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İTALYA ARNAVUDLUCU YUTMAK iSTİYECEK Mi 1 
.................................. ~ ............... ~--1111!!1------------------------------------------------M İLLİ ŞE İMİZIN HARiCiYE VEK -~eııırı--.....!.Ye Acık 

nımnJIDIBDim ıımın 

Ya, Arnavutluğu Yutmak 
isteyecek mi? 

MÜHiM MESA4'1 A~~~~~- T~ !~~i~!?b~ vc-
kiye Hariciye Vekili dün be- rildi. Otelin önünde yapılan 
yanatınna Türkün kardeşse- tezahürat üzerine Şükrü Sa-
1.imını g.!tirdim ayni zaman- racoğlu Metaksas balkona 

~ ~e - -
Çen cu t · .. ·· ı· · ı· t b l l · d ~- mar esı gunu zmır ve s an u gazete erın e 

~ :n Atnavutluğu eline geçirmek, limanlarını isgal et-
e dtı;:ksadile Triyeste de her çeşit askeri hazırlıklarda bu

İatif na ve bu emri vaki karşısında Arnavutluk kralının
ı/Ya mecbur kaldığına dair çıkan haberler her mu

lıabr nı~rak ve heyecan uyandırmaktan hali kalmadı. 

da dosluğumuz~o kadar sı- çıkarak halkı selamlamışlar-
..,..kıki iyi gün fena gün olsun..ı dır. 

kalbimiz bir çalışacakb"r.- --w~ .. -

- Demişlerdir. Bonne trd erler.ın tekzibini, veya tefsiri hakkında gene birçok 
llaı en hırçok şayialar çıktı. Bu şayiaların Bükreş kon-

1l • hın akdini müteakip çıkması veya uçurtulması Bal
bllta~tına bağlı hükümetler delegelerinin bu toplantı

d ~r Yerde büyük bir ehemmiyet verilmiş olduğuna ayrı 
&i ıl sayılabilir. 
'i:den li c o. taya atılan, inl işaf ve aydınlanmasını bek
Çok .tn~ cb.:ır <..Huğumuz bir haber ve hadi ·eden sonra 
......._ (:sanlar l ir!.>irlerine sormağa ba•·la ılaı: 
Bu ~alıa. Arnavutlju yutmak isteyecek midir? 
ltuı,g~k. sıya~ i münas" betlerimiz dolayısile dost bulundu
lla d 1 1 hükumet hakkında çıkarılan şayialar üzerjnde 

1 1-f dur.rnağa lüzum görrr.eden yalnız Şllnu söyley~ccğiz ki: 
1 ııa:tıtdı:atin 1e pek z •ngin bir devlet olmıyan ltalyanın, 

1"-ıt lugun kalkınması için sarfottiği milyonlarca liretin 
lltıe~ Arnavutluk kralıııın dostluğu şerefine sarfettiğini 
~ibtııek bir hayli saf dcrunca bir hareket sayılab lir. 

~lltl ~Yet diplomatlar ve hükumet adamları İtalyanın, Ar
d Ugu yutmak istemese bile icabında .Arnavutluktan is
irl~ et1nek istiyeceğini bir prensıp olarak kabul etme-

.. r. . 

-..... SIRRI SANLI ...... 
'1isafi;-G-;;~;;i--jj:~~-c;;~-;······ 

"'~ Belgrata Gidiyor 
ht'\ııı. ra, 26 ( Radyo ) - ı bitt Ankaradan şehrimize 
biy •tde bulunan Ingiliz döndüler istasyonda Vali ve 

fi ' nezareti istihbarat erkanı hükümet tarafından · 
d Retıerel N'tb'tt ·· trek 1 ~ muzeye karşılandı. General Istanbu-
'"d Atatiirkun tabutu . . 

t e w •

1 1 
. G 

1 
lun bazı yerlerını gezecek 

Ce An g~ ~ ştır. k ene~f ve akşam Semplon eks-
L~buı. ahao uk t e tmsp.ret~ı e presile Belgrada hareket 
"ta b re e e JŞ ır. 
tilt 11 ul, 27 ( Hususi ) _ edecektir. Ingiliz generali 
ihb're harbiye nezareti Belgradda iki gün kalacak-

•rat şefi general Net- tır. 

GÖRÜŞMELER BİTTİ 
Qlonya hariciye nazırı Lond-: 
v raya gidiyor 

•r•o 'l'~ h \'a 27 (Radyo)-Po- dostluğun bir kat daha art-
lt lriciye nazırı Bek tığını söylemiştir.,, 

o11t •lya hariciye nazırı 
• tltt ~~ano arasında görüş
tih ıthıiştir. Polonya ha-

"ik~aıırı Bek beyanatın
ı llıemleket arasında 

Varşova 27 (Radyo)-Ha-

riciye nazırı B. Bek martın 

nihayetinde Londrayı res
men ziyaret edecektir. 

Bu çok önemli nutkun Türkçesi çabuk söylendiğinden ve 
geç vakte kadar beklediğimiz halde ajansımı~ . ma~lesef 

bunu gazetelere tebliğ etmediğinden Milli Şefimızm hıtabe-
Ierini hülasatan naklediyoruz. . İ .. .. 

Dün malüm olduğu üzere Cumhurreisimiz . ismet. . nonu 
Amerika milletine hitaben beklenen mühim hıtabesını yap
tılar: Evvela Amerikan rnnra istiklal marşı çalındı Milli Şe
fimizin İngilizce söylediği bu mesajı hülasaten ~akle~iyoruz: 

" Amerikada ki cihan sergisinin bütün mılletlerın kar
deşce münasebetlerini takviyeye yarıyacağı ümidindeyim. 
Biz bütün manasile sulh ve müsalemet taraftarıyız. Cumhu
riyet devrinden evvel Türkiye bütün komşularile hali i~til~fta 
idi. Şimdi ise hepsi ile hiç bir ihtilafı kalmamıştır. T?rkıye 
ile Amerikanın coğrafii vaziyeti birbirlerHe uzak ıse de 
Amerikan milletine olan sempatimiz bu mesafeyi kapayacak 
derecede fazladır. 

Cihan sergisinde Türkiyeye tahsis edilen kısımların her 
iki millet arasındaki iktisadi, ticari ve samimi münasebet
leri takviye edeceğine eminim. ,, 

Bu mesaj on dakika devam etmiştir. ............ :::: ........... . 

Selanik 26 (Radyo)-Tür
kiye Harciye Vekili B. Şük
rü Saracoğlu dün gec ~ Se
laniğe geldi istasyonda baş
vekil Metaksastvc erkanı hü
kumet tarafından hararetle 
karşılandı. 

Selanik 26 (Radya) -Tür 
kiye Hariciye Vekili B. M'-
taksas hususi trenle Atina
ya hareket etmişlerdir. 

Atina 27 (Radyo) - Tür
kiye Hariciye Vekili ve Baş-

·vekil Metaksas ve refikaları 
dün saat on birde Atinaya 
geldiler ve büyük tezahü
ratla karşılandılar. 

İstasyonda Türkiye Hari-

········«»········ 

Irak Başvekili 
Bağdada döndü 

Londra 29 (Radyo) - Irak 
Başvekili Nuri paşa bugün 
tayyare ile Bağdada hareket 
etmiştir. 

Halkın Sesi 

"Fransız topraklarında 
gözü olanları affede: 

meyiz.,. dedi 

Paris ( Radyo ) - Dün 
Fransız hariciye nazırı Müs
yö Jor j Bonne Bourgosda 
şerefine verilen bir ziyafette 
Fransanın harici siyaseti 
uzun uzadiye izah ettikten 
sonra dedi ki: 
"Fransız topraklarında göıü 

olanları hiç bir zaman affet
miyeceğimizi burada bilhassa 
söylemek isterim. Bunu artık 
herkes anlamıştır zannın-

dayım.,, 

Hakkın Sesidir -............ J··············· 
Üçler e~ sonra Güzelyalı pazarına gelen köy-
toplanacaklar lülerimizin bir isteği 

fsl'Ea GÜL iSTEa AGLA it h ~ ~...ze..~-=~~:41ı:.~~:-e:::~~"':e::~ 

~~ atına düşkün bir tembelin nasihatleri 
ti iti kayak sporuna hasredecek on gün tatiliniz varsa, nasihatlerimi iyice dinleyiniz 
ti ili il - Varış ve rahatça dinlenmek'. ' 
htd· il. - Gözünüzün önündeki karla örtülmüş güzel manzaraları pençere arkasından 
3 .. 4ı~ıı. '"Fakat dı~arıya çıkmaktan çekininiz. 
7 ti ' \'e 6 cı gü ı!eri: - odanızın sıcaklık derecesini yavaş, yavaş sıfıra indiriniz. 
t'ıy, Vlln - Burnunuzun ve ayaklarınızm uçlarını soğuğa alışmaları için bir dakika dı-
8 . çıkarınız 

tı .. · 
9 cu gu~ - Elbiselerinizi fırçalayıp üstünüzde tecrübe ediniz. 
b•ha ~un - Kayaklarınızı giyiniz dışarıya doğru bir adım atınız. 
lO cu •zla dışarda durmayınız, soğuk alabilirsiniz. 

'Qllra,vftirı - Bu kadar güzel günler geçirdiğiniz karh manzaralara son bir göz attıktan 
et ediniz. 

1)() .. d 
g Uğuna pişman olan 

• * • 
bu tembel ve uyuşuk 

iSTER GÜL İSTER AÖLA 
adamın bu nasihatlerine ey sporcu kari: 

IE*'HE M?FW& 

--~ ... ~--
Paris 27 (Radyo) - Hit

ler, Mussolini ve general Fı
rankonun mart ayı içinde 
İtalya hududunda münasip 
görülecek bir yerde toplana
cakları hakkında çıkan şa
yialar teyit etmektedir. 

Yeni Faşist 
Meclisi 

Ro!!· :ı 27 - Yeni Faşist 
meclisi 23 Martta ilk toplan

tısını yapacaktır. 

~alçovalı bir ukuyucumuz yazıyor: 
lzmirin muht~lif yerlerinde pazar günleri kurulan pazar· 

lar akşam saat on sekize kadar devam ettiği halde Güzel
yalı pazarı saat on ikide belediye memurları tarafından 
düdük çalınarak dağıtılmaktadır. Bin zahmetle yetiştirdiği
miz sebzelerimizi tam satacağımız zaman pazarın kaldınl
ması mallarımızı geriye götürmemize veyahut denize dök
mek mecburiyetinde kalıyoruz bu vaziyet karşısında çok 
zararlar görmekteyiz bu haklı talebimizin nazan dikkate 
alınarak hiç olmazsa pazarın öğleden sonra saat on albya 
kadar bırakılmasını sayın belediye reisimizden rica ediyoruz. 

. Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Mimar Sinan 1 

Eşinin Ardından Gözyaşı BİLGİNLERE GÖRE İNSAN 
Döken;Ayı ~ı VÜCUDUNUN MADDİ 

----- - DEGERI NEYMİŞ? 

Sigaralar 
Baştan görünür köyl 
Toprak ile büyiilil Timarhanede 1490 - 1589 

8 İşte birçok Amerikalı bil-

-Bir Delinin Hatıraları-

•••••• s:: ~······ 
Sinan, Türklerin enbüyük mi· 

marıdır, 1588 yılında doksan se· 
kiz yaşında ölmüştür. Dünyada 
Mimar Sinan kadar eser bırak
mış san'atkar pek azdır. Sina· 
nın yaptığı camiler, saraylar, 
hamamlar, medreseler, kervan
saraylar, köprüler, çeşmeler ve 
türbeler saymakla bitmez. 

• ginlerinin kendi kendilerine 
l sordukları bir sual. Bunu an 

lamak için bilginler evvela 
Sekiz buçuk buçukt 
Aklı biraz uçuktur 

- 18 - ~ 

ANLATAN GÖNÜL EMRE 

Kanımı Tanlil Eden Doktor: 
Freng·ye Yakalandığımı ' 

Söyl mesin mi? 
:::-r~ Amma çok para yedirdim ... Günün 1ım1yorum .. 

hemşirenin • ediğine bakı- birinde evime geldi. Bir kaç 
lırsa bir ay kadar olmuş... 5aat durduktan sonra "gitti .. 

- Bir şey değil öyleyse.. Aradan bir hafta geçti, geç-
Ya b~nim günlerimi sorsana medi, tekrar geldi ve tekra~ 
bena .. Tam birbuçuk seneyı gitti.. Beni soyup soğana çe
geçıyor. 

- Vah .. Vah. 
- . Hayır bana doğru de

ğil. Ben herşeyi kendi·elim
le yaptım. 

İlk günlerde çok hastay
dım, kendimin ve dünyanın 
farkında olmuyordum. Yani 
rahattım senin _anlıyacağm, 

Fakat şimdi... Ah .. Dün
yanın en bedbaht adamıyım. 
Çünki gittikçe eyileş!yorum. 
Halbuki benim J daima deli 
kalmaklığım lazım .. 

- Kendini fazla üzme be 
birader. Dönmez bu dünya
ya be... Çıkıp kendine ge
linciye kadar :seninde :sıran 
gelir - kalıbını dinlendirirsin 
aldırma!... 

- Yok ... yok .. Mesele bil
diğin gibi değil _arkadaş ... 

Dedi ve bırakıp gitti. Ben 
sözüm ağzımda kalmıştım .. 
Arkasından gitmek istedim 
sonra vazgeçtim. 

Nedense bu adamın der
dini merak etmiştim. Bunu 
muhakkak öğrenmeliydim .. 
İşte insanlar böyledir ~evlad. 
Sanki başımdaki dert ' bana 
yetmiyormuş gibi birde ela
lemin girintisine çıkıntısına 
karışmak istiyordum .. 

virdi yani. 
Nasıl anlatayım sana .. Bir 

gün hastalandım ve doktora 
gittim kanımı tahlil eden Dr. 
bana " frengi ,, ye yakalan
dığımı söylp mesin mi? Artık 
mahvolmuştum. Demek uğ

runda varımı yoğumu harca
dığım kadın, bana bu ebedi 
yadigarı (!) hediye etmişti! .. 
Deli gibi, yani şimdiki gibi 
kadına koştum ve doktorun 
söylediklerini anlattım. Fa
kat hain karı her şeyi inkar 
etti.. 

Zaten bana olan olmuştu 

artık. 

Ne yapabilirdim?.. Sözü 
uzatmayayım ... 

Kahpe karı beş altı gün 
sonra ötedenberi ihanet etti
ği kocasını ve beni bıraka

rak Allahın bir cehennemi
ne defolup gitti .. Gidiş o gi
diş .. anladın mı? .. 

Artık kendimi içkiye ver
mekten başka çare yoktu. 
Düşün bir kere insanın da 

marlarını törpüleyen frengi 
bir yandan adamı sonunda 
zivanadan çıkaran rakı bir 
beni harap ediyorlardı. 

- devam edecek 

istanbulda Süleymaniye, Rüs
tem paşa, Piyale ve Kılıçalipaşa 
camilerile, Mihrimah Sultan ca
mileri Mimar Sinanın şaheser-

leri arasındadır. 
Mimar Sinan bütün ömründe 

81 cami, 50 mescit, 55 medrese 
26 türbe, 14 imaret, 3 d~rüş11i· 
fa, ve bunlardan başka sayısı 

yüzleri geçen çeşme, kemer, 
köprü, türbe ve daha birçok a-
bideler yapmıştır. .. 

Topkapı sarayında Uçüncü 
Muradın dairesi ye bilhassa ya
tak odasındaki tezyinat, nefıs 

san'atlarda Türkün kudretini 
gösteren eserlerdendir. 

Sinanın kendi yazdığı (-Tez
keretülebniye) sinde bütün eser
lerinin adları ve yerleri yazı-

lıdır. 
ınıııııınıım ıınıı 

.1 ının nın11 ilH!Dl11111m uııın ınımııımn unm ıııımıııııın:ımml. 

r DOKTOR ~ 
amıııl!llıınıın ımınuıınnJiıını:nnmııııınımıımuuıınJıııın :nııııır 
Uçukları Ve 
Yanıkları Tedavi 

--~:~--

Bazı kimselerin sık sık dudak· 
larında uçuk denilen sivilceler 
olur. Ehemmiyetsiz fakat sinir· 
lendiren bir şeydir. Dudaklarda 
sıcaklıkla hafif bir kaşıntı uçuk 
başl ıyacığını hissettirince o ye· 
ri ıslatmalı ve üı.erine bikarbo· 
nat dö sud sürmeli. Vaktinde 
yapılan bu ilacın tesiri muhak
kaktır. 

Yanık üzerinede hemen bi
karbonat dö sud sürülürse san
cı geçer ve kabarıp su topla· 
maııına mani olur. 

uııını11ınııilllımnıııın~ıınııunııuınııımnıın111ıınmınıı:ınıııımıınıa ımıın 

Balcılarda "185,, No,da 
Pertev Susopun Çiftlik 
mandra süt evinden en nefis 

tere yağını, kaşar peynirini yo: 
ğurt ve saireyi tedarik ediniz. 

l\'e7se .• Başka birgün onu 
gene bahçede gördüm .. Bu 
sefer kendisi yanıma geldi .. 
ve bir sigara uzatarak: 

Demir gibi bir proğram.. Seyrine cloyum olmıyan 

güzellikler.. Heyecanlı aşk macerası. Nezih 

- İç b:ı k:ıl ım şu1u ! .. 
Dedi. Sigarasını aldım ve 

gene saçma sa ~ :ın k o:1 ışma
ğa başladık. Öyleya iki de
linin konuşmaları başka ne 
olabilir? ... 

bir aile romanı.. Dünya sinemacılığı-

nın eşsiz zaferi, iki muazzam 
flmt görmek üzare bütiln izmir 

bugün den itibar en Kültürpark 
Sinemasının Vasi salonunu dolduracaktır. 

• 

Resimde gördüğünüz ayı 
Londra hayvanat bahçesinde 
bulunmaktadır. 

ıngiliz çocukları türlü o
yunlarile kendilerini eylen
diren bu sevimli hayvanı çok 
sevmekte ona bol bol bal 
hediye etmektedirler. 

Fakat çok neşeli tanınan 
bu hayvan iki haftadır eski 
neşesını kaybetmiş, hücre
sinde bir köşeye çekilerek 
günlerini ağlamakla geçiri
yor. 

Sebebi, 15 gün evvel 
senelerce birlikte yaşadık
ları eşinin ölmüş olmasıdır. 

==== Kristofkolomb ölüyor ••• 
Ne sandınızdı ya!.. Elbette 

yaşıyordu. Şarlonun diyarına 
ilk ayak basanın soyundan 
bir tek kişi sağdı. D"n Kris
tof dö Veraga, 57 yaşınday
dı.. Bu zat Amerikayı keş

fedenin onbeş nesilden biri 
tek kalan ahfadıydı, bekar-
dı. Eğer ölürse, Kristofko
lombun nesli yer yüzünde 
kalmıyor. Gazeteler de öle
ceğini yazıyorlar. T ole doda 
oturuyormuş. Ağır hastaymış. 

insan vücudunun hangi mad
delerden mürekkep olduğu
nu aradılar. Büyük çalışma
larının neticesi olarak şunu 
buldular: 

İnsan vücudunun: 
G. 75 Oksijen 

" 
18 Karbon 

" 
10 İdrojen 

,, 3 Nitrojnn 
,, 1,5 Kireç 

" 
1 Fosfor 

" 
0,35 Potasion 

" 
0,25 Kükürt 

" 
0,15 Tuz 

" 
0.15 Klorin 

,, 0,05 Monzeyion 
,, 0,004 Demir 
,, 0,00004 İodin 

Bundan başka ehemmiyet-
siz miktarda fluorin, silis, 
mongones, çinko, bakır, ale
minyon ve hatta ars~nik 
gibi maddelerde havi oldu
ğunu anlamışlardır. 

Bu bilginlerin hesabına gö 
rede insan vücudunun fiatı 
bizim paramızla 65 kuruşu 

, aşmadığıdır. 
İnsanları biraz daha alçak 

gönüllü edecek bir hesap. 
Çeviren İ. T. 

1,200,000 Türk lirası 
değerinde bir at · 

Samuel Rıddle, Amerika
nın en meşhur atlarına sahip 
olan bir zattır. Yarış atları 
besler. Dünyanın en iyi ay
gırlarından biri olan Man O' 
Var onun elindedir. Meşhur 
sinemacılardan Louis Mayer 
bu atı 1,200,000 Türk lirası
na almak istemiştir. 

Man O'Var şimdi 22 ya
şındadır. 20 büyük yarışa 
iştirak eyledikten sonra 3 
yaşında iken yarışlardan çe
kilmiştir. 8 Beynelmilel rekor 
kazanmıştır. 

Man O'Nar'ın yavruları da 
yarışlarde mühim mükafatlar 
kazanmışlardır. Samuel Rid
dle verilen paranın azame-
tine rağmen atını satmamış
tır. 

4248 ÇOCUKLU ANNE 

Hanım eli hakeza 
Laf atar her bir kıı• 

Hele bafra yenice 
Öpüşürler delice 

Serkidoryan çıkarak 
Tam ucundan yanar• 

Yapar biraz prova 
Hemen gelir yalova 

Yalan değil hakiki 
Hokkabazdır tiryaki 

Cebimde kala kala 
Kalmıştı bir en ala 

Daha yirmi sigara 
Atılmıştı Fuara 

şen 

nımıı uıııınıııımı 

Fıkra 
d··o Fransa kralı dör 0 

Hanrinin çok sevdiği bit 
tı vardı: 

- Atıma iyi bakılsın, b 
di bana atımın öldüğü 
b ' . . · · · hab erını getırırsenız, l 
getiren kim olursa 0 s 
astırırım. 

At günün birinde öl~".ı 
mişti. Atın ölümÜl:Ü so) 

mekten korkuyorlardı . G 
konyalı bir asi.lza 1 ·-~. , 

- Ben söylıycc• gım . 

Dedi ve kralın yatı' 
girdi: 

- Haşmetmeap, dedi, 
zin kıymetli atınız, güzel 
tınız, bir eşi daha bulun 
yan atınız ..... 

Kral bağırdı: 
- Öldü ha!.. 
Gaskonyali asilzade bııŞ 

nı eğdi: 
-Atınızın öldüğünü be, 

söylemedim haşmetmeap, s 
söylüyorsunuz. 

uıı 111 m111 ıuuın naı •ımınııımııııınıouımııt111111ıaııımmtı11 

4 ve s şlnci sınatıar1 

tarih proğramları 1 
Maarif Vekilliği, ilkokll 

b . . f t' 
ların dört ve eşınc~ sını 

0 rih müfredat programın 
bazı değişiklikler yapılın8~1 

.. .. t.. Bu el' nı uygun gormuş ur. 

Bir aralık derdini bana 
şöyle açtı: 

- Ben, işi yolunda giden 
bir adamdım. Ve kocalı bir 

ÖLDÜREN GÖZLER 
FRANSIZ SNEMACILIGININ BÜYÜK ZAFERİ 

Mari Bel - Henri Roland 
Tarafından müstesna bir zevk- A • 
le yaratılan muazzam FLIM yrıca • 

Bu da yazılacak şey mi 
1 

demeyiniz, Kri 'itof Kolombun 
bir kandaşının mevcut oldu
ğunu öğrendiniz ya... Fena 

Amerikada 4248 çocuklu bir 
anne vardır. Amerikalılar Lau
retta Kres~s adında bir doktor 
kadına 4248 çocuklu anne ismi
ni vermiştir. 

Lauretta Kreses Amerikanın 

meşhur doğum doktorlarından
dır. Geçen hafta Vaşington da 
Lauretta Kresin doğum doktor
luğuna başladığının kırkıncı yıl-

ğişiklik önümüı.deki ders f 
hodan itibaren tatbik e 

1 

lecektir. 
ıııııın ııııını.mııo ııııııı Jııııııuııımıııııuı uımıımım 1111111ıııuııı 

İlkbahar 
Ropörtajı . 

mı? 
Ayakta Ölen imparator 

karı seviyordum .. Ha .. Unut 
tum onu sormağ1.. Sen evli
misin, bekarmısın?. 

- Karım çoktan öldü ... Denizaltı Esirleri 
Roma İmparatorlarından 

Vespasian, zeki nükte bir 
tacdardı. Q:le C{ ği u rnan: - Ama ne isabet olmuş .. 

I? '? --- . • l .,. 

Tek nil Amerikan donanmasının iştira~ile temsil 
muazzam ha;p ve aşk flimi. oyn ıyanlar: 

edil- "Allah oluyorum galiba!..,, 
Diye söylenmiş, sonra: "Bir 

- Evet, evet artık kadın-
lardan sıtkım · sıyrıldı benim. 

RİCAR DİKS - DOLC.kt.S DEL RİO 
Seanslar: HERGÜI\ı: ÖLDÜREN GÖZLER 2 

ayakta ölmelidir!,, Demiş, 

filhakika, ayağa kalkmiş ve 
o şekilde ruhunu teslim et
miştir. 

Ah!.. Neyse geç .. Hah o
nu anlatıyordum .. Bu '< ı :l ı a 

5,25 9 DENıZAL Ti 3,45 7,2J tc ___ .__ .... •-mm-~---- ... Jır ___ _ 

Gençler: 
Bugün matinelerden itibaren 

E L HA M R A Sinemasında 
Eğlence - aşk - zevk - hayat ve güzellik dolu en nefis 

gençlik filmini görmeğe hazırlanı11 1 7'. .. 

DELi GENCLİK 
"iT 

Fransızca sözlü 
Baş rollerde : 

ROBERT T YLOR 
MOREEN O'SSLİVAN - LİONEL BARRYMORE 

Proğrama ilave olarak ayrı, ayrı mevzularda vücuda geti-
rilmiş tamamiyle tabii renkli g ıyet güzel iki adet renkli Miki 

Paramount Jurnalde en son moda ve haberler ~ 
- ~ ... "... "' ,. 4 6 30 9 d b 1 = ~eanslar : 1. '>o - - • - a aş ar ~ .... ~ 

Yeni Sinema DA 
Telefon 4065 

Her ikisi de İzmirde ilk defa 

1 - Düşman Maskesi Altında 
Oynıyanlar : 

PETER LORE GEORGE SANDERS 

2 - Ben Bir Caniyim 
Aşk, ölüm ve macera filmi 

yeni Türkive Türkçe sözlü 
Filmi Amerikada Türkçe sözlü olarak yapılmış ve 1 

memleketimize getirilmiş ve proğramımıza ileve edilmiştir. 

dönümü kutlanmıştır. 
Doktor 40 !':ene içinde tamam 

4248 çocuk doğurtmuştur. Bu 
itibarla kendisine 4248 çoct:klu 

B. Reşat Sanlı'nın "Ilkb' 
har Ropörtajı 11 adlı hikayef 
dördüncü sahifemizdedir. anne adı verilmiştir. · -----------1111 ı~mm _______ _.I 

1 

Bugün TAYYARE Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

Şimdiye kadar gördüğünüz flimlerin en güzeli 

SEY.HİM OGLU .. 
Oynayanla r : 

.... Rodolf Valantino 
VilmaBanky 

SESLi VE TÜRKCE ŞARKILI . . 
Tanburi Cemil merhumun ŞATARABAN peşrevı 

FERAHFEZAR - MUHAYYER saz semaileri ilk 
d · fa olarak bu flimde çalınmıştır. 

okuyanlar 
Ha miyet Yüceses, M uzaffer G ü ler, AH 

Bülbül, Hafız Yaşar v e s aire 
Ayrıca EKLER JURNAL ve MİKİ 

SEANSLAR :1,30- 4 - 6,30 ve 9 da 

-----·· lilllCiılL ~ 
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________ ;__ ____________ ~------------~(HALKINSES~ 

EFE 
Etenın Dilinden : .___.. __ 

OZANLAR GİBİ 
Başım dağlar gibi dumanlanınca f ~gin ufukları aşasım gelir. 
çı~de sevdanın koru yanınca, 

Deh sular gibi taşasım gelir. 

Uçurdum gönlümden şakıyan kuşu 
T~tmu~um hayatta sarp bir yokuşu, 
Gunlerım andırdı korkunç bir duşu (•) 
Başıboş dağlara koşasım gelir. 

Kederli sazımı alınca ele, 
Neler söyletirim o ekli tele, 
Şu deli gönülle verip elele, 

(•) Du .?zanlar misiJli coşasım g Jir. 
ş, ruya manasınadır. 

GönUI Emre 

Arıyor Efem 
Usandı orada dura dura harp 
Girecek başka yer arıyor Efem, 
İspanya ne olur bir gün sulha çarp, 
Kanların her yeri sarıyor, Efem. 

İspanya barba mezar olacak 
N\! fayda Avrupa ateş doladak, 
Neler çekiyor arz, durmadan tak, tak 
Makipeli tüfek tarıyor Efem. 

Gülleler düşüyor bak yağmur gibi, 
Kandan topraklar hep çamur gibi, 
~rada insanlar bir hamur gibi, 
Bır an önce makber arıyo , rEfem. 

Beraber koşuyor Alman İtalya, 
Fransız, İngiliz olmuşlar dalya 
İspanya tavada pişmiş sardalya, 
Korku Avrupayı yarıyor Efem. 

Burhanettin Şarbalkan 

1ı~İr defterdarlığından: 
'ti

0 
Muhammen 

' beddi 
~h · Lira K. 
"illa taınanlar 1552numaralı sokak 34taj numa-
~ ev 150 00 
l\,~aınanlar meydan sokak 1 taj numaralı ev 140 00 
nor '•ınanlar Dereboyu sokak 1 taj numaralı evl60 00 

110
\ra orta sokak 50 taj numaralı dükkan 100 00 

" liavuzbaşı ,, 20 ,, ,, ev 200 00 
" ., ,, 28 ,, ,, ev 300 00 

S,·: Orta sokak 62 ,, ,, ev 120 00 yar· ıı.. 1 
'''· bardakçısokak 2-ltaj No.lu 53m.m. arsa 26 50 

Aı: " Morhane ,, 58-14 taj ,, 27 ,, ,, 13 50 
)tv~llcak Bahçeler ,, 29 ,, ,, dükkan el-
1\ll ev olarak kullanılmaktadır 60 00 
~0"111Yaka Soğukkuyu Menemen cad. 24 taj 
l\a~ \l 210, 60 m. m. divarlı hane arsası 100 00 
lS(j 7~ M. Emel sokak 819 ada 2 parsel sayılı 
l\:ı' ın.m. arsa 75 40 

"Prti ''Yıl M. Dumlıpınar sokak 819 ada 5 parsel 
l\ap; _ 112,50 m. m. arsa 56 25 
'•Yıl U ID. Muradiye sokak 819 ada 3 parsel 
l\ap: .. 82,50 m. m. arsa 42 50 
•ayıl u ın. nizamiye sokak 819 ada 6 parsel 
l\ap; .. 85 m. m. arsa 42 50 
'da u nı. Muradiye ve Dumlupınar sokak 819 
l\0Pr~ Parsel sayılı 130 m. m. arsa 65 00 
~1,ı~ ın. Emel sokak 819 ada 1 parsel sayılı 

y '"'l nı. m. arsa 85 87 
t1k,,..J'aka Bostanlı taksim sokak 31 taj no.lu ev201 00 
~tı tn a Yazılı emvalin mülkiyetleri 22-2-939 tarihinden 
.tllt. İbilddetle açık arttırma usulile müzayedeye konul
'~· l'aı· •les~ 9-3-939 tarihinde perşembe günü saat (14) 
'"•t }'1Plerın muhammen bedelleri üzerinden o/o 7,5 
oı~11ı:,tırarak Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları 

TALİP ZUHUR ETMEMESİNE BİNAEN TEDİYE ŞART
LARI VE İNŞAAT MÜDDETi TADİL EDİLEN 1ZMİR 
TURİSTiK YOLLARI İNŞAATINA AİT EKSİLTME iLANI 

İzmir Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

Eksiltmeye konulan iş : 26-1-000 kilometrelik Tepe
köy - Selçuk yolunun tesvi
yei türabiye, sınai imalat ve 
makadem şos 5-1-800 kile
metrelik Güzelyalı - İnciral
tı ve Ilıca branşamanı yolla
rının asfalt kaplamalı şose 
111975 kilometrelik Karşı-

yaka İzmir yolunun asfalt 
kaplamalı şose ve kısmen 
parke, 1-1-283 kilometrelik 
Alsancak - Şehitler karakolu 
kısmının parke kaldırım, 
4-1-850 kilemetrelik Mersinli 
Bornova yolunun asfalt kap
lamalı şose inşaatı. 

Keşif bedeli ! (1194090) lira (75) kuruştur. 

Bu işe ait eksiltme evrakı 
aşağıda yazılıdır : A - Kapalı eksiltme şartna-

İstekliler : 

Eksiltmenin yapılacağı tarih 
gün saat ve yeri : 

Eksiltmeye girebilmek için: 

Muvakkat teminat : 
İnşaat: 

Tediye şartları : 

Teklif mektuplar : 

mesı. 

B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel 
şaı tnamesi. 
E - Şose ve sınai imalat ya
p:sına ait umumi fenni şart
name, asfalt beton şatna-

mesı. 

D - Hususi şarnameler. 
G - Hulasai keşif, mesaha, 
silsilei fiat cedvelleri ile mal
zeme grafikleri ve projeler. 

Bu eksiltme evrakını İzmir 
Ankara - İstanbul Nafia mü
dürlüklerinden 50 lira muka
bilinde tedarik edilebilir. 
16 Mart 939 Perşembe günü 
saat 11 dt! İzmir Vilayeti 
Daimi Encümeninde kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 
İsteklilerin bu gibi inşaatı 

hüsnü suretle ifa ve ikmal 
ettiklerini tevsik edecek ev
rak ile İzmir Valiliğine mü
racaatla alacakları ehliyet vesi-
kası ve 939 yılına mahsus 
ticaret odası vesikası. 

(48423) liradır. 
1 Ağustos 941 tarihine ka
dar bitirilecektir. 

Müteahhide mali 938 yılı 
içinde 100 bin, 939, 940, 
941 seneleri içinde dörder 
yüz bin lira ödenecektir. 
İnşaatın hitamından sonraya 
kalan istihkaklar için yüzde 
6,5 faizli bono verilecektir. 

İsteklilerin 2490 sayılı yasa
nın 31, 32, 33 ve 34 üncü 
maddeleri hükümlerine göre 
tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını yukarıda 5 
inci maddede yazılı saattan 
bir saat evvel İzmir Vilayeti 
Daimi Encümeni başkanlı
ğına makbuz mukabilinde 
verilecek ve postanedeki ge
cikmeler kabul edilmiyecek
tir. (586) - -
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1~~~~~~~~ .... ~~~mr ...... ~~~ ~~~~~~ 
~ İzmir Yün Mensucatı i 
~ Türk A. Şirketinin ~· 
+ Halkapınar kumas fabrikasının 
• MevsİJJl dolayısiyle yeni

0 

çıkardığı kumaşlar : ~·· 

! Sağlam Zarif Ve Ücuzdur !~ 
+ SATIŞ YERLERİ + 
:,,Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 
• Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Ka d · w l + --- ~ ~---~ ~ n emır og u ~-... ~~-~~~~ ~ ...... _---=- :-....:~ ...... ~ ~ ... ~ ' 
J;;ı:ım -~~m~~~J;;:;;;:;;ı(-::-~ - -::.-- ·---. 

J;;:;;,t;:;ı(~kt;:::SHD!I 

Terzi Kazım . Şangüd er 
l ! n ı r : Y .! ıi K ıvc1.flar çarşısı 
1 · no. 35 

\ ' · 1 > t 1 1 l r i ' ı ! ·, t ~ zi mek 
binden diplomalı 

Peşin ve . 
Taksitle 

En -müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 
göre taksitle her türlü elbise 

., Diker. 
~~~ lnDJi:::.tKJl:::taJi:::::t:::I ~~~~~~~ 

ÜROLOG OPERATÖR A b 
.. ooKToR şçı aşı Mark 

Fuat Soyer - Makarnaları 
Böbrek, mesane, prostat, t. 

idrar yolu hastalıklarını te-
.;davi ve ameliyatlarını yapar. 
~2 nci Beyler Numan zade N o. S 
~~~ .. ...... ~~ .... ~·~·.. ~ 

Or. l~malİ H l1<kı eiiö;e;. 
Dervişoğlo 

Dahili, sinir, çocu!< hasbi kları 
saat 11-14 ıkiçeşme ı kte 

3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~~ ~ -~~ı=::iSr 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt" Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

Karşıyaka Ferah Eczanesi So. 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

Do K fôrR~ 
Salih Sonad 

Cilt, Saç velZührevi has
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 

~ Her gün öğleden sonra J 
Telefon: 3315 

~~~~~&;;;• 

k°UMA.~ 
OYALARIHIN EN EYjsiOİR. 

Yün, ipek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku-
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar· Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 

T erzanesinde yelekli takım 

11 yeleksiz 9 lira tek ceket 

7,50 pantolon 125 kuruş 

dikilir. Fırsatı kaçırmayın. ( S. Zeki) 
----------------------------~--------__:.----------------------------------------------------------------~------------------------~----~~~~~-=-~~~------------------------~ .... ~ 

. ~~ 
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Diş Macunu 
•• 
Uç günde inci gibi dişlere kavuşmak için kullanacağınız ilaçlı 

diş macun ıı 

'4~ .. L 'lez Depo : 
Büyük Tüpü Yalnız ( O) Kuruş 

ŞiFA ECZAHANESİ -
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Mebus Seçimi 
Dün sabahleyin saat onda 

Cumhuriyet Halk Partisi bi
nasında B. Mehmet Aldemirin 
riyasetinde mahalle mümes
sillerinin iştiraki.le bir top-
1:.ıntı yapılmış ve bu toplan
tıda seçilecek ikinci münte
hipler hakkında bir görüşme 
olmuştur. 

Bugün :Ü hava 
Bugün yurdun Karadeniz, 

Trakya ve Anadoluda hava 
kapalı ve yağışlı ve cenup 
ile Ege bölgesi açık ve kıs
men kapalı geçecek ve rüz
gar şimalden dokuz metre 
hızla esecektir. Dün derece 
Izmirde 13, Adanada 16, 
Antalyada 18 idi. 

SPOR HABERLERi; 

AJs:ıncak 
•• 
Od em işte 

Dün hususi bir otokarla 
ÖJemişe giden Alsancaklılar 
Ödemiş sporculariyle yaptık
l=ırı futbol maçını 1-0 kazan
dılar. 

Yazımızın çokluğu dola
yisiyle çok gülel geçen 
bu seyahatin notlarını yarınki 
nüshamızda karilerimize bil
d :receğiz. 

µçok galiu 
Uçok Manisa şampiyonuna 

dün Alsancak sahasında ya
pılan maçta tam 15 gol at
mıştır. 

Sütler ehemmi
yetle kontrol 

ediıiyor 
Bugün sabahleyin beledi

ye merkez mıntakası amiri 
bay Mehmet Kayral ve mın
taka memurları tarafından 

elli seyyar sütçü ansızın 
kontrol edilerek nümuneler 
alınmış ve muayene için la
buratuvara gönderilmi,ti~ 

- - :-=-__ 

Za.t Maaşları
nın Muvazene 

Vergisi 
Maliye vekaleti tekaüt, 

dul ve yetim maaşı alanların 
muvazene vergisi hakb ında 
kanunun tatbik şeklini vali
liklere bildirmiştir. 

Buna göre miktarı 22.21 
liraya kadar olan tekaüt dul 
yetim ve diğer zat maaşları
nın 22.21 lira ve daha aşa
ğı olanlarından 7 şubat 939 
tarihinden itibaren muvaze
ne vergisi kesilmiyecektir. 

21. 74 kuruş ile 22.21 ku
ruş ar;ısındaki tekaüt, yetim 
dul ve sair zat maaşlarından 
1 Haziran 1938 tarihinden 
beri kesilmiş olan muvazene 
vergileri sahiplerine iade e
dilecektir. Tekaüt yetim ve 
dul maaşlarından başka üc
retleri de bulunanların mua-
fiyet haddinin tayininde bir 
aylık maaş ve ücretleri mec
muu nazarı dikkate alınacak 
v.e bunl~~ın mecmuu vergile
rın tenzılınden sonra muafi-
yet haddini geçiyorsa mua
fiyet verilmiyecektir, geçmi
yorsa muafiyetten istifade 

clHrilecektir. 

(HALKIN SES}) 

Fransa da Frankoyu Tanıdı 
Paris (Radyo) - Franko nezdinde bulunan Fransız mümessili B. Berardın avdetinden 

sonra Fransa hükümeti yeni lspanyol hükümetini tanımağa karar vermiştir. 
Hariciye Vekili Bonnet bu hususta beyanatta bulunarak dedi ki : Mümessilimiz vazife

sinde büyük bir muvaffakiyet kazanmıştır. Franko hükümetile tamamile anlaşmış vaziyette 
olduğumuzu söyliyebilirim. Demiştir. 

Paris 26 (Radyo) - Fransa - ispanya anlaşması dün Burgosda imza edilmiştir. 

POLONY ANIN MÜSTEMLE -E MESELESİ 
-------- •; 'W---------

Y ahgdilerin Madavaskar Adasına İskan 
Edilmesi Düşünülüyor 

Paris, 27 (Radyo) - Polonyanın talep etmekte olduğu mü:itemleke meselesi ehemmi
yetli bir şekil almıştır.Bu mesele halledilmezse Polonya hükğmeti, Polonyada mevcud Ya
hudilerin Madagaskar adasına iskan edilmeleri düşünülüyor. 

Parıs 

İt~lyan Elçisi Burgozda 
26 (Radyo) - Italyanın Paris elçisi dün hududu geçerek Burgoza gitmiştir. 

Alman Konsoloshanesi Taşlandı 
Londra 27 (Radyo) - Polonyada Almanya aleyhine nümayişler devam etmektedir. Al

man konsoloshanesi üniversite talt!besi tarafından taşlanmıştır. Altı Lehli talebe yaralan
mıştır 

Japonlar, Japon aleyhtarlığına karşı tedbir 
alıvorlar 

Paris 26 (Radyo) - Dün Şanghaydaki Japon alehtarlığını ön·ı~ ek için alınacak ted
birler hakkında bir toplantı yapan Japon otariteleri hadisenin büyük bir ehmiyeti haiz 
bulunduğunu tebarüz ederek bunun önüne geçmek lüzu.ı.una karar vermişlerdir. 

Bilhassa son zamanlarda bu şehirda Japon büyüklerine karşı yapılan suikastlar bu ted
birlerin alınmasına büyük dahli vardır. 

Beynelrnilel Futbol Musabakaları 
Paris (Radyo) - Dün Avrupada iki beynelmilel futbol maçı yapılmıştır. Hollanda milli 

takımı Macar milli takimını 3 - 2 Almanya milli takımıda Yugoslavya milli takınını 3 - 2 
yenmiştir. 

680 Fok avcısı buzlar arasında kayboldular 
Bakü 26 (Radyo) - Fok balığı avlıyan 680 balıkçı buzlar arasına karışmışlardır. Şim

diye kadar arama neticesi de ancak 240 avcı bulunmuştur. 

Rus . Japon arasında ih.tilaf çıktı 
Paris 26 (Radyo) - Henüz teyid olunmıyan bir habere göre Rus - Japon arasında mü

him bir ihtilaf zuhur etmiştir. Hadisenin mıhiyeti hakkında malümat ·alınmadığı gibi bu 
haberin ihtiyat kaydiyle telakki edilmesi lazım geldiği alakadarlar bildirmektedirler. 

Arnavutlukta ltalya aleyhine nümayiş yapıldı 
Paris 27 (Radyo) - Tirandan şimdi alınan bir habere göre, dün Tiranda Italyanlar 

aleyhine bir nümayiş yapılmış!ır. 4000 nümayişçi zabıta kuvvetleri tarafından güçlükle 
dağıtılmışlardır. 

Arnavut gençleri nümayiş esnasında ltalya "Arnavutluğu İspanya zannediyorsa yanılı
yor.,, Diye bağrışmışlardır. 

111111 1ııııuııııoıııınmıuımııuu111111111•-•-ıınııu:nıaı-ııııınınmııı--nunıı'llRlll11111111nıınwııımıı • wnıı•111mnımıı 1111111-mau nnı ıııa:ıımuınmnauıııı uıım ııınmıımııı uııu~ rdnın ıııınıı nııııı -

Dahiliye Vekilinin Mühim Bir Tebli2i 
Hususi idarelerce yapılan {+ ki tamim gelmiştir. [ ~ müfredat defterlerindeki mü-

t~~silat işi.eri. hakkındav Da- ı "Bazı yerlerde hususi. iAda- ~f kellefJere ait sütunlara işlen-
hılıye vekaletınden aşagıda- relerce yapılan tahsılatın ~· memesi yüı.ünden borçlarını 
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Ankara Radyosunun ( Bugünkü Pr §ramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 

Türkiye radyosu 
Ankara radyosu 

1639 m. 183 Kcs./120KW. 
T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 

12.30 Proğram 

12.35 Türk müziği - pl. 
13.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoı olo ji haberleri. 
13.15 Müzik (Neşeli plaklar) 
13.45-14 Konuşma (Kadın sa r.ta) 

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 
20.00 
20.15 
21.00 
21,00 
21.15 
21,30 
22.30 
23.00 
3.45.24 

Proğram 
Konuşma 
Konuşma (Doktorun saatı) 
Türk müziği 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müziği 
Memleket saat ayarı 
Konuşma 

Esham, tahvilat, kambiyo- nukut borsası (fiyat) 
Müzik (küçük orkestra) 
Müzik (Opera aryaları · pi.) 
Müzik (Cazband - pi.) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

1 

i 

defa tasfiye edildikleri \'e 
hatta haklarında tahsilat ko 
misyonlarınca haciz ve ha
pis kararları verilerek kanu-

na aykırı halata tevessül e

dildiği vaki şikayetlerden 

anlaşılmaktadır. Bunun hu

susi idare müdür ve memur

ları tarafından işe lazım ge

len ehemmiyetin atfedilme
mesinden ve muktezi ko.nt
ro' ün zamanında yapılarak 
önleyici tedbirlerin alınma
masından ileri gelmekte ol· 
duğu neticesine varılmıştır. 

Bundan böyle işaret edi
len noktaya alakadarların 
dikkat nazarının çekilmesi 
ve mükellefleri lüzumsuz ye
re tazyik ederek kanunsuz 
muameleye sebebiyet veren
lerin de derhal tezciyeleri 
ehemmiyetle ve tamimen ri
ca olunur. 
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İLKBAHAR RÖPORTAJI 
Küçük Hikaye YAZAN: Re,at 5' 

{3) 
Fakat ben fazla ısrar 

edincP, beni delicesine sev
diği için baham evliliğe razı 
oldu, ancak bana şunu söy
ledi; "Ben Kazımı tanırım. 
- Kazım, ]alenin babası ve 
bugün sizi bir hayli telaşa 
düşürdü<{ünü tahmin ettiğim 
zattır - kızını sana vermez. 
Eğer bu teşebbüsü yaparsak 
mecbur olur.,, Ben herşeye 
rağmen ısrar ettim ve Jaleyi 
resmen ailesinden istedim. 
Fakat babamın dediği doğru 
çıkmıştı. Bay Kazım, kızının 
henüz velilik çağında olma
dığını ve daha buna benzer 
bir sürü manasız sebepler 
ileri sürerek kızını bana ver
mekten kaçındı. 

Fakat biz ümidimizi kes
memiştik. Ara sıra Jaleyle 
buluşuyor ve babasını yola 
getirecek çareler arıyorduk. 

Yine bir gün onunla buluş
tuk ve ertesi gün uzun bir 
kır gezintisi yapmağa karar 
verdik. Jale sabahtan bir 
arkadaşına yemeğe gitmek 
bahanesile evden ayrılacak 

ve beraber Bentlere gide
cektik. Ertesi gün her şey 
yolunda gitti. Sabahleyin 
buluştuk, otomobilime atlıya
rak Bentlerin yolunu tuttuk. 
Orada gezdik, eğlendik öğ
leye doğru güzel bir kır sof
rası kurduk ve neş'eli bir 
yemek yedik. Sora altında 

oturduğmuz ağacın dalların
dan birine bir salıncak ku
rarak, u2un müddet sallan
dık. 

füz bütun şahitlerimiz 
kuşlar ve ağaçlardır zannile 
o kadar dalmışık ki Bay 
Sadinin dünkü nüshanın ka
pağında çıkan resmi çekti
ğinin farkına bile varmadık. 
Akşam üstü eşyalarımızı ha
zırılyarak otomobile atlayıp 
şehre döndük. Ertesi gün 
Jale bana telefon ederek, 
evde hiç bir şeyden şüphe~ 
lenmediklerini bildirdi. De
mek ki kazasız güzel ve neş 
eli bir gün geçirmiştik. 
Fakat dün yazıhaneme gel

diğim zaman, masanın üze
rindeki gazeteler arasında 
bulunan "Hafta,, nın kapa
ğındaki resmi görünce bey
nimden vurulmuşa döndüm . • 
Öğleye doğru Jale bana te
lefon etti. O da mecmuayı 
görünce adeta hastalanmış. 
Kıyametin kabil olduğu ka
dar geç kopmasını temin 
için, beklemekten başka çare 
kalmıyordu, 

Heyecan ve sabırsızlık 
içinde 24 saat geçirdim. 
Nihayet bugün öğleye doğ
ra telefonun çıngırağı öttü. 
Ahizeyi kulağıma götürünce 

muhatıbımın Jalenin b• 
olduğunu anlamakta ge 
medim. Ben:, mühİIIl 

meseleyi görüşmek i1 
yazıhanesine davet ed~yofı( 
Bay Kazım ümidim hıli 
beni büyük bir nezaket 
soğuk kanlılıkla karşılıY_-. 
hiç bir mukaddimeye lii 
görmeden, "bu şayanı ! 
sür hadisenin tamiri 1, 

Jaleyle evlenmekliğiııı 1 

ettiğini izah etti. Öğ f 
kadar nişan ve düğün teb: 
ruatını görüşmek, sonra 
yemek yiyerek doğru bor• 
koştum. 

' Görüyorsunuz ya a 
bay Sadi, bir tesadüf et Slt 
olarak çektiğiniz resim, t 
iki gencin saadetini te ~ 
etti, hem de yirmi sene .. 1 

dargın bulunan iki aile k 
barışmasına sebep oldll· d 
mini hatırlıyamadığım 
Fransız mütefekkiri "aşk 
lahtan da daha kuvvetli 
çün k Ü iki kalb birleşti 
lir,, demiş. Bunu, bir g' 
te muhabiri allahtan dıı 
vetlidir, çünkü iki kalbi 
leştirebilir, şeklinde de 5 

lemek kabil olacağına İll 
mağa başladım. Bana ~- t:ç 
yaptığınız bu büyük ey• k 
ten dolayı size hayatım•" ., 

lrl t 
nuna ~adar minnettar ,,. 

w ~l 
cagım. . t 

Genç adam hikayesin• tl 
tirince ayağa kalktı. ceb ~ 
den şık bir muhafaza çı~ tt 
rara k açtı. içinden çı0 zarif hır altın saatı Sıı 
uzatarak: 

- Bu naçiz hediyeyi. 
ze karşı olau sempati ~ 
minnettarlığımın bir niş9fl tırı' 
olarak kabul etrr--:· · ~l 
ederim, dedi. So l 1 teı 
daki saata bal. • ı 1 ~ 
hayli geç kalmışım , g· 
lere ilan vermek nişaı1 

vetiyelerini bastırmak 
yapılacak bir çok işle 
var.,, 
· Vecdi Ragıp hepsinio 
)erini ayrı ayrı sıktı 
sonra kapıya doğru yür 
Çıkacağı sırada birşe)' 

tırlayarak geri döndü: 
- Az daha unutuyord 

Nişan merasimi iki güo 
ra yapılacak hepinize dl 
t!ye göndereceğim, 
gelmemezlik etmeyin. , 
hassa siz bay Sadi bu 
nın yapılmasına en b 
amil olduğunuz için b 
aileye ve bilhassa must 
karıma sizi takdim ed 
ğim, diyerek kapıdan 
boldu. 

- Son -

Reşat 
ıııııııınıuın-ııııımıııımıııuıauuıııaıow-uımıımı111ımıaı-- umımımı-m111Pımıı111111nrııaıın -uıııııı.-

Gümrüklere 
yaplıan . bir 

tamim 
Gümrük ve İnhisarlar ve

kaleti gümrük fere bir tamim 
yaparak her hangi bir me
murun başka yere kaldırıl-.. 
ması veya memur hakkında 

her bengi bir cezanın tatbi
kini istiyen gümrük müdür 
ferinin bu hususları açıkça 

yazmak suretile fuzuli yaı

malara meydan vermelerini 
istemiştir. 

Azaııa PariS 
Terkediyot ~•irıı 

• )il 
Paris (Radyo) Cumbll die~ 

çi İs?ı; ı d ~vlet r.!i1l ''-
na yarın (bugün) Parisİ 
edeceği haber verilmekt 
Mumaileyhin nereye gid, 
ği bilinmemekle beraber 
fası keyfiyeti tekzip edi 
tedir. 

Paris 26 (Radyo) Is 
ya elçiliğinde oturan fı 

Zengin oiinak - -
isterseniz Piyango Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kiıesinden Alınız 

' ya reisicümhura dün 
binasını terkederek bit 
tunun evine gitmiştir4 

Çorakkapu Polis Merkezi kartııı No Alf 
H. T AHSıN u~DER T · 34'' 


