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Cümhuriyetin ııe Cümhuriyet eserinin l>ekçld, atıbahlcın çıkar siyasi gazetedir 

Franaanın Amerikadan 
alacağı tay yareler 

VatinctOll 27 (ö.R) -Bir konferans esna
mıda Reisicümbur Ruzvelt ADlerikanm Fran
saya Ameraadan tayyare aım.k miiaaad•ini 
verdiğini, fakat bu aİparİfler içJn mali yardımda 
balunmıyac:aimı bildirmiıtir. ....1 

Yeni Juır Matbauında Baaılmqbr. 

Meclis dün son içtimaını yaptı 
Se~lmtn yenilenmesi kararlaşıı 

;Başvekil hükümetin beyannamesini 
okudu ve ittifakla itimat reyi · aldı 

inkılap 
Türk milletinin 
Malıdır 

-0--
HAKKI OCAKOCi.LU 

Rayiştag ayın 

Uftmh urrelsimlz 
Milli Şef Ismet lnönü 
Büyük Millet ··Meclisi 

azal arına Çankaya da bir 
çay ziyafeti verdiler 

- YAZISI 3 cü SAYFADA -

otuzunda toplanmağa çağırıldı 

Bitler müstemleke işini 
bütün .. muı··ıe nl t cak 

Romanyada Demir 
muhafız tedhişçileri 

Geniş ili,. suJJıast hazuelıyoftlardı-
Vmami lllnalaı dinamitle uçııraccdılardı.. 

91 kişi tevk·if edildi. Mevkuflardaı 
Rescu kendi kendini boğdu 

Bii.kTe§tcn bir manzara 
BUkreş 26 (A.A) - Rador ajansı bil- len mııddeleri veren ve lağvedilmiş ha· 

diriyor: reketin §efi vaziyetine geçen az miktar.. 
7 Kfinunusanide Bilkreş varoşlarında de lejyonerlerin tekrar ettirildiği tedhiş.. 

bir evde bir infilak vukun gelmiş ve es- çi faaliyetin teknik kısmını idare eyli. 
ki demir muhafız ~atına mensup yen kimsenin askeri kimya dairesinde11 
bir kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. teğmen Diınitrescu Nicolae olduğu te~ 

Yapılan tahkikat bu infilaka lazımge- - SONU 4 'ONCO SAHİFEDE -

maa 
konferansının içti-J 

davetini teklif etmesi de 
muhtemel görünüyor 

Milli Şefin seyahatleri 
hr. Ruznamede hükümetin beyanname
si ve müstemlekeler meselesi vardır. 

Londra 27 (A.A) - Hükümet meha
fili B. Bitlerin Pazartesi günü RayşUıg
da müstemlekUt meselesini bütün vUsat 
ve şumulü ile mevzuubahsedeceğ.i ka
naatindedir. Kabine erkanından bazıla
rının ve milli mi.idafaa eksperlerinin i§
tirak..iyle vilcuda getirilmiş olan bir ko-

an Bayram 
• 

Vaşington, 27 (A.A) - Siyast maha
fillcrde izhar edilen kanaate göre Bar
aclonun zaptı Frnnkistlerin adet ve si
~~ ezici tefcvvllklanrun içtinabı ka
bil olınıyan bir neticesidir. Amerikan 
&imamdarlannın büyük bir kısmı Fran
ko tarafından kazanılan zaferin totaliter 
devletlerin prestijini geniş mikyasta art
tırdığını ve Mussoliniye Fransaya yap
tığı hilcumlarda daha sa~Jam bir mevki 
1emin eylediğini beyan etmekk-dirler. 

Vaşingtona gelen haberler Almanya
ııın İtalyan taleplerine müzaheret ede
ceğini teyit etmektedir. Amerikan mat
buatı ve hariciye nezareti mahf elleri ya
kında yeni b1r tazyik karşısında kalına
cağını muhakkak addeylemektedirler. 
İapaıiyaya göndel'ilecek siltiılara ko-

- IONU 4 UNCU YFADA -

sonra olması muhtemel 
Balkan antantı konseyi 
ayın on altısında Bük·. 
reşte Romanya hariciye 
nazırının riyasetinde 

toplanacak.. 
--o---

tstnnbul, 27 (Hususi) - Rcisiclimhu
run pek yakında İstruıbulu şcrcfiendirc
cckteri, burndan Trakynya giderek 1ct
kiknttn bulunncnkları yeniden bildiril
mcldc ise de bu seyahatin tarihi haklan
da resmi mnliımat yoktur. Maamafih 
Milli Şefin bayrnından sonra İstanbulu 
FCflendinnclcri büy{ik bir ihtimal da· 
hllindcdir. 
İnönü İstanbulun imnr işlerine en bil· 

yilk alaka göstermektedirler. Bu zlyare. 
tin bilhassa İstanbulun büyük imar lfl• 

- SONU 3 'ONCC SAHIFmE -

Etüdler yapılmış ve hazırlanan 
rapor vekalete gönderilmiştir 

. 
Borsa hissesinin binde bir buçuktan binde bire 

tenzilini lstlyenler •ar-
hınir, &0n zamanlarda hayvan ihraca

tının tekAsüf ettiği bir merkez haline 
geldiği için hmırde bir hayvan borsan 
açılması etUd edilmektedir. Valinin em~ 
riylc borsa komiseri B. Şevki Ertuğrul 
İstanbuldn bu mevzuu tetkik etmiş ve 
İstanbul hayvan borsasının çalışmala
rını gözden geçinnlştir. İz.mirde açılacak 
bir hayvan borsasının muhitin en mil
hiın ihtiyaçlarına cevap vereceği hak· 
kında haı.ırlanan rapor iktısat vekAleU· 
ne gönderilmiştir. • 

BORSANIN TEVSİİ 
İzmir borsasında yapılacak il~vei ın. 

şaat için tetkikler ilerlemiştir. İnclı 

mahsulUnUn bu sene borsada satılması 
mukarrer bulunduğundan bir incir ~
lonu ltışa edilecektir. :Aynca üzüm sa
lonu ile hububat salonu da tevsi edil4 

' mektedir. İnşaat münakasaya çıkarıl. 
mak üzeredir. 

- SONU 4 UNCU SAYFADA -



TENIA..lıa -
General 

Kaz Karabekir'in Belediye 

-
A 

c 

tap 
Türk milletinin 
Malıdır 

1 Ç malb -BAŞTARAFllıNCJMYFADA-
çiilt bir naki.e getiremez. 

........... ....... • E.jeı: hu aibi haydutlara .kar11 iuti-Plyasanın kutalak ile- yerleri tesisatı Ta 1 ada ba seneki samaba ~. OWJ.ll .çevirdik-
HATIRATI B rsada 

-27- •••ı lldQracı tıaMr yapbramllz &Si leri dalaveralara bilerek göz yumu-
... lldl ve lrararlal' Beleilye mehıuııl top' r .at -. lsH••alAt l70 lda tea luraa biç füpbe yoktur ki bundan ye. 

alandı-. kanalizasyon işlerini ihale etmiştir. Be- jimler manen ve maddeeerı zarar gö-l'elebilecek veçhile lendi yerlerini ta1'in ............. _ .. _•w .. .-... B.sa biee f Vali ve Pa-ti başkanı ...... ı..r.ıtu.M vilAyetin DLQ ' ıiııds. 
ederler. Tala.a.... ' .. _ IWea i Z & : ~ I' .. Glleçia baık&-hıtMa yetpıha ıetlm. P»a w 91*oya illvtılılll.. Fmt ..... -mldetimizde ne-
aokederimizi -- ' .. 
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e~ : ,,;Y & : 5 bir .......... 1-ir ...,__.,. kutuluk ., - _._ ........... kıus -. ..... nı• iillcriıııi ..mtimal elmftı 
M-in ordulann ,.a. Wr il 9mr- : : .___.,e &N.oaeı go··~rek baza karar- _;,,.1 •• Bu suretle İnciraltında ellence bir adam haber verilmişse derhal 
..,.. =-= G E N E R A L :. ..~ Ul-,ı- &~ ~ 
lar. 1ar alınmıştır. Toplantıda kutucular, ke- yerleri artacakbr. İnciraltındaki bazı onun yakama yapışılmıştır. Afı4ıılclan maliı-tl ~ ,ede...de ee- =.= v A-·m var-2L_a.,·r ;_· reste<-Jler, Türkofis müdürü, gümrük arsaların istimlAkine teıebbtt.s edilmit- Bugün ortada bir Ekrem Gönig, 
farethane nya ko.....,.k vıwtaale • A~ Aı UDi:• • baş mi.iıtılıiid de aa.z.. ~- tir. 1lir lmpeb meaelmi ........ &.nlarla 
l'önderdid.ri .... O + hudutı.n.a :... .... ---·--·-· .. ; Gerek iıu.c.. '8dllılli, gerek lmhluk _.__ maktan Ye yakmdan alakalı olan-
~ ve vasıtanın azlıiı dolaymiyle, . kereste ithallti7le uğraşan müesseseler, T •• t •• iistabsiJlerİ. larm hüviyetleri kim ve ne olursa ol-

blay ve W.a çabuk olmak Üzere, Jir. piyasanın bilhassa ihracat mevsbuintfe u un m l Çcımaltı tuzlaaı-nı zit1cıTet eaen geftÇltt aua &clalet huzurunda hesap Vermc-
hudutlman a 1 ııiailllelıi --~--- 3 -B~-tal~!~--~ d~ "9 -.ita klila- utan ihti111eını kar§llamak, zamanında Dl.il f OQeblJEJerİ KiMıtilr Liwi ._eh bd.t• 50 kif91t ğe mecbur ed.i.leceiinde !üpıbe ,.,k-.. d • 1 pdma f u 11UJ1 eaerı "'1Su• cuua e e ...a...-=:1. in ~ 
da gon em er. . otabil" bıtu 1ım1llamak 8z1re _.. ..... ve - lık gnııp eftAi sUrıa 1 -"1 Mlla ıp.t- t•. 

Osmanlı mele. 'binc1e caauıluk pelt lto- kurubnut'bır \Qza~ • il'. • • _ hiaılarv~tiDilı llua •=af % llLl- .AJdıisar "tüt8n ~rindm 1* menleri B. Halda bulundulu halde Ça- Yann bun1ara benzipen veya ben-
laydı. Buna ıaebep ıu tiı; ....._ a.idit ~ - • ~ ....... ;- nr lunması isteğinde bulunmuşlardır. grup yakında Ankaraya giderek iktısat IUltı t.tlzlasuıa &iderek istifadeli bir gUn zemiyen hadi.eler ile kU'fl kartıya 

1 - G.,d TM 14-w T~ dit- •• Z +•a• .._, k ~ 1 

1 :ı veyw~ Yapılaa mÜZllkereler neticesinde ka- vekaleti nezdinde marUllltta alunacak- 9eçiınl§leıdir edebiliriz. Ba aibi hicliaderi ortaya 
manloi> ve para kazanma hmlan. ka!ao.ı.ı.; -nn en ° •Y .,.., • 'ece"' bul ....... ,_.. ş....., : .. ro ... --· - ....ı.nıe ... ç-.ııa ;, ... _,. -törü, 111- -.altta doii ...ı.. .w 8"ıa ~h-

2 - Tü•kloria mö....,.le• a.., - ..... n bu<I~. _ x.,.._ ı.......ıerı. ........ı. ;t. alşli- - ........_ .~".' ~ !ebelere 1.,;,.ı. ııezdlrorelt mUfit lza. li'ke vardır. Y aln•z yeter lci bu .ııib•leı 
ane '-hi ahnı himad ~ ..... an, MIST<>KERLIK hal edilebilmesi ve kutuların "-zırlana- riyle düşük tütünlere tesadüf edildigını, hat vennifüı'. odaya atılırken hak.aız ve yersız yere 

3 - Ka~nlar 0.!ola,..iyl~ in- Müaoir lwv..,tlerinden .mühD biri de bilmesi için kutuluk ı....Aelerin ......,_ AldDsaula kmalaeak ~ tiltiln Wih Is- Çomalb tiri - Mlı MI ıjloô f,ijj olor #ilııoit, loir 91it ".' 1 . 
kifaf edemipea ...... ve tae.at Mea.Me misyonlardır. Bunlann faat azavlarına lekete 9ft'best olarak ithali ve her kim tasyonu vasıtuıiyle tütiln maluıullaün ennl ut.• ton ı .. , a.. .1eae lW ~ feftf Ye haJ9i)'dlaj 
ecnebi ıirketler ve ajanlarının hakimiyeti .mi.yODU denir. oluna <Olsım iiimrük nsmiai ...; mua- öteden beri ırıalfun olan nela~inin mu- :on jstihseJAf. )'Ç'hmfhr. Smnt • W. ile oynaıtıılm'! bal.ıw• s-
dola,wiyle •ewıl •e11e emeW -- wıe Haiıı&i) 'i• iMipn. H.neti ı.-n me1e vergisini ödemek suretiyle kutuluk hafazasını istirham edeceklerdir. ton tuz dMiB i!l0""e, kalma bma 8'- UlaC11tatifirmeler.-..,..pdii-
nü'- o ......... Ha- (J\toLn) eınla ~- ıw,...ta ilhal edehilme'1 .,... kabul İnhl-lar 1'1aresine ııolen ~ata ,...- --.... ....... - .... firiir ...... c y .... H.o.-n hii-

Her "ı ........... ce ıhp it- nık p.s çel••..len -., · de w- 4iin olurmıuştur. göre ysi -- tütün ekimi lçm le~n cılanna JiipOOya ..e Y~- Rji > .... + .iılmıe eıl&fiji ,.. •ı 
tediiıi .ıı.o h ' , ... dl nh W. -..-1 :ta ........ V.-- rlo faa. zm.ıt banla•""•>'• üzihn kurumu ta- sene oldulu kadar heves Yoktur. ııı..,. S-

1 
• ..., - • 

1 
'= - .. doimm lıi ı. --- ..w&ıe ha-

di. ili' ı •· W. .,.._ s 1 ' ailec> iÇ d de ı 1w· ·a ' ' bıı P Mı tmzm- rafından icablnda umYacı karıılamak taiuitıerden bir lams tütün yerme di- tıflmmda ._,. Wr 1itıiı.W ae.ill eA- lal eder. 
ğimıiıE o I' Wc Fi f · > '> dıa A.....,,.. ~ w R ı 4a .._.n üzere bir ınilalar siGk kutuluk bıeste- ler mahaulleri elııeoek:lerdir. d'I' 

11 
)imi rl'J" n._ • .._ a1ıilsk S. .. 

1 
illa ı p we •<l eıL+, 

rin ..W ......_ "# • jwe wı ctt 1 p• ıs• lllııi Wr .._ wali. Ank l.er nin ham- Wmııdmulması da fi1dr ola- -*- il-. 
2 

_. .., • 
1 

,, • Haiıd ._ ak *pıı lr ı ' j trı -; le W 
ra ·r Pkai 11' J a • .._ ....ı.a•s ıh -cıftı s'1ns' ._eDciltir raküeri21ürülmıaşvekabulolUD111Dştur. Y.etiiltill'enl-1 ss4l f ..._._. ... l 

1 
•iıı:llpenq·' ......... • •. 

"'"•->'•m·wı.c ı..·c M' it : t•n- '· .... ..,_ ••. eu...,..._,.. ......... .-...... .__ •ı•ı· le r sb4w 
... ' ' '"".- - o ... -: r' # bir raporla iktmot -tin• ......-_ ~-muhtalif yerlerinde ve 'I J•n• • .r•• ·- ı<• LL 1 ' 'sAi 1Lba .. eanııliılEi s ulea .. • ı M hri o.~ ...... ~ aH • • (Re- cek ve hükümetin müsaadesi istiram ıc .-• .::.. rllre ~ tes- ~·· 1 1 ' l ti I ae ıl w ol.an f P i elıle I ' r 
' • ı • .&., ı n -- _l...L!IL..• ...-6. p ·- • ) -"-._- ~rı;, Je 11! 1-~ L..- ~ B. ... n' \t g 1 , _. L • L_ uç ı .. o • • • - • 3

- ) leiwwwı - • ... wc- o unaaauc. Wt ol 37 ~en Wrer lira para - ..,_ __. - - •• _ .m atap me maa wa· 
hiı• 'it; 1 .. ' • '-' 1 • .a __ .. - zlııiıwı --' açtıjı • tiıaal -*- unentahsil d'•-:~· ve deniz merkezi baş komiseri B. '!"a11c zilemiz hem barı:umuzdur. Fakat 

- - O ~ şl cezası e ıu·~~ır. ·a w 

ni k 

1 

~ s' o-· 1 • 1 d • , krıı'1 Ur ... 
1 

la M u maa arı . . . Dr. ~t Uz, dün -- şubatın ilk haftasında Ankaraya gı e- uJu ada ... ve .... tiriz etmeğe 
• iic - Wr .. lj ' ' ..... ._ p 

0 
- 11if11W 1mJ11 dini em l Beled:i:ibeledi~ ~ tın l e kanalizas- rek Polis enstitüsündeki yüksek ihtısas hakkımız yoktur. Bunu y&panların 

b ... , , --L-.... hah ye ınşaa ı, yo v i edecetdeniir: L __ ___ı__u __ ~ ~L •• lar-~4 .. --:.- ._ ..,_. ... .. ı ı • lı.erek.eti L.tladı. Bayram münasebetiyle memurların faaliyetim teftiş .ebnifür- Belediye lmrsUl!a evam • vaziyetleri rejimi IW~ •ti· 
dli.s •iiii ile uıir 'I ..aet cH ~ +41 d ' ıi ,__,_.," lüımaye ücret ve maaşfanm alabilmelerini temi- ~n tı :mal .seyrini takip etmekte- -*- yenlerden farlanzdw. 

ioôn r-ı ~ .... . . - "" """"'"'''" ı..,,. ,.,..,,,.."". Qz. nen ~üyilk MiHet Meclisinin evvelki ~ ""' Enstitünün sa ~e-~_ta, .. ikinci mesele kulaktan k.ulağa fı. işte bu amıllenn yardımiledır kı Rus 'ritlik (•, teşkilatı yapıldı. Portekız ve günkü cclsesıncle kabul olunan 3572 sa- • --* İzmir Cümhuri)"et Kız Jrnstitüsunun sıldanan bazı uydurma pyialardn-. 
erkimhıup zabitleri Şark viliyetlerimi- Fnıuıaya da yayıldıysa da protestanlar yılı kanun dün Remıl gazetede intipr .A.is_--::._ yeni arsasmda me,dana 91!fililen su te- Guya mek~e cin den.deri im· 
zin her tarafında dolaprak ve ihtida kanlı muharebeler neticesinde AHnan- etmis ve 'Tiliyete teıgrafla teW.ii ohm- Yali 'WUGmUIJC gll:8 sisatı nafıa ve'k.lletince tasvip otunmuş- nacakmış, çocuklara elifba okut--'a· 
edenleri hültiimetimizden vazife dahi ala- yada iS55 de ıprotestanhi- mqrutiye- muştur. Vali ve Parti başkanı bay F81} Gü~cç tur. Yeni binanın in§& faaliyeti için bu- cakmış .. Bunun admadaiı .... ıdoi· 
rak iatedi'kleri aibi çal11&bilmi,lerdi. Van tillİ C.l»ul ett~tt. Bu tıUretlıe P.rotes- Kanun şudur : d~ .ö~leden scmra teltiş için de~ışe günlerde yeni bir teşelllüşte buluaala- ruya mürtecilik denir. 
ve Bklie .ıl ...... ea.de bi• Rus mlAm- ....ı.ı. Wltüa ...-ı A,._, ve ı..;ı... 1 - İkmd kbun 1919 IG'1 - -· h *- avdet - -· lmcam bu ıııımd:Lotte hayat hak· 
....,. .. •e•li tam ı... 7ll ..ı_.ı. o vô- - _. ._ F-a .ı. ginli. ıc-. şuı.t 198 ..., - lldad ..._ ZT "'"'*"""' -"tell1lle kı <leğil nefea almak hakkı kalma· 
llyetleriaa .-iikenamel letatiltiklermi yap- lildik Me · &e t-&e .eıa- wtıya sinden itibaren ödenir. Pazarlıkla Utq ZllPaat .,....,_ 
DMfb. (H) ltarp Fran .. da da hemen bir reform ya- 2 - Bu kama ...,.ı &arilaiDıı1eıl ltiba- yapanların ta:zl~eleı*I ...... la•t..... laktlah=mzm ~)imi 11'5tip-

Harpde caıualuk .... büyük •ir .-Jc:U.. yani kili-'erin itikad ve diaipılfoi.D- ren muteberdir. Belediye meanurı.n &iiiıı de çarpda İzmir &iraat -mektebi wa~ m~ leci anayaum.ızda )'er •ı.,tır. 
ehemmiyet '- ,. Qlnlöı -..ı..ı°".." r1o .ı...ım .....ı koldoi> ... tadilit b- 3 - Bu bnonua loiıkimleıint icraya pazarbksız satış kanunu tatbikatını sıkı nna tekabül etm~k üzere zrmat vekll~ Tüdc miletiooiıs ııiioıi ~ ~ 
bütün oülö t.,ı.Mo. ....ı. - ...... bul olw.du. icra vekilleri heyeti memurdur. sıkı a kontrol etmi§ .. halktaD ı...ı. orta okullar le11ibinden 6000 lira tahs•· il<ridedir. WaMp ..,ı...ı... dciil 
gibô ordulann tecemmü m•ntakalan da ı..,. lo.. ..ı..m .ıc...n..ıc.. wı..u. Kanun dün mülhakata ve resmi dal- nm: vakit ve zamarunda yaptoklan şı. sat dftn vaı,..ı. ll'lnüştir. Tiidt .......... ...ı..W. O... uji· 
belli olur. Bunların derhal cuuslar ta- Mis onerlik ortaya çıktı. Katolik ve Pro- reler mwwrlüklerine tebliğ ed~ kayetler üzerine alAkaciar baklrınds a- --·- nıada kMw ~ ~ clölrıecek ..W-
rrfadan lillkiimeıı..u.. 1edetllrilmeoô .. ....:. • ....ten di,., ;ı.; ..,;, .....,..t w 11<nt ... ~ veril,,_, bot varaka,. tutmuşlarm. Dün boş tiio- tJ f3'lllda bir mektep. ~ Tiidt ~ ......ı.r. 
NiilWt iok ;,t;r. .... WiJle •Nn v " ; k.:. ne ~ .... 11aaş •• ücretlerin ....,. car ................. _,. ~. tMJ J 9' •P 11 Liyilt Türlciye cümhu.;...ti IUı: 
leyi yapabUmeleri jç;n caauolann ...... ı "' O. .ı.:... • -.ı. .. ~ cilmesine bugün devam edilerek alrfa· Beled;yeaia ııMI menRn1an .ı. faaH. a.ı ~ IUawia •Mııiıualant. ı..-.,..,. 
tibirle, çekinleltten yetittiriJmiı olmalan ~ _ il:reaıli: Rı d. ;ce '+ -- ma bılar wriJeceldir. yete geçmiştir. Ga:i orta .U I ..... -- 13 Henıes istediii cibi b.di viaıl.-

,...__ L~ 1.-....2-..L- .L6 t~ ----· -- m -. Sil ~ iki b"l" 8 "-.'! ___ .__ 
flldtlr. "'unm nllTVI ViijiU1tugı z:aınan v Y· k ır _. • ~ilaaesi . • -w- -·- -..ı. Abe'D' im .... s.iııa 1ıç .,,.._ nına te n vere ı ır. m ...-: &ae 
•- L'L r ••- d-'--- - .,_ ; ı evwww ,_ IÇla. .. &-.... 7-r- "'--- T~!....I..! ......!.!-L.........: ..,_.rra-c.- ~a" • - ,, 1-ôl.I . EM• ..:ıı_..__._ .. • .. • ., ~ 11f8111aZ-,,__ ı~ye~ye-PllJll" 1 - n m .. -.er "ile • • r c:ıe- - _.. ~ • T • .. 
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Mebuslar 
An karadan 
ayrılıyorlar 

- a ; 

SON HABER 

Millet , Meclisi 
~ ·~ . 

.. 

.... . 

Dün son celsesini yaptı 
An_k~ 27 (Telefonla) _ B. Millet 

Meclismm intihap yenileme karan 'Ver
mui üzerine bir kısmı mebuslar bu ak
pm hareket eden trene ballanan husu-

~~on1arla İ~bula hareket ~ 

Amasyada zelzele oldu 

~ükürtlü köyünde 
20 ev çöktü 

. ----
B k 1 

Bir tayin 

a_şve i yeni hükümetin programını S~S:y?:?J; 
ızah e~t! ve Meclisten ittifakla :;::~::;~anu 

Ankara 27 (ö.R)-A . -
Zayiat yoktur. masyada 6,45 de hır yer sarsıntısı olmu§tur. 

Ankara 27 ( ö.R) - 25 26 1 939 . 
zelzele olmu§ ve yetm. h ' 1: :. .• gcceaı 24, 14 de A!kayada ".r 

t t • • Jd Ankara, 27 (Ö.R) - Hazırlanmakta ' ı ıma reyını a ı ;:.:.y~;;: m::=.=ı:~ 
ıımlan çökmüştür Ojg!! an)e ı. Kduk~tlü köyünde yirmi evin alt kt-

. • r ev crın e UJVarlan tlaın t 1 
yıat yoktur. Zarar ziyan teab"t cd"lm k c;a 1§ ır. nsanca za. 
malzeme gönderilmi§tir. ı ı e tc olup yardım için lazımgelen 

,. 
I 
r 

mi Aydına gitmi§tir. YapaeaiJ tetkikat 

Fransa dörtler konferansına 
a)eyhtar olduğunu biJdjriyor 

YENi MECLiS NiSANIN 3 NCÜ GÜNÜ ::cc::..alAkaclarJaı:a bir ra~rla bU-

-FEVKALADE OLARAK TOPLANACAKTIR »ENtzBANB: 
< Allkara, 27 (AA)·· Büyük Millet Meclisinin bugünkü Müdürünün sözleri 
ceısenın açılmasını mtiteldp kürsüye gelen b ekil Relik toplantısında ~b~J, 21 .<Telefonla) - Denizbank 
~ald bevanatta balanmactur • aşv Saydam 8§8· umum mud~ ve~~tine tay~ olunan 

. e- ., "I • B. Yusuf Ziya, Dcnizbankta değişiklik 
Arlrad~larım, • v~tan.daşlarla devlet hukulnmu aynı Se'- kam.etini her lşhnizde olduğu bl ler hakkında henüz bir karar verilme~ 
Seleftm sayın Celil Bayarın istifuı vıyede koruyacak tarh ve tahsil usulle- ti progra batı gi Par- ~nl on bir :vapurun d h :a-

tlzerine + .... 1.411 'L.--- -.3• b ··-·'-- rlnd d aml JAhmı mınuı ana arından alacak ' a en'" s!parl§ ·~ IHW4I tevua uyu .. nuaı.ı e ev ı ıs tahakkuk fttW. tır. Devletçilik 'bin d - edilriıe-diğini söylemiştir 
bblneyi yilbek huzurwıuıa getiriyo- mek mapy~ en b&§ta ~elen iştigal zularda faallye=sı ih: ayanan mev- =·-· __ 
rum. Kabinenin programı ıimdiye ka- mevzularmdaiı . birini te§kil . edecelctir.. mfyetlerine \, b ~ ıaı:~çlan eh~- SANTİYAGO 
Clar oJdulu cibl memup old~uz Her vesile ile köylü ve çiftçi vatan - re sıraya koy:r ~- t ~ ~ra g~ Zelzelesinde öl nl 
Cümhuriyet Hailc partls:inin programını daşlanmmn vergi yükünü tahfif ve köy- letin iktısa a ~. . e~ek ve dev- İs e er 
~akkuk ettirmek esin d k lilm.. .. 'kt d sürat! kalkın dt te~kkülleruun :i§lemelert- tan bul, 27 (Telefonla) - Santiyago-

gay e ayanma - uzun 1 ısa en e m:ı:sını ni ve bunlann ilzeıind ki k dili zelzelede 30 bin lr:~: "lm 
tadır. InkılAp kanunlarının milli biln- temin etmek ve fiat ucmluğuna matuf kurulu 1 . e ontrolleri . • ~ 0 üş, 50 bin 
7ede aarsıhnu bir şekilde işlenmesini tahfifleri iktısat kaidelerinin salim isti- k • ~ila;11daki maksada cevap ve~ ~ yarals:ıştır. Tayyarelerle erzak, 
vaatlı te§ldlAtm devamlı inkişafını te- kametlerinde mütemadiyen tahakkuk ~:~e t e ve ~rtl~ müsaadesi nls- or ve ta bakı~ .gönderilmlştir. 
min yolunaa ittihaz e~ olan tedbir- ettirmek en samimt emellerimiz arasın- ki ed :~emmul ettirmek yolunu ta- öl~ kı:a~ ö~~e geçmek için 
Jerin tatbikine hassasiyetle devam et - dadır. Milli paramızın fillt <t..+: rasını kn PT ecke tır. er e de gomillmektedir. 

"";i"' ..,.. opra altı serv tinin ist. • • -

mek azmindeyiz. rumak başlıca umdemizdir e ısmannı iktı. - :---
MODAF AA KUVVm'LERIMIZ VE Devlet bütçesinden verllen maaş ve sadt k:lkınma planımızın bilhassa tedi- istif al 3 r 
YUR1TA EMNIYET Ucretlerle devlet sermayesiyle kunılmu ye muvaz~nesi bakımından hazineye . 

MUda!aa kuvvetlerimizin teslihat ve müesseselerdeki maaş ve ücretler ara~ ;1:.v;~ı vcrıcl ehemmiyetli bir mevzu ~~~ara~: (~~l~~o~a) - Sümerbank 
techizat programının tahakkukuna de- sında Ahenk tesisi ve bu esnada müessc- . t~lAkki olunmaksızın alelô.mum • ; şu 51 mudunı B. Adnan vazife-
vanı edilecek, milli müdafaa kuvvetle - selerin salim bir surette işlemesinin de tı.cart mubadelelerde normal yollan ta- sınden ayrılmıştır. 
.rimizin harp icaplarına göre yetiştiril- tcmmi üzerinde ehemmiyetle tevakkuf kıbe tara~tar o~akla beraber ayni za- An.kara, .27 (TeJ~fonla) - İktı~at ve
mesi yolundaki mesaiye hız verilecek - ettiğlınlz bir mevzudur. Bu gayeye ma- manda dunya ıktısadt şartlarının icabı kaJ~tı _tetkik heyeti reisi B. Recai irıtifa 
oektir. - tuf mesaiyi en kısa bir zamanda tahak- olar~ kar~ıklı menfatlere müsaadeli ebnıştır. 

Vatanda geniş mikyasta milıtakar bir kuk ettireceğiz. yolu ıle te~ye blançosunun mütevazin B = • 
hU%Ur ve sUk<Uı temin etmek, vatandaş- K'OLTUR IŞLERIMIZ olm~a dikkat edeceğiz. • Kılınç Ah 
lan aı:ıar;ıldeıı ve cebirc;len uzak bir em- Memleketimizin maddi refahı ve iktı- Dığer taraftan mahsullerimizin dış pi- • 
niyet havruıı fçbıde b ulundurmak prog* sadt .kalkınması ancak kını· · . . yasalarda revaç ve itibarını arttirıpak ~esiyle beraber 

ur sevıyemı- . . ühim . I vi 
~ız.m başında gelli. ıin bunlarla muvazi olarak yürümesiyle ıçın m ihraç mallarımızın standart- S çreye glttili 
IJel>~btt;ttiit•liıi!i~terfl .. fi\Y&:ıl'a"~'tl.ı VJftnlJmn nlı>nA1rl• .. lr..,....;-Hn~os.;} ;Ilt,.1,. ~l yoJ~daki faaliyetlere vtJsat VÇ· haber Veriliyor 

at n}zammı korumak en Dliihlm ı~ _ mektebe aI&ı:ak ukl istidat ve a ıye- olan bu."l\ls! teşebbliS.ıere ıl.J~mt~ .,• •• .ı.. t . + .. -ı...t. .,7 tıl .. cneS\ _ ~.t. .. , 
m . . tine uy~ bir sllsile takip ettirmek, vet vereceiiz.. bankası umum müdürU Muamm~n~ 
ıniidir. makinesliıln muntv.am ve bilgi- memlek~tin ilim, sanat ve pratik .. ~yat YEPYENİ BlR DEVLET le Sümeibank umum mildilrll Nurullah 

J~are lemeslnl temin . edecek v~ teknik faaliyet sahalarında görülen SIBHİYEctıJliiı Esadın istilalarını vwdiklerl haberi bu-
li bır sur~tte işe teemmill edeceğiz. Va- eleman ihtiyacım, onların y~üşkin var- Cümhurlyetin teessibUnden beri mem- gUn tekrar dola§IJU§ ise de alMıiyettar 
çareleri dikka.tl die ve merourlerın Jıklariyle karşılamak, maarif işlerinde lekette yep yeni bir devlet sıhhiyeciliği mabafilde bu haberlerin ashız oldıiiu 
dfeleı ehlllenne tev adal t liyakat tutacağımız esaslı yoldll! .. Bu yolda emin kurmak ve halkın hayatını koruınak ga- beyan edilm~r. · 
terakki ve terfihlerinde de;. yUrüyebilmek için ilk tahsil öğtttmen yesiyle takip edilen program dahilinde- ----o1~--
..., tutulmasına dlkkat~tl tesbit ve eğitmenlerimizle vermeğe çalışmakta ki ça.lşnalara devam ~lunacaktır ... Bu MilJj Şefin 

BUytlk bir itina ~:.m t;~beleriyle devam edece~ arada bilhassa tıbbi ve ıçtfuıaı yardım 
edlhn1f ve uzun sene i bir ,e- Mevcut liseleri keYfiyetçe olgunlaştır- milesseselerinln ve sıhht mücadele te- seyahatleri• 
--,ekeıtln menfaatlerini en ey ___ ,_ ve yüksek tahsil mü~eselerinl kkül' 1 • • ihti 1ar· ' ----"- '--"-,-- da 
me:uu bir tte anla- IIUtA • :e erınm yaç ve llilJUlD,.l.ilı -

kilde korudutu vazih . sure tuttufu tam hazırlayıcı mektepler ba.J!ne getir- hllinde lnki~a gayret edilecektir. - BAŞTABAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
ıılmlf bulunan ~ ~ltik~ız m~k eın;llnd~ ·~ara. Istanbul ~- .Ana yurda getirilen ırkdaşlarımızın ri üzerinde hızlı hamlelere bir başlanpç 
7olda devam edecektir. şimdi ka- verslteleri ile diğer yUksek tahsil me~- refah ve saadetinin temini hükUınetin olacağı kanaati kuvvetlidir. 

Cllinburiyet bUlcfuhe:ııer :; bir teplerini~ inkişafları yakından takip ehemmiyetle takip edeceği işlerdendir.. Traky~ halkı, ~tanbul fibl ~ Şefi 
dar yapmış olduğu ~ eessüs et_ edilecelı:tır. . Mall imkAnlar nisbetinde bu gayenin ta- sonsuz bır taha5Silrle beklemektedir. Şu-
aadakatle ifa edileceği gibi t _ı....ı- Türk çocuğunwı ahlakı temız ruhça hakkukuna çalışıl aktır na inanılımttır ki onun temas edeceği 

ostl klat da ananeWUJ.U mili . tanına ac . . 
~ bu}unan d u . muhafaza ve ve bedence sağlam, etine, va . ' G'ÜMR'OK VE ziRAAT İŞLEKİ her dava muhakkak &Ul'ctte bzanılmıt 
icap ettirdlil vefalı §e~ilde CUmhuriyete ve inkılaba sadık ~e~tir- Gümrük mevzularını ve muameleleri- bir dava olacaktır. 
tekemmül ettirilecektir. VERGtLER mek maarifimllin başlıca hed.e~dir. ni ıslAh ve tanzim ve inhisarlarda nıall BALKAN ANTANTI KONSEYİ 

MALtYEMtZ ~ cümhurlyet Tarih ve dil inkılibıml%1Il. millı ~~ olduğu kadar iktısadi ve sıhhi hedefleri İstanbul, 27 (Hususi) - Balkan an-
~yeınizln ana prensib }tetlınizde te- doğuşuna ve kuvve'tJenmesıne V ğı de göz önünde tutarak rasyonel salışma- tantı konseyi §Ubat 16 InCl perşembe gil-

devrfnin ilk olaralt memle ttn hakiki hızı artıracaktır. ERIMIZ ğa devam edeceğiz .. Sert içkilere karşı nil Bükreşte toplanacaktır. Bu ko~ye 
min ve ltin& ile muhaf~e b:ıçe esası . N~ I~Let devri- makul tedbirlerle fenni \•e içtimai bir Romanya hariciye nazın Gotenko ~ya-
ve aamhnt minası ile, de . .. olan DemirYolu ınşaatı C un~ . . d surette mücadele etmek emelindeyiz. set edecektir. Yug<Wavya başvekil ve 
te§kll edecektir. TaahhU~en~e saye- nin çizdiği büyük program 

1
= e Ziraat işleri üzerinde önemle itina ile hariciye nazın Dr. Stoyadinoviç 15 fU

aadakat tediyeleriınizdeki in~~ nnın devam etirilecektir. Demiryo. . d ~ın duracağımız büyük davalarımızdan bl- batta Bükreşe hareket edeceği gibi Yu
slııde eittikçe artan ~~v~et ~\~i- iktısadi ve teknik esaslan dah~ ~ın: ridir. çiftçilik emek ve vaktini kıymet- nanlstan ba§vekil ve hariciye nazın B. 
takviyesi bu esasın buyük b U ği ka- ki.şah için başlamış olan har e v lendirmelı:, istihsal kudret ve kabiliyetini Metabas ile hariciye vekillmlz ŞilkrU 
yelle takibi ile ınUrnkün olab ece vetle devam olunacaktır. ld arbrınak, kazancı ve ya,ama seviyesini Saracoğlu da ayni tarihte Bilkreşe ha-
ııaatindeyiz. . tnkijaf Memleketin en ~yade m~taç 0 ur. yükıeltmek ziraat programımızın esaı ve reket etmlş bulunacaklardır. 

Memleketimizin her sahada ınl n ve tahakkuku halinde en yüksek ve e gayeleridir. Bu defaki konsey görüşmelerini Bul-
ve Umranına matuf nıesa! p.rogr~ ~ti: yizli neHceler vere.ceği tabii. b~~an .~u Ormanahk aiyaıetimizde halk ihtiyaç· garistanın ela bUyUk bir dikkat ve yakın 
mı2.lll bu ·aahalaİ'ın her blr~de k e _ işlerine BUylik Millet Me~lm~ g~:r - SONU 5 tNcl SAHİFwE - bir allka ile takip edeceği tabiidir. 

...... 1 .. +ıe tahakkuk ·ettircce f d'~· büyük &Wca sayesınde ge~ ır 
Y-r&n sura:.ı ıkı t sız kar- ter ıgı :rnaltiınunuzdur 
kilde ve mall bakıınd~ 5 n ~ et- planla baş1antn1' olduğu tır · · TELEFON : 3648 

§ıhyabUe~ek çe:çeveler i#.d~i:ımetlerin Bu ·mesaiye devam olU:~etleri üze- TAY YARE SiNEMASINDA 
.. mek amundeyız. Umuın! aları· Diğer nafıa ve funm . 
~asını temin edecek varidat menb d - . deki çalışmalar da ayni hiz]a yUrilye-

' . tihsali ve vatan aş rın 
nı tamim ederken ıs .k' etıne- cektir. 
]arın tediye kab~yetlerini ~:.ı tKTIS~Dİ S~~._.... .. ı .. y-ımız . isti· 
ıneğe hassetcp ~kat edec .. g )tAmll ve tktısadı sahadaki ~~ 

Vc<gjl=• zm• m; L E D E 
. FJRTJNALABI GiBı NADbl 

SEJ!ENIN sAYILtMAKLl.,.cAsusuN 
1 - 4 PA · ·ş ~AcERALARI 1tf tJ'J'Jll pa 

2 - !N .T/KAM 
· 3 •• KOMİK ~NLA.Jt 
4·S •• FRAG d bir en 30 K ı s ı m_ 

18
_30_ 1s.•s -11.00 20.ıs_ 

R : cuınartes• pazar 
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IKl AÇIKGOZ 
Bütün gün yorulan dimağınızı dinlendirmek, gülmek ve neşelenmek ihtiya

cmın bu güzel komedi temin ede-cektir._ 

AYRICA: EKLER JURNAL SON HAVADİSLER •.• 
SEANSLAR : 3 - 5 - 7 - 9 

Bütün Avnıpa ,.c Amerikayı çalkalandıran ve ~imdiye kadar hiç bir filmin 
kazanamadığı bir munffııkıyet kazanan 

PAMUK PRENSES 
VE 

YEDICUCE 

Ankara 27 (ö.R) _ F ı l 
Münih konferansı ta r~~~n ta ya metalibabnı hal etmek için 
duğu hi1diri1meketdir~nda hır dortler konferansı akdine aleyhtar ol-

Yine Parisden bildirildiji-ine göre Frans h ... 
vekil Daladiye tarahndari t kl"f cd') k ız ancıye nazın Bonne, baı 
kadar edecelıc ve mahdut b~ .~ L ı en onferans bütün milletleri ala-

ı. ll s;ODJ"erana Udi m heJı • Jm 
ca.ıdır. Fransa, ltalya ile doğrudan d-ıt .. evzuu ıı o ıya-

~ruya müzakereye amade imiı. 

Gayri federe kulüpler 
kapatılmıy~r 

Ankara 27 (Telefonla) Ga . fcd 
kındaki haberler asılsızd - yn ere klüplerin kapatılacağı hale-

n_~ ır . 
.oeaen terbiyesi umum müdür]••v.. k .. 

lerde tatbik edilecek talimatname ~gu .~k ez ıstışare heyeti mektep-
Heyet bugün son t 1 yı muza ere ve kabul etmi~tir. 

.. op anbsmı yapmı.: · d 
uzere dağılmıştır. Nisan to Jantı d :'<'-~~.~ısa~ sonun a toplanmak 
iş1er görüşü]ecektir. P sın 8 t~ılat nızamnamesile a18kah 

• 

lmpeks şirketi hakkında adliyece 
yapılmakta olar tahkikat 

İstanbul 27 (Hususi) _ im ks . k . 
:;~k1tado1a1n tahbklaikat ilerliyor. J~ilte!~d:~:ı~:~~dSak:t:: ·rnapbılu. 
..... n er e stan u avd t" beki .. s··l 
la olan lakası k . e .ı enıyor. u eyman Seden de Denizbank-

a nı csml§tir. lmpeb sirlceti ·ı alakada d h be . . . 
ketle alakalı g<irülen bır phlfn ouru:ıuı....!. e, - .... - r a a J kışının 
elde edilen 2) çuval evrak Ankara müddciumumi1iğinde tetkik olun
maktadır. 

Matbuat umum müdürlüğünden iki memur, evraklar arasında bu
lunan yabancı dildeki muhaberatı tercüme etmektedir. Tahkikata de
vam olunuyor • 

Fransa fevkalade komiseri 

Fransız kuvveti daima 
siiin yanınızda kalacak 

Sam 27 ( ö.R) - F ransanın yeni fevkalade komiseri B. Cabriel 
Püo askeri rnaiyyet erkanile birlikte Cebelidürüzü ziyaret etmiştir. 
Süveydcye muvasalatinde fevkalade komiser nasyonalist partiye 
mensup 2 ııra nümayişçi tarafından karşılanmı~tır. Bunların elinde 
Suriye bayrakları ve cyaşasın Suriye birliği> ibareli levhalar vardı. 
Daha ötede istiklal partisi tarafdarları Dürzü çadırları etra,Eında top
lanmışlardı. Bunlar Suriyeden ayn istiklal istiyorlar. Eski isyan ordu
su başkumandanı olup bir Fransız dostu olan Sultan paşa Elctraş ile 
Suriye Vahdet partisi Meri ayn ayn fevkalade komiser tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

Abdülaaffar paşa partisi namına bir istida vererek Cebelidürüzün 
istiklalini 35 sene evvelce mevcut rejimin idameaini istemiştir. Eletra~ 
ailesinin reisi şimdiki vaziyetin idamesinde büyük karışıklık çıkabile· 
ceiHni söylemiş ve Franaanın Cebelidürüzde kalmasını istemiştir. 

Fevkalade komiser adilane bir hal şekli için bu mütalaaları hükü· 
metine bildireceğini vaad etmiş ve şu sözleri söylemiştir: 

c Fransız kuvveti daima sizin yanınızda kalacaktır.» 
--a.;.Jı?dW!lm;iCiiC. 

Y ENi SINEMA'da 
ugün matinelerden itibaren yalnız 5 gün için 

ŞAHANE BJR PROGRAM 

1 - Nevyorku Titreten Haydut 
2 - RASPOTiN [Harry Bauğr] 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RENKLİ MİKİ • Türlıçe Folıs Jurnal .... 
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SEANSLAR : Cumartesi, Pazar 10 - 2 - 5 - 8.30 da Başlar 
Diğer güulcr : 2 - 5 - 8.30 da Başlar .. , ........................................... ., 
ŞE YHiN AŞKI 

~ TORKÇE SOZL'U 
ŞARK MUSİJUL} BCIYtlK F iLiM 
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ŞEYTAN Romanya da 
Demır muhafız 

tethişçileri 

e DOK!'ORV.N KOŞESİ: 

enı n uç nevı ••••••••••••••• 

Evlenecek erke· 

VE KUMPANYASI - BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA - pul çıkardıyor ğin tipi 

Büyük 

J an birden ayağa bllda. 
Sebastiyaniye yaJdattı. 
Ona elini uzattı : 

aılı ve macera romanı-· 
125-

bit edilmiştir. 
YAZAN• Dr. G. A. 

Teğmen infilaltm ertesi gilnU evinden B }) • l ) t f " ( " t • 
kaybolmuş fakat 24 Kinıınnunıde di- U pu ara aı esas 1 a Si a 1 verıyoruz Eaki ... ıde, annelerin görücü rFek-

ier şerikleri ile birlikte alev saçıcı Alet- le bulacaklan kızı aı-k ideli kalf<tıktan 
Sebastiyani, kafasında bu kulübe ile !er imal eylemekte oldugu· atölyede tev- Posta, teJcrııf ft telllfoD umum m.11- aılac:ak n tı.erleırlnde Ankara ~et 

•-- llOllra, bir erkelin a!.uiı km ııeçmeğe 
Sen ı.rene lı:ili9esinin arasındaki mesaf&- kif edi'-'-tir. Bunlar 20 atmosfer tazyik dürlutU ,.,nlden Oç nevi pul çıbmıı- ,.....__, 6 lc·-··1uklar 18 milyon 1-ıla-

~wı •- ~ -...- na kadar hakkı YUM, bir kmn da ken· 
yi hesaplıyor, bir insarun oraya ne ka- altında .~,. ıne-·e alev saçan 22 aıet karar vermiştir. Bu pullar, Amerika cak ve Uzerlerinde Cümhurreisimiz Mil-

:t ,_ --.:1 dieine eo olacak erkeği seçmek için oka-
- Ben gidiyorum.... dar zamanda gidip dönebileceğini dil- yanm••lardır. Sırtta •••ınabilecek olan Birleşik devletinin yüz ellinci istiklhl U Şef Ismet Inönünün portreleri, 7,5 ku-

J V .--. ...., dar hakkı vardır. 
- Fakat mösyö an.. aziyet lehli- §ilnUyor, belki yağmur, çamur mini ol- bu Metlerde lllllOt ve petrolden vücuda yıldönümü pulları, Ebedi Şef Atatürkün ruşluklar 400 bin basılacak ve üzederin-

kell.. . muştw· diyerek bunlan da hesaplıyor. ge"""''-'" bir gaz vardır. Bu Aletlerden hatırası blok w pullan, 1938 serlai pul- de Merinoı lroyuıılarf tesmi, 8 k11n11- Fakat. bıı hakkı kullanan kızlar h.,üz 
~ ~ -"rülmüyor ııibl. Annelerinin dizinin di-- Ben g!diyonnn.. Artık !ıh: dakika Sabırsızlık içinde bekliyordu. on biri hususi arabalarla meçhul bir ma- !ardır. Bundan ayrı olarak P.T.T. idare- luklardan 100 bin basılacak ve üzerle- •v 

bile burada kalamam.. Siz, dediğim gibi - Ha şimdi gelirler.. halle gönderilmiftir. ~ tanesi de çi- miz Hatay devletinin ınuvııkkat pulları- rinde Milli Şef Ismet Inöııünün portre- hinde oturan ev kızlan gene eskiden ol-
beni tam bir saat beklenlnlz.. Eter bir - Ha geliyorlar.. mento fabrikası deposunda bulunmuş. nı sürşaj suretiyle temin etmJı ve yelli lııri, 18 laıruşlukludan 100 bin buıla- dııia ııihi kendilerine ııelecek kısmeti 
saate kadar dönmemlJ olursam tenbih - Az. kaldı.. tur. Hatay devleti pullarının basılmasını da eak. ve lhıerlerinde TUrk çiniciliğini te- bekliyorlar. Buna ka..,w. olıumllf, mek-
ettiğim şekilde harekete geçersiniz. Bü- Diyerek odanın ortasında daima dola- Tevkif edilen 9 şerikten 8 ı demir mu- üzerine alınıştır. barüz ettiren bir resim, 12 kuruşluklar tep ııörmü1o üniversiteden yahut h..,ka 
tiln ümidim sizdedir. şıyordu. hafız tedhişçi faaliyetine iştlriklerlni iti- Amerikanın yıldünümü pulları: 500 hm lıual-1< ve Uzerlerinda B.M. bir :yiilr.ııek mektepden çıkmlf modem 

- Peld, bat llııttloe m.llsy6 Jan amma., Bir aralık Hülö baba da nıasarun ba- raf e~erdir. Teymen Dimit Rescu Amerika Birleşik devletinin htiklAll- M. binası, 12,5 kuruşluklar 1 mil,..n 1ıa- lı:alara, evlenmek çağına gelince, kendi-
Biraz daha bekleseniz.. Hemen gitme- şında sızdı ve horlamağa başladı. posta ve telgraf binaaını, elektrik fabri- nin yüz ellinci yıldönümü dolayıaiyl<ı sılacak ve Uzerlerinde Ankara Zafer !erine bir eı bulmak hakkını kullanacak-
seniz.. Yalnız kalmıjtı.. kasını, radyo binasını ve diğer umum! altı kıyıneUe ve 2SO şer bin adet pul bas- Anıtı, 15 kuruşluklar seksen bin basıla- lan zannedilir. Onlar da kılı kırk yan-

Jan bu sözleri dinlememişti bile.. Bu korkunç gecede, etrafı korkunç binaları yakmak niyetinde olduğunu ve tırılacaktrr. Bu pullar Amerika iltikla- cak ff llzaneriııde Aruvutköyünlln bir yorlar, de yu,,.. kunnak, güzel ve aağ-
Hemen kulUbeden dışarı fırlamış. şld- fırtına ile çevrili ve yalnız... bu faaliyette lej)'oner tefler tanfmdan linin yiU ellinci yıldönümüne tesadüf manzarası, 17,5 kuruşluklar 80 bin ba- lam çocuk yetiıtirmek için en değerli 

detleııen yafmur altmda pddetle -n Duvardaki aaatln munluaın tik tak- hazırlaıwı. plblara ıöre hareket edile- eden 1 Maya 1939 tarihinde tıedavllle sılaeak ve üzarlerlnda Alyon kurtuluş zamaalarını ıeclriıtoolar. e.ıa gördü-
rOzgAra 1*9 wrerek bnınlıla dalmış, lan duyuluyordu. ceğinl söylemiJtir. çıkarılacaktır. Pullar 2,5, 3, 6, 7,5 8 ve heykeli, 30 kuruşluklar 300 bin basıla- ğüm, bildiğim kadar, hayatlannı kaza· 
karanlıkta kaybolmuştu. Yelkovan ve akrep birbirlerine yak- 25 Ikinı:ikanun sabahı teymen Dimlt ı:u kuruşluk olacaktır. ll,S karat1uk1ar caJı: ve ıı.efteriııde A*ara .Bıılbvl 1ıl- nan obmut ~ 1mlar .... kıameı 

Sebaallyaml, etikte ona lııılı:ıyor, kay- .lapnak üzere idi. Reııcu kendi kendini boimUftur. yefil, 3 kuruşluklar tunmd, 8 karufhık- -. IO lwnıfluklar 60 bin '-ıı.c.k ft ~ sr lmlıın aiıı.. ' w d ken-
boldulu ı.tlbmeta ıöıdarlni cll!mıif, Selıutiyuıi büyülı: bir he,ecan içinde !ar leylak, 7,5 kuruşluklar kırmızı, 8 üzerlerinde Karabük demir ve çelik cllnUıt lı i . ·, at • 1 • 4 ı..ıdiyor· 

gllıı-le çabp,ordu. ldL l..Jarp endı'şelerı' kunJfluklar kahve rengi, 12,5 kuruş1uk- fabrikaaı, 100 kuruşluklar 100 biıı ba- 1 
Açık lı:alan bpıdım odaya rllqlrla Dqlerlni, birbirine TIU'IDllmaG lçiıı, n 1 lar da mavi renkte olacaktır. aılacak ve üzerlerinde Milli Şef Imıet ar. 

beraber yalmur da doluyordu. ıMuyoıdu. k b k 6, 8 ve 12.5 kuruşlukların iiaerl.ııde lnöpllnlln portre1ari bulunacaktır. 0.- lııka wiaua .t i" tipı 
Sebasti,yal bir müıldet soara kapıyı Saat nereıle ISe on ikiyl. Oec9 yarısı- a 0 f m a f Q Amerika haritası ve haritanın üzerinde Hııtap 11ni pullan: n..ı olmalı cliF• imi- hitap -ğe 

kapa& nı gahnkiı~ _ BAŞTAUFI ı iNci SABin:DE _ de Atatllrk ve Ruzveltin mUtenazır Posta, idanın:ılz Hatq devleti pulları- dilim varımyot". Dlrlikll Mr de karmak, 
Hülö baba, tlıınaınen sarhoş olmağa İskemlenin üzerine attıiı me§in pal- nan ambargonun kaldırılması ıne9elesl portreleri bulunacaktır. 2,5, 3 ve 7,5 ku- ııuı. besı!masmı da üzerine almıştır. ııiizel ve ııailam çacıık ıetlflkmolı: llze-

başlamıfb. tasunu sırtına geçirdi.. görünüp göre Pmdi tarnaıniyle .bertaraf ruşlukların üzerinde gene Amerika ha- Dıımp matlvı•-dı buı!masına batla- re evlenecek erkeiin tipi ııene erkeklere 
- Mösyö SebastiJlllıl~ Dtdl, ıılJle Al- - Artıi: fazla lıekliyemem .. Dedi. edjlmiştir. Çünkil hariciye nezareti her ritası ve baritaııın Uzeriııde de TUr.k - .ııılan bu pullar 9 ~tta norm.al pul anlatmaia mecbur oluyorum. 

1ab ll§kına .. Demin bize .. Buraya misa - tl'zerine aldığı vazife çok mUbimdi. türlü ideolojik düşünce hariç obnak üz.e.. Amerika bayraiı bulunacaktır. ile 4 kqmeUa taka pullarıdır. Ozerle- Pek uzıın, bir metre oeben antimden 
fir geldi mi! .. Mösyll Jan ve uşai!ı hald- Kasabadan buraya küçük arabası ile re böyle bir hareketin Avrupanın vazl- Atatiirk;in hatıruı blok ve pullan: rinde Aııialıya ve Ukenderuna ııit muh- yukarı. _ ..Jaibi Nman ela olaa. zayıl 
katımı. plclller aıl )'oba aalar öldiller da lfl!)mişti. Araba ve cins atı ltuliibenin ar- yetini büsbütün karıştıracağına kani- Buılacak olan pullaıdm blriai de telif manzar.Jar ile Hatqın imklAlinl da oba _ çolr. defa erkeklik hormonlan-
ben burada hayallerini mi gördüm. ka kısmında ve Hiilö babanın .kısralının dir. Ebedi Şef Atatürkün hatırası bloku ve teberilz ettiren sembolik reliınler bu - mn ubiuu bildirir. Bu honııaonLma az-

Hayuo .. Iflı1ır .. Bwii)il gelenler onlar bulundulu ahırda kil Berlin 27 (Ö.R) - Frankistlerin Bar- pullarıdır. lnnmelrtadJr. Adl ve nonnal pullar 10, lığı IMlobütün hal.idik dmnek deiildir. 
değil.. Hayalleri ldl.. Onlar öldWer.. Odadan çıktı.. selona girmeleri burada bir zafer şen- l~ bin adet basılacak ve 1 ~ kıy- 25, 50, 75 aanlim ve 1.5 2,5, 5, 12,5, 20, Falı.at kadınlık hormoalan fada bir kız. 
J!lw ... olııalıırdı prapbırm.ı buracla hı- Ahıra girdi. !iği ile lı:arşılarunıştır. Bütün gazeteler me~e. olac~~ .olan ~lokun ~erinde Surl kurufluktur. Tabe pullan ise 1, la evleaine etinden ııerl kıılır, aile ara· 
rıılımadıırdı.. Bak... Bak.. Dudak tıııe Hayvanı, onu görUnce k.ipıedi. bu lıAdiseyı· büyük sevinçle kaydetmek- Atattirkün. Buyük. . .Millet Meclisıne gl- 3, 4, 5, Swt kurufluktur. 

ke lind li dir kalı fr- L H ---'-'-- -.11... aında hormon muTazeneai. olmaJ1De& sürmediler... Şarabı ancak diriler içer Sebastiyani yağmuru, rilz.gln ve top- le, İspanyol nasyonalistlerinin son zafe- rer. ~ e. e sı. n şap ""' ve pe- Ata11uı mu,,_t ....-n: 
SebastlyanL. Ben daha lllmedhn .. Ölme- raklann çamurlu, çalışkan halini dü- rinde totaliter devletlerce takip edilen lerinli hır resmı bulunacaktır. P.T.T. ld.aremlz Hatay devletine alt diıfilc de bozulur. Böyle una ı.o,lu er· 
diğim için bık nasıl içiyorum. tündü.. siyasetin galebesini görmektedirler. Atatürkün hatırası pulları ise ııekiz hu pulların basılması bitinceye kadar kek kendm gibi ımın, boylu, zevkine ııll-

RtUil baba, bındarı aa,.Jeık- Jan Ye F.saaen gelirken de bir bayii zahmet Roma, 27 (Ö.R) _ Barselonun suku- kıymette olacak ve 200 er bin basılacak- Hat&J' devleti tarafından vaki talep üze- re ince veya dolııun, bir "1zla nleniT. 
Güsün lıa.kikatan el sürmedikleri şarap çekmişti. Şimdi yağmurdan biisbütiln tu üzerine Mus.solininin İspanyol mese- tır. 2,5, 3, 5, 6, 7,5, 8, 12,5 ve 17,5 kuruş rino mavcut pullarımızdan bazılarına Erkeklik hormonlanoın azlıiı bazıla· 
lrupalannı lıbiılrf •rhsuıa kafasına dik- çamlll'lapn yullan ara\ıasiyle geçmek lesini göriişmek için bir dörller konfe.. kıymetinde olacak Atatürkün Se!Anlkte siirpj yapmak .m.retiyle Hatay devleti- nnda..doğuıtan olur. O zaman erir.ek ço-
tl.. irnkAnsız değilse hile çok zaman kay- ransınm içtimaı fikrine temayül ettiği doğduğu evin resmi, 3 kuruşluklarda nin bugünkü pul ihtiyacını karşılam~ cuk on beı, on alh yqmda iken pembe 

Sebastiyanlnln canı sıkıldı. bettirecektL bildirili,yor. Atatürkün koyu elbiseli yüzbaşılık res- tır. Şimdiye kadar Suriye pullarını siir- yanaklı, parlak yüzlü, ince beUi, kollan 

- B'Afl HUlö haha.. Dedi .. Yeter. Çok Halbuki onun biç te zayi edilecek -·- mi, ~ ~ruşl~arcla Sivas kongresinde pjlı olaıak lnı!lanan Hatay ~evle~ yeni ııüul. ııeniı kalçalı bir kız ııibi ııüzel olur. 
'~uıoinYmı ııWiıı:- 'R·-;r.!:: .!'~.'lr vakti yoktu. Hemen kararını verdi. U 1 Ataturkiin fesli resmi, 6 kuruşluldarda pulları çıkuıca7a kadar bizim sil.r§a.llı Seoi çocuk ..,.; ııibi ltalır. On sekiz YAfln• 
Odanın lçlnd b?nu ~ordu. Gecenin karanlığı içinde daldı. .,.,...,~ ..,, l'\n•C~CI Atattir!,<ün TJlll mli~2elede kalpaklı pullarımızı kııllanacak+ır. d h"l" b kla belitmes. Karakteri. 

e ır aşağı bir Yl1karı Surabnı kır İNŞAAT PAYI haklarda M ~. --~, .., AW~ ~ ...... ...., • ......._,, .,~,.~..; ... .ı.u.., 11 a a a ıyı n 
do1Bflll8ia batlamışt.. baçlıyan yağmurlardan Ev 1 bntr areşal üniformasiyle çeldl- met s" . bul ~ Al"Jll dan . 'ı ' ' - r-•-~ '-~-- """' 
Kulaitına bir takım sesi li .ki onınmak lçtn başın.ı. hayvanın omuz- •----~ ~-- borsasııım Em!Ak ban- ~ resmi, 12,5 kuruşluklarda AtatW-. Bizim~'.,, __ ~caktır. ~ aza ına ı.ı ... ıuer ölkeci, 1tavsacl 

nediyor . d erge yor zan- arına doi!ru eı....ı ... , """'"" uun:undan dolayı ipotekli bulu kun Cüm!ıune'-"ği um·--- . ~·m•z .. an bazılarına yapı- o ar. 
• Yerın en fırlı k ""u.;ıu. bo • """' -- a.ıt •ivil luı .lürpj " ledir: O b · açıyor ve kinı.se yor, apıya ko,up Nihayet Trevu kasabas idi nan rsa binasının borcunun edası zun elbiseli bir resmi 17,5 kunı,lulda da fOY · rta ır metre yetmiı 98ntiıniıı bir 

tekrar kapabyordu. olmadığını ıınlıyarak Burada bir telgraf ve ı::=fo!e m~ke- ;=da, borsada satılan bilfunum maı..uı~ Atatürkün son :uu'nanıarına alt bir ;es- 1~~ 10 .santiın,l kuruş-~ Yllhat bira •r==da, boJI 
Hava gittik bo .. • zl vardı. Memur uyuyordu erden binde bir buçuk borsa itmesi mi bulunacaktır. ıınıza ~ santim, 2 kuruşluklan - ed.eklilc honnonıan tmrı ,.olanda il!iyen 

ıı esmeg"e, ağmçe zmahızlığa, ruzgar şiddet- Sebastiyani onu uyao.ı_;._ k alınması muvafık görillın~ ve bu karar 1939 aenıisi J>Ullan · ınıza 50 .santim, 2,5 kuruşluklarıı:ıuza '75 lenfe balumır. Karakteri de aıınazen 
y ur y......._ ğ h •• ı_ b' umu ve ço kı- tatb'k '"'-•~•- " .. . . qptim 3 ı..·-··'ukl 1,5 d k . e 

mıştı. _ ... a a -- ~ ır zamanda Parisle muhabere etmek d' . 1 e~~..,.. Borç tamamen ödeı::- uı;uncu olarak çıkarılacak pullar ise l"Uf, 
5

' --..., anınıza Surt ku- eıne tir. Ancak hayatta daima ayni Lal 
Kuli!bentn Uzeriııdeki kiremitler istıedllinl söyledi.. i '!• ~ ~sının ipollıit kaldırıldıi!ı normal posta Pullarıııın yerine çıkarıla- 8 kuru,~ 1 Surl kUrtış de kalan muvazene olamıyacağmd"", on 

nıyor ve gecenin ı>U fırtınası içiııde koy- •• JIİTlfEDİ - dçe k= ~~~ borsa hissesinin c~~an Puliardır. 25 lruruşluklarnnıza da 2~~~~ ve lann da karakteri arada mrada, honno-
laınç -ıe.. _ .. ·--~• or- R . IJI dı _....,.da bir cereyan ıenedenheri fasılasız kullaıu1•= u-•-· •-'--- -·"- uruş. nua azalı,.. veya çoialı- göre d-1! . 

~u. a t var r. ve bir ha,yll skimi§ - ·- - r-n: ~ . "l<•fll'9fl 

n!':::'~='ın içeri Wli,... ve ya- .,,,, ag a,yın Ancalr, bomı blnasuım temi, :veni sa- rın ~erine 193~ serisi!!':" aı.::uııa- Bundan ayn olarak 2,5 .kuruşluk tak- ""=~~u. -
dolbu.Yardu. dwııanuu odaıun içine otuzunda toplan- ~': !~!: :111"'=) :vaım-tı r;~ ;;ri2~~ olac::· 1939 seri$; ;ı: :. ~s: ~ ~ 5 tim, hoywı ..::~d:1::: :ı::k:ı::..:: 

~ !ine d l'llll Din talıal- 6 7,5 ' ' par ve 1, 2,5, 3 5, .klll'llflulc tabe pulJarmuza 3 lar ve kalçalar ıenitçe 1 k klik: 

f "Rii;j~k ........... t ............ -: mag a çağırıldı All~ ~°:'lllmektedir... v~ 100 ~ı~ !~ıs. n,5 25, so.' so l'll§. u kuruflıık .ı... puna!:.. ~ "°"-ı." fada .ı-~. u~:, eoıa-
: 8 par m 8 0 : - ~ ARAFJ 1 INCJ SAYFADA - de bir buçuktan binde bfıoe ~ bin- tedir. üzere 19 kıymet- 5 Surt .kuruş takse silrşajı yapılml§tır. calı: le._ da lıaduıı.k lııO<molllan laz! 
: Gfiııdoidu Voroşilof lıaJ : ed~ nutukta milhiın be raftardır temıllne ta- 10 ohnabdır 70k -L-"'-' a 
: nada ol varı ai-: Iunm .. ının Y~ bu- . Bu husus lıak!ruıcfa almıda ı>aralılı:Jardan 10 mi4'on basıl 8 Be Ş"k ' • --. .... yalaaz batına 
i1mntonı ~: fayet 11dlk-e1: etmektedirle~~:* ~ıı:::iını beyan bir karar verilecektir. y ve üzerlerinde An.kara garınııı re::.k • . neş 1 ago zaptedem-. Böyle ..S.Ciia bnkıaa de 

iecınmı lıir odalı yeni Dışa,: öğrenildiğine. .. eyı mambııdan -*- . 20 ı>aralık!ar gene on milyon basılaca.k u·· • • aert. baınlanncla bloa bL ...__ o..nıa :a;;nn!.: ~ lıirahktır. : disinin sulh gor~. B. Çemberlayn ken- Radyo S871SJ ve ilzeorlerfnde tiftılı: keçi.si reamı 30 Dl versıtesinde hormon muvarawini '-in --bw:ek 

fhllindeki ~~ ·~ t1a-f siyasetini ~eed'!!°~ t:7e matuf memı•ette artıyor :~r 15 milyon basılacak ve ·11z.e,: a1r koaı. ,. bdtn aae "ay•tmda ~çeker. 
,:cnetemia ~ lcia .ıe: kilmetinin &önüllülerini . talya hii- .İstanbul, 27 (Husus?)_ Memlelı:etl- mil An.kara barajı, 1kuruşluklar 15 lsp I W ldial .• ıl Erkeklerde bıyık, oablnlıGtea...Ucut 
;t1er1. miiraca-,: hususundaki kararına mü~en . çekmek mizde radyo kullananfarın sayısı yıldan kö yon basılacak ve üzerlerlnde Fırat ,,.8 edecelrflr kıllarının mlnuını bilininiz. Banlum trlil' 
00 000

• 0000•oonooooou0 00000 : rak ltalyadan gelecek 1 __ ealliiı:ha ola- yıla artmaktadır. Büyük --L•-ıe •-•~ 1Prllsük • 2,5 lruruşluklar 1,300,000 ba- ...!!:8'°• Z7 (A.A) - B. Beneı 20 fU- olmuı böbrek llatUndeld ıraddeolııln ı....ı 
.............. o..,.. berleri çal ..,.uc r.,,.....e sı aca ve l1ze 1 rlnd ...., • ...., ftilıaıwı .,. .. __ ,,__, ,_, _,,.., - - "'' 

beklemektedir. 1§811 radyoların adedi 44 bine baliğ 1 klar re e portakal, 3 ~ konferana ...._ uuıom••esinin .,,e._.m ııo•terir. Erkete beden k11TTe-
olınuştur. du Uç milyon basılacak ve üzerleriıı- klınıbtinu i§PI edeeektir. tini veren odur. 

V •. ON BEŞİNCİ VEZİRİN HİKA e ~ resını, 5kuruşluklar150 bin ha-= =~ Soutiıham.pto-den ha- . :aaaklann mAnuı, kızlarda olduiu 

ezlr Vaktiyle dünya~ ..;::1·- ~karpuz ııetırdiler. Pııditah, belin ııibi. mkekı-de de önemlidir. Kırmızı ve 

padişah vardı_ Bu pııdipıhıp bir '-c':' de.ki bı~ karpuzu bal. Baçatı kar~ u çok d~ Yaııaklar eri.eldik hormon-

·'-••·------:-:--~~~=~===~---1 olan oı}lu ııünün birinde haıRalandı puzun 1izerine bırakaraJı: Tedrl ile sat- lannm .. a~ıııım haber verirler. Öyle kır-Şehzaclenm 1ıa ..... ., Yf1reiinde idi... raç 0 Yllnuna daldı .. Bir iki - o:vunla rnm :vülil •k.elderia ö&.eci oldülanm 
Mı / . [ Zavallı : · lllemul oldu.. de bilinini&. 

asa masa içinde -: y~ ı· Yar ı· • t:- ı..ım bldırdJtı ııaman bir a.-. --.... çııa1aoıa •• - •bil 
- 38 - Dıye inledikçe padişah ta onunla be- b ld -..._ 'l ılw ıı.,duiu pelt de ~k delil - ,,_.,._ oahibl 

Da ..,.da maiııra ı.ap.,,.._ raher inler, : Bıçağın-~ sapı karpuzdan erlmlt · erkek •ilam Vfieoıthı ... orta b..,._ • 
dişi köpek ve onun da arkasındanlçerl bir Diye bağırdı, ötekiler • - Ah evUdım... Ali ... -.._ unu,!~ae : ·· hut baca boylu ol- ho---• ya 
k~L on ı.... Hah . Di b --.....-.. -..,. .. -._ n...ı, llaJıwww ~.....,.., .__ yo-
.,._ glrdJ. -... - ·· Dedi!er .. İlkönce sen .n.'- ye aşını YIDnruklardı. &--•-- ı,.._ .._,, m.ejer ojluınun 114- -- lunda demeltir. Fakat - L-ı. _, 
B d" -·- doktorlar llA..I... """""'• cı """l'llZmuş Eğ .... ,,.... ile a Dil ....,. ...... 

u on alb köpek -ianıda miik ın.. Kapıyı da sen kapıyacabın . • :-- Biç lıüi """8 v.,... lmifb ha ...._:;,,_ er ona karpuz yaıilre iıli aa, yanakları dolgun oı... ela. hcrmu '• -
m"l yemekleri görünt.., evvela insan;-ı- Bunun tizıerine aklı başına j" ~ı ... Ve nıhayet şehzade Yüreğindeki o ölıni,y :;:_~ ~Wlble erlıeaek ve l'!ATLE:RtJo>g az oldufu anlııplır. n 
dan Urktü!er Fakat ar- dal ge en ııp- ertt.,n kurtulanuyaraic "ld ece-..._... y •• Kadın! 
kımıldanmachlı:! onların yerlerinden .. Babası evlldmm o ü. İşte ciğerP8resf üze . b ka LJ z D E Q N arda erkek •eai malı:bul olma. 
re hiicuın etti! arını görünce yemekle-' dikte:vet .• ~. Fakat Yentelcler "'1- kapandı .. Bir bayi ':'82"*'.'.' illerine lriin olan padifııh buıı:e ~r· dar dllt- cLiı ııı'bl. erkeklerde de kadın, nhııt 
tün Ye-kJeri e~j y ~~. saat içinde bü- ~e Ustelik dudağun koptuktan Sonra : g Yll§l döktil, dOflllÜf, ev!Adı arkasuıdan ~e huta fenzilAt yaptıı- sqa mllfleailerlml çacıık oeıi - hormonları balı:ımından -
ler. 

81 ıp supürı!ilJer ve gitti- k90!lrlld .. .ız gafl@t ederek, inat ederek bu - Oğlumun.,,,_,.. _ _,_,_, de ya verem olmuş ve ö!m;;. as~ yda ııth- • bildfrJıb • aıalı:bul deiildir. Tenor 1e1 operada ...,k 
a ar nımetı eı· · d , -çs'"".,.;, rt nasıl bir hun ...,.. ız e ııa- ,.., lüzum! oı.. r~ 

Apdaliardan üç .. de İşte •mız en kaçırdık. dert idi ki bunca dokto !ar . • ev!Adınıza lnydıktan IOllra * .,. "'' • da, bariton oeoi erkeğe da-

demedi. Çünkü eğ:rs&etz,,::::lty~!H<>ttl ) ibret d=~~du~"ı.ı hik.\ydeden alınacak kar <>!medi, bunu anı~ .. K:.w ~': ~:gUnp he~'~ldlmıuğunu anlayınca eleme on;: lfEDİYEIJK ... ari•.a lııa ,..ı..,.., 
sa kapı kaı>amak ona ait-, .._ o ur- •- son emde ve iı iş- rın da bakın.. , ~- . ._ o Y&SUUz.. w:ııtnw -- -.On• ~- hüyülı; yahut vücud. tİtmaıt er-

Biraz sonra mağ olacaktı. ten geçerken pişmanlık asla para etınez. Dedi.. Doktorlar ~enin Padişah, vezirden bu lıikAyeyi işitin- • -.IUli İKRAM frla keiia Lonnonıı az demektir. Hormonu 
pek g;rdi. araya başka bir kö.. .. Padişah kadından bu hikayeyi ve bu Y&rdılar ve yl!reğlnin Yanında b~ ce ~unu yine llldllrmekıen o glln 1 . ÇiKOLATA kıvaırunda eı-kefin kamı ne büyük olur 

O da sofranın b~ •ozleri işitti. mik b~dular. e- vaz geçti. Fakat akşam hareme ~ iııcirlerimlzf tereih edlıılz! ne c;ubra lider, tam düz olur Ancak 

tan sonra aııdallardan b' .. YalacW.- - Sen merak etme .. Ben yaruı oğla- b Padişah, oğlunun hayatına mal olan ac~i~=ı yıne dil dökmeğe başladı. T • düz kannlı iter erkek de mutlab nomud 
sakalındıın dökill ıranın :verkenl ıun bafuu vtırdururum Dedi u kenıiği aldı ve hatıra 1 ak a n karısı : ar lıornıonlu demek değildir ..• 
mağa başladı ve ~~ :.,.-ı.ıerı de :Vala- · Saıı.Jı olunca da pa~ ~ mak istedi. Kemikten ~ar sakla- - ~hıın, dedi, bu o!lan, bana kalır- JŞ - Tipi erkeklik hormonlannın nomud 
dağını et parças da aı><1a1ın du- kıp cellada emir verd' e çı- Ve beline soktu. sapı yaptı. sa ııenm sadece bat belan değil ~ ı olduiaııaıı ıılletenniyan erkek! 

1 ısırınca herif -
1

1ıa:: ı:- hart ciiye Olı lıeşinçi vezir u.:~ geldi. Ve Jii ;:a~an b~ "'.~t ııeçtı. :::.d~ hastalığındır da .. O öl;;.eylrıce mağazas oinler mi> .,. ev eııme-
- W. ........ ..r• ""1 bir ı.ıı..a_! dişah hır RU11 ftZiri Jle beraber b ....,_._,__ ııMalıktan kurtulamıyacakmı_ ) Diye. oormazsımz, --·~- "-'ar _,_ 

...._..,. ft çıktı. Mevaiıa L - ••...uın bir padifah varmoa da ..a-L -"~ Vlll -
,_ .. t u ._._ lılr• ... tu --...o .._,le H'VKtlMD CAQD=ıl • 11., 71 ,.,....eoız nleııiıllır. Falrat aMi -

Kırk 
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Millet Meclisi· 
Dün son celsesini yaptı 

nihayet verilmesine dair ittihaz buyur
d uğunuz kararlarla bugün B. M. Mecli
sinin beşinci içtima devresi sona eriyor. 

Başvekil yeni hükümetin programını 
izah etti ve Meclisten ittifakla 

itimat reyini aldı 

Bu de\•rcnin her içtima senesinde re
isliğe seçmek suretiyle hakkımda gös
termek }üt.funda bulunduğunuz büytik 
itimat ve teveccühün kıymetli hatırası

nı daima minnet ve §Ükranla muhafaza 
edeceğim. Bu büyük itimada ve her za
man gösterdiğiniz yüksek müzaherete 
istinaden nizanınamei dahiliye bitaraflığı 
ve hiç bir arkadaşımı istiyerek incitme
meği göz önünde bulundurarak vazifemi 
ifaya çok dikkat ve itina sarfettim. An
cak bu dikkat ve itinama rağmen her 
hangi bir arkadaşımı incitm.işsem bunun 
istemiyeret.ve vazife icabı olduğuna iti
mat buyurarak af ile miisamaha göster
menizi (Estağfurullah sesleri) büyUk lU
tufkarlıklarından dilerim. nilenmcsine karar vermiş olan B. Millet 

Meclisinin ruznamesinde müzakere edi
lecek mühim bir madde kalmamı~ ol
mak itibariyle .nisanın üçüncü pazartesi 
günü fevkalade içtimaa başlamak üzere 
inikada nihayet verilmesini teklif ede
rim. 

Takririn reye konularak meclisin müt
tefikan tasvibine iktiran etmesi üzerine 
de Reis Abdülhalik Renda alkışlarla kar
şılanan şu sözleriyle tam saat 16.30 da 
B. M. Mccll'iinin beşinci intihap devresi 
içtimalarına nihayet vermiştir. 

.Muhterem arkadaşlar; 
İntihabın yenilenmesine- ve inikada 

Çok aziz arkadaşlanm, 
Bugün sizleri uğurlarken her blrlni-

2e ayn ayrı derin saygı ve samiml sev
gilerimi sunarak sıhhat ve sellmet ve 
muvaffakıyetler temenni ediyor, ittihaz 
buyurduğunuz. kararlar dairesinde nisa
nın üçüncü pa7.artesi günil toplanmak 
üzere B. M . Meclisinin beşinci devresi
nin son inikadına nihayet veriyorum .... 

(Sürekli alkışlar.) 
Ankara, 27 (A.A) - Reisicümhur İs

met İnönü bu akşam Çankayada Riya
seticümhur köskünde Büyük Millet 
Mcdisi azasına bir çay vermişlerdir. 

Çekoslovakyan1n diyeti 
lngiltere 4 milyon Fransa da 

4 mil yon lngiliz lirası bağışlıyorlar 
Londra 27 (Ö.R) - Üç aydanberi lngiliz - Fransız - Çekoslovak 

mali anlaşması bu~n kabul edilmiştir. Gayesi, eyllıl hadiselerinden 
ileri gelen bazı mü~külatı tahfif İçin, Çekoslovak hükümetine maddi 
bir yardımda bulunmaktır. Anlaşma esasları şunlardır: 

lngiliz hükümeti vermiş olduğu 1 O milyon liralık avansın 4 milyon 
lirasını Çekoslovak hükümetine-lngiliz parlamentosunun tasvibi kayıt 
ve şartile - hediye etmektedir. Bu dört milyon lira, Çekoslovak.yadan 
hicret eden mültecilere döviz teminine yarayacaktır. 

Fransa da Çekoslovak hükümetince akdedilmiş bazı istikrazların 
itfa servisini üzerine alacaktır. Bunların yekunu 700 milyon frank, 
yani 4 milyon lngiliz lirasıdır. Bu da Fransız parlamentosunun kabulü 
kayıt ve şartiledir. 

Ribbentrop Berline döndü 
V arşova seyahatinden ümit edilen 

netice elde edilmedi mi? 

Roma üniversitelileri böyle bağırdılar 
ve gürültülü nümayiş yaptılar 

Balkan Antantı 
Yunanistanın harici politikasının bel ke. 
miğini ve Türk - Elen ittifakı da en sıkı 

bağı teşkil etmektedir 
Atinada verilen mühim bir konferans 

Ankara 27 (A.A) - Atina ajansı bil- da söylemiştir: 
diriyor: Yunanistandaki bugünkü rejim tama· 

Parn.as salonunda Neo:» Kratos mec- mile Elen bir rejimdir. Ve yabancı mi· 
mua.sı tarafından tertip edilen konfe - eallerden katiyen mülhem değildir. Bu 
ranslardan birini diln ~vekil Metaksa- sebepten dolayı Yunanistan harici poli· 
sın bir 90k devlet adamlarının, kordip
lomatik azasının ve kalabalık bir halk 
kütlesinin huzun.ı ile orta elçi Vassili, 
Papadakis vern:ıif ve bu konferansta 
Yunanistanın harici politikasından bah-

tikada kendi politikasının yarattığı neti· 

ceden başka neticelere maruz bulunma· 
maktadır. 

Hatip Bulııaristan ile olan münasebet· 
leri de ıu Sllretle izah etmi.f tir: 

setm.iştir. 
Balkan antantı demi§tir, Yunanistanın Yunanistan ile Bulgar hük.ümetinin iyi 

harici politikasının belkemiğini, Türk _ niyetlerinden mülhem bulunan Elen-Bul. 

Elen ittifakı da balkan antantı çerçeve- gar münasebetleri sıkı surette balkan an· 

si içinde hassaten en sıkı bağını teşkil 
eylemektedir. 
Konferansçı sözlerine şöyle devam 

etmiştir: 

Yunanistan Avrupa büyük devletleri
ne ve Amerika ve Mısır gibi geniş mik
yasta Elenin sakin bulunduğu memle -
ketlere karşı dostluk hissiyatı beslemek
te ve bu memleketlerle münasebetlerini 
daha ziyade inkişaf ettirmek için 'bütün 
gayretlerini sarfetmektedirler. 

tanh politikasını takviye etmektedir. 

Bulgaristanın diğer Balkan devletleri
le yaklaşması muhakkaktır ki Selanik an
laşmasile kolayla~tınlmış ve teyid olun· 
muştur. 

Balkan antantının reisi sıfatile başvekil 
Metaksas imzaladığı o Selanik anlaşmHJ 
ki, bu vesika ile diğer balkan milletleri 
Bulgaristana anlaşmazlıklara harbcü va· 
sıtalarla hal çaresi aramaktan vaz g* 
mek taahhüdüne mukabil silahlanma 

Orta elçi Papadakis bilahare şunları hakkını vermişlerdir. 

ltalya ihtiyat kuvvetle
rini seferber mi ediyor? 

Roma 27 (Ö.R) - lngiliz rnahafili lngiliz sefiıinin ltalyada bir ih
tiyat sınıfının silah altına alınması münasebetile izahat istemek üzere 
hariciye nezareti nezdinde bir teşebbüste bulunduğu haberini yalan
lamaktadır ve böyle bir müracaatin mutasavver olmadığını bildirmek
tedir. 

Roma 27 ( Ö.R) - Her ne kadar 1901 tevellüdlü 60,000 ihtiyat 
askerinin silah altına çağırılması dolayısile lngiliz sefiri tarafından hiç 
bir teşebbüs yapılmamışsa da, diplomatik mahafilde bildirildiğine göre 
ltalyan hükümeti lngiliz sefaretine bu davetin siyasi değil, idari ma
hiyette olduğunu bildirmiştir. 

Avrupa tehlikededir 
Fransız Maliye nazırı böyie diyor 
Paris 27 {Ö.R) - Fas cemiyclinin bir içtimaında maliye vekili B. Renyo 

şu beyanatta bulunmuştur. imparatorluk tarihinin en halecanlı bir anında 
toplanınli bulunuyorsunuz. Dün mebusan meclisinde başvekil nefis nutkunu 
söylerken Fransanın hukukundan f CTagntini reddeden yolda biltün meclisin 
ittifakı tezahür etti ve Tels 'Heryo bu ittifakı iki defa, haklı olarak, kaydey
lcdi. Bu, daha ufukta ilk tehlike görülürken istemiş olduğum ittifaktı. Bunu 
Fransa, şimali Afrikada büyüklüğüne hizmet eden, sizin gibi ada::nlara med
yundur. Siz, örneğinizle, büti.in milletlere Fransanın hakiki çehresini göster
diniz. Ve her feragatin imkansız olduğunu gösterdiniz. Bunu ilan etmek sul
ha çalqmaktır. 

cBir Avrupa vardır ve- bugün bu Avrupa tehlikededir. Eğer milletler son 
harbm henüz taze olan derslerini unulnrak yeni bir kardeş harbına atılırsa, 
hep birlikte mensup oldukları cemiyettir ki bunun yaralarını alacaktır. Av
rupa artık dünyada yalnız değildir. Ancak sulhu müdafaa etmek sayesinde
dir .ki Avrupanın imarı ve refahı rnümkiln olur. 

Paris 27 (Ö.R) - Mebusan meclisi Maliye konseyi bu sene askerlik hiz
metinin 2 seneye tahdidine, ihtiyat ordularının yeni bir şekilde te\rziine ait 
knnun layıhası iizcrinde müsait rey vcnniştir. 

Talebeler tetkik 
seyahatine çıktılar 
Ankara, 27 (Ö.R) - Fakülte talebe-

Fransız imparatorlu
ğunun tamamiyeti 
Ankara, 27 (Ö;R) - Fransız iınpar• 

lerinden elli kişilik bir grup, başlnrında 
profesör Süreyya olduğu halde bir tel
kilc seyahatine çıkmışlardır. Evvela İs
tanbula gidecekler, sonra da Yalova \'<.' 

Bursada tetkikler yapacaklardır. Bursa
da Merinos fabrikası görülecektir. 

tor1uğunun tamamiyeti ve imparatorluk 
yollarının emniyet ve muhafazası hwıu
sunda hükümele ittifakla itimat olun
mustur. 

Bu husustaki takrir, 228 reye kal'fl 

304 reyle kabul olunmuştur. 

--------
IZMIR ASKERUK ŞUBESiNDEN: 
Aıaiıda isimleri ve ,ube defter sıra numaraları yazıh malUI ıubay 

ve erlerin reımi senet ve ikiıer fotoğrafile birlikte ikinci kinun ay) 
içinde behemehal ,ubeye müracaatları akli halde tütün ikramiyesi 
tahakkuk ettirilmiyeceii ehemmiyetle ilan olunur. 
Defter 11ra No. Malul Subaylar 

2 Malul hekim binba$ı Halit ojlu Ali Riza 
13 Piyade birinci mülizim lımail oilu Ali Kemal 
23 Jandarma birinci mülizün Ziyaettin oğlu Nurettin 
30 Piyade birinci mülizim Mahmut oğlu Bürhanettin 

4 Piyade mülazimi Refik oğlu Şevket 
44 Birinci müluim Şükrü oilu Ebuuuut 
48 Binba,ı Tevfik oğlu Mustafa Tacettin 
53 ön yüzbaşı Mehmet Farı Abdurrahman 
54 Ön yüzbqı Ahmet oğlu Halit 
55 Yüzba4ı Mehmet oğlu Rifat ökten 

Ma1:.1 ~rp• 

16 
26 
38 
43 
44 
46 
47 
61 
82 
84 
92 
95 

102 
103 
106 
109 
113 
115 

Gaziler mahallesi Ki.mil oğlu Osman 
Payamcı köyünden Halilin üvey oğlu Mehmet Ali 
Birinci Mahmudiye Mh. den Timurhan oğlu lsmail 
Urla Kilizman karyesinden Çamurcu Ahmet oğ. Hüseyin 
lzmir Karantina mahallesinden lbra.him oğ. Mustafa 
lzmir Çile karyesinden Mustafa oğlu Sadık 
lzmir Değirmendere köyünden Hüseyin oğlu Kadir 
lzmir Mustafa oğlu Aziz 
Cumaovasından Zeynel oğlu Şükrü 
Seydiköy Cumaovuından Suni oğlu Ahmet 
Karşıyaka Çiğli köyünden Hacı Ali oğlu Mestan 
Torbalı Ayrancık karyeıinden İsa oğlu Ali 
Değirmendere nahiyesinden Salih oğlu Mehmet 
Piriftine Durasan köyü~den Osman oğlu Cafer 
lzmir Karakuyu karyesinden Abdullah oğlu Ahmet ' 
De~iz~i bağ ~şı köyünden Ali oğlu Mehmet Sezgin 
1. ~cı Karantına Kasımağa sokak 5 sayıda Hali\ oğlu Sadık 
Degırmendere Kesre köyünden Kara Veli oğlu Muıtah. 



SABJFEfS 

lnımın leiaia:I----~~ 

Kar& Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: 

Tabii kendi süs ve tuvalet mm- 1 
rallarıma Sadıkın ev idaresi için 
elime verdiği paranın mühim bir 
kısmını harcadığım için yemek 
laslına pek az bir fey kalıyordu. 

Bu sebeple konserve ve balıkla
rın ucuzlarını almağa bafladım. 
Ay sonu yakla1ınca da ip salata
ya döktüm. Salata seve ıeve yap-1 
tı.ğun yegane yemekti. Çünkü ben 
de salataya bayılırdım. Hem ko- 1 

lay oluyordu da. Hazır pifmif yu-1 
murta .. Tomates .. Hıyar .. sirke ve ı' 
zeytinyağ .• beı dakikada hazır •. 
Hem bulQJıklarının yıkanması da 
kolay .• 

Bir a1ı,am .• Yine böyle ay so
nuna ra.tlamıffı. Sofrada sade sa
lata vardı. 

Sadık, hiç ümit etmediğim bir 
hareket yaptı. ônündeki salata 
tabağını itti. 

- Bıktun artık bu yemekler
den, dedi. Akıamdan akıama ol
san bir salıancık sıcak yemek pi
fİremez misin. Benim gibi sabah
lan d,amın geç vakıtlarına ka
Jar çaltfan, dimağını yoran, ka
la patlatan bir adamın bunlarcl_a1.1 
daha kuvvetli gıdalar almağa ih
tiyacı vardır. Her ay .ana bütün 
kauıncımı teslim ediyorum. Bun
lara mukabil bana yedirdiğin hep 
•afo:ta ve konserve .. 

Demesi hayretimi mucip oldu. 
Kulaklarıma adeta inanamıyor -
dam. 

Sadık beni azarlasın!. 
Derhal ağlamağa bafladım. 
Göz ya,ı, küçük yaftanberi dai-

ma benim imdadıma yetişmif en 
kuvvetli müdafaa silahımdı. 

Hem ağladım, hem de ev İfleri
nin güçlüğünü, benim gibi böyle 
feylere hiç alıımamı, genç bir ka
dının ne kadar sıkıntı çekeceğini 
kendimi acındıracak bir lisanla 
söyledim. Bütün kabahati bana 
ev İflerini küçük iken öğretmemif 
olan anneme yükledim. Halbuki 
zavallı kadının hiç günahı yoktu. 
Sonra ağlamamı artırdım. 

- Ah.. dedim. Ben ne talisiz. 
bir kadtnm1fım •. Annemin evin -
de rahat yüzü görmedim. Evlen
'Jim. Çok •evdiğim hayatımdan 
üstün tuttuğum sen de beni anla
mıyorsun. Sen de beni azarlıyor-
san .• 

Ve •onra .• Sadıkın boynuna sa
rıldım. 

- Sadıkçığun, Allah a,kına 
ıen benim kusuruma bakma! .• de
dim. Sadıkın beni çok sevdiğini 
biliyordum. Planımda muvallalı 
oldum. 

. Kocam •adece beni al/etmek • 

---
Üc , Yıldız 

5 

maya go!Üreyim. 
Dedi. Belli ki gönlümü almak 

istiyordu. 
Ben ona: 
- Kocacığım .. Madam ki yor

gunsu.n ve madam ki yarın 'sabah 
ta erken gideceksin.. Bu akşam 
sinemadan vazge~elim .. 

Diyecek yeTde bilakis: 
- Ooh ne eyi .. ne eyi .. dedim. 

Marlenin güzel bir filimi var .. 
Oraya gideriz .. 

Şimdi kendi kendime bunları 
düsiinüyor, bütün yaptıklarım gö
zü:nün önüne geliyor ve kendimin 
deli değil .. aptal olduğumu anlı
yorum .• Anlıyorum ama .. üzerime 
silinmez bir leke sürdükten, ha -
dınların en mesudu iken en bed
bahtı olduktan sonra .• 

-BiTMEDi-

ispanya meselesi 
etrafında 

B.BonneSovyetterin 
Paris seliri ile konuıtu 

le kalmadı. Bundan sonra artık Paris, 27 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. 
beni üzmiyeceği vadinde de bu • Bonne bu sabah Sovyet sefiri B. Suriçi 
landa. kabul etmiş v~ İspanya sefiri B. Paskua 

Yemek istemediği salata taba- Martinez ile de Katalonyadan Fransa 
ğını önüne çekti. Sofrayı kaldır· hududuna İspanyol mültecilerinin yığın 
dı. Baltıfıkları yıkadı. Hatta: halinde gelmesinden ileri gelen nazik 

- Bu gece çok yorgunum, ya- meseleyi görüşmüştür. Bu görüşmeler
rın ıabah ta erken kalkacağım.. den sonra, bu meseleler hakkında baş
Sene sonu plançolarını yapaca •

1 
vekille fikir teatisi için hariciye nazırı 

ğız. Maamalih iıtersen seni sine- harbiye nezaretine gitmiştir. 
. - --~-
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DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 

-79 
ronıanı 

YEN~ ASJR 28 Son kAnun cumartesi 939 
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şampiyonluk iz mir 
.. 

maçları 

Havva 
.Final ~a-Çı Üçokla Ateş 
arasında oynanacaktır Kızları 

934 yılından beri İzmir şampiyonluğunu muha· 
laza eden ticokun enaz berabere kal· 

ması-icap etmektedir 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
-27-

Giizel vücutlu kadınlar 
Bu Hint Okyanosu adalarındadır 

Yerli bir ata sözü: "Erkeğin göğnünde 
pek çok kadın, kadının göğııünde 

yalnız kocası yaşar,, 

Geçenlerde yine bu sütunlarda hah- --~~~,....... ....... _... ...... -.__...,.~....--:ııs:·~ 

Geçen seneki. §ampiyonluk maçında Vçok kadrosu 

settiğimiz Bali adası kızları ile Hint ok
yanusu adalarında yaşıyan kadınlar hak
kında Fransarun maruf kadın muharrir
lerinden Titayna da bir tetkik yapmış-Pazar günü stadyumda yapılacak üç- piyon ilan edilir. 

ok - Ateş maçı, 938-939 lik de'VI'esinin üçok takımı, yani kırm121 - Lacivert- tır .. 
şampiyonluk maçı mesabesindedir. Bir liler 934 yılmdanberi Jzmir şampiyonlu- Titaynanm yazdığına göre Hollandaya 
zamanlar şampiyonluk maçı yapılacağı ğunu muhafaza ediyor. 927, 931 §ampi- tAbi olan bu adanın Hollandalı valilerin-

hafta ahfill · d b'" ük" bı·r ali- yonlukları da buna UAve ediline §im- den birinin karısı çok kıskançmış .. 
, spor m enn e uy . . . k kadar ·· ı lm 

ka ve heyecanla karşılaşır, her kes ma- diye kadar altı defa lzmir şatnpıyonu ol- Vücudu da pe o. guze O a-
çın neticesi hakkında mütaleasmı ve muştur. Bu, bir rekordur, hem de güzel mah k1 kocasını yerli kadın ve kızlardan 
tahminini söylerdi. Şimdi bu yoktur. bir rekordur. mu~ surette kıskanırmış .. 
Dah d y '-' •• d doksan Bu sene acaba ~mpiyon olacak takım Hakkı da Van:Dl§ •• a ogrusu spor zevAl yuz ll' T·ta di ,_, 

hangis · ? ı yna yor .ııu • azalmıştır. Kulüp oyuncuları şampiyon- 1
• kadm kızlar d 

luk maçlarına bile pek o kadar ehemmi- Ateş çocukları yamandır. Genç el~ . ~ura ~n ve ı, en~ 
manlardan terekküp ederler. Içlerinde bilir ki dünyanın en güzel vücuda sahip 

yet vermiyorlar. 
Biz final maçında öte<lenberi Altayla 

Altınorduyu karşı karşıya görmeğe alış

mıştık. Bu sene Al.sancak, puvantajdaki 

vaziyetine göre bu mazhariyetini kayb
etmiş bulunuyor. Yeri Doğansporda ve
ya Ateştedir. Zaifliyen Altay, geç~n haf
ta rakip takımla berabere kalınca şam
piyonluktan ayrıldı, hatt~ ikinciliğe bile 
veda etmişe benziyor. 

Pazar günkü maçtan evvel puvanta
j ın vaziyetini gözden geçirmek fayda.~ız 
değildir. Doğansponın 24, Alsancagın 
23, puvanı vardır. Bu iki takım onar 
oyun oynamışlardır. Ateşle Üçok doku· 
zar golle puvan puvanadır. Yani ikisinin 
de başları aynı istikamctte<lir. Bu oyu~ 
nun galibi şampiyon olacaktlr. 

üçokun birlcik avantajı belki de !>ir 
beraberlik oluP. Bu takdirde Dôğruı

spor, Ateş ve Üçok yinni dörder puvan
la b~ta bulunurlar. O zaman yapılacak 
şey şudur: Gol averaj sistemini tatbik 
ederek şampiyonu ayırın.ak .. Bu takdir
de, kümenin en az gol yiyen ve en çok 
gol çıkaran takımı olan Üçok tabil şam-

ve bilhassa hücum hatlannda değerli olanlarıdır. İçlerinde beş altı çocuk ana
oyuncular ve aslar vardır. üçolrun kar- sı olanların bile göğüsleri asla bozulma
şısında kolay bir mağlCibiyeti kabul ede- mıştır. 

cek takım değildir. Onlar, yalnız kalçalarını kapatırlar .. 
üçokun futbol kuvvet ve kudreti hak- Vücutları dalına açıkta ve güneştedir .. 

kında aşağı yukarı hepimizin bilgisi ay- Bu güzel vücutların bu tabii kıyafetle 
nıdır. Oyununu tutturduğu gün büyük dolaşmaları valinin karısının kıskançlı· 

farkla kazanır. Takımın umumt Ahengi ğını teşdit ettiği için güntin birinde ada- Kadınlı erkekli bu adalar halkını.1 
temin edilemezse mağlUbiyeti kabul da vali şöyle bir emir isdar etmiştir: kendi anane, adet ve ahlak bakımından 
eder. Yani bu neticeyi kabul ederek oy- •Kildın ve kızlar, kasabada, umumt ve hakikaten yüksek olan meziyetleri 
nar demek istemiyoruz, fakat neticeyi mahallerde dolaşırlarken göğüslerini ka- medeniyet rehberlerinin ahlaka aykırı 
değiştirecek bareke.tleri azalır. patmağa ve korsa giymeğe mecburdur- örnekleri ile kaybolmakUıdır. 

Biz diyoruz ki, eğer üçoklular en zail lar. • Bu adalar halkının kendi aralarında 
tarafları olan kalelerini eyi müdafaa Bu emir, adanın şimal kısmında tatbik tiyatro ve bale trupları da var .. Bunlar, 
ederler ve bilhassa hücum hatlarını eyi edilmekle beraber cenup halkı, hürriyet- Ekzotik rakısları ve hatta Avrupanın 
~letirlerse galibiyetleri muhakkaktır. terini tahdit eden böyle kayıtlara gir- klasik operalarının temsildeki cidden 
Fakat müdafaaları aksarsa hücum hat- mek istememişlerdir. Onlar senelerce müstesna muvaffakıyetleri ile turistle· 
tından bir ~eyler ümit etmek mil§kül· kendi •Milll kıyafetlerinden yani çıplak rin dikkatlerini ~ekiyorlar. Halbuki ada
dür. O zaman şampiyonluk kuşu Ateş yaşamakta devam etmişlerdir. lara hariçten gelen bazı tiyatro trupları 
takımının başına konar. Amerikalı turistlerin bu adalara sırf var ki bunlar Amerika filimlerinde gö

Pazar günil Izmirin birinci ve ikinci bu maksatla gelmeleri turistik: bakımın- rülen sahneleri yaşatarak halkın ahlakı
takımlarmı görecek, öğrenecek ve alkış- dan :faydalı görüldüğü için korsa mem- nı bozuyorlar. 
lıyacağız. Galip takımın milli kümeden nuiyeü, seyyahların geldiği zamanlar Bizzat şahit oldum : Sahnede kocasını 
başka Balkanlar arası maçlarına iştirAk- için kaldırılmıştır. aldatan ve kocasının yüzü dönük iken 
}eri ihtimali de göz önünde bulundurul- Din ve medeniyet isimleri altında bu kendini aşıkının kolları arasına at.an bir 

malıdır. yerlere sokulan tesir ve telkinler, Hint kadına karşı bilhassa seyirci kadınlar is-
------------------------------ okyanusunun mazideki gtizel ve temiz yan etmişlerdi. 

O ı d A • • • çehresini yavaş yavaş değiştirmektedir. Yine bu trupların oynadıkları eserler: s o a v rupa gureş Oralarda artık (Markopolo) devrinin ca- de birbirleri ile öpüşen kadın ve erkek 
tlbesi hemen hemen kaJmamış gibidir. yerli kadınlan utandırmak.ta, böyle • 23 N • d --------------- manzara1arı görmemek için yüzlerini el-

ş a m pıyo nas J ısan a Bu temas üçüncü karıılaımaları oluyor. leri ile kapamaktadırlar. 
Bundan evvelki iJti temasın ilki 1937 de Muhakkak ki buraya gelen Avrupalı-

Bu şampiyona maçlarını müteakip 
güreş takımımız hemen Finlandi

yaya hareket edecektir 

Holainkide, ikincisi 1938 de Ankarada lar •Vahşi. kelimesi ile ıYerU. kelime
yapılmışb. Bu sefer, Türk - Fin milli ma- sini birbirine karışbrıyorlar. Yaşayışla .. 
çmdan bafka hükümet merkezinden mi- n vakıa iptidai fakat ahlakları temiz bu 
da bir iki ıehirde de dostluk maçlan ya- insanları • Vahşi. lerle bir tutmak isti-
pılacakbr. yorlar . 

Bu maçlardan bazıaı serbest, bazısı Yine bunlar arasında ve yerlilerden 
groko - rumen ıtillerinde olacakbr. teşkil olunmuş bir üyatroda meşhur Fa-

Oslodali Avrupa pmpİyonaaı 23 Ni- ust operasını seyrettim. 
Şimal memleketlerinde yapılacak tur- ten ıonra veyahut evvel Holıinkiyi ziya- aanda baılayıp 28 Nisanda bitecektir. Müzik, sazını eline alıp keyif için çal· 

nelerin uzun sürmesi ve milli takımda retlerini istemi1tir. BcyncJmllel güreı fe- Türk takımı O.loya bu tarihten bir hafta mağa gelmiş amatörlerden mürekkepti .• 
yer alan güreıçilerimizin de uzun zaman deraıyonunun yardımı ile Finlandiya bu evvel eiderek muhit ,artlarına alıpcaltn. Seyirciler yerde oturuyorlardı. 
itlerinden uzak kalmamaları için Türki- teklifi kabul etmi1tir. Oıloda yapılacak Avrupa pmpiyonaaından sonra hemen Faustun adı (Tuan doktor Post) ol· 
ye güreş federasyonu Finlandiya federas- Avrupa şampiyonasından ıonra Türk Finlandiyaya hareket edilecektir. Güreı- muştu. Margerit, (Nonia Markrit) adı
yonuna müracaat ederek Norveçte ya- milli takımı Finlandiyada Fin takımı ile çilerimiz on günlük bir istirahatten sonra nı almıştL Yerli dinin mabudu kıyafeti-
pılacak Avrupa pmpiyonasına i1tirak- mutat yıllık karıılaımasını yapacakhr. müsabalalaıa başlanacaktır. ne sokulmuş olan Mefisto sahnede, ağa9 

---- -=== o -- - ~-- üzerine kurulmuştu. 
Faribol da derhal yere atladı.. liği ile geçtikleri yollardan geçtiler, nö- Jermen şatosunda Gniafonla madam Bu dekor içinde yerliler Faustu cid-
- Kuyruğun kopsun .. Dedi .. Bereket be~iyi gördüler, parolayı söyliyerek Skarron ve ~valye Dö Loren, arasında den güzel oynadılar. 

versin çapkının b:ıcaklan sıkı sıkıya ilerlediler, yeraltı dairelerine indiler ve geçmiş olanlan bütün tafsilatiyle anlat- Ada kızları ve kadınlan çok kanı Sl· 

bağlı.. Yoksa az kalsın yine bize veda buı·ada, kendi odasında, masasının ba- tJ. cak ve insana pek yakın, sempatik: kişi-. 
edecekti. şında yazı yazan Şövalye Dö Rohanın Faribol anlatır ve şöva1ye Dö. Rob~ ler. Sevgilerinde sebatlı oluyorlar. Ko-

Mistufle : yanına geldiler. da bütün dikkaüyle dinlerken hiç bın calarına asl~ ihaneti akıllarından geçir'-
- Merak etme patron .. Dedi... Eğer Şövalye, Faribol ile Mistuflenin or- Şövalyenin dairesine açılan kapının ara- miyorlar. 

herifçi oğlu böyle bir şeye teşebbils ede- mana girdiklerini ve gelmekte oldukla- lıklandığını ve buradan birinin söylenen Avrupalıları en çok ayıpladıkları da 
cek olursa onu gırtlağından şöylece bir nnı daha evvel haber almıştı. sözleri dinlediğini farketmemişlerdi. bu cihettendir. 
yakaladığım gibi kabil değil kafası Hemen ayağa kalkarak karpladı. Faribol sözlerini bitirince şövalye Dö Kocalı bir kadının, kocasından bafka 
kopmadan kurtulamaz. - Hayrola.. Dedi. Ne var .. Sizin bu Roban bir müddet, başııiı önüne eğmiş, erkeğe karşı gözleri perdeli olmalıdır ..• 

- Kılıncım mı ... Fakat madam .. Kı- XJX Mistufle bunları söylemekle beraber kadar çabuk döneceğinizi hiç ummıyor- dalgın ve düşünceli kaldı. diyorlar .. Buna mukabil erkeklerini hiç 
lıncımdan daha emin ... Daha müthi!j bir HER CtiBBENiN İÇiNDE PAPAS hakikaten de yapacağını göstermek için dum .. Yoksa bizim için fena bir vaziyet - Vaziyet, diye nunldandı, mücade- te kıskanmıyorlar .. 
silahın mevcudiyetini unutuyorsunuz?. BULUNUR Gnialo~un gırtlağından yakalamı~ ve mi hAsıl oldu?. Böyle vakitsiz avdetinizi leye bir an evvel başlamamızı icap et- _ Erkeğin gönlünde ve koynunda 

- Naru siltıh? Ayni günün akşamı, iltisi beyaz atla- öyle kuvvetli bir şekilde sıkmıştı ki kan- icap ettirecek sebep nedir?. tiriyor. Esranmız bir kadının eline geç- pek çok kadın yaşar .. Fakat kadının kal-
- Zehir!.. ra bin~ o1an Faribol ve Mistufle, hay- bur, bağlı olan ayaklanna rağmen can Mistulle, kolunun altında tuttuğu in- ~tir. Yarın ne olacağını bugünden binde yalnız kocası vardır .. 
Bu tek kelime madam Skarronu sap vanlanru çatlatırcasına sürerek Fonte · havliyle çabalanıyordu. san paketini yere bırakarak cevap ver· kestiremeyiz. Kanaati umumidir .. 

µm yapb. neblo ormanına, Apremont boğazına gel- Faribol : di : Sonra başını birden bire kaldırdı. 
Bacakları titredi.. mişlerdi. - Ulan .. Diye bağırdı.. Bırak.. Mel- - Sebebi.. İşte budur.. Dışanya açılan kapının eşiğine gide-
Gözleri karardı.. Faribolun kucağında ve eğerin üs- unu boğarak öldüreceksin ... HattA ağzın- - Bu ne? rek bilyük bir çana, çanın yanında ac;ılı 
Ve eğer şövalye onu hemen kolları tünde Gniafon vardı. Cüce madam Skar- dan tıkaCJnı da çıkarına ve kolunun al- Faribol cevap verdi : duran tunç tokmakla vurdu. 

arasına almasaydı yere yuvarlanacaktı. ronun güzel vücudunu saran mavi ipek tına al.. İstediği kadar ve avaz avaz - Gniafon monsenyör.. Bu davete koşarak gelen iki adam 
Şövalye, tatlı bir sesle madam Skar- yatak çarşafına sarılı vazjyette idi. haykırsın isterse.. - Gniafon mu? .. Madam Suvasonun icabet ettiler. 

ronun kulağına : Hayvanlarını durdurdular. - Hakkın var patron ... Ne kadar ha- evinden ivonu kaçıran adam değil ıni? Şövalye Dö Rohan onlara yerde ha-
- Muhterem madam .. Dedi... Anu Mistufle yere atladı. ğınrsa bağırsın .. Burada kimselere 5e- - Evet monsenyör .. Ve ondan sonra reket.9z yatan Gniafonu işaretle : 

ederseniz majeste on dördüncü Luinin Faribola : sini duyuramaz.. da bize bir hayli fena oyun oynamağa - Bunu alın ve .. zındana atın! . 
._yataktan kalkış merasiminde beraber - Patron ... dedi... Gerek Mistufle ve gerek Faribol böy- da kasdettiği için şövalye Dö Loren onu Emrini verdi. f" 
hazır bulunalım.. Faribol kanbur cüceyi MistuOeye le düşünürlerken Gniafonun her şeyi size yolladı. Ömrünün nihayetine kadar İki adam kanburu alarak: götilrdUler. 

Hem orada madam Hanrlyet Dangle- uzattı. Fakat bu hareketi yaparken sar- gördüğünü ve her §eyi duyduğunu akıl ikamet edeceği bir yer için bir vesika Gniafon ne bir ses, ne bir inilti çıkar-
leterc de rastlamnk fırsatını elde etmi§ gının bağlan çözüldü ve Gninfo11 yere etmemişlerdi.. vermenizi siz.den rica edi 
oluruı . mma .. J~- ••. ini uıı. ' 

Berlinde 
Yahudi aleyhtarı yeni 
nömayişler yapıldı 
Berlin, 26 (A.A) - Akşam burada 

sporpalasta Roma - Bedin mihveri çer~ 
çivesi içinde büyük bir yahudi aleyhta
rı tezahür olmuş ve bu tezahürde Julius 
Stericberin misafiri olarak İtalyan dev
let nazın Farinacci de hazır bulunmut-
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Sovyetler birliğinde '[ e 0 R s A ]' 
k .. -···-p t " ............... . ra ı .............. . 

:.:=::::::: B 'lgı'ler 
--··-·· ı 

---·- U.L/~ 
_ BEK GÜN BİR REÇETE -

Yazan C. öder 

AP~ bir ll&rçanııı 
lsienllell ~terini 
-~~""!-. Cbimlerin oltei1enle birl.eprw•ne yan-

derler. PMlanma da bir yanmadır. 
cisimler Tardır ki banlar tem&.1 ettik· 

· cisme oksijen aldımlar. Şu halde bir 
parçasının arzu edilen yerlerini bu 

· lerle temasta bırakmak suretile ya

iliriz. Bunun için ,,.blacak kısım açık 
ak suretile par_çaya nmik sürülür. 

obijen verici mablalden bir cam çu-

a yakılacak yerlere süriilür. 
4 Kısım Sülfürik aait (koyu) 
l > SodYQm bibomat. 

6 > Su. 
Bu mahlUlü hazırlarken alİt üzerine 

L
dökmeyin. Su üzerine asit dökün. !Ak
takdirde kaza olur. Bi.r de ha maJılUI 
İ9e ve deriye deprse yakar. 

~, ...................................... : 
c Pre* biJtiler > sütummıuıı:a E 

ait sual S>mıak istiyen okurları- E 
nuza (R. C. öder yine bu sütun- 5 

l laıda cevap verecektir. ! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'\ 

~nkara 
DAl..G_A_U .... Z_U_N"""':'.'.LUGU 

Radyosu 

BUGIJll 
.. .. 111 KC&/lJt ... 

.A.. P. 31.79 m. 9'65 Kes./ 20 Ww. 

.A. Q. lt.74 m.15195 Kes./ %0 Ww. 
3,30 Pıasn· 
-a 3S MaDk eil-=eli pwd.r) . . . 
~.-00 Memleket ..... ayarı,..,.-. me-

teoroloji haberleri. 

1:4. tS. [fiirk muziği. 
1 - Tanburi büyük <>-nan be-

yiıa - Hicaz ...-m. 
2 - Fm ~' - Hicaz ıaıb
OI+-'-~ 
3 - Sadettin kaynak • Muhay-
.,_ pıb • Ne zaman görsem 

Darvinizmin yayılması ÜZÜM 

117 Alyoti. Bi. 15 75 
canlı uzoiyetlerin iatıhaDarvin müzesinde 

lelerini gösteren 
15 S . Patenon 
1~ Yeldln 

14 75 14 

koleksiyonlar 
So~et ilim adamları, doktrini Sov· •ı mevcudiyeti isbat olunmaktadır. 

;,etler Birliğinde geni;ı tabakalara ya.yıl- Bu müze, ayni zamanda, ilmi libora
llUI bulunan Darwinin eserlerini tetkike 

1 

tuvar faaliyetinde de bulunmaktadır. Bu
dıeY&m etmektedir. rada, bilhassa, tecrübcvi andokrinoloji 

Bu meyanda, son yirmi sene içindt:, üzerinde çalışılmaktadır. 

Darwinin e1erlerinden ve darvınizm hak
luodaki ilmi etiidlerden 1,700,000 niisha 

basılmifltr. 
Oarwinin -ve onun muakkibi büyük ru& 

fiziolojillti ~aVlovun nazariyesini geniş· 

CANLI UZViYETLERiN ISTIHA
LEl.ERINI GöSTEREN 

KOLLEKSIYONLAR 

(eten Alademi azasından Orbeli, istihR· Darwin müzesinde, canlı uzviyetlerin 
levi inkişafı bakımından taazuvların faa· İstihalelerini iiabat eden zengin kolkkai
liyeti üzerine müessir kanunların tetkiki yonlar vardır. Bu kollekazyonlar araStnda 
ile meşguldür. bilhassa, yüksek ve alçak maymun ırk-

652358 Eski yekun 

652498 Umumi ~ 
No. 'l 
No. 8 
No. .9 
No. 
No. 

10 
11 

İNCİR 

2'182 Ş Remzi 
174726 Eski yekün 
177508 Umumi yekun 

ZAHİRE 

57 balya Pamuk Leningrad civarında büyük rus fo·i· lan koleksiyonu, cinsi kaybOtmuş ve ya-
olojistin ismine izafe olunan Pavlovo hut kaybolinalcta bUlunmuş hayvanlar 845 kental P.:ılaınut 

7 

260 

14 75 
15 '50 
16 25 
17 25 
19 50 

22 

43 
465 

kasabasındaki istihalevi fizioloji liıborıs· kolleJı?iyonları. suoi ıatıfa, hami renk ve --------~--------...... 
tuvarlarında, bir hayvanın uzviyetinde saire kolleksiyonları çok kıymetlidir. Mü-

1 
) 

vukua gelen istihalelerin veraset yolu ile ze, son senelerde zarında, çok enteresan 10 gi i Z C) gara 3 rı 0 3 
İntikali imkanları tesbit olunmaktadır. ilmi risaleler de nefTebniştir. Reci• Türk tütünü 
Uzviyette vukua gelen mekanik ve kim- Moskow. hayvanat müzeein& 50,000 
yevi değişikliklerin, hayvanın rüşeymi den fazla muhtelif eşya teşhir edilmekte- karıştırılmamab? 
inkişafınd<l ve k,..ndisınden doğtın evlat dir. Bunların arasında en mühim olarak, İngilterenin Türkiyeden yapmakta ol
ve uhfadınd.ı yı:ıptıHı tı>sicler kaydolun· çifte teneffüs cihazına malik bir haUk duğu ithalat, bir miinzıene vücuda ge
muş ve halen yüksek sinir faaliyeti ile iskeleti ile hayvan cinsleri arasında isti- tirmcğe kifayetsizdir. Bunun muhtelif 
uzviyetin diğer faaliyetlt•riniıı veruede halenin devamı baluinde büyük kıymet sebepleri vardır. Buolann başında İngj-
intilı..llli meselelerının incel~tiramesine mevcut muazzam bir bukalemon iskeleti liz tütüncülerinin harmanlanna Türk 
başlanmıştır. vardır. Bu rnü:zede çalışan ilim adamla~ tütünü karıştırmamaları gelir.. Bunun 

Sovyet hükümeti. 1936 seeeeinde, zoojeopafi bahsinde çok aıübim eaeder böyle yapılmaması için de hiç bir sebep 
Pavlov laboratuvarlamnn iclamai için vücuda ııetirmiş bulunmaktadır. yoktur. Vakıa tütün içmek bir 2leVk me
l milyon ruble tahsisat vermişti. Bu sene, Bu müzeler, halk arasında çok rağ- ~elesidir. Fakat meşhur sözdür : Bazan 
tabeiat mikdan 2,400,000 rubleye ça- bettedir. Yalnız 1938 llCllC8İ zarfmda ha uvkin nevi ve çe:ldini deiiftirinek ıe 
karılmıştır. 19 39 senesinde daha ziyade müzeleri ziyaret edenlerin adedi, l mi}. zor bir şey değildir • 
fazlala§tırılarak 3 milyona iblag oluna- yon 300 bini geçıniıtir. Meseli Türkiyeden buraya gelmiş ve 
__ L orada Türk sigaralarına alışmış olan bir 
c;a&tır. 

Istihale meselesi ile diğer bir çok mü- YENi BiR HA VAYI MA YILEŞTIRME zat, bir müddet Türk sigarası tedarik 
~er de meşgul olmaktadır. Buıılar USULO edemediği için, onlan buluncaya kadar 
aruıncla bilbaaa ilim Akademisine mer- muvakkaten İngiliz sigaralan içmeğe 
but PavloY fizioloji Enstitüsü şayanı ka- Ilim Akademisine merbut Fizik ene- baJlaml§tı. Nihayet, Türk sigarnlan gel-

titüsü. profesör Kapitzanın idaresinde, diği zaman, artık, zevki değişmiş ve on
havayı mayilqtirmck için yeni bir usul ları istemez olmuştu. Tütün fabrikatör
bulmuş ve tatbikata da geçmiştir. Çok lerimiz, eğer bu misali okuyacak olur

orijinal bir türbünle iıliyen ve 250 gram .!arsa, her halde, bundan iki bir hisse 
ıikletinde bir tebrik kut\ma kadar bir ro· kapabilirler. 

7Jttır. 

OARVININ FiKiRLERi 
YAYIUYOR 

Timiriazev Bioloji Müzesi ile Darwin 

Müzesi ve Moskova hnyvanat Müzesi de - Great Britnin and the East -

Hırsızlardan sakınını~ 
- Bu hırsızlıklar artık sona ermelidir! 

Hırs12ı bugün yakalamıyacak olursanız, 
bey Harfragesin sabrı tükendiği için, işi 

batka bir tedektif bürosuna vermek is
tediğini de unutmayınız. Bunu yapacak 
olursa, bizim için pek büyük ayıp olur ... 

Direktör daha fazla konuşmadı. Bayan 
Judy Holt ile Georgc Crimes, akşama 
kadar hırıw ele geçirmiyecek olurlarsa, 
istikba1lerinin nal.ot bir şekil alacağını 
biliyorlardı. Detektif büroııundaki vazi. 
feyi, tt])b Georges Grimes gibi, uzun 
müddet işsiz kaldıktan sotıTa kabul et
m;., olan Bayan Jucly Holt İçİllİ çekerek, 

- Bu bize bir parça fozla gelecek 
ama .. dedi. 

Harfragesin bonmarşesi, banyo tuzun-
dan tutunuz da baYOla nnncı~ bdar 
içinde her şey sahlan b~ biı; ticaret
hane idi. 

lan gibi uzatıp, en pahalı saatlerden 
nü aldığını ve ortadan kayboldu 
gördü. 

Delikanlının gülümsemesi o kadar s 
idi ki Judy onun elinin hareketi• 
adamakıllı farkedememişti. Saatler 
miııti. Bunun ü:z:erine hemen Crimese 
ret verdi. Bir kaç dakika sonra, del" 
lı bonmarşe direktörünün odo.sında 
lunuyordu. Arkasından J udyde gel 

- Bayan Holt, onun, saatleri alı 
elini gördüğünüzü iddia ediyorsunuz, 
iil mi> diyor sonra direktör, delik.a 
dikkatli dikkatli bakıyordu. 

- Evet, ben yalnız bir el görd 
Diye Judy, cevap verdi: Çünkü, del" 
lınıa supına inanmak istemiyordu. 

Crimee de, 
- ,Siz eli gördünüz. ben de saa 

onun cebinde buldum. Bu kadar 
- Gözümüzü açmamış lazım •.. mü- kafidir sanının; mütalaasında bulund 

taliMBtda billunan Crimes, bilmem fu.. Nihayet dClikanlı da, 

landa rnısına, kolayca saklanabilen, 'SllO- - Acayip fCY. dedi. Bay 
sela kadm mantosuna girebılen şeyler ile biraz görüşebilir miyim> 
kayboluyor? diye ilave etti. Direktör. 

- E~t. çalman, ya paifiim, ~· traş - Beyhade yere kaçamak yolları 
makinesi veya traş bıçağı gibi ~eylerdir. mayınız, delıkanlı; Bay Harfragesin 

- Mükemmel( Çal..-ı §~)İlerin h~i ziııa .gibileri ile görüşecek vakti yok 
de erkeklerin kullandıkları ;eyler oldu- karşılığında bulundu. 
~ demek 9İz de dikbt etmişsiniz... - Sahi mi? Hal bu ki, bundan y 

Jady, titrek bir sesle, saat evvel onun yanından ayrılırken, 
- Evet, rkellerin a.llandıkları şey· disini tekrar gelip görmemi benden 

ler? 1 diye cevap verdi. etmişti. 

- Ben. beT sün orada dolatan parde- Adan, Derveat Kennyondur. 
sülü delikanlıdan şüpheleniyorum. - Siz Harfrageain ahabaaa mwn 

Judy, omın. kimi murat ettijini pek iyi muharririniz değil mtt 
anladı. Çünkü, çekici bir çehresi, gök Kennyon. 

renginde gözleri, kealün bir çenesi olan - Böyle oluJUm benim aleyhimde 
delikanlıyı o da görmüıtü. Bir kaç daki- delil midir> diye sordu. 
ka olmamıştı ki, bu delikanlının sırf sey- - Asla, yeni eseriniz için burada m 
retmek maluıadiyle bonmarıede dolaştı- zeme toplıyacağuuzı Bay Harfraıes ba 
ğıw aöyleıni§ti. Halbu ki, onun orada aöylemi;ıti ama. buradakilerin ıhepsi t:ı: 

dola,masıw. Grima gibi o da fimdi güp- miyordu; diye direktör af diledi. 
heli buluyordu. Evet Judy Grinıetc ba- - Bu cihet böyle ama, diyen Ke 
nu ima etmit olnıuına raimcn. bu mü- yon, Judyin gözlerinin içine balcarak b 
talaa ona korkunç ıdiyordu. Delikanlı, burada hayalimden bile geçirmediw. 
zarif bir gençti. hem de gÖz.leri onan ~z- bir fCY buldum. O.iye ilave etti. 

oma. Darwinin .fikirlerini geniş balk tabakaları 
~ - Fabina Fenaıı • Kemençe arasına yaymaktadır. 

toru mevcut bulunan bu makine, Avru· 
padalci milmessı1lerine faiktir, daha ucuz

dur. Diğer makineler 200 atmosfer taz

yiki altında i~Jeıken, bu makine 5 ili 

6 atmosfer tazyiki altında iilemekte ve 
kaatte 25 ila 30 kilogram mayileşme ha
va istihsal eylemektedir. 

leriyle .karşılaomaaı için elinden gdeni Crimes, af diler bir tavırla, 
yapıyordu. Belki de, bakışlarmı, dlerinin Öyle ise. çok büyük bir hata işledi 

IM'•mi- Bioloji Müzesi, son zamanlarda, sa· 
5 - Refik Fenan • Gülizar şar· tonlarından büyük bir kwnının materi· 

kı - :w.h siDef doiarken. yellerini ye.nilemişt.ir. «.inanın orİJinİ> 
6 - ~ • Da~ar dağımdır salonunda, insanın hayvandan İstihale et-

IZMIR SULH HUKUK MAHKEME- hareketlerinden uzaklaştırmak ma.ksa- kusurumuzu affedeceğinizi ümit eder· 
SINDEN: .ı:...ı d ı·L...nı L_ b" . "--'ll d dedi ı · daml cık fatih hall . • uq e e l&:u ı uu ta zyeyı :ıı;.u anıyor u. · 

zmır a ma esımn .. . . Grimcs. oradan aynlmak i.tedi. fak 
Mahmut ..-; ... .so~":--tıda 78 numaraaa Boyle bır delıkanlı bunlan alıp ne :ra· 

-.- _,.. k b " ·· ı- akl aı 1 Kennyon onu kolundan tuttu. 

....... miıı olduiiuau i~t eden bütün matcrıycl 
~: M.hmat Karında~. mevcut bulunmaktadır. Burada mevcut 
Çalanlar: Re,at Erer, Fahire materiyellc.rden bir kasını. maymunun in• 

F er•n, Refik F eraan.. san haline inkılabında çalı~manın rolü 
~4,45/15,30 Muzik (Hafif orkestra - hakkında ~dı tarafından ileri sürHen 

Sovyetler birliği ilim Altademiıi riya· 
eet divam, bu keıfinden dolayı profesör 
Kapitzaya 2S ru'ble mülcAfat vermiş ve 
diğer mesai arbdaşlarına da ayrı ayrı 
nakdi mükafat ita eylemiştir. 

Fatmaya mahkemeye gelmesi. i~ tebli- pacaH • ır tur ub" ıdm mlıyorG . - Bayan Holt. elin kime ait olduğu 
gat yapılmak istenilmişse de mezkQr azır cevap ır a am o an nmes, .• . . . .. . . 

- fark edemedıcı•ızı ıoyledınu. fakat p 
yerde bir kaç defa arandığı halde bulu&. - !htimal, el altından satıyor, dedik· ..:ı __ ._, kol f __._ . 

1 
• ab d 

• d c;ıeao unu an1>ctm.ıf o_mamz ıc e 
ma ığından tebliğat yapılmamıştır. Da- ten sonra el ele verelim, onu tam çalar- b . k I ! .J"" 

. .. , enına o wn m• .uır 
vacının ilanen tebligat talebi Uzerine ken yakalıyalım, diye ilave etti. J ;ı_ 
mahke 'l" t-ı.li t ılın 1 • b · h ·· u...,-, mece ı anen uu ga yap asına - yı ama, enı o~ gor. Bil . d"" •. .. k 

1 • Pi). bazı fikirleri teyit etmektedir. Acip ve ----------------
Jv.30 Program. garip mahluklar koleksiyonları da, hay-
~ 1,3-S Muzik (danı 9ulİ •Pi) van u:z:viyetlerinin cdaha evvelden tcs• 

OPERATöR DOKTOR 

Cemil Oral ~,-05 Konu;ıma (dıı politika hadise• bit olunmuş faidelerİ> hakkındaki metafi· 
leri. zik nazariyeyi cerheylemektedir. 

,B,2i> Türk muziği (ince -.z faslı• Su- Bu müze, faşist ırk nazariyelerinin gay-
zina.k ve Hüzzam fadlan) ri ilmi mahiyetini gösteren hususi bir kı-

Mendelıet hastanesi 
ealılopefl4döıeii 

19,20 Romantik müzik baklanda mi- sun daha açılmıştır. ilmi antropoloji 
sahabe • ve konser esaslarına dayanılarak, ari ırkın yüktoek
Nurullah Sevkot. Cevdet Me_. liğine burhan olarak gösterilen keyfiyet
duh. lerin bir çok diier ııırldarla ve zencilerde 

Her gün öğleye kadar Fransl% huta
ncsinde öğleden sonra Birinci Beyler 

J9 ,SS Temsil • De.iz hasreti - Yazan 

Sadri Etem. 
Raı:lyo için tertip eden • A•ni 

Dilli8iJ. 
. 20,2S Türk muziği 

S·-:di) l _ Taaıbari Ali efe. ...... 

\20.so 

~ı.oo 
!1,00 

Pqrevi. SuzidQ 
2 _ T arnburi Ali efe. . • 
ikinci beete .. Bilmedik yariki. 

3 - Tamburi Ali efe. S~cla1 
A

v • Kendi yadı Jebınle. 
gır semaı - • 

4 - Cevdet Çağlar • Tebım .. 
5 - ismet ağa - Su.Udi prki -

ülfetin geçti ef endiın. . 
6 - Şakir ağa - Suzidil şarkı -

Sevmi;ıim bir kaddi mevzun. 
7 _ Ali efe. Suzidil prkı • Her 

bir bakışında nete· 
Okuyan Muzafkr Ilkar. 

V ı.... Rqat Erer, Çalanlar: ecıne, 

Ruten Kam, Cevdet Kozan. 
Nam. m.eteMoloji. ziıaat bor· 

sası (fiyat) 
Memllıket S.- _,.arL 
Muzik (Kapik •keıtta - Şef: 

Neci,p Aıltın) I 
1 - Saint Saenı • Kahraman ar 

marıı. ...atin-
2 - Heuberger - Şarltta 
den - Raks eden kızlar. M 

B hıns _ acar 
3 - Johanneı ra 

daa11 No. 9 1 
4 - Kder Bela • :Mabedia açı ışı 

tlft:rtür. k 
1 ı pr ısı. 

'5 - J. Breuher. ta yan 
6 - Hermann Dostal - Marş. 

B h AYe Ma-
7 - Counod • ac -

ria. k b" 
8 - Rafaele Valente ·Uza ır 
M0mlekeuıce - Sereııad. 
9 - J. Saau98 - Sa,..Slr ı..,ah 
v.ı.. 
Hafta'hk posta kutusu. 
Muzik (Dana. Çisan - ~) 

sobtında .. 
No. 42 TELEFON 2310 

Izmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim şirketinden: 
Şubat 1939 aymda tdı ı' •ı ameliyat icraat için cereywn: 
ı _ 5 ve 19 pazar pnleri saat 9 dan 15 e kadar: 
v Çartı xı Gazi bulTan 
VI e.hribaba XU Mezarlıkbqı 
VD Karantina Xlll Asansör 

vm ~ XIV Gazi bulYan 
x ~ XVİ Gümriik Mıntab._ııı~: 
2 _ 12 ve 211..- günleri saat 9 dan 15 e kadar: 
I Jllınıiaç C Bayrakla 
O Y,41d'- D Turan 
ID Mı :• (E 

( K~aka 

JV 
IX 
xv 

&annahane 
Eıre~ 
Kültürpark 

Mıntakalaniıda keaileceği 
ohr.111r. 

(F 
Bama Ya 

Buca 
KmlçWll• 

saysı l...alm:a 

Emlak ve Eytam~ Bankasından: 
EsaıNo. 

--
34 

Yeri Nev'i Mukadder 
Kıymeti 

Depozitolu 
T. L 

w.nbulda: Kirgir 11-.206.700 11-41.340 
F11tdıkLda ~ Celebi antrepo 
Mahallesi Dolmaı.lıçe 
caddesi eski 136-136 
NU. 138, 140 yeni 172, 

ı-
Tafsi~'!: yukarıda yazılı antrepo pazarlık usulü ile sal1J& konul-

ıknrnr ven1~ ve muhakemede 21-2-39 - Çar .naçar bunu yapmıya mccbu- ckild·w· ~?'0rum1 ; parı· 0~~ı.ı~ u gH 
tarih. n d"f al - - 10 ç agı »ÇH\, ya nız e J ~on:uı aan. 

ıne m sa ı s ı gunu saat Da ruz. Akai takdirde ifinıizden oluruz. Jyi- b k · d" ki ld'I ı· ·· · d b 
:ı.. k lm .. a şım ı a ıma ge ı e ın uzerın e 
uıra ı ış olduğundan muayyen guncle simi. 1aatleriıa bulunduğu tezgahın baaı· lw det" ·•· d"" b" k ı d 
M.aleyh. fatmanın bizzat ispatı vücut na geçer, bekleriz. Batka hiç kimseye aJ. Ceo nb ıp ~b&J Qvme ır a P var 

t . ar~~c- b' _._., .. d va ını vcrdı. 
e mcsı veya tar uıuan ır Vt!!6.U gon er- dın• etmeyiz· sadece onuo dlerinc dikkat K k J ı.. _'L J · o, __ , . ..,. ' ennyon, o unu eıyuara.._ t~ ek 
mesı ~ takdirde hakkında gıyap ka- ediniz. Bir ıey farkeder etmez bana İp· bil '--- _ı w ·· t d' B .. . 

--..:ı-....ı:.ı l ~ maka e OUIUaaıgıru gos er L unun uzenn 
.rarı '"''!""---=iP üzuıiııui ,~ 11l1Da ret ediniz; derhal yetifirim. C · d.. ek. 
kaim olmak ve bir nushası da mahkeme . .. • V• nmes oner 
d . anh . talik kıl ak ti 1 Judy, delikanlının bugun selnuyecqp• - Buyurunuz. burulan daha m .. 
ıv anesıne ınm sure ye . .. . ..l!-ord LL_ ld .ı. c--~-

ilin olunur. '311 (214) na unııt e.uv . u: .--t a_ anıw. -~- mel bir delil olabilir mi> 

Muayenehane nakli 

Dr. Ali Riza 
•• 
Unlen 

Doiwn n Cerrahi ıKadm 
haatalıklan Operatörü 

KesteUi cadclesiadeki ,muayene

hanesini Birinci kordonda Tayyare 
1İaematı1 ciYannda 222 aumaralı 
haneye yakında nakledecektir. 

Hastalarını 1 Mart 939 dan iti
baren yeni maayenehanc.inde ka
bul edecektir. 

TELEFON: 2987 (31) 

da çepleri Kellll hır pardeıo olan, ın yan Grimea. mırıldanarak. 
dclikanlı,.ı derhal tamdı: yüreği küt küt - Ben nzifemi .raptım. 
atıyordu. Delikanlı. arkasında Judynio F- '--t aaıl · d" "f · • 

v • - wua n flm ı vazı euw yapa 
Dahmdup ... tı. tezgiha doğru yürüdü. caksına.1 kolun~ aıvl9Jll bakalunl diy 
Ah, ludy onu ikaz edebilseydi! Tez.gihın emretti. 
önünde bir çok mü§teri birikmif Olduğu Crimea 

için. fad.YYe :kadar yaklapmadı ama,, _ Ne 'dem-L : •• : ~ .ı' 
ea; ..uyoreuouzr uıye 

maksadına nail oldu. duktaıı sonra. RVlfmak tqebbü.ünd 
Judyye saplanan göilerinin içi gülü- bulundu; fakat Kennyon onu kolunda 

yordu; taıkınla§an Judy. bapnı a;ıağıya ııun ukı tuttu ve kolunu avameğa batla 
eğdi, fakat bu anda, delikanlının, etrafın- h:a§lamaz, oklanm11 olaa bip gÖriİDÜ· 
dui kadm1ann arasından kolunu bir yı- verdi. 

Müskirat Amillerinin Nazarı 
Dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
1ZMlR ASUYE !ı4AHKDIESt 2 nci Bumavada Yıkak lllİaare mevkimde 90, 9Z, 94, 96 numaralarda 

HUKUK DAtREStNDKN: ki.in Hayat mii•kirat fabriba nam.ile maruf fal'llP 9UID& ve zeytin 
39-271 Yaiı m,.ı;ttaanelerini ve clepolar ve miftemilitmı ve taraP Ye •uma 

&in.iıde 2 nci. kOrdolı :mesudiye ma - imalithanıe.i 1mmmm al;t ve ede-vabnı Ye bir de maa bahçe evi muh
lalJesi eski selanik baDkuı kaişıımdaki le'l'i yerler l'UM'ldda .,.. bedeli pefin -veya taksitle ödenmek üzere ban
yuvani oğlu hanının 15 111QP11ı odumda bnvva Ablak ve kirabkbr. Görmek .iatiyenler m8haBinde bekçiye 
liirtli ölil hamai km Nafiye almaZan ko- Mbıı almak v~a kiralunak iıati:rsıler konupnak üure her a\in Em
cuı aynı yerde otwm.ikta iken tııpy- liık ve EyJam h.nkuı bmir fU)Mıai hukuk itleri servisine müracaatlari 
yüp edip ve halen ~ meçhul ilU olmam. 
olan ölü ıWeyman oğlu kadri alkan 28 8 295 (212) 
aleyhine açtığı karı kocalığın subutu .ilt•••••••-•ı•••••••••••••••llİll•IZİI•••• 
hakkındaki davasının dava arzuhal su-
reti ile davetiye varakası müddeialey
hin ikmn"etgahı meçhul olduğundan bili 
tebliğ iade ~ ve zabıta marifetile 
yaptırılan tahkikat neticesinde bu cihet 
teyit edilmiı olduğundan müddeialeyhe 
davetiyenin ilanen tebliğine karar veril
miş ve tahkikatı 15-2-939 çarşamba saat 
l O na talik edilmiş ve davetiye ile diıva 
arzuhal sureti de divanhaneye talik edil
miş olduğundan yevmi meüc\ı.rda dava

'Clnm bizurt mahkemede hazır bulunma
'Sl veya iöit vekil gön(rermesi aksi takdir
~ ~~da gıyap karan ittihaz oluna

Gawıtifeniri tebliğ makamına kalın 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerrahi - Doğum ve bulaşık olrnıyan liıcr hastalJğı kabul eder.-

HUSUSİ Hastane 
Biriaei .KonlooU Karşıyaka ve lznıir körfezine bakan cım;alsiz mamanh 
ba~ miibmnıel saloa we odalar- çok iyi 1mJam • sülduıit • lıaMa a,a. 
reti serhest, geoe gtindü& 1aer hekime, her hastaya açık.. 

1'1ATl.ER 2,5 LİRADAN BAŞLAR... 
'l'EÜEFON No. 2974- POSTA KUTUSU No. 311. .. 
TILGRAF ADRESİ : Al.SANCAK S t H H A T E y t 

v·· 
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..... ,.. .... .._.. cur ••-• ı:. • 
YAVRULARA G 1 DA Talıiı-~"' Apçı batı rnarlra pirinç anları 

'-•• • .... ,_alılıiyatına pre yapılmıflır ••• 

BAYRAM HEDiYESi .. 

' ECJZAUIBA'I 
Çiçek Kolonyalar.ı 

LUKS AMBALAJLARDA 
JSTANBUL • • Kooperatili 
ANKARA • • 

Denizbank 
Şark Ecza ve tarliJmeri Depoaa 

1ZM1 R • • Şifa Ecmnesi 
~wdereoiadey•p- öksürenlere: KATRAN HA K K 1 EKREM ,1 

bnJan kanaliuıyonun seyliptan ko- IZMIR SiCiLi TiCARET ME-l s··MERBANK 
ranmaıı için yapdan chvarlann MURLU~UNDAN: • U f-~ 
önUndeki çukurun ı.s metre kadar j B. 1 . k p k. • l ~ w • D k 
ataiı lmnunın imlimıa ait ve bat Izmirde birinci belediye caddesinde ır eşı amu ıp ıgı ve o uma 
mühendislikten üc:retaiz olarak alı- 18 numaralı mağazada ticaret yapan F b • k ) M •• • d 
nacak 460 liralık ketif ve fUlnametİ (Hüseyin izzet Akosman ve Jıılehmet 3 f) 3 art UeSSeSeSJD en: 
mucibince açık ebiltmeye konmut- Fevzi Seyrek) şirketinin 1-1..918 tari
lur. ihalesi 10. 2. 939 günü eaat 16 hin~ itibaren komisyonculuk ve Av
dadır. lftinik edecekler 34 lira 50 ku- rupadan ithalat ve ihracat işldyle de 
rutlulr muftldrat feni.iiıat makbuzu uira§acağma mütedair beyamı-.esi tl-
Be encümene gelirler. caret kanunu hükümlerine göre sicilin 

28 28 4 7 297 (198) 2436 numarasına kayt ve tescil edilditl 
' ' ' ilh olunur. 

700 .tin hedeli lletifli 1384, 1333 hmir llicili ticaret memurluğu resmi 
a,,h sOlmlduda meTcut molozlanıi mührü ve F.Tenik imzası. 

blchnlmuı iti bapnühendialilıten 1 Beyanııame. 
6c:Ntab ot.nk t'fllluik edilecek ~ Izmir ikinci noterliğine: 
tif Ye ~i TeÇhile açık eksik- Merkezi Izmirde birinci belediye cad
meye konalnmttur. ihalesi 10. 2. 39 desinde 18 numaralı mağazada olmak 
cama gün& uat UJ dadır. lftiralr üzere Kantariye ticareti ve komisyoncu
edecekler 52 lira 50 lnnufluk temi- lukla iştigal için teşekkül e1mif olan 
nat makbaza ile endimene gelirler. cHüseyin izzet Akosman ve Mehmet 

26 28, 4 7 296 197) Fevzi Seyrek unvanlı şirketimizin, dai-
' ' renizce tasdlkli21-12-937 tarihli ve 1«01 

.tzMIR SULH HUKUK RAKIMLI- nwnaralı tescil ve illn edilmiş olan be-
OINDEN· yannamesi mucibince komisyonculuk ve 

Abd ~ il Yıldızın . Avrupadan ithaJSt muameJAtını terk et-
u e şayıan mu- . f 

tasarrıf olduk.lan hmlrde Çorakkapı mış 1
• .• • •• •• • 

ah 11 · · h ı..ftı.- ki" d Bu kerre gorillen luzwn uzenne 1-1 m a ~ çayır ~... mev ın e 
..... ~ yıl :ı..-lı: il ıl k • 939 tarihinden muteber olmak üzere 
~ sa ı 90JUI e aç aca umwnı . 

dd · kta" !ti!--L--.2- "LA•- 1•. kemafıssabık koınısyonculuk ve Avru-ca enın no ı llu:ıa.tLJDUa A.iUll a un- .. 
d b• oda b ı oc1a larak '--U-- padan itbalAt ve ihracat l§IYle iştigal a ır ve a en o .ııu.ııuanı-

lan dUkkan w ilminde bölümün fakat edeceiimizden ticaret kanununun 150 -

tamam kaim il oc1a uhte . inci madclesi hükmüne tevfikan keyfi-
na ış ç yı m vı ve . . . 
.. ıuı. lir k ti ıh eneli . yetin berayı tescil neşr ve ilAiı ediline-
•ilV a ıyme mt amm evın . . al te haizi" 1.1.ı.;... t "-'}' b . • • sıru es e n ve se ...... ,.e ve.ıu ı u-
mahkemece venlen izaleı şuyu kararma 1 d y rilf H.. · izzet Ak 
istinaden 23-2-939 tarihine mü.sadü Sah un ugum şe ını wseyın . as-
.günü saat 15 te hmir sulh hukuk m.ah- man namına ~e~fileten ~yan eyle~ 
:ı..- ı 1o da t _, ___ ,_. B Izmirde birıncı beledıye caddesınde ...ues sa nun sa 1§1 yap1.11auuuır. u . . 
aitırmada tahmin olunan bedelin y'tb:de 18 numaralı. :malazada ıcra~ ücaret 
yetmi~ befi nisbetinde bedel verildiği eden H~ın izzet. Ak~ ve Meh-

tte talib. ihal • ılac-"' '--' met Fevu Seyrek tuketi. 
~ me em yap UL 8&:11 

~dirde sat.q 15 gi1n daha uzatılarak Genel sayı: 1757~ ö_zel sayı 19-189 
SkJ.nci artırmaaı 1~939 be .. _ !§bu 26-1-939 tarihlı beyanname altJ-
.:u at 15 t · d · •-~rşmpıl -~ pa firma Jle birlikte konan imnnın zat 
;r. sa e yme aıremızu., ya a\;4&- va hUviyeti dairemizce m&ruf. lzmirde 

Gayri menkul üzerinde hak talebinde birinei belediye caddesinde 18 numaralı 
bulunanlar ellerindeki resmi veaikleri nuıia:uda kantariye ticareti ve koınis
ile birlikte yirmi gün içind dairemize yonculukla iştigal ~ek üzere teşekkül 
müracaatlan lAzımdır. A..; takdirde etınlt olup ticaret sidlliııce te9cil ve ilb 
hakları tapu sicili ile malum OMııadıkça edilmiş bulunan ~Useyin izzet Akosman 
ptylaşmadan hariç kalacaklardır. Müza- ve Mehmet Fevzı Seyrek mmmlı kol
yedeye .iştirak etmek isliyenler kıymeti lektif prketi şeriklerinden Mehmet F:V-

ubam · ·• de yedi b ....... .ıı.... ni zi Seyreltin oldutunu ve Istanbul ~ m menenın yuz -ıruaw ~ 

b .:-.2- k ·ııı b" '---'- cll not.erllpce tesdilrli H Kinunusani euuue pey a çası veya nu ır uuuı;a . • 
t~minatı getirmeleri Jizımdır. 939 tarihli ve 811449-233 numaralı ve -
Şartname 8-2-939 tarihinden itibaren ~tname mucibince diiei itiftk Hüse

herkesin görebilmesi için açıkta ve gay- yın izzet Akosman namına haizi 8eMhi
rf menkuliln evsafı da §artnamede ya- het ~kil 7~y~e ve ~ ~~ 
zılıdır. are et ey ediği anlaşı -

bndı. Bin dokuz yüz otuz dokuz yılı Ka-

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez fabrikasl mah 

Ka13tti Bez fabrikası malı 
Nailli ._ fabribıia mah 
J!!relli Bei fa1mba _.. 

Ya.buz Ereğli bez fabribsmda : 
11 Balyalık siparişler için 

15 • • • 
Z5 • • • 
50 • • • 

12 No. Paket 415 k8'11f 
16 No. Paket 480 ~ 
24 No. Paket 5'0 lturlll 
24 Ko. Paket 580 kurut 

)) )) 

)) n 
)) )) 

)) )) 

F"aaderle fabrikada talim pıtble sahti!eelrtHır. ~ mi1atehlilderini 
yubnda y...ıa fabriblua pdmıieeelderi hedeUeri mukaı.mn.le ihtiymıç
lan nisbetiude iplik Iİparifİ venWleee.\lm n 2' namandan ince ve mah
telif maksatlara ~ ,_.uk iplili mhtehlikwriaia de ihtiylıç
lanm ayni prilarla yahm Eıeill fabri"--a aİpuİf edebi1ecekleri illa 
olmaar. 8549/I 

Muhasebei 
tinden: 

hususiye müdüriye-

ıcu.ayaka $emikler köyünde muidin Atık wle Riza •e Cahidin 
Senülder kay&Dde aNıda mevki, ~ÜIİI ve hududu yazılı üç parça 
baiı müten.kim vergi borçlannclan clola71 haciz edilmi4 olduiunduı 
tarihi ilindan itibaren 21 gün müddetle aatılıia çıkanlmqbr. 

Pey aürmek ve taftilit •imek ;.tiyenlerin .1-ir Me iL ~ 
müracaatlan mD olunm. 

1 - Mevkii Ollrii baiazı, Ne.'i bai, Kıymeti 1549 lira 29 kunt, 
MeuheM D. 25, M. 755, K. No. 141, S..W Atık Z. Ria ve Cahit, 
Köyü Şemilder. 

Hududu: ~ Y ameıdar ,olu, sarbe.ı AmaYUt Ali ve Lputah 
Yereıeti ve hacr. Davut Tseselerinin bail.n, .,..._ :l\yfeDin lreeiWe 
ayrılan baiı, Cenuben miri yol 

2 - Mevkii Olkü boiazı, Nev'i bai, Kıymeti 1227 lira 69 la.ut, 
Meuh-11 D. 20, M. 434, K. No. 141, s.lübi Atik Z. Riza ve Cahit, 
Kö,;i $emirler. • 

Hududu: $ulmn Arnavut Ail ve bpattah v-.elerinin liajlan, pr-
ben lrendilerioin mer'w, fiı-lerıı Halil mabdamu Hüsnü ve Cihanın 
lleıikle aynim hail, cıenuben lırenclilerinin clıvarla ayrılan mer'uı " 
yoL 

3 - Mnldi Oldi böia•, Ne.'i bai, Kıymeti 1303 lira 87 k.,.., 
M .. •n D. 21, M. 67Z K. No. 141, S.WW Apk Z. Riza'" CMit, 
KöyüŞemilrl.r. 
lı.Dhı: ,µ n H.a Davut .-eeelsinin l.ia w Da~ Meh-

meclin •ilde a,...Jaia ....., =bedi mer'an, fİnN'len hacı Davut 
'ftll'eee e.luı, eenııııllen unca ~iden metrik w Lputah Y••• 
sinin '-ii. ıı. 17, 23, 28, 98 (66) 

Gayri menkulün vergi ve sair kanuni 
miikellefiyetleri satıcılara ve yüzde iki 
buçuk dellaliye ve ferag harçları alıcı
ya ait olup ihale bedeli defaten ve pe
§İnen ödenecektir. 

nunu sani ayının yirmi altıncı perşem- ----------------:---:-----------

ihaleyi müteakip müşteri ihale bede

be günü.. 26-1-939 
Izmir ikinci noteri M.Emin Erener 

vekili R. Giray imzuı ve resmi milhrii 
(209) 

lini vermediği veya veremediği surette ------------
gayri menkul tekrar 15 gün müddetle 

artırmaya konulup bu artırmada en çok Kiralık yazıhane 
bedel verenin üzerine ihalesi yapılacak 
ar.ada tahak.ktık edecek ihale farkı hiç M....ı.t ÇU'flll K.zlaraiuı banm
bir hükme hacet kalmaksızın vecibesini ela 31 numarah maim ibıerindelö 
ifa etmeyen mti§terideiı tahsil oluna- yawlıimw kinJıllmr. 
takbr. Daha fazla maltlmat almak isti- MORACAA't: Gui Wwn Dr. 
yenle!- dairemizin 938-2243 sa;rıb doaya- HulW .., caddeli 42 _.... 

Ege Ticaret Türk Anoııim Şir
ketinden: 
Şirketimizin 938 takvim senelİne ait hissedaran umumi toplanbai 

yirmi Suhat pazartesi ıünü uat 15 de lzmir Eanaf ve Ahali benb• 
meclisi idare Ocle•mda yapıJacaimclian elilqıjlarlarm mahimu olm.k 
üzere ilin olunar. 

RUZNAME! MOZAKERAT: 
1- HeJeti idUe......... .............. ........... -
2- Bi'i-.. çnnmtedrikwW.,leW..mııS'...ı.mm-... 
1- Tı-ana.a teni tww tllllYı 'ft tMdik . 

Nezle·· Grip 
Baş-Di~ 
Ve Bütün 
Ağrıları 
Derhal 
Keser 

Ecsanelerden 
1 - 12 lilı 

am 'balajlarua 
ıararla 

arayınız. Ve 
talılitlerinden 

•akınınız 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiY<E 
Sirkecide 

.. ._. Bd otelin mlftteciri TiirkiyeDiıa en eski eteldıd BAY OJlla UJ9. 
l"U,..U. G ı•ıllk tecriiheH idueeiyle WHtln BGB ....._. m' h 1 •o& ..... 

Ohl 



Yemekıer- k 
rmtı an. saJy 
nm Hı-az ellili 
mikroplar, dışa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında cBl)er ~ 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse ~
zulmağa, çürü· 
ınele ınalddbn· 

RADYOLill 

r.:.:...atr ~~ dur. ~U&"..... , 

1 .. ..-ıe yefl•• 
salt mmatlann· 
dan zatiiftteeye 
kadar her nevi 
has a yol aça 
bilir. 

RADYOLiN i 
! 

· e moha ~kak b h ve 

yt'm kten ora :brçalamak 
.. . ·, ... · .... 

~ . . • --ııı: • . - • • • . ! ,. ~- ... ~ ,'" . - . . . . . 

yeni Sene Hediyesi 
k ·? o· . ·? Erke mı. •• ışı mı ..... 

Eczacı Kemal K. Aktaş ne tuhaftır .•. 

Jıı&-lıiilıımı - &lu:lm «F~ -
«Zümrüt damlası» kolıwı:-.. y:ıt:AW--. -1ı,. HilM azwrıcsiimıllıım lllZV'- 1 

D. . d' 'kı' cinı koku uzerme ~"t ı~ııt ıye ı . _ 
l.iaize~"*-~ 

&Dl 3 

Dikkatinizi rica e.d~r~ 
1 J -~ bnsrzbk larm ağnftırr. 

~nnızdil· a Sll51-· - ' d6it· - -->.
11 Keııdini~ ,·e~ıı çocn- ' ·~ 1 oburluk, ha'> mıte51, :wı•J 

§İşnrekri' burun ve malat kaşın~•· ı. 13 b lutırı mı Jnssediyor.mmız?-
akması ~:ır~axa &cnzer sinir halferı, gece r &utunehıüuna alimct'tir. 
...... • - ..,. - ham r ,·iicıufunuzdlı sol\ıcan .. 
""'" guyrı an.,u e ' .. irf: linız. 
Dcrl\ar (iSMET' 50[.UC~ . B!SKUVu rJ:_ .... n emerclt: y:ı~,y:ın ve üre--

. --n.rrrr IJarsaıwa u"' ııuı • • ,.,_ ~ SOLUCAN B1Sıuı • .. ., Bf ··ilt ve lfüçiitrcrc ıtimaboa 
-,.- inci cfc'\'asıd'ır. 'l'". '~ l'en ınuzır lia~vanfarın en ır fi d'ı kuvunuz ,.c ç_oeu.tı.ırmı-

.., tt tanı ;yazı ı r. o • 
\Crifu. Kutufarm içinde kuuaruş ... 

i1 r ten vcı:ınu. za seneoc tifı: kaç. defa 1 1 ışa İSJ\.IET JSMİ~F.' l)'fıtKttT .. 
lfl,.Hcr cezancdc :ti 20 liur,ı::•r~M •• w -~a:wuwmxınsm 

• .................... 
11mmı:1••• 1 • 1 ._.aa&ıenııı s~&11 : 

~-.... S~h"i;;i· Balık Yağı ~ 
.., '·'•yaC.larııun en hafüıidir.. 

:, NORu:vr]':A wauıı. "' • • 
• v ·"'~ -,,- - ·ıebWıı. 

1 

YENlülR --
Um dal ve FrateDi Sperco / 

.=::=~~- ŞiReka Vap~r Aeentam 
Oli 'İer 

-S'MIF&9 

Deu tsche Le
vante 1.·me 
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· ste söylenen nutukların akis r 
Londrada hasıl olan • 

tesır, 

olursa olsun redle 

ltalyan matbuatında 
Fransa aleyhine yine şiddetli hü
cumlar başgösterdi. Mussolini 
Daladyeye cevap n~ı verecek? 

vaziyet tetkik edilecektir. 

müddei yatını 
merkezindedir •. 

ne 

Londrada mühim bir içtima 
ispanyada sulhun 

hudi meselesi 
Londra 27 (ö.R) - lngiliz başvekili 

avam kamarasında çarpmba günü akte
deceği toplantıda beynelmilel vaziyet 
üzerinde mühim beyanatta bulunacak
tır. iyi malumat alan mahfellere ııöre 

parlamentonun içtimaından bir Kfin ev
vel yani salı günü aktedeceği mutad top
lantıda kabinesinde mühim deği~iklikler 

iadesi ve ya
görüşüldü 

Dün akşam nıebusan meclisi tarafın
dan hükümete verilen geniş itimad reyi 
ve imparatorluğun bütünlüğü ile yolla
rının emniyetinin muhafazası lehinde 
yapılan ittifak te.zahUründen sonra hü
kümet erkanı, milletin hissiyatı hakkın
da tam bir gilvenle, hadisatı göz önüne 
getirebileceklerdir. 

, yapmak niyetindedir. Kabineye daha 

Mühim beyanatta bulunan FT'ansı; 
başvekili Daladiye 

Paris 27 (A.A) - Diln mebusan mec
lisinde haricl siyaset hakkında reylere 
müracant edilmeden evvel aşağıdaki be
yanatta bulwun~ olan B. Dalndiye bU
tiln meclis tarafından alkış1anml§tır. 

Vukuat sürat.le yekdiğcrini takip edi
yor: Fransanın hü.kümetinin etrafında 

mttttehlt kalması .lhınıdır. Milletin men
f.anti bunu lmirdir. Parlamento azasının 
k&...Cfe:ri }"'ransanın sulh arzusunda oldu
ğunu beyan ve teyid etmişlerdir. Hnrbı 
takbih için beynelmilel bir konferans 
akdedilmesi teklifinde bulunan B.Blum 
ile aynı fikirdeyim. Böyle bir t.eşebbils 
Fransaya şerci bahşedecektir. Harp bir 
delilik ve büyUk. bir budalalıktır. Fakat 
Fransanın menfaatlerine dokunulan her 
noktada Fnuısanın ikat'i bir hayır ile 
mukabelede bulunması lazımdır. Fran
sanın kuvveti onun hu suretle hareket 
etmesine müsaittir. Bilyük harp esna
sında kıymetini takdir etmiş olduğum 
Itnlyan milletine olan muhabbetimi 
unutmadım. Fransa mülki tamamiyeti
ne şinuıll Afrikadaki imparatorluğuna 
\'e yahut müstemlekfıt imparatorluğuna 
dokunulmasına ve serbest münakalatı
nın müteessir oltnasına müsamaha ede
mez. Yarınki vazifemiz çetin ve e.ğır ola
caktır. Fransanın imparatorluğunu ve 
bilhassa bugün kuvvetten başka bir §ey 
tnnımıyan dünyada mildafaaya her ut

man amade o]duğu idealini korumak 
için müttehit olınası icap eder. 

Mall meselelerde tetkik edilecek ve 
Maliye naz.Jrı B. Pol Reyno, haric1 me
.seleler<len doğan endişeler dolayısiyle 
bUtün dünya piyasalannı saran kasır -
gayn Fransanın 'diğerlerinden daha eyi 
muavenet ettiğini gösterecektir. 

Londra, Nevyork ve Amsterdam pi
yasalannda 1939 ikinci Kanununda fi
atler .1938 Eylülüne nisbetle yüzde 11-
14 derecesinde düşmüşken Fransada ay
nı devre znr!ı,nda bilakis fiat tereffüleri 
görülmüş ve bu yükseliş bazı endüstri 
kıyemtleri için yüzde 37 derecesini bul
muştur. Maliye nazın diğer taraftan ge
nis mikyasta Wnrufa milteallik bir pro-

Paris 27 (ö.R) - Fransız hariciye na- Fransız hariciye nazırı B01ıne 
:r:ın mebusanın diinkU celsesindeki nut- jc takdim edecektir. MecJisin ruzname
kunda Fransanın dostlarından ve itti - sine yazılı bulunan ihtiyar işçilerin te
!aklarından bahsederken §Unları söyle- kaildiyesi meselesi de müzakere edile
miştir: cFransanuı Polonya ve Sovyet- cektir. 

• lere karşı teahhütleri hala ve daima Paris 27 (ö.R) -Fransadaki Garibal-
mevcut ve aktedildikleri ruh ve fikir di cemiyeti ve Fransız ordusunda hiz
dabilinde tatbik edilme]erl lhımdır.> met etmiş eski Italyan muharipleri ce-

Londra 27 (ö.R) - Mösyö Daladiye mlyeti reisi general Santo Garibaldinin 
ve Bonnenin nutukları Ingiliz matbua- hnzasiyle başvekil B. Daladiyeye şu me
tında azım ve metanetinin makesi ola- sajı göndermiştir: 

rak karşılannıış-tır. Fransız imparator - <Dün mebusan meclisinde söylediği -
luğu namağlOptur. Fransız müstemleke niz asilane ve cesaretli sözleriniz Italyan 
imparatorluğunu alfıkndar eden her me- milletini derinden mütehassis etmiştir. 
selede Fransanın chayU'> diye sesi yük- Haksız ve müessif münakaşaların fev
selmelidir. Şeklinde bir tezahür bekli- kinde, biz Utin kardeşliği hakkındaki 
yen gnzeteler Daladiye ve Bonnenin nu- imanımızı sarsılmaz bir şekilde muhafa
tuklarında bu arzularının tatmin edil - za ediyoruz. Iki millet arasında müşte
miş olduğunu görmüşlerdir. rek gaye uğrunda dökülen kanla yoğ-

Tnymis, Paris muhabirinin mektubu- rulm~ hissiyata terceman olarak hür
nn (Italyan müddciyatı reddedildi.Fran- metli t!izlınlerimizi bildiririz.> 
sız hükümetinin zaferi) serlevhasını Londra 27 (ö.R) - lngiliz umumi ef-
koymuştur. kan Fransız hariciye nazırı B. Bonne 

Pnris 27 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. tnrafından Ispanyol meselesinin halli 
Bonne bu sabah Sovyet sefiri Mösyö için beynelmilel bir konferansın içti -
Suriçi kabul etmi~tir. mna daveti lehinde dün mebusan mec

lki devlet ndamı arasında ispanya hfı- }isinde yapılan telkini tasvip ve Fransız 
diseleri üzerinde eörüşmcler cereyan hariciye nazırının Frnnsız-Ingiliz anlaş -
ettiği tahmin edilmektedir. masının .sağlamlığı hakkındaki teminatı

Bu mülakatı müteakip B. Bonnc, nı kuvvetle teyit ediyorlar. 
b~vekil Dal:ıdiyeyi ziyaret ederek B. cDaily Telgraph> bu sabahki b~ma
Suriçl(! olan görüşmelerini bildirmiştir. ka1esinde şunu müşahede ediyor: Bu 

Paris 27 (ö.R) - Nazırlar yarın ~at anlaşma yalnız siyasi sempatiye değil, 

Daladiyenin nutkuna cevap vereceği 
söylenen Mussolini 

tahrikçi beyanatını karşılaştmyorlar. 

Duçeyi dinliyenler tarafından, hiç şüp
hesiz evvelceden verilmiş bir emre uya-

rak, Fransa aleyhinde yapılan bağrış -
malar milnasebetiyle, gazeteler şunu is--

tidlal ediyorlar: Bu çığlık1ar gösteriyor 
ki Italya Fransa ile münasebetlerinin 
ıslahını aramağa ba1~ mütemayil değil
dir. 

Diğer taraftan BB. Daladiye ve Bonne 
tarafından Fransanın müstemleke im -
paratorluğunun bUtlinlüğünü muhafaza 
edeceE,ri hakkında kuvvetle verilen te -
minnt memnuniyetle karşılanmaktadır. 
Ingiliz nazırlannın son Roma ziyaretle
rinin bu dostluğu asla tehlikeye düşür
mediği ve Fransa ile Ingiltere arasında
ki sıkı işbirliğinin devam ettiği sevinçle 

kaydedilmektedir. 
c.Taymis~ gazcıtesi muhabirinin gön

derdiği haberleri şu serlevha altında 

toplrunıştır:c:Daladiyenin c.hayır!>ı -Ital
ynn mUddeiyatının reddi- hükilmetin 
mecliste zaferi~ 

Franc;ız meclisind~ki nutuk1arda asıl 

göze çarpan hadise, cıvvelki zan ve tah
minler hilU!ın=ı Ölarak, B. Bonnenin nut
ku olmamıştır. B.Daladiyenin kısa ve 
azunkar nutku olmuştur. Fransız başve

kilinin nğziylc Fransanın Italyan müd
deiyatını kabul ctmeği reddetmesi, bü
tün diğer beyanatı ikinci pliina atmıştır. 

B. Bonnenin nutkuna gelince, evvelce 
yapılan ihtarı tekit etmesi ve Fransanın 
imparatorluğunu ve imparatorluk mil -
nakaH\tını müdafaaya hazır olduğunu 

tekrar kuvvetle ilan eylemesi bilhassa 
nnzarı dikkati celbetmiştir. Bu nutkun 
diğer bir mühim noktası da, diğer bil -
tün milletler tarafından müsait bir şe
kilde knrşılanması şartiyle, sulhu orga
nize etmek istiyen bütün memleketlerin 
iştirak edecekleri bir konferansın daveti 
için Fransanın teşebbüste bulunmağa 

hazır olduğu hakkındaki beyanattır. 

dört genç nıızır ithal olunacakbr. Harbi
ye nazın dcğİ§mİyeccktir. 

Londra 2 7 ( ö.R) - Kabinenin tali 
hariciye komitesi dün Dovning Sneet' de 
B. Nevil Çemberlaynın riyıueti albnda 

yeni bir içtima yapmıştır. İlk toplantı pa
zartesi günü yapılmıştı. Dünkü içtimada, 
Baıvekil B. Nevil Çemberlayndan baıka 
hariciye nazın Lord Halifaks, 3 milli mü
dafaa nazırı, yani bahriye nazın Lord 
Stenhop, harbiye nazın Sir Hor Belişa ve 
hava nazırı Sir Kingsley Vud, ticaret na
zırı Sir Stanley, hariciye nezareti daimt 
müstepn Sir Aleksander Kadogar ve 
hükümetin daimi diplomatik mü,aviri 
Sir Robert Vansittard hazır bulunmuşlar
dır. Bu yeni beynelmilel işler müşaviri

nin huzuru tali komite müzakeratının Is-

B sel o 

ÇembeT"layn ue Lord Halifaks 
panyada general Franko ordulan tarafın- mekte idi. 
dan kazanılan son muvaffakıyyetlerden Diğer tarafdnn ba~ekil B. Çember 
huıl olan vaziyetle ve ispanyada sulh layn, yahudi meseleleri hakkındaki Ev· 
ve mesalemctin iadesi için alınabilecek yan hükümetlcr arası komitesine riyaset 
tedbirlerle alakadar olduğunu göster- eden Lord Vintertonu kabul etmiştir. 

un • 
ın 

. 
r son e 

Hükiime ordusu şimal müda 
untaza s rette çeki tı a 

• 

Ispan ya harbının son safhalanndan bir intiba 
Paris 2 7 ( ö.R) - Barselonu harpsız liatlerin neredeyse bu ıehre girmeleri olup kendi ihtiyaçlarını kar§ılayacak vıı .. ' 

terkettikten sonra hükümet ordusu ıi- bekleniyor. Frankistler zaptettikleri ara- ziyettedirler. 
maide acele hazırlanan bir müdafaa hat- zlyi hükilmetçi dökilntülerinden temizle-
tına doğru nizamlı bir şekilde ricat et- yorlar. • Prag, 27 (Ö.R) - Prag hUkUmcti ba§ 
mektcdir. Katalonyanın bütün ccphele- General Franko Gerora üzerine umu- kumandan Franko hUkümetini resmen 
rinde nasyonalistlerin ileri hareketi de- mt taarruza devam etmezden evvel kıta- tasdik karannı bugün ilfın etml§tir .. Bu 
vam etmektedir. Banelonu geçen nasyo- abna nefes aldırmaktadır. Esnamador sebeple geçen ilkbaharda Nasyonalis1 
nalistler ,ehrin ıimalindeki nehrin aahil- cephesinde hükümetçilerin taarruzu ta- İspanyaya gönderilıni~ olan Çekosl<r 
lerini işgal etmiılerdir. Badalona Fran- mamile durdurulmut ve nasyonalistler vak delegasyonu, bU memleketin İspan
kistler tarafından zaptedilmiı, Sabadol evvelce kaybettikleri ekser mevkileri ya elçiliği haline inkılAp edecektir. 
tamaınile muhasara edilmiıtir. Nasyona- istirdat etmiılerdir. Paris, 27 (Ö.R) - Barselondan gelen 

Macar - Çek münasebatı 
Birpinyandan bildirildiğine göre hu- telgr.µ!ar, nasyonalist askeri ve sivil 

dudun ispanya tarafındaki Piyeroa kasa- otoritelerinin şehirde yerleşmelerine ait 
basında büyük bir kanııklık vardır. Mül- tafsilitla doludur. ~erl bakımdan, 

teci yıiınlan küçük kaaııbaya dolmuılar- Burgostan gelen bir telgraf, Barselonun 
dır. Yollar fasılasız arabalarla tıkanrnı§- zaptı sebebiyle umumi taarruzun devam 
tır. Fransız hududundan 20 kilometre- etmediğini ve şimal, merkez ve cenupta Macar 

• 
hariciye nazırı 

beyanatta yenı 

kont Ksaki 
bulundu 

:ı 

deki bu vaziyet Fransız hükümetini ciddi üç koldan devam ettiğini bildirmeKtedir. 
olarak endiıeye düıürmektedir. Sahil mıntakasında Badalana zaptedil

Şimdiye kadar hududc geçen mülte- miştir. 
ciler nisbeten az miktardadır. Bunların Bugün beş Savoya tayyaresi Valansi· 
ekserisi vakit ve hali yerinde kimseler yayı tekrar' bombardıman ctrni_şlerdir. 

hinnet arzusiyle kaydedilen hasarları 
tazmine ve mesuliyeti görülür resmi şah
siyetleri tecziyeye ha7.ır olduğunu bil
dirmiştir. 

Kont Ksaki Macaristanın ilk kanun

Burgos, 27 (Ö.R) - General Franka 
mültecilerin sığınmasına mahsus olmak 
üzere İspanyada hudut mıntakasında bi
taraf bir ı;ııntnka tesisi fikrine muhalü 
olduğunu bildirmiştir. 

dan beri bir çok defa gösterdiği hüsnü Faris, 27 (Ö.R) - Perpinyandan ge
nlyelin Pragda hakkiyle takdir edilecc- len haberlere göre mülteci kafileleri 
~ini ümit ediyor. Fransız hudutlanna yirmi kilometreme-

10 da Elize sarayında konsey halinde aynı znmanda Ingiltere ve Fransanın Macar hariciye nazınnın son ziyaretinden bir intiba 
toplanncaktır. Ilk önce diplomatik umu- hayrıti menfaatleri arasındaki ayniyete Budapcştc, 27 (Ö.R) - Hariciye ko- taarruzunun dostluğa hizmet etmediğini 

cMerkezi Avrupanın müsalemeti Av- safede ve çok feci bir halde bulunuyor
rupamn başlıca kaygısıdır. Bu bakımdan lar. Fransanın Barselon sefiri Tijerasa 
ecnebi himayesi altında siyasi ve askerl gitmiştir. Şimal eyaletindeki gönüllüler 
~aksatlarla kurulan Macaristana karşı kampı nasyonalist tayyareler tarafından 
kullanılan küçük itilafın artık ilgası la- bombardıman edilmiş, 400 kişi ölmüştür. 
nmdır. Zira nifak sebebi olmuşlur.• Diğer bazı kaynaklardan istihsal edilen 

mi vaziyet gözden geçirilecek ve bilhas- müstenittir. misyonunda harici vaziyet hak.kında izn- kaydeylcmiş ve ilave etmiştir : 
sa Barselonun sukutiyle hası} olan vazi- Bazı gazeteler de Fransız hariciye na- hatta bulunan hariciye nazın kont Kas- •Fakat Çek htikilmeti hadisenin bil
yet ve GO bin It ... l~nn ihtiyat askerinin zırının nut.kundaki itidn1lc B. Mussolini ki Macaristanın Çekoslovakya ile roU- tün mesuliyetini kabul etmemekle bera
ıd]{h nltına alınına ındnn tehaddüs Pd n tarafından dün akşam Romadn yapılan nascbctlerinden bahsetmiş ı;e Munka_ç ber d_a_!ın __ norm __ y_ -~ilnn.c:&tlPl' t-i!dNt 
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-------,.-----~ ı açıkça suy ye .ı..unıu. 

Son söz olarak hariciye nazın Ma- haberlerde ise ölUlerin mikdarı sekiz 
caristanm nnti komintern paktına işti- yüz olnrak gösterilmektedir.. Frankist 
raklnin, teknik sebeplerle, henüz resmi tayyareler ciimhuriyctçi hükümetin mu
şckil almadığını, :fakat bunun yakında vnkkat merkezi olan Tijerası bu sabah 


