirana kadar Anvers, SVENSKA ORIENT IJNEİN 
nLOVCENn KRETA vnpur~ 1~. nısanda Hamburg R.?tterdam, Brernen ve Hamburg için 

•~---------------------.. •• Lilks 11 ha . 939 ve Anversten gelıp )lük çıkaracak. yuk alncaktır. VİKİNGLAND motörU 23/5 tarihin-

k 
gUnu ş::~enedik ~iredenpamZ: DEH HORSKE MİDDEL- de gcforek Rotterdam, Hnmburg Skan-

T. C. Zl·raat Ban ası vasalôt edip ayni glin Köstcnce ve Var- hareket tarihleri deriye için hareket HAVSLİNJE OSLO dinavya ve Gdinya limanlarına yUk ala-
naya hnreket edecektir. tarihleri BOSPHORUS va;uru 20 1ın:r.· d rak hareket eder. 

uLOVCENn 2/ 6/939 29/5/939 bekleniyor. Diyep ve Norveç lç:a;u~ BRAGELAND motörü 14/6 tarihimle 

Kurııııq tllf'iflf: 1888 
Sermayesi : 100.ooa.ooo Türk lirası

Şabe ve ajan adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BbdKTDlENLERE 28.800 URA 
tKRAldn: VERECEK 

Ziraat banbsında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en az (50) 
Urasa bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qağıdald pllna göre ik-

ramiye dalıtılacaktır : 
4 Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 

' • ~ ~000 • 
' 250 • LOOO • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplanndakl paralar bir sene lçlnde 50 liradan aşağı dUşmi

yenlere dr:ramlye çıktılı takdirde yüzde 20 fazlastyle verilecektir. 
Kur'alar ..-. ' cWa, 1 ETW. 1 Biriad lı;haa, ı Mut .. ı Buiran tariJt. 

...... ~dr. - •• 

, - ... '\ 

1 
tm.lr İncir ve t)dm Tarını . .• •1l kooperatifleri Birliği 

r A R i Ş ŞARAPLARI 
Ege bölpstnin nefaa yq Uzümlerindcn yapılmıştır. Sek, Dömisck ve lannı-

11 Tarif praplanm daima tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ §81'8plan eksik 

ebaamalıdır .. 

2' A R i S SİRKESİ 
Saym halkmııza emniyetle arzediliyor. Tnriş sirkesi, halis üzüm sirkesidir. 

2' A R t $ VZVM BALI 
Tebit edilmq taze llzO.m 1RJ.7Udur. Taze Udim nyunun bllUln bususfyetle-

rbal tapmaktadır. Tariş üzüm balı en sıhhi ve muıtadcli kuvvet şurubudur. , 

r A R t Ş iNCİR VE OZVMLERİ 
Fennin en son terakkiyatına uyıun bir ~kilde işlenmiş ve hazırlanmıştır. 

Zarif ambalajlar içinde sablmnktadır .. 
Tariş markalı mahsulit ve mamulih her yerden arayınız. 

ızmtP umumi saıış mağazası : 
KEMERALTI CADDESİ No. 'il TELEFON : 4195 

1··26 (253) 

ın 

Zümrüt 
CAMLASI 
~ol on yası 
Erkek Dişi 

M~KtlLEN, FEMiNEN, Ud cin.1 koku 
B.ı.har çlçeff - Altın rüya, Limon çiÇeği 
Fulya, Son hatıra, Leylak. Menekşe, 

amber, yasemin 

Hilal Eczanesi: 

1 • 
Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK Dliyiik Salepçioğlu hanı karşısında.. 

, . . .. 16/ 6/ 939 12/6/939 alacaktır. gelerek Rotterdam, Hamburg, Skandi-
.'liap~ru 17 hazıran 939 ~umartesı gu- 3016 .939 26/ 6/939 t LİNES İN navya limnnlannn yUk alarak hareket 

nil Köstenceden avdet edıp 18 haziran , 'I cJ k 1ıırm vasallt tarihı ri AMER CAN EXPORT , C eder. 
939 pazar gUnü snat 12 de: re vapur mu e EXAMELİA vapuru 19 mayısta bek- BORELAND vapuru 22/6 da eliı' 

Pire - Arnavutluk limanları - Kotor- gerek vapur isimleri ve navlunlan bak- !eniyor. Nevyork için yUk alacakbr. Rotterdam Hamburg ve Skandin!vya 
Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye 

1 

kında acenta bir tcahhilt altına giremet EXCHFSTER vapuru 9 haziranda limanlan~ Ylik alarak hareket eder 
hareket edecektir. Daha EB21a tafsilit a!mak için Birincı bekleniyor.. Tuna limanları için yUk • • 

PTİ t 
Kordonda 152 numarada ·UMDAL• aJaeaktır. SERViCE HARf'J'IME 

ANGLO - EGY AN MA L LİNJ.~ d A talığı Ltd. Ura t D. T. B. T. 
PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT ~uml eniz 1 cen m cu SZEGED vapuru 25 mayısta bekleni- Roumaln Kumpanyası 

HAYFA - İSKENDERİYEYE hat edilmesi rica 0 unur. yor. Tuna llmanlan için yUk alacaktır. ALBA JULİA vapuru 6/6 tarihin-
•CAtRO CİTY • LfiKS VAPURU ile Telefon : 4072 MUdUriyet TİSZA vapuru 5 haziranda beklen!- de gelerek Malta Marsilya ve Cenova U-

Marsilya için Bcyrut-Hayfa·İsken- Telefon : 3171 Acenta yor .. Tuna limanları için yilk alacaktır. manian iç.in yük ve yolcu 81arak hare-

\ . 
1 

SAÇ EKSIRI 

TİSZA vapuru 19 mayısta bekleni- ket eder. 
yor. Beyrut, Portsalt ve İskenderiye İlAndald hareket tarihleriyle navlun-
için yUk alacaktır. lardald değişikliklerden dolayı acenta 

SERViCE MARf2'f ME mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf .. 
ROUMAfH silAt için ikinci Kordonda FRATELLI 

DUROSTOR vapuru 9 haziranda bekle- SPEBCO vapur acentasına müracaat 
niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- edilmesi rica olunur. 
lan için yük alacaktır. TELEFON : UM - ZOM 
JOHNSTON V A&REN ıJNEs L'l1>. 
İNCEMORE vapuru 28 mayısta bekle- sultyet kabul etmez. 

niyor. Burgu. Varna, K&tence, Sulina Daha fazla tafslllt için ATATtJlut 
Kalu ve tbrail Hm.anlan için yUk ala- caddesi 148 No.da V. F. Henry Van O.. 
caktır. Zee ve Şsı. Vapur acentahp mnraca

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- at edilmesi rica olunur. 
lunlardald değişikliklerden acenta me- TELEFON : 2801/2008 

Kolay Ve Seri Yazı 

Gösterişli Ve Dayanıklı 

Ucuz Ve Temiz 
• 

Tüccar, Bankacı, Memur. Talebe. ve her kese 

limn olan. icabında kopya kiiKh ile l.et kopya 

çakaran mürekkep ayar tertibatla ve 

Beş Sene Garantili 

./f('Jft.~ 
İZ Mi R 

Dolma kalemleri geldi. 

Fiyati her yerden.. z. 
Toptan alanlara iakonto yapdlr. 

Türkiye umum acentesi: 

Saçları döküle.nlere Komoien Kanzuk 
NJ"ız Muatafa - lzmir 

Saçlınn döklllmesinl' Vf' kcpeklenınesine mAnl olur. Komojen saçlann kok
lerinl kuvvetlendirir ve besler. Komojen sa~ların gıdnsıdır. Tabii renklerini 
bnmıaz, latif bir rayihası vıırdır, Komojcn Kamuk saç elwri maruf eczant'
lerle ıtriyat mağazalannda hulunın. · 

Satılık binek otomobili 
D. D. Yolları 8 nci işletme mü

dürlüğünden: 
Muhammen bedeli 550 lira olan fiat marka bpah bir binek otomo

bili 12 haziran 939 aaat 15 de acık artırma İle Atılacaktır. Şartname
ler iıleme kaleminden parasız olarak verilir. lateklilerin 41,25 lira mu
vakkat teminatlaruu vezneye yatırarak a1acaklan makbuzu hamilen 
muayyen &Ün ve saatte komiayonda hazır bulunmalan ••• 

24, 28. 1745 (1021) 

iLAN 
Denizli Belediye Reisliğinden: 

Denizli tehir elektrik f'!Sİaatının 41899 lira 66 kuru, k~if bedeni 
au ve J&P1 itlerinin ihalesi 5 Haziran 939 PDartesi gÜDCi aut on t.e.te 
DenizJi belediye dairesinde belediye encümenince yapılmak üzere b· 
pah zarfla eksiltmeye konulm...ıur. 

Muvakkat teminat miktan 3142 lira 48 lrunqtur. 
Bu iee ait eksiltme fU'bıaıDesİ ile bu .-rbwneye baih: 
A - Mukavelename projesi 
B - K9'if cetveli 
C- Proie reaimleri 
D - Huausi ve fenni ..,tname. 
(209) kuruı mubbilincle Denizli Wediyesinden alınabilir. 
Eksiltmeye ainoek iatiyenlerin teklif mektuplamu muvakkat temi-

nat ile en u aekD RÜD evvel miiracaat ederek Denizli vilayetinden 
alacakları mGteehhitlilc ehliyet veaikuı ve ticaret ocluma kayıth bu
luncluiuna dair vaika ile birlikte 5 haziran 1939 tarihinde saat on 
d&ıde bdu Denizli belediye endimenİ nialiiine vermeleri ilin olu-
nur. 13, 18, 23, 28 1612 

T. iŞ BANKASI' Olll 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

• 

32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar: 1SubaL1Mayıs,26Aiuato.,1Eyliil,1 lkincitepin 

t a r l la 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. . 
..- ikramiyeleri:------., 

l Adet 2000 llrabk - 2.000 Lira 
5 ,, 1000 liralık - s.ooo Lira 
8 ,, 500 Ural.dl - 4-000 Lira 

!6 ,, zso liralık - 4-000 Lira 
cso n ıoo liralık - 6.000 Lira 
tS 11 50 Urabk - 4-750 Lira 

1 1 
~50 •• ,, :as Uraldt - ~~~Lira 

435 )Z.000 

'·------------~--ıc:..:~~....--·---" T. it Bankuma para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemit olursunuz. 

lzmir incir ve Üzüm Tarım satış 
kooperatifleri birliği genel direk
törlüğünden: 
Ecnebi memleketlerden getirteceiimiz azami 35000 metre mik'ab 

kerestenin hammaliye, nakliye, istif ~leri 31 Mayıs 939 çall&mba gÜ
nü saat 15 de aleni münakaaa ile talibine ihale edilecektir. Münaka
saya i4lirak etmek iatiyenlerin tartnameyİ ıörmek üzere birliğimiz 

L-1!! • • • •• &1--
aJDQlllll) aervısıne muracaıuan. 

(973) 

-·· -· ------=.::::;.;;,_~-==------ --



Türkiye • Fransa arasında anlaşm 
Fransız hariciye nazırı B. Bonne Nazırlar meclisinde -Türkiye 

müzakerelerin yakında mesut bir neticeye iktiran edeceğini 
ile olan 
söyledi 

ransanın emniyet· için 
Fransız - Türk ve Fransız - Sovyet 
anlaşmaları büyük bir nıerhaledir 

Milletler Cemiyeti konseyi 
Çin 4ele~esinin taleplerine ait iki 

karar suretini kabul etti 
PARİS, 27 (Ö.R) - Hariciye nazın 

B. Bônne bu sabah nazırlar meclisinde 
Türkiye ile cereyan eden müzakerat 
hakkında iznhat vermiş ve çok yakında 
mesut bir neticeye iktiran edeceği ümi
dini biJdirmiştir. 

PARİS, 27 (Ö.R) - Hariciye naz.ın 
B. Bonne Fransız dış ticaret haftasını 
kapıyan ziyafete riyaset etmiş ve alkış
lar arasında söz nlnrak Fransız dış tica
ret haftasını tertip edenlerin eserlerini 
takdirle yud ettikten sonra son aylar 
zarfında Fransız - İngiliz ittifakının bir 
kat daha sağlamlaştığını ve iki memle
ketin artık tek memleket haline geldik
lerini hatırlatarak demiştir ki : 

a - İngiltere mecburi askerliği kabul 
eı""· _,. •. Trıarru;,a kar~ı yalnız Ren şeb-

yapan Sovyct askerleri 

Cenevreı 27 (ö .R) - Milletler cemi
yeti konseyi alem içtimamda, Çin dele-

! 
gesinin taleplerine ait iki karar sureti 
kabul etmiştir. Birinci karar suretinin 

1 metni şudur: · 
· «Milletler cemiyeti konseyi, Çin hü
kümetinin talebi hakkında milletler ce
miyeti asamblesi tarafından kabul ve 
şimdiye kadar tatbik edilen rapor ve ka
rar suretini göz önünde tutarak, 22 Ma
yıs celsesinde Çin mümessilinin izahatı

nı dinledikten sonra, uzak Şarkta Japon 
taarruzunun ilidns ettiği vahim vaziyeti 
endişe ile takibe devam ederek, Japon 
istilası tarafından tehdit edilen istiklali
ni ve torrak bütünlüğünü muhafaza 
maksadiyle giriştiği kahramanca müca

Sovyet müzakerelerinden bahsetmiş ve 
İngiliz _ Fransız _ Sovyet anlaşmasının deleden ve bunun Çin milleti için intaç 
aildi bnhsinde Moskova hükümctine ettiği ıstıraplardan dolayı Çine sempa -
tevdi edilen Fransız - İngiliz müşterek tisini teyid ederek, Çine yardım için 
tekliflerini kabine arkadaşlarına bildir-, mümkün -,Jduğu kadar faydalı ve kabili 
mişt.ir. tatbik her türlü tedbirler alınmasının 

B . . Bonne, ezcümle Türkiye ve ~gil- şayanı arzu olduğu kanaatini besliyerek, 
tere ılc olan ve çok şayanı memnuruyet ak k hA.d. 1 · d d - dan d ğ 
bir sure tte inkişaf etmekte bulunan mil- uz şar ıse erın e~ ~gru . o -
zakcreler hcl:.kında arkadaslarına ma- ruya alakadar devletlerın diplomatik fa
H\mat vermiş ve F r ansa ile Türkiye ara- allyetlcrinin neticelerini alaka ile takip 
sındn bir cnlaşma akdi ve Sancak mese- eıderek. bu devletlerin Çine mali yar -
lesinin halli hususularındaki Fransız - dım hususunda bazı tedbirler a1dıkları
Türk gilrüşmelerinin pek yakında mu
vaffakıyetle neticeleneceğini söylemiş
t ir. 

nı memnuniyetle kaydederek asamble 
tarafından evvelce kabul edilen karar
lar dahilinde bu tedbirlerin devam ede-

Hariciye nazırı bundan başka cnter-
Sovyet Rusyada imal u-. .... ,ı§ bır uemzam geıı • ..,. nasyonal vaziyeti geniş bir surette hü- ceğini ümid ve milletler cemiyeti azala-

' 

lasa etmiş ve günün muhtelif meseleJe- }arından uzak şarkta doğrudan doğruya 
ri üz.c~nd~ değil, ayni ~~da V!-5t.ül ediliyor. . rini derin surette tetkik eylemiştir. Bu alakadar olanları isti§art komite ile bil-
ııebri uzerınde de garantısını vermiştır. LONDRA, 26 (A.A} - Parıs ve Lon- meyanda B. Bonne kabine arkadaşlah- istişar ukar da zikredil t db. ı · 
Fransız - Türk ve Fransız - Sovyet an- dra hü.kümetleri tarafından tasvip olu- 1 na Milletler cemiyeti kon..c;eyinin nn ta b.keimyk"-' ı kik end e ır 1erm la 1 akdedil k ÜZ d . B" I +--·1t · 11 i k ufassal r.. 1 t ı CU1Jarını tet e avet ey er> şma arı me ere ır. oy ece nan ıııgı erenın ·" os ovaya m toplantısı faaliyeti hakkında ezcüffile . . . · 
Fransamn emniyeti için büyük bir mer- cevabı Sovyetlere tevdi oluıımz.k üzere Cin hükümetinin talepleri, Aiand ada-ı Ikıncı karar sureti de şudur: 
hale geçilmiştir.. • . . . l İngilterer:in. ~o~k~va büyült elçisi bay lan meselesi ve Danz.ig işini tetkik eden . cMille~er cemiyeti. ~onseyi, asa~ble-

•Fransız dı.ş tı~et~r: ın•k1.şafına ça- Seedse bildırılmıştir. üçler komitesinin görüşmeleri hususun- nın 28 Nısan 1938 tarihinde açık Çın şc-
hşanlar da bu eserın ışçilerıdir. B unlar da iuıhat vcrmistir. J birlerinin Japon tayyareleri tarafından 
hariciye nezar~nin en iyi propagan.da- LONDRA, 26 (~-~} -. Mebus Alek- Nazırlnr meclisi B. Bonnenin izahatı- ~ bombardımanını takbih eden kararna-

Japonyada muhtelif tip ve estantaneler 
yarelerinin sivil Çin ahalisine karşı ta- , daki tedbirlerini memnuniyetle karşıı.. 
arruzları ve sebep oldukları müthiş za- yarak milletler cemiyeti konseyinde ve 
yiat hakkındaki izahatını dinledikten i.s~e komitesinde temsil edilen veya 
sonra, Çinde sivil ahaliye karşı bombar- Çlnde resmt mümessilleri olan devl~ 
dımanlarırun nasıl yapıldığını tahkik et- ri Çinde sivil ahalinin Japon tayyareleri 
mek üzere beynelmilel bir komisyon tarafından bombardımanı hakkında ~ 
gönderilmesine dair olan Çin talebini rih malillnat toplaınağa ve bu haberleit 
nazarı itibara alır ve milletler cemiyeti milletler cemiyeti konseyine tebliie da
azası olsun veya olmasın bir çok hükil- vet eyler.> 
metlerin J aponyaya tayyare satışlarını Her iki karar sureti konsey tarafm. 
güçleştirmek veya menetmek hususun- dan münakaşasız kabul edilmiştlr. cılandırlar. Kımse artık Fransanın ıra- sandr, Moskova hukumetıyle yapılmak~ nı müttefikan tasvip etmiştir. 1 . . .. .. .. d t tarak J 

desinden şüphe edemez. ta olan müzakerelerin terakkisi hakkın- ı mesını goz onun e u • apon tay -
•Fransa sulhu derin muhabbetle se- da matbuat tarafından verilen haberle- - - ----------------------·------------------------

ver .. Onun, bUtUn nimetlerin en kıy- rin doğru olup olmadığını Avam kama· L t h • • M 1 p t 'e be tk 
kie~~~:~:~t~~ ~y:;~~e~~n~t ra::~=~~;:~n hilkümet namına 1 nK:nuzn°aırıs". y2nın7

8

(A.bAar}e;~R~ı·geaytıa gı·tmek 1 ar eş a e en 1 D 1 r n u u 
duğunu bilir. Fakat yabancı bir irade verdiği cevapta şöyle demiştir : 
F rnnsaya en bliyilk fcdakArlığı tahmil Hariciye nezaretinden öğrendiğime Uzere Bcrlinden gelen Letonya hariciye 
edecek olursa bütün Fransızlar, 1914 te göre, gazetelerin bütün verdiği tafsilatın nazırı Manters Kaunasdan geçerken be-
o1duğu gibi, tehlikedeki milletin dave- doğruluğunu garanti etmemekle bera- yanatta bulunarak : Letonya ve Eston-ı f ' M d • d f • • • t • f 
tine koşacaklardır. ıı ~r gazcte~erin yazdıkl~ _yol~~ ~uml yn hükümetleri arasında y~pılan istişa- r ansa n ın a rı se ırı ıs ı ası 

hır terakki olduğunu soyliyebılırız. relerden sonra Almanya ıle Letonya 

Nc'\).,rl; sergisinde cv.mdan mamul bir otonıol}il.. (Bütün makineler har.içten 
görünmektedir •• Bu otomobil çok alikı uyandırmı'ihr.) Yanda: Yukanda Nev
york sergisinde Tiirk ~cağını taşıyan N~et' Hnlil Atny ve Arnavutluk pav
yonunda Arnavut L-ız1arı .• Aşağıda : Ne york funrında çok orijinal eşyalar teş
hir edilmiştir. nu nynalardn bir .kadın ç !.., ,. i lıirbirine ya!>l~ iki, iiç müsel
sel çclırc halinde göriınmoktcdir. 

~"":::ııg=.·:~::~~.~;~~:.- haberleri kat'i olarak tekzip ediliyor 

.rıer ecza ve ıunatıyecilerde bulunur. l 


