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Başmuharrir ve umum! ne§rlyat müdürü: 

HAKKI OCAKOt;LU 
ABONE ŞERAiTi 

OEV AJııl MUDDETl Türkiye için Hariç için 
.!etMlik............ 1400 2900 
Altı qhk .. . . . . . •. . ..•.. 1SO 1650 

1 
Günü geçmit nüshalar (25) kuru4tur. 

TELEFON: 2697 

Ko. 101 Kırk Dördtblctl Yıl 

il Yeni Rumen Parlamento• 
B~ 9 ( ö.R) - Öğleden sonra yapı

lan nazırlar meclisi neticesinde batvekil B. 
Ga1ineako yeni parlamentonun tetekkülü 
İçin yakında intihabat yapılacaiuu ve pas
lamentonun 7 Haziranda içtimaa çaiınla-

"" L!ı.ı:__:_tir. 
c:aa'llU Ulllll.lll"IUJt •• 

ilin münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 
Cümh.uriyetin ııe Cümhuriuet eserinin be~, ıabahlan çıkar siyan gazetedir Yeni A8' Matbaumda Buı ....... 

• 
ır mühi veriliyor ... e 

.J -- - . 

B. T8yfur Sökmen 
Hataya Milli Şefin 
selimlarını götürdü 

Papanın elçisi Berştesgadende Hitlerle görüş
müş bir Beşler koni er ansı teklif etmiş 
·- ·-

Hitlerbu eklifem ·sbetcevapvermiş 

Bay Tayf ur Sukmcn 

Antakya, 8 (A.A) - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor : 

---~---

Verdunda 
--~

·~ 

Eski lngiliz kralı 
Dük dö Vindsor 

A 
--·~--

Devlet reisi Tayfur Sökmen dün Ha
taya dönmüş ve Payas istasyonunda 
Hatayın her tarafından gelen isökbalci
lerin tezahüratı arssında karşılanmıştır. 
Başvekil konsoloslar alay komutan ve
kili, vekiller, mçbuslar, müsteşarlar, 

yüksek mahkeme, adliye, zabıta mülki 
''e askeri erkan ile belediye reisleri me
murlar, gazeteciler ve çok kalabahk 
güzide bir kitle, Jcarşılayıcılar arasında Siltjin mllletlerıl barış 
bulunuyordu. Devlet reisi Payastan İs- fçfn teşrild mesaiye 
kenderuna otomobille gelmiştir. Devlet d t d --.&.ıLj ,,. 
reisinin bindiği otomobili elliden ziyade ave e en nnus m ili' 

~ otomobil takip etmekteydi. nmıılı söyledL 
~ İskenderunun giriş yerinde devlet re- Paris, 9 (Ö.R) - •Taa• guctesi ay-

isi sıra ile bir anüfreze jandarma izci- rıca tefsire lüzum göstenniyecck dere
, I~ ,.e bir lata aSker tarafından ~lam- cede mühim olan şu haberi neşrediyor : 

lanmıştır. Devlet reisi ordu evine gitmiş Papalık elçisi BcrşteEflBClende B. Uit
orada halka hitaben bir nutuk söylemiş- lerle görüşmüş ve hariciye nazın Fon 
tir. Ribbentl'op ta bu mülakatta hazır bulu-

- SONU 4 ONCO SAYFADA - narak Ciano ile görüşmeleri hakkında 

Roma ziyareti 
izahat vermiştir. 

LonJraJa gazetelarJe yer bu. , .. • .. .. : . ... _,.ı • • • 
ı ba habere göre .,,apanın mü • 61J1e gore, Almanya bu te,ebbu•un Ru~veltin telılılııuien •onra bunc :.:Sar Leh • Alman müncuebet- fiimıil ve ehemmiyeti hakkında Ja reJJetmelı aıreliyle uzlapna
lerini~1Jıer hangi mü.ellah bir ih- ha_~ale k~pılmamakla .bera_'!er!. Jan lı~tığı gibi bir intiba uyan R 

tilala aebep olmaman için, Al • ma•bet bır cevap vermıı, ~unlıu - SONU 4 VNCC SAHD'EDE -

Prens Pol Romadan son
ra Berline de S?idecektir ... -

Mihverin 
Nümayişi .. 

---·~·---

Londraya göre 
-~-

Bu ziyaretlerin hususi 
ııır manası yolıtur .. 

--~-- Belgrad, 9 (Ö.R) - Krallık Naibi 
~EVKET BtLGtN prens Pol ve zevcesi prenses Olga İtal

yal kral ve kraliçesine resmi bir ziyaret 
Albay Bek, Hitlere cevap vermeğe için bugün Komaya hareket etmişle~. 

hazırlanırken Alman hariciye nazırı Prens ve prensese saray nazın ve harı-
k f d . ı' d" k · · 1 1 ciye nazın B. Markoviç refakat etmek

a asını ın en ırme ıçın ta yaya ted" K 1 --L- dan ha k tl · · · · E b h 1 .. l d V ır. ra a uuuı:>US gar re e erı 
gı~mıştı. n u ran ~ gun er e on esnasında Prens ve prenses diğer iki 
Rıbbentropun Berlmden ayrılması krallık naibi ile başvekil B. Zvetkoviç, 
yakin tehlikeler hakkındaki düşünce- münakalat nazın B. Mehmet Spaho ile 
lere resmi Alman mahfellerinin isti- İtalyan elçisi ve elçilik erkim tarafın· 
rak etmediğini ihsas ettiğinden -bir dan sclamlanmı~lardır. 
""k 4 l~L lA · l b.1. d. Prense rcfoknt eden B. M2rkoviç Ro-

su un ve sa an a ametı sayı a ı ır ı. d ı"t 1 h""kii t 1.e.__ ·ı h. 
S da 1 ld 

. . ma a a yan u me erNW.J. ı e ıç 

onra n. a.n aşı ı kı bu zıyaret şüphesiz ~iyasi muhaverelerde buluna
Polonya harıcıye nazırının nutku et- caksa da Yeni bir diplomatik vesikanın 
rafında Kont Ciano ile fikir teatisi imzası asla beklenmemektedir .. Çünkü 
için vuku bulmuştur. Bazı ltalyan - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

manya, Polonya, Frmtsa, lngiltere 
ve ltalya delegelerinden mürek • 
kep bir konleran•ın içtima etme•İ· 
ni Vatikan namına talep etmiıtir. 
Diplomatik mahilllnde •ÖylenJi-

Pre1ıs Pol 

Londrayı meşgul eden 
en miihim meseleler .. 

J 
ı llllllllflfllllllllllllllllllllllllllltltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ı Times gazetesine göre Türldyenln Ye Sovyet 
Rusyanın la:U ~asetA sayesinde A.Yrap8111ft 
ce ... bu f81'1dsindeld devletler tam Rörttı bir
liklerini teyit edecelderclir .. 

Ayni gazete: "Balkan Antantı Avrupanın 
minnettarlığına hak kazanmıştır,, diyor 

Şimdi Bulgarlstanın da Ballıan Antantına gir· 
rnesl daluı lı!lllvetıe llelılenmelıtedll' .. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiillllliiJllll!lllllillll11111illlllllllllllllllllllllllillllll 
Londra 9 ( ö.R) - Inglliz - Türk ve 1 Rusya dan beklediği yardım §U suretle 

I~gi~ - Rus görlişmeleri gazeteleri bi- htilasa edilebilir: E~er Ingiltere ve Fran
rıncı derecede meşgul eden mevzular. sa şarki Avrupadaki taahhütleri sebe -
dır. «Taymis> gazetesinin Moskovadan - SONU 4 ONCO SAYFADA -
istihbarına göre, IngiltCTcnin Sovyet 

gazeteleri Kom gölü sahilindeki gö
rüşmelere fevkalade bir ehemmiyet 
atfettirmek maksadile ltalyan • Al
man teşriki mesaisinin artık Polonya
yı düşündürmesi icap ettiğini yaz
mışlardı. 

Sovyet Rusyanın vaziyeti 
Şellfrden Çelıreler: 2' 

Filhakika mevzuubahs mülakat 
Varşovada siyasi tesir yapmayı istih
daf ediyordu. Fakat tahminler hila
fına olarak Polonya nüfuz edilmez 
bir kal' a gibi gözüktü. Kolonel Bek 
kuvvetinden, dostlarının müzahere
tinden emin olduğunu hissettiren bir 
lisanla konuştu. Polonyanın Baltık 
denizindeki mevkiine hayati ehem-ı 
miyet verdiğini anlattı. Sarih ve va
zih olan bu sözlerden sonra Al- ı 
manya için iki şıktan birini ihtiyar 
etmek kalıyordu: 

Ya iki taraflı anlaşmalar yoluna 
girmek ... yahut ta avakıbına katlan
mak şartile emrivaki yolunda devam 

etmek... 1 
Bu sonuncu şık harp demekti. 
Almanya bu kadar ağır bir mesu

liyet altına girmekten sakındı Onun 
için politika harbinde devam ederek 
yeni hamle lere müsait vaziyet hasıl 
oluncaya kadar beklemeyi tercih 
etti. 

Moskova barışı müdafaa için lngiltere 
Fransa ile işbirliğin~ hazırland1 

Paris, 9 (Ö.R) - •Havas• ajansmın 
Londra muhabkine göre ~ • Sov· 
yet müzakerelerinin son vaziyeü fC>yle 
gösterilebilir : 

Moskovadaki lngiliz sefiri sir Vilyam 
Fips tarafından Sovyet hariciye komi
seri B. Molotofa tevdi olunan mukabil 
İngiliz teldiOeri metnine Sovyet hükü
metince verilerek cevabın verilmesini 
2 - 3 günden beri beklemektedir. İngiliz 
Sovyet ınii7.akerelerinin devam etmekte 
olması mühim bir vakıadır.. İkinci mü
him nokta da, İngiliz mahfellerinde bir 
rlereceye kadar hüküm sürdüğü anlaşı
lan nikbinlikfu.. Bunun sebebi Sovyet 
~ üküm~ti tarafından İngiliz büyük cl~i
:tine verilmiş olan teminattır. Bu temi
nata göre B. Lih·inofun hariciye komi
:;erliğinden ayr.!lmas;ı Sovyetlerin harici 
siyasetinde bir değisikliğc se~p olmıya
caktır .. Yani So·;yet Rusya. S1.ılhun mü
dafaası , .c her hangi bir taarruz hareke
tine mukavemet için - kendisince kabu
le şayan bir esas bulunduğu takdirde -
İngiltere ve }'ransa ile iş birliğine dai-

Dük dö Vindsör 

MI. Göring 
General Franlıo ile 
görtifrnelı üzere 
ispanyaya gldecelı 
Roma, 9 (Ö.R) - Marepl Görins 

Ramburga dönmek üzere San Remo
dan vapura binmiştir. 

Londra, 9 (Ö.R) - Madritten bildi
rildiğine göre mareşal Göriııgle general 
Franko arasında bir İspanyol şehrinde, 
çok muhtemel olarak Valansiyada, ya
kında mühim bir mülikat olnuısı muJa.. 
temeldir. 

Mihverin meşhur dinamizmi yü-1

1 
rümez olmuştur. Bundan ötürüdür 
ki dahile, ve harice karşı bir nümayiş, ı 
bir heyecan vesilesi bulmak icap et- ' 
miştir. A!manya - Italya arasında 
siyasi ve askeri ittifak kararı işte 

ma hazırdır. ım;~m111ııuıl;r...r.:?!llR'!lllllfllım;ml ........ ııııııil1iiıı .... 1ii.iii;iiiiiiiiiiiiİİiıl İyi haber alan Sovyet r.ıahafili, İııgi- • , • • ,. 
liz sefiriyle bay Molotof arasında ecre· Eakı Van valııı nlayet idare aza aından B. lbrahim Meaut ~ 
yan etmiş olan görüşmenin ::ı':/:!: Ehbaplanm çawı oı"~ g~ fm blr 



ıo Mayıs ~ba 9J9 

ıs~;::z rrı~~E __ i_R_H~_B_E_R_L_-_E~R_i~ 
h 1 t ız enstitüsü skeri okul ara Türk kuşu 

Mihverin 
Nümayişi •. 

--1.r-

program azır anını ır 

Mayısın on b.,.U.ci pazartesi günü 31 - Kızılay kurumu. 
chava teh.itleri ihtifali> yapılacaktır. Türk 32 - Çocuk esirıreme kurumu. 
baYa lcurumu bu hava tehitlerini anma 3 3 - Verem mücadele kurumu. 
törenine bütün lzmir halkını d&vet et- 34 - Kültür kurumu ve öğretmenler 

mektedir. Bu makeoıdla h rl n bir birliii. 
programı neırediyoruıı:: 35 - Yerli mallan koruma kurumu. 

TOPLM'IMA ZAM.ANI VE Y2lll 
36 - lzmir ikinci mmta 
3 7 - Diıçiler kurumu. 
38 - Ecncıl r kurumu. 
39 - Baro heyeti. 
40 - Sona heyeti. 

etibba odası 

4 1 - Tecim ve endüstri odası. 
42 - Bankalar. 

A - Törene iştirak edecek ıüel, alvil 
&mirler, subaylar, memurlar, kıtalar, 

Clmhuriyet Hal Parti.9i kurul iiyeleri 
t.,.kilatı. Uray ve mensupları, gazeteciler, 
mektepler, kurumlar, müesseseler, tica-

43 - Komisyonc r birliği. 
rethaneler ve hef'" mııf halk. çelenlderil• 44 - Borsa simsarlar birliği. 
sabah saat 9 da Cümhuriyet alanında 45 (C H p ) r _ f · · k 

1 ki d 
- . , . CAna ve ıfçı urum-

top anaca ar ır. l 
B - Toplantıya gelenlere yer göste· ~ "'-"·ti h • .. 

..,.. - "'ı!- NÇ • u.usı mu 
rilmai, inıizamm temini. alayıa tertip ve 7 _ Halli. 
tanzimi, harekete geçirilmesi mevki ko

~ler . 

mutanlığına aittir. 
C - Meruim Kolu Komutanı, Tayya

re Alayı komutanı veya vekil olacak bir 
üı subaydır. 

IHTIF AL ALAYI VE HAREKETi 

A - Alay (Kol bllfl lmıet P&fll bul
varının bllflllda olmak üzere) qağıda ya
nlı oı...,.. ıröre tertip edilecek ve tam oaal 

9,30 da cümhuriyet alanından hareket 

A - Şehitlikteki merasim tam saat 
1 1 de lstilcla! marıile başlıyacaktır. Mart· 
tan ıonra merasim komutanı hazır bulu-
nan1arı hava şehitleri ve bütün ıehitleri 
seli.mlamağa dB.vet edecektir. 

B - Kıtalar komutanları kotalarına 

derhal (dikkat) kumandası verecek ve 
bu kumanda üzerine askeri kıtalar aelim 

vaziyeti aldığı zaman bütün siviller de 
ıapkalannı çıkarmalı: •uretile •eli.ma du
racaklardır. Bu ıeli.ma durma bir daki· 

ederek lanet - bulvarının aai tarafını ka devam edecektir. 
takiben Ilciçqmelik iotikametinde yürü- C - T aın bu anda merasim yerindeki 
yecelttir. bayrak yavaş yavaı yanya kadar indirİ· 

B - Kol b.,. yeni sinemanın önilne !ecele ve bayrağın initini bildirmek için 
gddiiinde dUTacalı: ve otomobil kolu bu· kadife kalesinden atılacak birinci topla 
lunduiu yerda yaya koldan ~ lzmirde bulunan bütün daireler, mÜeoae· 
bulYUID ool tarafını takiben llciçqmelilt •eler, ticarethaneler, limanda bulunacak 
mm:arlılc aruı. E,refpap. Dolaplılcuyu gemiler dahi ayni tekilde yarıya kadar 
yoliyle Kadifekaleaindeki tehitliğe gide· indireceklerdir. 
celı:tir. D - Yine tam bu anda gemiler. fab· 

C- Otomobil kolunun arkaoı alındık· rilcalar düdüklerini çalmakla, yürüyüıte 
tan ııonra :v-,ya kol tekrar harelı:ete g&- bulunan bütün insanlar ve nakil vasıta· 
çecek ve ayni yolu takı"ben ıehitliie gi· lan da bulunduklan yerlerde bir dakika 
decektir. kalmakla ulu şehitlerimizi •elamlamış 

D - Yolda alaya otomobille iftiralı: olacaklardır. 
etmek iatiyecdder otomobil kolunun ar· B - Bir dakika bitince merasim ko
kuma. yaya iftiralı: etmek istiyecelı:ler de mutanı (rahat) kumandaaıru verecek ve 
yaya kolun ıırlcuma katılabileeelı:lerdir. bu kumanda üzerine meraaimde bulunan-

E - Alııym ıreçeceiİ yol üzerindeki lar rahata geçmekle beraber meruim ye· 
bittmwn mebanl, mUeueoat, halk alayı Tindeki bayrak dahi yerine çek.ilecek ve 
oellmll.Yllcakhr. bayrağın çekilişini bildirmek için atıla-

F - Ala:rm yüriİyÜfİl, yiirüyiifte in- cak ikinci topla yarıya kadar indirilmiı 
tizamın temini. alaya teh.itliltte yer gös- olan bütün bayraklar yerlerine çekilecek, 
terilmeoi Ye meraaimin idareol tayyare düdükler •usacak durmuı olan İnsanlar 
alayı komutanlığına aittir. nakil vaaıtalan yürüyüıe geçeceklerdir. 

ALA Y1N YUROYOŞ SIRASI 

YAYA KOLı 

1 - Kılavuz ilci oüvari poU.. 
2 - Polia müfrezeoi. 
3 - Belediye zabıta müfrezesi. 
4 - SUel müzik.a. 
5 - Bir piyade bölüfii. 
6 - Bir hava kıtaat. 
7 - Bir m..ıu.ı-. bal$. 
8 - Bir deniz müfrezeııi. 
9 - Bir jandarma kıtaaı. 
it - Tilrk kllfU. 
il - izciler. 
1 Z - Kız lisesinden bir ırrup. 
13 - Kız muallim oltulundan bir ırrup. 
1 4 - Kız enatitüsünden bir ırntP· 
1 S - Kız orta okulundan bir ıırup. 
1 6 - Erkek lisesinden bir ırntP· 
1 7 - Kültür lileainden bir grup. 

18 - Ticaret lise•inden bir ırntP· 
19 - Ege liaesinden bir ırntP· 
20 - Sanatlar okulundan bir ırurup. 
21 - Erkek orta okullarından birer G. 
2Z - iki •Üvari belediye zabıta memu· 

ru. 
23 - Kara. deniz, han, jandarma 

ümera ve aubayları. 
24 - ilbay ve ilbaylık erkanı, devair 

rüeeaa. 
2S - C. H. P. Erki.o ve tetlcili.tı. 
26 - Belediye erk&n ve menauplan. 
27 - Hava kurumu ve meıuuplan. 
29 - Ordu malOlleri ve •Üel emekliler. 
29 - Müftülük ve mensupları. 
30 - Hahamhane ve meruıuplan. 

SöYLEVLER 

A - Bu merasimden sonra h•va kuv
vetleri namına hava alayından, 

B - Hava kurumu, Cümhuriyet halk 
partisi ve şar namına parti ilyönkurul 
üyeoinden Atıf inan tarafından bir •Öy· 
lev söylenecektir. 

C - Söylevlerden oonra ukeri mü
zika tarafından hazin bir m&r\ çalınacak 
ve maq biter bitmez tayyare al•yından 
ayrılacak bir manga asker tarafından 

havaya üç defa atef edilecektir. 
ŞEHm..ERI SELAMLAYIŞ 

VE DöNOŞ 

A - Manganın ate§inden sonra aşa~ 

ğıdaki oıra ile kapıdan çıkılarak ıehitlik 
önündeki yol takip edilecek ve çeşmenin 
yanında bulunacak olan müzilı:anın önün
deıı geçilirken •ol taraftaki tehitliğe ha· 
kılarak usulü veçhile ıehiıler selilmlana· 
caktır. 

1 - llbaylık, komutanlık, hava ku· 
rumu, Cümhuriyet halk partisi, Uray, 
bilwnum •ubaylar, memurlar. 

2 - Suel kıtalar, (Merasim komuta· 
runın tertibi.ne göre) 

3 - Polis müfrezesi. 
4 - izciler, mektepler. 
5 - Kurumlar, müeueseler, ticaret .. 

haneler, halk. 
B - Geçit doğrudan doğruya şehit

leri eelimlamalı: mabadile yapıldığı için 
bu anda tehitliğin içinde hiç kimse kal· 
mıyacakbr. 

~ 
ELHAMRA SiNEMASINDA 

BUGUN 
Her ikisi de Fransızca Sözlil. (evka!Ade nefis ve güzel 

İKi BUYUK FiLiM BİRDEN 

1 - Radyo Muharebesi 
Baş rolde : SİMONE Sİ!\ION 

2 - Deniz Zabit Namzetleri 
~ rolde : ROBERT YOUNG • LİONEL BARRYMORE JAMES Stevart 

PARAl\IOUNT JOURNALDA: ARNAVUTLUt.U.' İŞGALİ V. S. 
................................. , ........•......•.......... ••·•··········•······ 
SEANSI.AB : ZABİT NAMZETLEB.İ : 3 ve 7 ılc.. RADYO : 5 ve 9 DA.. 

Cumartesi ve pazar 11 de ZABİT NAMZETLERİ İLE BAŞLAR .. 

İn erledi, yeniden ul edilecek t iN- Bu ene İzmirde 
ŞEVKET BILGtN 

tahsisat uerileceıı nin lalisnühali.. Jıamp açıyor 
Kültilı'park civarında inşa•ın• başla· Bundan böyle askeri mekteplere gir- Türkkuşu kullibilne bu sene yeniden - BAŞTARAFl 1 tNCt SAYFADA -

nıian yeni Kız sanat enstitüsü binasının mek üzere yapılacak müraeaatlerin ali- kayıt ve tescil edilen üyelerin sıhhl mu· 
in,<aab bir lıayli ilerlemiştir. Malilm ol- kadarlarn verilecek hilsnühal mazbata- ayeneleri bu ~ ikmal edilecektir. Bu böyle bir zaruretten doğmuştur 
duğu üzere bu mU-csenin 32 bin lira- lan ehemmiy..tıe tetkikten sonra verile- tatil denesinde hmirde A ve B bröve- · 
1ı1r kısmı ihale edilinU,ti. Bu kısmı ıaa- cektir. Viliyetlere im hususta yapılKak 

1 
teri loampa ~cak ve temmuaü loıımp- B da le 

yıs soaıına kadar ilmıal edilecektir. miiracaa ·n mektebe girmek istlyen ta amcU ç~a b ura şö . sual hatıra sle-
Jfeni seae ar· b""tçcslne konulan çocuğun v ann ·yte babası ve ailesi- ~en s kmap atir ö a1- bilir: 

İn - R mi sıyasl yeüuif · li tahsiatla binanın di- nin veya velisinin ahval ve alılik !ar bu sen• motörr· lııııln!W'a iştirıılr 
ğer kısımlan ikmal edilecek ve müesse- sahibi ve milli hudut haricine atılnuş edeceklerdir. 
,,. biic~ mü ilatiyl 1511 biD. liraye -.eya. yurda girmesi menedilmiıı bulunan -*-
ınal olacaktır. muzır eşhastan olup olınadıklaı:ı, sııihal V C R E T L E 

Ege }(ıs easlitüsüne 940 senesinde iki vo şöhret sahibi olduklanıu meydana 
bin iki YÜ• talebe kabul edilebil celrlir. lenyacak IBllZllwıiyet veya malıkfuniyet- Mü~tahdem olanlar 
Bunun 1750 hılebesi akşam okuluna ait leri bulunup bulunmadığı ve varsa ma• Bclediyelerdo ücretle mfuıtahdem 
olacak , .• iki müessese ayni bina · inde hiyeti belediyeleru hazırlanacak ilmi olanlar bakında Dahiliye vekaletinden 
yerleşecektir. Sipariş atelyesi ksant da lııılietlwle vilfıyetleı:e bildirilecektir. Bu bir tamim gelmiştir. Bu gibiler hakkın-
bu bina iç:nde yeralmı.~tır. evrak vilayet idare heyetince tetkik olu· da inzibati cezaların tertip edildiği. ve -*- narak h3sıl olacak kanaate göre aJaka. bu baptaki evrakın vaki itirazlar üzeri· 

ve askeri bir ittifak değil miydi) 
Mihverin temeli «Antikomintern 

Pakt» üzerine kurulmuştur. Gayesi 
ideolojik bir cephe yaratmaktır. ltal
ya • Almanya bu makaadla büyük 
faaliyet sarf etmişlerdir. iç politika
larında komünizmden endişe eden 
memleketleri Antikomin tern Pakta 
sokmağa çalışmışlardır. Resmi İS VI l!I e darlara hiiaıii hal lllllllhatası verilaesi n~ baz~ .~.ekalet inzibat komisyonuna 

- " ' * veya verilinemcsi tal<arriir edecektir. gondcrıldıgı, kanunen memur olmıyan- .. .. . . 
çali:ştar.llôlll ır. ~ -*- lar ve iicretle milslabdem bulunanlar Buyuk Demokrasılerın tereddüt 
D ·let, vila t ve beledi) lor ait her O E M İ • hakkında memurlara ınahsus inzibati ve cesaretsizlik içinde oldukları 

türlü iş yerlerinde çalıştırılan işçilerin, ~ cc•1ların tatbiki yoluna gidilmemesi devrede Mihver Avrupada sözü na-
iş kanununun beşinci maddesine tevfi- At koşuları icap ettiği bildirilmektedir. fiz biricik politika olmak iddiasında 
kan v~eğo mcc~ur old~ ~:,an- heyecanlı oldu -*- idi. Hadiseler küçük milletlerin göz· 
namelerm ban daırelerce verilmcdiı:ı ve V"" ti ı· • ka lannd h 1 dı "'ilaA h altına alınan . . .. k d 
b h .. __ , rd d"I ek kan uayc n zmır za . a azır a • MI lerını açtı. Bugun artı Avrupa a 

u ususta ıfü_.ar se e ı er un ;n t k ı · · d Öd · k "ğretm nl p k tatbikabnm şüınnlünden dışarı çıkmak i.'" a oşu. an •cnsın en emış oşu- 0 e er cAntikomintern a b ağına düşe· 
teşebl•ü teri ile vaziledar memurlara arJ Ada':~.~~ h"z;tl~ koşl ~dha- Kısa hizmetle siliih albna alınan og- cek memleket kalmamıştır. Ne Po
ııiitlük çıkanldıb Dahiliye vekaletinden sın ~ yapkı~I ıdr. binloşu ara ... , •. "?ırfueakn rebnenlere 789 sayılı kanunun 11 inci lonya ne Romanya, ne Yugoslavya 
b. .. . . . • . t L•- ve cıvar oy er en erce ...şı ış dd . .. k n bedeli verilme ' 
ildırilmıı;tir. Kanunu tagyır ve ew.n: d k t lak im tur Bilbas ma esme gore mes e • böyle bir gaflete düşmemislerclir 

imkan olmadığından hükiiınlerinin ta- e e~e gaye par 0 uş. · 58 sine mahal bulunmadığı, çilnkü mesken · · 
b

.ki . ·'°'··d 1 dan İzmır aygır deposunda yetişen hayvan- bed 1. . bilfiil"" if .. nl eril Bılhassa Polonyanın Sovyet Ruıya-
mamen tat ı llizuınu ıwuua ar ar la ıl k • e ının vaz e gore ere v • kar k h . fad d 
istenmi~ir. . ~ arasında yap an oşu çok alakalı mesi icap edeceği Dahiliye vekfiletinden ya şı açı ça uıumet ı e e en -*- ıdi.. .. .. vilayete bildirilmiştir. tasavvurlara iltifat etmemeai 1938 

Yolcuların beraberle• 21 mayıs pazar. gunu Bcrgamanın -*- de Danzig meselesinin Avrupa ıulhu 
Şeytan kın mevklinde de at koşulan · · hd" k' ah" · · k be · - d tirecekl i yapılacakbr. Tahsildarlar da ıçın te ıt ar m ıyetini ay tmıı 

ran e ge er -*- maliyenin resmi o~duğunu açık aöyliyen. ~· Hitlerin 

paralar Böyle şey olur mu?-. mühürünü kullanacak bır-~e1?-e so~ra kanaatlerını tamamen 
Hariçten gelecek yolculann beraber- Jliliıl ecr.anesinden : Malive memurlanndan --• müh"· degıştırmeaıne sebep olmuştur. 

lerinde getirecekleri kayde mahsus ol- , """"' "" 
mak üzere defterler tabedilmiıı. rUm· Erkek elbisesi giyerek dolaşan genç kullanmağa saWıiyetll olanlar me;ranı- . . Paktın k . 
rük "nh" la ,_,1 tind _,, _ _,1._ bir kız vücudunun hususiyetiyle nasıl na vilil•·et1erdeki tahsildarların da ithal Antıkomıntern ıymetı 

ve ı ısar r ve .... e en 11~-ı;~ ka - belli ' k im Be li J R · t 
imiştir B d bari te gele- dın oldugunu ederse, Eczacı Ke· edilmiş olduğu Maliye vekaletinden vl· a amıştır. r ne omayı aıyaa 

ge • ım an sonra ç n al KfuniJ "...,A••- zü ··t dam'··· k k • b" . "fak .. . • cek yolcuların ilk gümrük merhalele- m ~~ nıru Ul3I o- layete bildirilmiştir. ve as erı ır ıttı numayı§ıne sev· 
rinde beyan edecekleri para pasaportla· ~yası da böyle erkek .. ve dişi olmak . -- keden vaziyetin psikolojik hususiye· 
nna değil, bu listelere yazılacaktır. uzke~_cıns_,~:Jı:nkolmkua.kl uzdaeredyapalılmış, idari deM"'iklikler tinden ibarettir. Yoksa herkes bilir ki 

Y 1 1 eml k t. . d ikam 1 er egı ve ~ısı o arm n erh an• "'~ Al 1 1 d k" • ·r k 
.. o cu aı:ın m e c ım.ız ~ .. . e !aşılmaktadır. HilBI eczanesi bu abese- HakkAri vilayeti merkez ~ manya • ta ya arasın a ı ıttı a • 

muddetlen ne olursa olsun, donüşlerın- · 1 th d • b" ş bağlı Kaval nahiyesinin merkezi nahi- çoktan beri mevcuttur Mihver askerı 
d r t 1 • d azılı hl !ardan rıy o me o eger ır şey yapmışbr, kaldınİı . . 
s.:'rre~f:;::,1: Y mut:~~ ::Waruu böyle şey olur mu demeyiniz, oluyor ~:.Jsin:ö~::ı :t: tir.. Ke~t bir i~~ifak muahedesine day?~makl~ 
kamb. ··d·' ı····· ·· ••As· lı"lzum -- ' ş ne nufuzunu, ne de kuvvetını arttı ıyo mu ur ugunun v~ ıno tamimen bildirilmiştir. • . . 
kalmadan harice çıkarabileceklerdir. Vilayetin sağlıfı işleri racak degıldır. -*- Viliyet Hıfzıssıhha l\leclisi bu sabah * Binıı-öl vilayetine tabi Bingöl kn· Maamafih bu yeni ittifak manev· 

Y A M A N L A R Sıhhat mildürlüğiindo toplanarak vili- ıı:asının adı ICarlıova olarak deiiltiril· raaında Almanyanın rolü daha mü· 
Sıhhat kampı haziran yetin safhk işlerini gözden geçirecektir. ıniştır. him olduğu muhakkaktır. Almanya 

1914 de müttefiki ltalya tarafından 
sonunda açdacak G .. ki . .. d f terk edildiğini unutmamı§hr. Yann 

25~=·~ı.t;:Jo ':çıııı.:i.k ~'b!~':: o erımizin nıu a aası harba karar verirse ltalyayı kendin-
ay devam ebııesi kararlaşnııştır. den aynlmıyacak vaziyette görmek 

Veremle mücadele cemiyeti kamp ha· istemesi tabiidir. 
zırlıklariyle meşguldiir. Karşıyaka ile 
Yamanlar arasındaki dağ yolu lıu ı.ene 
esaslı surette tamir edilecektir. Karşı
yaka • Y nmanlar servisi için bir kamyon 
veya otobüs satın ııhnmasına teşebbils 
edilmiı;fu. 

-*-Halk tipi maskeleri 
rağbet gördü 
Kızılay kurumu tarafından hazırla· 

nan halk tipi maskelerin İzınirdeki me
murlar taraimdan satın alınmasına bil}· 
lanmıştır. 

Halktan da bir çok kimseler halk tipi 
maske satın alınak istedikleri halde İz. 
nıizde bulamadıklarından temin edemi
yorlar. Kızılay şubesinin İzmir de de 
maske ıabşı için bir şube açmasına te
şebbüs edilmiştir. -*-BELEDİYELERİN 
TASNİF CETVELLERİ 
Varidatı 25 bin lira ve daha fazla olan 

belediye bütçelerinden maaş ve ücret 
alan memur ve müstahdemlerin tasnife 
tabi oldukları ve bu tasnif cetvellerinin 
V ckiller Heyetinin tasdiki ile tekemmül 
edeceği ve bunlar üzerindeki !9dilJltın 
dahi ayni merasime tabi tutull1'ası i~ap 
ettiği Dahiliye vekiletinden bildirilmiş
tir .. 

-*-Para cezalarının 
terkin muameleleri 
Mahkeme harp ve masrafhm ile muh-

telif kanun ve ni2amlara müsteniden 
alman para cezaları ve Aşar iltizam be
dellerinden terkini icap edenlerin ter· 
kin muamelelerinin mahalli varidat ida· 
relerince ve defterdarlıkların tasvibiyle 
yapılması icap effiil Maliye vckBletin· 
den bildirilmiştir. -*-Emniyet müdürünün 
teftişleri 
Emniyet müdürü bay Salıihettin Ars· 

lan Korkut dün polis merkezlerini tef. 
tiş etmiştir. -*-Belediyelerin varidat 
bakaya cetvelleri 
Belediyeler varidat bakaya cetvelleri

nin bazı belediyelerce muntazam suret
te divanı muhasebat reisliğine gönderil
mediği Dahiliye vekaletinden bildiril
miştir. Bu cetvellerin behemelıal idare 
hcsaplariyle birlikte r;önderilmc.i icap 
etmektedir. .. ..................................... .. 
~ Gelenler, Gidenler S ......................................... 

Türk vatandaşlarının bu davaya gös
terdikleri büyük ve canlı alaka 

Türk vatandaşlannın göltlerimizin levha olabilir mi? 

müdafaası davasına karşı gösterdiği bağ

lılığın son ve canlı tezahürlerinden bir 
kaçını daha aynen ve gözlerimiz yaşa • 
rarak naklediyoruz: 

Acıpayamdan y8%1lıyor: 

Kazaınızın Karaman nahiyesine bağ
lı Kolak köyü vardır. Bu köy otuz beş 

evliktir ve kazaya on dört saat uzakta

dır. Köy<U seksen yaşlarında Mehmet 

Ça~ isminde bir ihtiyar ölüm dö,,e. 

ğindedlr. Son nefesini verirken torunu 

* 
Çivrilin Kızılçayır köyü imamı Hasan 

Uçar ııon zamanlarda hasta ve derman
sızdır. Hava kuvvetlerimize yardım için 
bir lira vererek üye yazılmıştır. Buna 
dokuz lira daha katılarak Hava kuru· 
muna verilmesini vasiyet ediyor ve 
lS-4-939 günü gözlerini yumuyor. Bu 
para lki gün sonra karısı Hatice eliyle 
şubemiz veznesine yatınlmıştır. 

* 

Son haftalarda Geatapo tetkila
tınm bütün 1 tal yayı istila ettiğinden, 
Almanyanın ltalyayı sıkı kontrolü 
altına aldığından bahıedilmi§tİr. 

Bu haberler fantezist olsa bile 
ltalyanın artık Almanya ile mukad· 
deratını birleştirdiği muhakkaktır. 

Bundan sonra ne olacak) 
Berlinle Roma harekete mi geçe· 

cekler) 
Bunu zannetmiyoruz. 

Zira Berlinle Roma büyük De
mokrasilerin emrivakie mukavemet 
kararları kat'i olduğunu biliyorlar. 
Olsa olsa barış cephesinde bir teset· 
tüt ba§gÖatermesini bekliyeceklerdir. 

Sayet Sovyet Rusya hakiki bir it
tifakı tazammun eden tekliflerinde 
iarar ederek lngiliz mukabil teklifle
rini reddederse mihverin bu hadise-Ali Yıldırımı yanına çağırıyor ve koy

nundan çıkardığı 16 lirayı götürüp ken- . . den cesaret alacail:ı şüphesizdir. Aksi 
Nazillide Atça nahıyesinln Yağlıdere takdirde muvaffakıyet ümidi kalmı· 

köyünde ölürken 15 lira 18 kuruş para- yan müthi§ bir badireve kolay kolay 
sını Hava kurumuna yatırmalarını Mus- karar veremiyeceklerdir. 

di eliyle Hava kurumuna vermesini va· 
siyet ederek ölüyor. 

tafa flyas oğluna vasiyet etmiştir. Bu PB· SEVK.ET BİLGİN 
ra da köy muhtarı Mehmet Erden ve 

Ali Yıldırım, dedesi Mehmet Çav~un 

vasiyetini yerine getirmek üzere köyiln-

den çıkıyor ve iki giln sonra parayı şube 
vezne.tine yatırıyor 

Mehmet Çavuşun ailesi ve torunlan 

vardır. B.una rağmen son nefesinde bile 

Mehmet Mavioğlu tarafından vezneye 
yatırılıyor. 

Yine Nazilli nln Eyce ili köyünde ölen 
Fatınanm altUst parası aşağı Örencik 
kAtibl Mehmet Sözen tarafından kuru-

gökleriınizin emniyetini dllşUnerek ölU- ma yatırılıyor. 
yor. 

Bu aon senelerde bu gibi vasiyet ve 
teberrüda bulunan köylüleriınlzln sayı

sı çoktur. Ve böylece kasamıza yahrı· 

lan paraların sayısı (150 lirayı aş~ 

bulunuyor. Türk yurdunun istikbali ve 
emniyeti için bundan daha müeMir bir 

* 
Kırkağacın Bakır köyünden Hacı Ha

lli ağanın vasiyet ettiği 100 lira, 23-2-
939 da bir arkadaşı ile beraber torunu 
Emin Armağan tarafından şubemize ge
tiriliyor. 

1 O Milyon nüfuslu 
şehir: Nevyork 

Nevyork ıehri dünyanın en büyült ıe· 
hirlerinden biridir. Son yapılan bir he
saba göre, Nevyork ve civarında 1 O mil· 
yona yakın inııan yqadıiı öğrenilmiıtir. 

Bu muaızam tehirin, tabii ki kuvved 
ve vüsati ile mütenuip bUyilk bir emni .. 
yet kadroıuna ihtiyacı vardır. Bir milyar· 
derler diyarı olan Nevyorkda emniyet 
tedbirleri •on zamanlarda bir kat daha 
arttırtlmı~tır. Amerikan hükümeti ve 
Nevyork belediyesi bugün yalnız Nev· 
yorkta 25,000 polis bulundurmaktadır. 

JIOjde 
1 Emniyet makinaıını iyi ve akeakeız itlet .. 

mek için Nevyork emniyetine dökülen 
para senede 100 milyon doları afmakta· 
dır. 

DÜNYANIN EN BtlYCK KAHKAHA Mt!TABASSISI 

Arşak Palabıyıkyan 
Şehrimizdeki bütün YÖZO GUl.MEZ'iere KAHKAHA AŞISI YAPMAK 

"ÜZERE, KUMP~ASI İLE BlBLİKTE CUMA GCNU İmılre pliyor .. 

DİKKAT :: ::tlsTADIN teTlBA eylecfJll bt'I te.lrli KAHKAHA ilAnnm 

i!lllli yarm Din etlllttektlr .. 

Büyük memurlara senede vata.ti ola .. 
ralt 25,000 dolar para verilir. Bunun 600 
dolan kiraya tutulacak oluraa vuifelerini 
tam yapabilmek için bu memurlann ta
mamen terfih edildikleri görülür. 

Nevyorkta 25,000 polis memurundan 
batka 3,000 de kadın polis vardır. Bun· 
ların çoğu ahlikt zabıtaya mensuptur. 

Bütün Amerikada 250,000 polis var· 
dır. Buna federal polis de dahildir . 

Nevyork sokaklarında ve emniyet tef• 

kilatının elinde 2,000 polis otomobili 

,· 

• 
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lngiltere Sovyetlerle bir 
ittifakı reddetmiyecektir 

Tahta kuruları 
--~-&·---

YAZAN : ŞAHİN AKDUMAN 

Bir kaç hafta evvel, bir gece, arkadaş
larımdan birinin evinde misafir kaldım .. 
Derin bir uykuya dalmış uyuyordum .. 
Dehşetli bir can acısiyle birden bire 
uyandım.. Hemen elektrik düğmesine 
bastım.. Bir de ne göreyim!... Milyonla 
tahta kurusu, tıpla Bitler ordularının 
Çekoslovakyayı istilası gibi yatağı baş
tan baı;a sarmış .. Marş marş adımlarla, 
muttasıl bana doğru ilerliyorlar. 

Fakat daha evvel doğu Avrupasının emniyeti mesele. 
sının hallınln münasıp olacağı kanaatindedir O dakikada, biru düşünmek icap edi

yordu .. Hayatta en tatlı bir zevk olarak 
Londra, 9 (Ö.R) - Başvekil B. Nevi) nezareti müsteşarlığma tayin edilmiştir. de doğu Avrupasının emniyeti meselesi- tanıdığım bu derin uykumda beni ra

Çemberlayn askeri talim ve ihtiyat kuv- Londra, 9 (A.A) - Avam kamarası nin halli münasip olacağı kanaatindedir, hatsız etmek çok büy(ik bir suçtu.. Bu 
vetleri kanununua Pantkot yortusun- amele partisinin tatil teklifini reddede- İngiltere ve Fransa doğu Avnıpası dev- hain tahta kurularını, işledikleri bu bü
dan evvel meriyet mevkiine gireceğini rek 145 reye karşı 387 reyle ikinci oku- Jetleriyle anlaşmışlardır. Sovyetler bir- y(ik suçla mütenasip ağır bir cezaya 
Avam kamarasında bildirmiştir. nuşunda askeri mükellefiyet kanununu !iği ihtiyaç halinde bu devletlere derhal çarptırmak 18zım geliyordu .. 

kabul etmiştir. yardıma amade olduğunu bildirsin. İn- Zihnimde, eski masallarda olduğu gi-
Londra, 9 (AA) - Avam kamarası giltere ve Fransa kendisine yalnız kal- bi : (Araba kırk katır mı, yoksa kırk 

askeri miikellefiyet kanununa merbut Londra, 8 (A.A) - Bu sabalıki gaze- mıyacağını bildireceklerdir. satır mı? .. ) diye, suçlulara karşı tatbik 
mali projeyi 65 reye karşı 159 reyle ka- teler bilhassa İngiliz - Sovyet müzakere- Deyli Mey\ gazetesi, Milano paktın- edeceğim cezanın nevini tayine uğraşır-
bul etmiştir. !eri ve Alman - İtalyan paktı ile meş- dan sonra demokrasi devletleri için va- ken, bir de ne göreyim! .. Başlarına ge-

Projede : gu1 olınaktadırlar. Gazetelere göre Mi- ziyette değişiklik olmadığını kaydedi- lecek feliketi sanki çakmışlar gibi, talı-
1 - İki seneye taksim edilınek üzere lano paktı kimseyi hayrete d~ürıneıniş- yor. ta kurulan, hep birden soldan geri marş 

Sermaye olarak 30 milyon sarfedilmesi. tir. Zira men mevcut bir vaziyeti huku- Nevs Chronicle gazetesi diyor ki : yapmışlar, alabildiklerine kaçınağa baş-
2 - 1941 senesinde 25 milyona iblağ kan da tanımaktadır. Sovyetler birliği ile askeri bir ittifak lanıışlardı .. Galiba elektrik lambasının 

edilmek üzere 1939 senesinde bakım Taynıis gazetesine nazaran İngiliz hü· kadar hiç bir şey müessir olamıyacak- birden bire yanması, tehlikeye maruz 
masrafı olarak on milyon sarfedilmesi. kümetinin vaziyetinde değişiklik yok- tır. Hiç bir şey Bitleri ve Alman kurma- bulunduklarını onlara sezdirmiş ola-
Derpiş edilmektedir. tur. İngiltere Sovyetler birliği ile ittifa· yını yenibirsergiizcşte atılmaktan daha calqı .. 
Londra, 9 (A.A) - F. W. Legget, iş la reddetınlyecektir. Fakaf evvelemir- iyi menedemez. Acele etmek 13zım.. Yoksa hepsini de 

Sırp - Hırvat meselesi 
Müzakerelere tekrar başlanacak 

heyeti 
karar 

Milli Hırvat 
tarafından 

mümessilleri 
kabul edilen 

Belgrad 9 (ö.R) - Sırp - Hırvat mü
zakerelerinin tekrar b!l§lıyarak netice
lenmesi hususunda ümitler canlanmış -
tır. Zag:rep milli Hırvat temsil heyetinin 
kararları buna saik olmuştur. Belg:radda 
bu kararlar malilm olmakla beraber he-
nüz gazeteler bunları neşre mezun kılın
nıamışlardır. Deklarasyonun mutedil şe-
kilde olduğu ve Belgradla Zagrep ara -
sında müzakerelerin tekrar başlamasına 
kapıyı açık bıraktığı kanaati vardır. 

Esasen müzakerelerin kesilmesi, bir sui
tefehhümden ileri gelen, muvakkat bir 
hadise idi. Suitefehhüm şimdi zail oldu
ğundan Naip Prens Polün avdetinde 
müzakerelere tekrar başlanması bekleııi-
yor. 

Belgrad 9 (ö.R) - Prens Polün Ro
ma ziyaretinden -avdetini müteakip Sırp
Hırvat müzakereleri tekrar başlıyacak
tır. Bu itibarla B. Kroşeç tarafından 

Lübliyanada yapılan beyanat dikkat 
uyandırmıştır. Eski nazır, ayan reisi ve 
Slovenlerin şefi olan Monsenyör Kroşeç 
kabine üzerinde çok nüfuzu olan bir şah
•İyettir. Sırp - Hırvat müzakerelerinden 
bahsederken deııtl§tir ki: 

- Bütün ipler kopmuş değildir. Ya -
rın müzakereler yeniden başlıyabilir ve 
bir anlaşmayla neticelenmesi daima 
mümkündür.Görüşülen meselelerin yüz
de 90-95 i üzerinde anlaşma hasıl oldu-

ğu ve en mühim noktalar halledildiği 

halde teferrüata ait yüzde 5 üzerinde 
müzakerenin akim kalmasına ihti~al 
verilemez. 

Zagrep 9 (A.A) - Milli Hırvat mü -
messilleri heyeti tarafından' kabul edi
len bir karar suretinde: 

1 - Avrupanın umum! vaziyetinin, 
Hırvat meselesinin mümkünse iki alaka-
dar millet arasında doğrudan doğruya 
aktedilecek bir itilfilla süratle hallini is
tilzam ettiği mil§ahede edilmekte, 

2 - Hırvat mümessilleriyle Belgrad 
hükümet mahfilleri arasındaki görüş -
meleri kolaylaştıran büyük devletlerin 
tarzı hareketleri memnuniyetle selam
lanmakta, 

3 - Sırp milletinin Hırvatlarla anla'f-' 
ma hususunda gösterdiği arzu memnuni
yetle kaı.:dedilmekte. 

4 - Mevcut hüsnü niyete rağmen bir 
itilafa varılamadığı ve Hırvat milletinin 
hfılil beynelmilel teşriki mesaiden uzak 
tutulduğu keza müşahede edilmektedir. 

Milli Hırvat mümessilleri heyeti reisi 
Maçek tarafından takip edilen siyaseti 
tamamiyle tasvip ettiğini ve mumailey
he, Hırvat milletinin mevcudiyet ve hür
riyet prensipini herşeyden üstün tutma
sı şartiyle, lazımgelen kararlan ittihaz 
etmek hususunda· tam. salahiyet ~erdiği
ni beyan etmektedi~. 

15 gü·nlük plançosu 
504 çarpışmada Japon1ar zabit 

nefer 31,665 ölü verdiler 
ve 

Sungking 9 (A.A) - Resmen bildirildiğine göre, Nisan ayınin son 
on beş günü zarfında Çinin muhtelif cephelerinde 504 çarpışma vu
kua gelmiş ve bu çarpışmalardi' 31,665 japon subayı, ve eri ölmüş, 
512 kişi de -esir edilmiştir. Çinliler tarafından elde edilen harp malze
mesi İse, 275 at, 1456 tüfenk, 56 makineli tüfenk, 21 top ve 5757691 
kurşundur. 

Diğer tarafdan Çinliler 96 japon tankını ve zırhlı otomobillerini tah
rip etmişler, 3 japon harp gemisini bahrmışlar, 1 O kadar tayyareyi dü
şürmüşler, 56 kilometre demiryolu ile 76 kilometre kara yolunu boz
muşlardır. 

Londra 9 (Ö.R) - Resmen bildiriliyor: lngilterenin Tokyo büyük 
elçisi hükümetinden, Çunkin lngiliz konsolosluğunun ahiren bombar
dımanı dolayısile japon hükümeti nezdinde şiddetli bir protestoda bu
lunmak emrini almıştır. -' Kültürpark · Sinemasında 
BİR HAFTALIK BtlYüK 'HEDİYELi ARTİSTLER MÜSABAKASI 
Bayanlara : ROBERT TAYLOR MU yoksa TYRONE POVER'i tercih 
ediyorsunuz ... Baylara : LORETrA YOUNG mu yoksa JOAN CRA VFOR-

DU mu tercih ediyorsunuz? 

GONliL AVCISI 
LİONEL BARRİMORE • FRANCHOT TONE - MELVYN DUGLAS - J. 

STEV ART büy(ik tarihi müessir aşk hikayesi 

iKiNCi BALAYI 
TYRONE PO VER • LORErr A YOVNG 

ROBERT TAYLOR • .JEAN CRAVFORD 
Çok şen ve nefis komedi 

Bugün . Çılgın _ Bakire 
İREN DUNNE - MELVYN DUGLAS 

MACERAADAMl 
VİCTOR FRANSEN Büy(ik mu vaffakıyelle devam ediyor_, 

B.Gafenko 
---Y::r·---

Anlıarayı haziran 
if!;.nde zi;tlarete gelecefı 

elden kaçıracaktım.. Ben, suçlulara ve
rilecek cezayı tayin etmeğe uğraşırken, 
onlar kaçacaklar, birer deliğe tıkılacak
lardı. :Sonra, o emin yerlerden beni gö
zetliyerek adeta benimle eğlenecekler· 
di .. Buna meydan vermemek ve bu ha
in mahlıiklardan iyi bir öç almak için, 
zilmen hemen t~'larlandım .. 
Yatağımın yanındaki masada bir 

mum vardı.. Kibritle hemen mumu tu
tu.şturdum .. Bu suretle, kürük bir ateş 
te viicuda getirmiştim.. Ve Nemrudun 
İbrahim peygambere, yahut İngilizlerin 
Jandarka yaptığı gibi, yakaladığım tah
ta kurularını mumun alevine tuttum .... 
Cız .... Ve bir zerre alev .. Sonra her şey 
bitiyordu .. 

O gece, cellatlığı tam manasiyle efo 

1 
aldım.. Fransız büyük ihtilalinin me~
hur eellatlarma, Robespiyerlere, Sen 
jüstlere, hatta bizim o ünlü Kara Alilere 
şakirdi hamal Alilere bile taş çıkartacak 
bir el alışkınlığiyle mütemadiyen uğraı;-

1 tını .. Dört başı mamur bir terreur yap
tım... Ve horozlar ötünceye, şafak sÖ· 
künceye kadar, hep bu )•. 'l!llı işte de
vam ettim. 

** Aradan bir kaç gün geçti ... Ve ben 
ı bu hAdiseyi tamamiyle unuttunt.. Belki 
ıle hiç hatı.nma gelmiyecekti. • .Fakat bir 
vesile, buna meydan verdi. 

B_. <...afenko <•e hariciye ve!< ıımh Geçen gün kitaplarını arasından rah
Bükres, 9 (A.A) _ Rador ajansı metli Ahmet Rasimin Osmanlı tarihini 

bildiriyor ; seçerek bunu kanştınrken Dördüncü 
Türk hükümeti ile mutabakat halin- Murat devrini anlatan sahüeler gözün1c 

de, B. Galenkonun Ankara seyahatinin i~ti .. Hatı;asına büyük bir hürmetle 
haziran ayının son on beş günü zarfın- haglı oldugnm sayın ve emektar yazırı 
da vukua gelmesi tesbit olunmuştur. bu de_vri.ı_ı v_~k'alannı teşrih ettiği sıra

da, dorduncu Muradın hiikümet idare-

Galatasaray Lisesi 
- -tr-

ıııı olıııl fıısmı 
lıızamılıtan llir hafta 
tatil edildi .. 

. d ' sın eki bozukluğu kan dökmek sureti-
le ıslaha teşebbüs etmesini pek acı bir 
lisanla tenkit etmekte idi .. Rasim mer
bnmını bu şiddetli tenkitleri, atlattığun 
bu tahta kuruları macerasını hatırla
maklığuna bir sebep teşkil etti... Evet, 
Dördüncü Murat devrinde, Yeniçeri 
teşkilatı artık tamamiyle bozulmuş ye

İstanbul, 9 (Hususi) - G:ı18tasara?' niçeriler tıpkı tahta kurularını andıran 
lisesinin Ortaköyde bulıın~n ilk .. ~~ bir mahiyet iktisap ederek devletin bün
kısmında bir kızamık vak ası g?r~du; yesini baştan başa sarmışlardı.. Bütün 
ğün~en leyli ol?n bu m_~ktep ihtiyati --:uayc~ler adeta bir haşerat yatağı şek
tedbır olarak bır hafta muddetle kapa· !ine gı.rmişti .. İlıtilfiller, isyanlar, bütiin 
tılmıştır. memleketi yakan bir ateş halinde devam 

edip gidiyordu. 
Hariciye velıilimizin Dördüncü Murat bu işin önüne geç-
Yugoslav elçisine mek, artık devlet binasının saçağını da 
• f • · saran ateşi söndürmek için kollannı sı-

zıya etı.. . . . . , vadı.. Kendisine çalışkan, işgüzar iki 
Ankara, 8 (A.A) - Harıcıye vekili yardımcı seçti .. Bunlar cellat Kara Ali 

v~ .Bn. Şükrü Sariıcoğlu Y~gosla~ya. el- ile şakirdi hamal Ali idi.. Dördüncü Mu
çısı ve Bn. Acemoviç şerefine Türkiy~- radın bunlara verdiği emir gayet Jw-a 
den müfarekatleri münasebetiyle bugün ve kat'i idi . 
Marmara köşkünde bir öğle ziyafeti - Bre ıca'ra Ali .. Kes şu hainin başını. 
vermiş~ir. . . .. ~ hesapsız kelleler, birbirini mii-

Bu zıyafette harıcıye yiiksek meınur- teakip yere yııvarlandı .. Yollar kan der
lan, Yugoslavya elçiliği c:r~iim ve B'.11· yasına dönerek geçilmez bir şekil aldı .. 
kan Antantı mem~eketler~nın, .~ulg~rıs· Kurunun yanında bir hayli yaş ta yan
~ ve Mısırın diplomatik mwnessille- ~ ... 1;'akat neticede, memleketin eınniyc
n hazır bulunmuştur. tini ıhla! eden ve halka rahat bir uyku 

B.L Blum 
~yutmıyan tahta kuruları tamamiylc 
imha edildi .. Her kes geniş bir nefes al-
dı .• 

D.ördüncü Murat bozuk Yeniçeriyi 
----& yenıden tensik ve ıslilıa meydan bula-

B AHlee ile göru•mefı r~ Reva~ zaptetmeğe ve Bağdadı ge-
•. - nye almaga muvaffak oldu .. 

içın Londraya gitti Tarih bunu fidet ittihaz etmişti : se-
Londra, 9 (Ö.R) - Fransız sosyalist bepsiz olarak işlenen ufak bir kusuru 

partisi reisi B. Leon Bloın bu sabah daima failinin yüzüne vurduğu halde, 
tayyare ile Londraya gelıniştir. İngiliz neticesi bir memleket için cüz'i bir men
amele partisi reisi B. Aattlee ile ve bu faat temin eden en biiyük haksızlıklar 
partinin diğer şefleriyle iki memleket ve zulüınJer karşısında asla sesini çı
sosyalistlerinin dikkatlerini celbeden karmaz ... Benim tahta kurularına karşı 
meseleler hakkında görüşecektir.. Saat açtığun mücadeledeki vaziyetimi andı-
10.33 te Kroydon tayyare limanına indi. ran ve tıpkı onun gibi, nefis müdafaası 
Blum demiştir ki : mahiyetinde olan bu tarzdaki hareket-

•Görüşece!fun Labor parti şeflerinden leri alelekser haklı bulur .. 
başka B. Ed;nle de bir mülôkatta bulu- Hatta Abdiilhak Hamit bile, bunu 
ııacağım .. Fakat B. Çurçillc temas et- böyle düsünerek : · 
mek tasavvurunda değilim.. Tathir için zamaneyi, evler yakan, yıkan 

maitfolur melfüleden almış olsa kan; 
Mareşal Balbonun Demişti_. __ 

Kahire .seyahati ; ... - ... 
Kahire, 9 (Ö.R) - Mareşal Balbo SVe~e Hltlıga Hal'ŞI 

başvekil Mehmet Mahmut paşayı bu tedflll' alınıyor 
sabah ziyaret etmiş ve 25 dakika kadar Stokholın, 9 (A.A) - Hükümet, par-
göriişmüştür. lamentodan beynelınilel bir buhran zu-

Berlin, 9 (A.A) - Kalıireden alınan buru halinde memlekette kıtlığın hisse
bir mesajda bildirildiğine göre Volkişer l dilebileceği mevadı satın alınak üzere 
Beobahter gazetesinin ve Transocean 200 milyon kronu mütcc~viz tahsisat is· 
ajansının mulıabiri Simitz Mısır ma- teıni•tir. Şimdiye kadar Isve~, bıı gibi 

.. · · i " üz elli mil-

. 
SON H:ABE~, 

Deniz Lisesinde 
Genç denizcilerimize 

verilme merasimi 
diploma 

yapıldı 
İstanbul 9 (Hususi) - Deniz lisesini bitirip harp okuluna geçecek 

denizcilerimizin diploma tevzii merasimi bu.gün Heybeli adada yapıl
dı. Merasime donanma Amiralı Şükrü Okanın karşılanması ile baş
landı. Diplomaların tevziini müteakıp Amiral ve mektep komutanı 
nutuklar söylediler. 

Denizciliğimizin çok parlak olan mazisinden, Türk denizlerinin 
kahramanlıklarından bahsettiler. Genç denizciler büyük tezahürat 
İçinde gemilere uğurlandı. 

Beyrutta Türk sevgisi 
Halk, konsolosumuzu omuz üstün

de taşıd1 ve yaşasın lnönü 
diye içten tezahüratta bulundu 
Is~bul _9 _(Hususi) .. - Beruttan bildiriliyor: Geçen hafta Berutta Türki

~:.lehine_buyu~_ te_7ahurat yapıldı. IBu camide Berut müftülüğünün tertip et
tıgı mevlude musluman memleketlerinin konsolosları da davetli idiler. Kon
solos~~z, Türk .. bayrağını taşıyan otomobili ile cami kapısına gelince halk 
kendisını omuz uzerınde taşıyarak camie sokmuştur. Yaşasın Türkiye .. ya
şasın lnönü sesleri ile her taraf çınlamıştır. 

Amerika Ayanında bitaraflık ka
nununun tetkiki devam ediyor 

Vaşington 9 (A.A) - Ayan meclisinin hariciye encümeni bita;,.flık kanu
nunun tetkikine devam etmiştir. Encümen mesaisinin istihbar! mahiyette 
olan kısmını ikmal ederek ekseriyetin tasvibine iktiran edecek şekilde bir 
kanun liyıhası tanzimine karar vermiştir. 

Son dinlenen Kolombiya üniversitesi hukuku düvel profesörü Jaınes Shot
well, reisicümhura mütecaviz memleketi tarif etmek ve bu memlekete karşı 
tatbik edilecek ticari takyidatı kongreye tavsiye etmek salahiyetini veren 
kanun metnine taraftar olduğunu bildirmiştir. 

Bratislavada Yahudiler aleyhinde 
yenı hadıseler oldu 

Bratislava 9 (A.A) - Bratislavada Yahudiler aleyhinde yeniden 
bazı hadiseler cereyan etmiştir. 

Alman hücum kıtalarile Hlinka muhafızları Yahudi muhaceret ofi
sinin binalarını tahrip etmişlerdir. Gençlerden mürekkep gruplar Ya
hudileri kahvelerden ve umumi bahçelerden çıkmağa icbar etmişler
dir. Polis tahrikatta bulunmak cürmile yahudi muhaceret ofisinin bazı 
azası da dahil olmak üzere bir kaç yahudiyi tevkif etmiştir. 

ltalyan askeri Şurası 
Venedik sarayında ve Mussolininin 

riyasetinde toplandı 
Roma 9 A.A) - Bugün neşredilen bir tebliğde deniliyor ki: 
Yüksek askeri şura Venedik sarayında Mussolininin riyaseti altın

da toplanmıştır. lçtimaa Veliahd ile mareşal Badoğlio ve mareşal Graz
yani, genel kurmay reisi general Pariani, p;enel kurmay erkanı ve bü
tün kolordu kumandanları İştirak etmiştir. 

Efradın hazırlanması, hudutlarda teşkilat yapılması ve ordunun 
takviyesi için alınan tedbirler tetkik edildikten sonra Mussolini tama
men son ordu tahsisatı hakkında talimat vermiştir. 

Milletler Cemiyeti 
Konseyi 15 Mayısta toplanıyor 
Londra 9 ( ö.R) - Resmen bildirildiğine göre önümüzdeki 15 Ma

yısda toplanacak olan Milletler Cemiyeti konseyinde büyük Britanya
yı hariciye nazırı Lord Halifaks temsil edecektir. Lord Halifaks Lon· 
dradan cAtın ok> sürat katarile hareket ederek Parisden geçecek ve 
burada 3-4 saat kalarak Fransız nazırlarile görüşecektir. Kendisine 
hususi katibi ve üç yüksek memur refakat etmektedir. 

Parie 9 (ö.R) - Fransız hariciye nazırı B. Bonne önümüzdeki cu
martesi günü, Cenevreye gitmek üzere Parisden geçerken burada te
vakkuf edecek olan lngiliz hariciye nazın Lord Halifaksla buluşacak
tır. Konseyin 15 Mayıs pazartesi günkü ic;timaında bulunmak üzere 
iki hariciye nazırı birlikte hareket edeceklerdir. 

Harp tehlikesine karşı olan 
sigortalarda tenzilat yapıldı 

Londra 9 (A.A) - Sigortacılar enstitÜ3ÜnÜn bildirdiğine göre, 
harp tehlikelerine karşı olan sigortalarda mühim tenzilat yapılmıştır· 

Akdeniz ve Baltık munzam primleri 8 şilin, Atlantik munzam 
primleri 3 şilin ve Karadeniz munzam primleri 1 O şilin azalmıştır. 

ispanya! ve Sovyet gemileri de sigorta edilebilecektir. 

On tayyaremize ad konacak 
Izmir vilayeti halkının teberrüatiyle Türk Hava kurumu tarafından satın 

alınarak hava ordumuza hediye edilen on tayyareye yakında törenle adları 
konulacaktır. Bu on tayyarenin beşi geçen sene, beşi de bu sene satın alın
mıştır. Bu suretle Izmir halkının satın aldığı tayyare yekilnu yirmi bire ba
liğ olmuştur. ,,. .... 
YENi SiNEMANIN UCUZ FİAT 

HAFTASI BUG'ÜN İKİ BÜYÜK FİLİMLE BAŞLADI 

ORMANLAR PERiSi 
DORTHY LAMOUR - TABİİ RENh'Lİ 

İZMİRDE İLK DEFA 

UÇURUM 
........... , ........... r.V.'!'~~f. r.~~. ~~ ~~.-1--!.-.: .~t ....................... . 

FIATLER : BALKON 15 - 20 ... SALON 15 • Si 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cumartesi, paıAr: 10 - 12.45 - 2.00 - 5.00 - 8.30 DA 
Sair giinler : 12.45 - 2.00 - S.09 - 8 30 DA 
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Osmanlı 
Çeviren: Haşim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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Y'E 1 A.BIH 

Verdunda 
Eski lngiliz kralı 
Dük dö Vindsor 

---'·--

8. TayfurSökmen 
---.z:;...---

Milli Hataya 
Selamlarını 

Şefin 

götürdü 
- BAŞTARAFI 1 İNCt SAHİFEDE -

İskendcrundan Antakyaya gelen B. 
Tayfur Sökmen buraıia da coşkun bir 

Roma ziyareti 
----t:r---

P ren !l Pol Romadan 
ıonra Berline 

gidecektir 
- BAŞTARAFI ı iNct SAHİFEDE -

- BAŞTARAFI ı tNct SAllİF'JIDE - 111rette ~ ve iointca Balk Yııc«ılav • İtalyu lllÜMSebdleri esa
Pıırtisine ptmipir. :lsb...ıeru...la ira*t- 1e11 1935 Belgrad a•Lıpa..;yle •ostlak 

damak i•tememi,tir. tiği nutku Parti binasının önünde An· ve iki komşuluk esası üzerinde kafi ola
takya halkına tebu etmişfu. Devlet nk Wilmor ~ IMıluamaktadır. 

Vatikıın, t (Ö.ıt) - Papalık ımbmı· nis~~~~~.,!~!e~~m!; _.__ ... __ 
•~,~ .. ,.. .. uua ...,_ Bertiııı, 1 (Ö.R) - Alaan lmynaim· 

nın konferans teklifine Ahnan;ramn ,_,___ . • • .. - anla dan · ahıı im k .. ı 
Derin bir hareketsizlik gösterme- tığı veçhile, 90} elinin içine yerleştir· müsbet cevap verdiği teyit edllmemelle ;:'.'.'.'m'" tı~~ıf"~ı gukahven ve nnİn" .. ıance m ns o a uzere ver en 
mahk • 'b d d b k .. bir •· ~ yap gı ~ :raman onu· haberler arasında Belgraddan ~u haber 

ı Mayıs canamba 93' 

DO rORVH KO ESi: 
······-···-······ 
Hazım neden 
lüzumludur? 

--t:r-
YAZAN: OT. G. A. 

insan yemek için yap.maz. ya.p.md 

için yer, derler. Yalnız yemek için ya14-
mak daha keyifli bir hayat oluna da ba 
türlü hayat maalesef herkese nasip ol
maz. Medeniyet bayata in.sanların en ço-ğe um gı i uruyorlar, otur- iği ir ağıdın üstüne bazı emirler beraber Papa tarafmdan uöyle . ..,. .. . I .,_ _ ....... ~ ~ _.._ . 

dukl d 
,. 1 ____ u bb''-"- ·'-· Jmasr • ulıte- ıwn sız ere..,_, ve ıa,.....u..,.._ ı;ç-· var.... • • çal • b d 0 .. 

arı yer e asıa lli.lllUJQanmıyorlar- yazıyordu şe ...,uu yap~._ o gayn m ~ bahti (Ş' dd ili Un ı ) s· • mahafild edildi"' .. gunu ışmaga mec ur e er. nun ıçın, 
dı ... Ve lr.onu•tuldarıru da dııymu- Bu aırad~ gayet zarif ilr.i çı'he bir mel telıikki edilmiyor. Papanın mümes- V e y~~~~ .. ~ 'T .. ek ::Un!~;.;; y .. ~~ '-"-~- za~bi IPJ1ep 1'

0hr~ bu ukalalık sözüne inanmak zaruridir. • ' ·u · -"-'erde aht lif hüküıııet e yaşasın ..,...,rı_.. u.r .,....~avya anuu-. naı prem o a 
yordum ... Dalgın ve mütefekkir bir kayık çok yakından geçerek derenin 1sı lent S'On "~tm. 

1 
d'm e - Türk yatanmm ayrılmaz ebedi şef lıll- ziran iptdasında Bedin& reuni bir ziya,. Zaten kendilerini pek akılh bulanlar da, 

· h 1 'f k · kı d • ·1 1 • ba 1 er c emas e ış er rr. _,,,_ Atatür' kiin' -'"-te • "·bul ---•~- k 1 b~ L • • ki · -'· vazıyette, par yan su ara, zarı a- ıç sınma ogru ı er emege fa- ~...... llUllC soa artnaplll reuc UD""""lll'· ço ça ışa ııme .. ıçm, yeme enne P"" 
yıklara, güzel fistanlıua ve temai- dı... Londra 9 (Ö.R) _ İngiltere Ahnan· •lan Hataya ~ye kadar oldup &ihi Ö k19a vakit bıralwlar. 

1 --•- .. 1 d S f l ah A 1 ' t bari - ıı.mdan sonra.- her tiirlii lütnf ve mü- Belp:ad, 9 ( .B) - Prens Pol ve F ,_ k .ı.x.. ye ere ve yumu~. gur saç arı an ı· e aret ere, y ut vrupa ı ma- ya - Fransa • Polonya - ı.ılya cıye --L ... L--ı arak Atat" ._,,_ b" ,,,_ or İtal kral '-li - aKat, İDoan yeme için ,,_.na....,.. 
akt k . • hkla bakı 1 I' 'l · b' k k K • k larmm C d .. ·· 1 hn ..... ereuc "" un u.r .. wı uy .... prenses ganm ya ve ILrıll çesı- 'ald diki · · ' d b'I '- · · ran uz a ı agaç ra yor ar- ıyecı ere aıt ır ayı .. . ayıgın ı- n~ enın>re e gorn_~e ere • ruhunu şitd edeccklerılir. Bir müddettiı: ni resmen ziyaretlerinin aylardan beri n e, ye ennı nazme e ı m.,.. ıçm 

dı.... çında aırmah kırmızı esvap gı'yı'nmi"- kin bulacaklan ve bn goruşınelerde il --"- kar bul "--- te ,_ '-'·-· bir LU<-- ld • ka d ~"' neden epiyce uzun bir zaman geçirir. y,.. ' ., 0 - 1 . . .. d irileceği c ıan uuunu saran a Uuacm - ue""""'n ....,.,_, o ucu y e...,.. 
Bu esnada kayıkçımız sahile ya- başında sivri bir takke ve belinde bü- .. aı;zı~ ınese esınm goz en ge~ aadiimünden biSll olan şimşek ve kıvıl- yor_ Bu ziyaret B. S!o7adiııoviçia lıaş- diklerimizin bazıları o kadar uzun zaman· 

naştı ... Mehmet pafa derhal karaya yük bir pala taşıyan bir havası bu- soy enıyor. cnnlar lıir kwm yerleri yakmış bir ta- vekilliği zamanında kanrlaştırılouştı. da hazmedilirler ki iki övün yemek ar ... 
sıçradı ... Ve beni de davetle: lunuyordu ... Kavasın vaziyeti, kayı- DÖK DÖ VİNDSÖRÖN AMERİ- bnı ~vletlcri .1:-:~ita iıl~a ~ . . 11nda da insanın midesi daima _..t 

- Buradan iki hatve ötede, ufak ğın İngilizlere ait okluğunu bana an- KAYA HİTABI.. ~~ger~ kalan kuBçu~-~e:,ı,~en de sdailmck , 1;"'~~ 9 (Ö.Jl) -p•T
1 
aYI!'~ gaz~te- buluntu. Bir çoklarının rabatnz ehneai de 

b. · · .ı d' B'lm k' b" I K k b' d • ..J ıçın ugrıışıyor. u ıwr-....,, zatn1111 ea S1llm ..... ınce preaıı o un .... ma zıya- b k ır ışını var .. ae ı... ı em ı, ıraz almıştı... ayı ıze ogru yana'l'-'ı.. VerdWl, ll (AA) - Verdunua Reks · · üste 'h ii!1le t tin b 1 b' emıck """- aı a ... 
" .. ek · t · · · , V d k'k d - · d - d k' danını __ .ı,,J. D'"- dö eıwn ve ea m rı en mcsu ve re e usus ır mana v ....,..u 

yurum ıs er muıınız,... e o a ı a a, onun ıçm e, on e ı mey g.,,... .... ..,n sonra ua o bahtiyar mıntaka Hataydır.. •eğil~.ir. Yugoslavya Milletler Cemiye- Bazı kimseler hazım müddetinin uzun 
Fakat hayır .. Hafif bir cereyanla minderlerde bir kadının oturmakta :Vinılso.~.~eri!'aya hitaben radl'.o~a Çünkü Hatay çok kuvvetli Ana vata- ünden aynlmağt ve Anti kominfern pak.- olmaanı yemeklerimizô Pİtınit olarak ye-

akan suların tevlid ettiği bir serinlik, olduğunu fark ettim ... Elinde, açık n:ıdettıgı bır hitabede biThassa denııştll ııın sailam ve sıcak ~ y11Şıyor_ tına iştiraki reddetmiştir. B11 da tam bir diğimize atfederler. y emeldain bir talı:ı
bütiln bu yeşilliklerden yayılan hafif bir şemsiye tuttuğu için yüzü gö- ki : . . . . MüşCik nazarları altında bulunuyor.. &ituaflık oiyaseti takip etmek isteıliği- mı. valaa. ç;y yenildiği halde daha Ç"" 
k kul d b · f b" .. k .. ekte idi T da .. Cebrı nefsederek ihtiyar etmiş eldu· Ana vatannı liolcak ve lütufkar sjpesjndp Din deli!Hlir Sap • Macar ıniiıaasebet-

o ar. arasın a: •. u zarı.' uyu runın~ • ... am o sıra g_ıı- ğum sükfitu bugün ihl81 edı>rek büyük geçirdiğim. 21 gün zarfında ana vatm- !erine gelin~e Yugoslav hükümeti Ma· buk hazmedilirse de çoğu piştikten sonra 
kayıkta ışgal ettıgım yerı o kadar neş, yüksek agaçların arkasına gız- harlı'ın .. L, ı.·ır --L·-ı'bı' ııfatiyle insalı.- ~-- __ ,_ "-'"·"'- .,. '·'- t h .. "~- . , __ ,_ -'-~·'"··-L L'- _, __ . •---. daha kolay Te daha çabuk hazmolunar. be · id' ki b · .ı h' 1 1 d' V d ld k' k d d bi """"" ,......,... """ • ...,. -- • ay .... e assurıeu carıs ....... .,...,......,~ "" ......,,. ...,.. 

yenmı~ un , Urifilan ıç ayrı - en ı... e san a a ı a ın a r- lığın bir ılabıı ı.u kadar za1ima1ıe lıir 111; tadıl ve taı.rif e ..... :...ı •• Ana Yatan- ruz _....__,_ evvelden beri ıtomanyaya Zat • -L.. .. t _ -·'-·-'- lıazme. 
ak · · d d b. · · · kapad --.- .--•~· en ~ mıu esna en.,....,~ 

m ıstemıyor um... en ıre ııemaıyesını ı... tahrip <iımetine müptela obnamasmı dan ayn ve uzak yaşamak değil dokuz karşı mevcut taahhütlerine bağlı oldu- dil nl bil ildik '-
G "k .ı. · .. " d · d'"" A bb. ı· 'fbir h 1 L-- ·"· . .. .. L- ·"''- f e er e yen ten ıonra ı<arumıza o su aeresı ustun e geçır ıgım man yara ı, ne atı aya ... muar....., lemenni ettiğımı ucııan .-,o- ay dokuz günde olsa llize elem veriyor. ğunu Almanya ve talyaya bildirmiştir.. k .. d . . ___ ,_ 

b ak k d .. b' B k d k ld' y " Ahalis ıstırıı ioü bir tek N I b' 1• - • -•- .LL~ y .1 .. geçere vucu umuzun ışme yara"""' u yaz şamı o a ar mustetma ır u a ın genç ve ço güze ı... ü- mm ı P • yen . ası ır ev at annesıu Ycıev mnv........ ani Y•goslavya • &manya ı e muna· . . mided h ki d hay!' 
güzellik ihtiva etmekte idi ki, bunu zünü, mahiyeti tayin edemediğim m~eket mevcut. o~gına . kat'ıyyen ta •Isa hicranına tahaDUDiil ede'.""~e sebet1"1'ini ~~ecele, dolayıs!yle Bal- ıçm gene e Te ar• ar a ıce 
· di anlatın k · · · t b.. .. k b · . li b. h - .. d . -1 1 . kanimı- Beynelmılel mutekabıl aalaşma Hatay ve Hataylılar da her hangı bır knn antantııu zaifletecek hiç bir hare- saat geçirirler. 
şı~ .• d a ıçı~ ış e uyu ır gız 1K ;::nun ~ go .~~~:ı:r- daima kendiliğindea basule gelmez. Ba- nam ve 1mVan. ~ n her 1-&i W. kette bulunmamak branndadıF. Mademki yediklerimizle Tiicudumuz 
acız ıçın ~çırpın.~ tayı?'·:· . m19tı.. o n arası , mut .. n 2'111 orııı aramak onun ~in müzakereye şekil ft idarede lndmıısa ana vatantbn • kimya bakımından • ayni maddelerden 

O dakikada fikrimde ıstıkbale aıt ona sanlan, kumral aaçh, gayet guzel girişmek Jazımdır.. Siyast gerciıilikler ayn y•m=c' a .. ...ı-;...._. L d { 
baz ile d 1 d 1- O ..., _,. on rayı meşgu mürekkeptir, o halde yediklerimizin mi-

l eme r, ÜfÜnce er pey a o bir küçük çocuk bulunuyordu... nu ibtilif halin~e bolunan taleplerin halli- ve e• n. 20 ·aaa nıısıl -
muştu ... İşte, bana bunun gibi güzel daha fazla tetkike imkan bulamadım. ne medar olacak olan bu hüsnü niyet ve zi ve rüya o deftei tevakkuf ta dede ve baraaklarda 0 kadar uzun zaman 
bir kayık lazımdı ... Hiç vakit geçir- Fakat ancak bir kaç saniye süren bir fedakarlık zihniyetinia zaillemesi_ni in· bir riiya ve mazi ..ı-.khz. eden meseleler geçirmelerine neden lüzum vardır ) 
rneden bunu hemen tedarik etmeliy- bakııla. mahzun, dalgın bir mana ~-ç eder. Arkadaş~ ~yi pçnmı~ Dnlef ~ .. . . ........ıa Bunun ıebebini anlamak için. i.ter-
d' Çünk" b' k • .. .. . . .. I . b' d b' be . k• ıçın ferden yapmaga alıştıgımız şeyleri ana vatanda~ ve......_ --~-- aeniz, u küçük tecrübeyi kendi kendini-
ım... u ır ayıgın gorecegı ışı, taşıyan goz erı ır en ıre nım ı- beynelmilel salında yaımıadtğunızdım arb • ,ı nnd• r;örılüiü tevecdihe _ BAŞTARAFI ı tNct SAHİFEDE _ ' • . 

ne bir ara~anın, ne de bir ~ın ya- !erle ~r~laş.tı ... Ve o dakikada ~er- dolayı medeniyetin harap 0 ıııa aı ~ şübamm sôyliynek demiştir ki : . .. .. ze yapıruz: ?~ur~ugunuz yerde elek".'~ 
pamıyacagına, artık tamamıle kanaat hal muteessır oldum... Dalgınlıgım sebebiyet vereceğiz?_ Mazide çıkan si- •Biiyiik ebedi Şef Atafürldin -..evi biyle bir harbe sürüklenecek olurlarsa cereyanı hala mbzam bulamamış da, ih 
getirmi§tİm... Biı-denbire fikrimde arasında kayık geçip gitti... yasi ibtilôıfJarm mahiyeti ne olınsa ol- huzurımıla eğilir milli şef İnönliıriiıı ti- Rusyanın bu devletlere yardım etmesi. tiyat olarak evinizde bi:r petrol lô.mbaııı 
doğan bu arzunun, adeta bir ihtiras Şedit bir sarsıntı aklımı başıma ge- •nn lııarpten ~tiııap etmenin yüksek zinıle e!Jerind- Öperim-• •:Eğer Rusya böyle bir yardım vaa - aaldadmızsa, limha ıifeainin bir ucuııu 
kaı:lıu kuvvetli ve esaslı bir §ekil al- tirdi... avdet eden Mehmet paf8, ehemmiyetini bütün zinıamdadara nıus· Devlet reisi bııclisine sevciJerini ~ dında bulunursa biç ıüphe edilmiyor ki • reçel kavanozunan ağzını kağıtla kapa· 
dığım seziyordum... ya.tıklan çiğnememek için, iki aya- lihane bir bal çuesi ~ üzere ye- ltar .eoten Hata!hl~. candan cdea. ~ böyle bir hareket birliği harp ihtimalle- tır gibi • ince bir deri parçuiyle kapa-

Kilr.ler Ç""it r,..nt sandallar dere- • b' 'b' · b'ti ik bir vazıy' ette nl gayretler sarfdmelermı emreylemek- 5al1Iİlll1 ~ekkürlerini beyan etmiştir. · · \.1-+· !dan g · k l acak tınız ve bir •İcimle mrısıkı '-·"!ayınız. 
d 

'd' ' ı""" k,.-,.-d ed' la bg~rdnı 1bi~ ınkne _ 1 'ı V k tedir .. Beynelmilel asayişi ve emniyeti Bir "dilet Partide chılml!n ve bndisi- nnı uza ..,wrma erı a ınıy - ......,. 
e gı ıp ge me te evam ıyor r- ı en re ayıga at amı§tı... e te - ihya etmek tasavvurunda bulıınmlana ru liyarete celenlnle lıaHihal edell dev· tır.> Sonra, camdan büyücek bir kU.. içeri-

dı ... Hiç bir gürültü yapmıyorlar, rar yanımdaki yerini i§gal etti... yalnız bir Fransız, bir İtalyan, bir Al- !et rrisi hart.tr:%.~:;:tgilbuıa döD- Yine cTayınisJ gazetesi Balkan vazi- sine bayağı su koyarak lamba fişeaini ka· 
sessiz ve pek büyük bir neşe içinde - Müşür hazretleri ... Biraz evvel man, bir Amerikalı veya bir İngili2 oJa.. mü, ve ~ece Çemk Elir· yetini dikkatle mUlalea ediyor ve üınid palı taralı apğıda, ki.senin içine baım-
kayıp gidiyorlardı. Şemsiyelerin al- geçen sandalı gördünüz mü~ San- ralr. değil, iyi bir dünya vatandaşı ıufa- geme lıırmiı bnluıınnq- ediyor ki: Türkiyenln ve Sovyet Rusya- ruz. Ka..,nin içindeki su, deriden geçe--
tında şeffaf peçelerle örtülü sevimli daldaki bu kadın kimdir~... tiyle harekete geçmeleri liizımdır. Ban- larthr. B. Sö1mıenin Hataya avdeti • nın faal siyaseti sayesinde Avrupanın rek, lamba şişesinin içine giremez .. Daha 
d 'lbe, "zl 'd - ı- 'k s· ? far kendi milletleri için maıfaati hepi- layısiyle ııefıider Türtı: ve Hatay ~- ...... ki d ki d 1 1 ~- .... ı r yu ere, a eta tapınmaga ayı - ız onu tanımıyor musunuz ... . . ld • b" .. m. ~.. ._. k'·-· le d g •• vır' t cenuu ... şar 'sin e ev et er """ll goruş lonra lamba şişesinin içine çok tuzlu .., .. 1 k k d" f ed' d . . . • . . mızın mensup o ugu u,~ aımya ·~· ra ..... ıy onanınııı, eı:e ..,n a ya· .,,, 
goz ere sı sı teaa u ıyor um... Husu•ıle o, sızın alemınıze mensup- maatinbı menfaatinde araınalıdorlar. Sen pılmıstır. birliklerini teyid edeceklerdir. c.ı.aymi,.. koyunuz. 

ilerde, sahilden yüz adımlık bir tur. Mirala,y efendi ... Düyunuumu- harpte ölenler namına, yaşıyanlar namı- · ilave ediyor: Kasedeki bayağı su deriden geçmediği 
mesafede, bir çınar ağacının gölge- miye lngiliz direktörünün karısı Lecli na, Nmdild gençlik namına siyasi lider- Ati na Şeh'i Mir atla cBalkan antantı Avrupanın minnet- halde, lamba §işesinin içindeki tuzla .,... 
sinde, arkasında mor renkte bir ce- F alıkland... !eri ha vazifenin ifamıda azim göster- tarlığına hak kazanmıştır. Zira Avrupa- yun tıttlan deriden aşağı geçerek Ira.e-
ket taşıyan Mehmet paşa, sırtını de- Hayretten ağzımı bir karış açtım ... ı~~~ da!et ed~o"';'m· . Her ~~ bir kondu nın bu kısmını sulhun muhafazası için deki bayağı auyu tuzlandmr. Bunu tuzmt 
reye çevirmiş bir vaziyette duruyor- Demek bu kadın lskoçyalı o iri ço- hükümetin kendi 111. B17asetiııde elde • güzel teşkilatlı bir kıta haline sokmuş- a"-'·ıTma hamleımeym· i~ çu" nkü tecrübe-
d M" " .. ka d I ' edebilece(i en büy 'k 111.uvaffalnyet İn· Atina tenri dört milyar drahmilik mu· '"" Bul . da Balkan tantı K""e"" ~ 

u... uşu":1n . rşısın a, Y~~ yana, mann ayı arı. sanlığı buııfuı teh•it e 111ilthiş ün- azzam bir mirasa konmuştur. tu.r. -er gaı:ıstan an - yi aksine yaprp da kaseye ruzlu, lamba 
hazır ol vazıyetınde du:an ik~ asker betten lrurtarmanm 2aferi karşısında Alcibiade Serafia ilminde altmıı Yl'f• na girerse bu kıtada istikrar eseri ta - şişesine bayağı sa koyananız tuz gene 
vardı ... Mehmet paşa, T urklerın yap- •• BfrMEDİ •• hiç lıahr la d b' y anlı M-'--''--d .. 1 .. mam olacaktır Balkan devletleri daha ... rın a ır un ea.au.a a o muı, · geçer. 

Korkunç bir cinayet 
Paris, 9 (Ö.R) - Geçen cuma akşa· 

mmdaa beri Venloada lmJuımıakta 01-
Vindaor .tük ve düşesi Parisc hareket 
cim.işler ve ahali tarafından sempati te
zahürleriyle sel3ınlanmışlardır. 

bütün ıervetini Atina ;ıehrine bırak.mııt- kuvvetli bir birlik teşkil ederlerse Av- Tuzlu suyu ister aşağıya, İ5ter yukarıya 
rupanın bu kısmında sulhu tehdit eden d- '-' 

tır. koyunuz, derinin iki tarafın ....i sa ayni 
Seralis bundan elli sene evvel ailesile tehlikeler külliyen zail olacaktır. Bal - derecede tuzlu oluncaya kadar ııuyun ıu-
ıik E 1 kan devletlerinin istiltlAllerini koruma-bir . te Amerikaya giımiştir. vve a ga· zu bir taraftan öteki tarafa geçer. Fizik 

zete müvezziliği, sonra kundura boyacı- ğa matuf olan ve kendi aralarında eyi dilinde bana diyaliz derler. 
lıg"a. b·"···L--I-L 0 ~- hizmet•ilig"i yap- komşuluk esasına isünad eden müşte- •.L ...__. -. ""' • Lamba titesini ve kiıseyi iyice yılcao.ı.a;-

s R m- olan Ser..tia bi~'-tı'r~"'' paralarla. ni- rek siyasetleri sulh için en kuvvetli te-ovyet Usvanln ·• ,.... ...,... tan sonra, bu sefer birinin yahut öteki-
hayet bir çiftlik alı:naia muvaffak olabil- minat olu.r.> 

b 
L.L. _ D'ğ __ ,._ .,,__.a_ . is nin içine, tuzlu au yerine, yumurta akı 

Bir adam sopa ile kendi karısını 
ve arkadaşını öldürdü 

Adana - Osmaniyenin Ceidetiye kö
yüne ait Palalı çifıliiinde çok leci bir ci· 
nayet olmuatur. Bu korkunç hadise etra
fında yaptığ,mız tahkikatta ıu malumatı 
elde ettik: 

Palalı çiftliğinde Bahçe ltazaşının ank
lıkatı köyünde Mehmet oiilu Ahmet 
adında bir adam oturmaktadır. Ayni çift
likte oturan ve fakat çeltik aakabaşılıiı 
yapan Maraşlı ökket adında bir adam 
yakından tanıdığı Ahmedin evine misa
firliğe geliyor. Fakat Ahmet misafir diye 
evine aldığı ökkeıi kendi kanın Huriye-

den kıskanma:.. b .. Jıyor Te u JUSl<ADÇ· • • '"'"" 1 t''-t ,_ b' ı er ~~-.... -:r~ aıansmın -•- ~ t mıt ve çuuıge yer eş '"' en r<1sa ır zarnaıı. tlhb tına .. Ingili' • Türk ınüna - • tabii piltmeden - kanştınlmuı ıu koyu-
lığı o derece ileri (lidiyor iti gerek karı- vazıve ı ıonra da kendi topraklarında ehemmi· ara gore, z '- . d b • d 

b~• · ünl' de •.L. f al b' .. • nuz. Yumurta ar<ı yenn e, ayagı su a 
nda lı: 'safuinden k.mtıılmak .... el r .. ....,,,,,.... yeıli miktarda neft bulıınarak lııkir Y'"' sıe ""erı son g er """" 8 ır - '- d 'd 81 8 ve gere mı - BAŞTARAFI 1 IDI """"".,..,E - b . . lir ş· dl Ingiliz T" k yerinde kalır. Yumurta aı<ı erı en geç• 

çarelerini düıiliıüyor. Bir müddet eonıra· nanlı zengin olmuftıı. aya gırmış un - ur va-
da eline geçirdiii kaim bir aopa il" ök- iktifa etmektedirler. Serafia büyük bir servete~ Te ziyeti hakkında, hafta sonundan evvel 
•-..;... ve Huny' -m· "---le-'- ııaP-·or. Sovyet ıautelerinıl.c harici vaziyet belı:.ar olduin için de öliirlcen ııervetini beyanatta bulunulmasını beklemek 
"-~- -- ~ ·- _.,. hakkındaki tefsirlerin lıi.rtleıı bire kesil- doğdaiu tehre teıketmİftİr. mümkündür.> 
Nıy' e u:n..dıldamıt t••ıran miaalir...., Hu· · olma ıılikka • --•L. •J. p · 9 (ÖR) P · S e·- ~ nu.ş sı nazan · ü ""'""'tme""" --.z:;..-- ans . - c arıs - uar> gaze-
riye kendilerini müdafaa eımeğe uğrqı· dir. Moskovadan bildirildiğine göre bu B RİBBEHrROP teslne göre Ingiliz - Türk görüşmeleri 
yorlarsa da her ikisi de sopa darbeleri al· sükut hükümet~e veril.mŞ bir tlirektifin • etrahnda mevcut büyük nikbinlik Ras-

ncticesi olmayıp mevcut istisnai vazi· BERi.İNE DÖHDV ya ile Ingiltere arasındaki müzakerele-trnda can veriyorlar. 

Hadiseye derhal jandarma el koymuş 
ve katil Ahmet yakalannuştır. 
- ---

yetten ileri gelmektedir. Bu vaziyet de- Milino, 9 (A.A) - Fon Ribbentrop, . d . kild eti el .. b' 
ğl~inte gazetelerin ihtirazı da zail ola- dün ~ Comcdan Berline hareket nn e eyı ~e • n c enecegme ır 
._ımr. · i~. iJiaret telakld edı1ebilir. 

mez. 
Demek ki tuzla yumurta akı arasında 

mühim bir fark vardır. Deriden biri ge• 
çer, biri geçmez.. Bu tecrübede li.mba 
tiJesinin ucuna bağladığınız deri banak· 
larnnlZ1 tem .. 1 eder. Yediğimiz gıdalar 

EH R AZAD 
- &nden rica ettiğim feyi buldun 

mu~ 

Diye sordu. Vezir de bulamadıiimı fa.
kat padişaha karşı sadakatinden keneli 
kızını getirdiğini aöyliyerek Şeh.razach 

Şehriyara takdim etti. 

dan inmi~. bir a"iacm albna oturma§ veı - Artık. demi1t ecelimin ~ elin
b.eybesinden ekmekle hurma çıkararak de olduiiunu anlıyorum. Likin ııenden hU 
yemeğe başlanılf.. j sene mühlet iatiyoıwn. Gideyim. kime 

da - terkip balamınclan Tiicudumuzun 
maddelerine benzerlerse de - barsaklan· 
mızdan geçip geçmemelı: bakunmdan za• 
ruri olarak. iki türlü ayrılırlar. Barsaklar
dan içeriye kanımıza kendi kendilerine 
geçebilecelc olanlara Kristallait, geçe· 
miyecek olanlara da Kollait denilit. 

Büyük HALK Hikayeleri 
-4-

Sonra vezir, müteasir bir halde sa.
raydan ayrıldı. 

Padişah hemen vezirini huzuruna celb
ederelı: gidip kendisine o akşama mahsus 
bir kız bulmasını emretU. Vezir her ta
rafı, her köşeyi, her bucağı andı, çal
madığı kapı, uğramadığı oba kalmadı. 
Fakat hlç bir tarafta bir kız bulamadı. 

Bunun üzerine vezir canı fena hatde 
sıkılmıt olarak evine döndü. Şehriyarın 
kendisine kız bulamadığı için fena lıal
de hiddetleneceğinden emindi. 

Adamcaiiız böyle düşiinürken cŞeh
razad> adlı büyiik kızı ile küçük kızı ba
balannın yüzünden alc.an kederi aördü· 
ler. 

Şehrazad, genç, güzel olduğu kadar 
da çok. okumuı, ma.lılmatlı bir kızdı. Ba
buının haline acıdı. Yavaşça ıokularak 

kederinin sebebini sordu. Vezir, vaziye
tin nezaketini uzun uzadıya an1attL Şeh· 
razad bunun üzerine: 

- 'Babacığım, dedi, üzülme .. Padi}A· 
ha beni götür .. Ya ben de şimdiye kadar 
bu afurda ölen hemşirelerimin akıbetine 

uğraıım yahut la buncları sonra olan baş
kalaruıın hayatlarını kıırtartn11 olunım. 

Verir kızına bu niyetten Taz geçmeaini 

zira kendini bop:ı botıma ölüme atmıf 
olacağını anlattı. Fakat Şehrazad çolı: ia
rar etti. 

Nilıayet vezir, ilci gÖzÜ yaf içinde: 
- Peki. dedi. Hazırlan da ıeni kendi 

elimle ölüme götüreyim. 
Şehrazad oüslenip hazırlanırken kü-

çük hemşiresini yanına çai,ırdı: 

- Ben, dedi. ..,aya. ııittikten sonra 
seni de oraya çaiırtacağım. Ve sabaha 
kadar aeni yanımda alıkoyacağım. Sen, 
sabaha kadar geçecek zamanı hotça ge-

Şehrazad, Şelıriyar ile yalnız kalınca 
ağlamaia başladı. 

Padiph neden aiifaı:Limı ıordıı. 
Kız. ömrünün bu ııon gecesinde kız 

kardeşine veda edem.,diğine müteeair 
olduğundan ağladığmı söyledi. O zaman 
Şehriyar, Şehrazadın kız karde§inİ hemen 
ıaraya getirtti. 

Hep beraber sohbete bafladılar. 
Bir aralık, vezirin küçlik kızı ablaamın 

lenbihi üzere sabaha kadaı kalan aaaıle
rin hop;a geçirilmesi için Şehrazada biT 
masal anlatmasını rica etti. 

Şehrazad da, Şehriyardan müsaade 
alarak masalına ba§ladL O gece padi§8• 
hın canı biraz sıkılmıştı. Bu itıbarla o da 

çirmek. için bana bir masal anlatmamı masalı memnuniyetle dinlemeğe koyuldu. 
rica et. Ben de ıana bir masal anlatmağa TUCCARLA CININ MASALI 
başlıyacağım. Evvel zaman İçinde bir gün zenııin bir 

lnpallalı anlaıacağım !>ikiye hepimi· ı tüccar kOIDJa memleketlerle ticar~t eı-
zin kurtulmasına vesile olur. mdc için atana binip yola ~- Gün-

Şehrazadm hazırlıkları bittikten sonra !erce at üstünde gezip tozcfuktan ıonra 
vezir onu saraya götürdü. Şehriyar ve~ bir gün öğleyin gÜneşin yakıcı sıcağından 
ziri görÜnC'e yuzü güldü. korunmak için bir orman yanında atın-

Hurma çekirdeklerini de celişi güzel 1 borcum varsa borçlarımı ödeyey:m· B~n· 
ııağa ıola atarmıf... Bu çekirdeklerden de haklan olanluıı lıaklarınr heliil ettıre
birinin düştüiiü yerden kapkara bir div, yün. Çoluk çocuklarımla ~f.llatayırn.. 
korkunç bir ihit yübelip önüne dikil- Mühlet bitince Allah phidim olaun ki 
nı.iı. [friıin de elinde kapkalın ve upuzun gelir canımı sana teslim ederim. O za 
bir pala varmıt.. Cök gürler gibi tiic· man bana ne İltenen yap .. 
cara' Ifrit, tüccarın teklifini kabul etmit ve 

- Kalk be.kalım ey adem oi!u.. De- ona bir sene miiblet YCm>İf.. 

işte hazım için geçirdiğimiz o kadar 
uzun müddet, o kadar zahmet ve çok 
defa geçirdiğimiz o lı:adar 51kıntr hep bar
saklan:lan kendi kendilerine ııeçemiyen 
gıdaları geçirebilecek hale getirmek için• 

dir. 
Yediğimiz ıııdalann da en çoğu, mi· 

denlerle üzüm tekerinden başka hepsi m;. &n nasıl benim evlad.mı öldürdün Tücar kendi memleketine ve evine 
ise ben de ani öyle öldüreceiim. dönmüı .. Başına gelenleri ailesine ve ar- Kollait fl')'lerdir. Tuz kendi kendine ge• 

Korkudan, tüc:carm diz bağlan çözül· kada•larma anlatmıf.. Zavallı adama her çer, onun için hamıedilmeğe lüzum yolı:-
• Şe'-- d .. .. k . . Gl'k mÜf.. Saçları dimdik olmuı.. Kekeleye- ket acımış. Ailesi, çocuk.lan ela feryada tur. ıu:r e uzum ıe en yam 1 oz 

relı: ·. b ı 1 T"-• d di"' -:ı.· ala--'- oluraa hazmedilmeğe lüzum görmeden 81 amı§ ar.. u--ar, e gı .s:....,ı ı;:.ıu."' 

- Aman .. Demi;. Ben senin ne zaman lannı alını§. vereceklerini vermiJ;, qlerini 
evladını öldürdüm.. bitim:ıiş ve mühlet hltam bulunca ormana 

- Demincek hurmayı yiyip te çek.İl'· cinin yanına, ölüme kendi ayağı ile git

değini atınca çekirdek evlid.ımın göbü.- meğe hazırlanmış, her kes ona giıme. et· 
ne düştü ve öldürdü. me. falan demişlerse de o. sôzÜne aadık 

Tüccar, üjliiyormuı gibi titreye titre- ve doğru bir adam olduiu için kararm-
ye: dan vazgeçmemİf, herkesle ağlıyarak he-

- F,ier, demif, ben aenin evladını öl- lallatmıı, kefeni koltuğunun altına sıkış
diirdümse isteıniyerek ve bilmiyerelc öl· tırarak ifriti bulmak üzere yola çıkmış .. 
dUrdüm. Bunun için beni affet. Nilıayet ormana gelmi1-. O ağacm altına 

ifrit: oturmuş. Kafasını elleri arasına almış, 
- Ben :ıunu bunu bilmem. demit, be· 

1 
ifritin çıkmasını beklerken de ağlamağa 

nim .-vlô.dmu sen öldürdün. Sen de onun koyulmuş .. 

gibi ölecekııin. ı 
Tiiccar bakmış ki kurtuluş çareoi yok. 

ifrite bir ricada hulun 
•• BİrMEDi •• 

geçer. 
Fakat albümin. yağlar ve teker ola· 

cak karbonlu idratlar Kolloit olduk
larından hepsi hazmedilmek ister. Daha 
ağızdan, di~lerden başlıyarak büyük bar
aaiın hemen yansına kadaı devam eden 
oayısız kimya itler~ yediiimiz 1ı1dalar 
Kollolt halinde kurtulsunlar da banak· 
!ardan İçeriye, kana geçebilsinler diye. 

Bu kadar külfet ve zahmetten sonra 
bari Kolloit halinden büsbütün kurtulur
lar mı) Hayır, vücudumuzun içinde tek
rar o hale gelecekler. Hazım işi gıdala
rın ancak nnırdan barsaklardan geçebil· 
meleri içindir. 
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BİZANS SARAY iNiN İÇ YUZU 
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Ulan Meryem ananın domuzları 
Bağırsaklarından hasta olan 

ve kılıncımın ucunun 
varsa çıksın meydana 
hatırını sorsun .• 

Yengeç. ellerinde aiır bir ciaim olarak 
ve adeta kaçar gibi ko,arak önlerine ÇI• 

kan bu inaaıılann fena bir it iflemiı ol
duklarına hükmetti ve kalıncına çekerekı 

- Durun!. 
Diye aealendi. Y engeçlo beraber bu· 

lunan haydutlar da onun gibi harele.et 
etmi§, palalanru çelmıişlerdi. 

Gelenler, bu emre itaat etmiı gibi bir
den durdular. Dört kiıiden biri ağır yÜ

ltii yalnız olarak kendi omuzuna aldı. 
Diğer üçü bir inda kıhnçlarmı çekti. 

Bir ses yükseldi ı 
- Açalın .. yoksa topunuz da cehen

nemi boylarsınız.. 
- Cehennem insan istiyorsa oraya 

bizden önce siz gidecckainiz. 
Bunu Y engeçin yanındaki haydutlal'

dan biri söylemi§ti. 

iki taraf ta birbirlerine kıyasıya hücwn 
Jçin bazırlanmıtlardı. 

lıte tam bu aırada iki grubun ortaam
da yandaki aokakdan ko9arak gelen bir 

dunuz? tirmeğe kafiydi. 
Muhafızlardan biri ilerledi. Demek ki sarayda çok mühim ~eyler 
Sebaatiyanonun kulağına ıu kelimeleri cereyan etmi~ti. 

fısıldadı: Fakat bu kadın kimdH 
- Esa1etlu Hıristidi hazretlerinin em· 

ri ile kadınlar hapisancaino saraydan bir 
mevkufu götürmeğe memur edildik. Ora
ya gidiyorduk ... 

Saraydan bir mevkuf... 
Ve bu mevkuf kadınlar hapisanesinc 

gönderiliyordu .. 
Bunu da Hıristidi emretmişti. 
Bu vaziyet Sebastiyanoyu harekete ge· 

Yere bırakalan cisme yaklaıb. 
Eğildi.. Ve eğilir eğilmez de kendini 

tutamadı. 

-A ... 
Diye bir nida salıverdi. Çu.ıkü me"/ku

fun sanlı olduğu ıey .. Bir battaniye idi.. 
Ve bu battaniye de kendi yatağı üzerin
deki kendi battaniyeai idi. •• 

•• Bi2'MEDi •• 

Yirmi senelik anlaşmazlAğa kat'i 
olarak nihayet veren ihtilaf 

Sırp - Hırvat barışması 
adam peyda oldu. Zağrepte imzalanml§ olan Sırp - Hır• Slovanya ve Dalmaçya, yani harvatlann 

Bu, Scbaatiyano idi. vat anlaıması, Yugoslavyanın istikbali ekseriyette bulunduldan yerler birleıecek 
Sebutiyano, dört kitinin hulunduiu I için ağır bir tehlike teşkil eden ve her ve muhtar bir idart birlik vücuda getire

tarafa daha yakın olduğundan onlann türlü birlettinne eayretlerini beyhude kı- 1 cektir. Bu sayede ayni ıekilde idari muh
Uzerlerindeki elbieeyi fark etm.İf ve •• lan yirmi senelik bir ihtilafa nihayet ver- ! tariyf"t verilecektir. Bu anlatmayı tatbi-
ray muhafızları olduklannı anlamııtı. mektedir. 1 ke memur hükümet bugünkü hükümet 

Diier grubun da karanlaltta acçilebl- Hemen hemen aynı dili lconulf8.cak ka-
1 
partiıiyle hırvat köylü partisinin mümea-

len kıyafetleri gehir haydutları olduğuna dar yakın akraba olan sırplar1a hırvatlar sillerinden mürekkep olacaktır. 
ıüphe bırakmıyordu. arasında derin zihniyetler tezahür ediyor Yııgoslavyanın dahili inkişafı bakıman-

Sebastiyano, meselenin mahiyetini bil- ve hazan hat bir safhaya varıyotdu. On dan bu anlaşma ne kadar ehemmiyetli 
memek.le beraber kendi muhafizlarının asırdan fazla bir zamandanberi Belgrad oluraa olsun, enternasyonal vaziyet ba
hir hücum k.arşuıında bulunduğunu gö- ıarka, Zağrepse garba teveccüh etmişler- 11 kımından daha az ehemmiyetli değildir. 
rerek derhal kılıncını çekti. di. Biri Rumen kilisesine bağlıydı. Fakat Çünkü B. Maçekin ardında hırvatlar1a 

Eski haydutluk ayranı kabarmlŞtı. Belgrad, adetçe Üstünlü le beraber, bir il birlikte B. Stoyadinoviçiu mihverin ve-
Me,hur nirelerinden birini fulatta. asırdan ziyade zamandanberi küçük bir aayeti altma ~rme politika .. ına muhalif 
- Meryem ananın domuzlan ... Dedi. müstakil krallığın merkezi olmak itibariy· ve memleketlerinin anane:vi dostlultlanna 

Barsaklanndan haata olan çıksın karoı- le devlet duygusuna ve tecrübesine ma- j sadalt kalmıya azimli bfwn aırplar yer 
ma.... likti, halbuki ZaiTep daima yabancı bir 

1 

almıttı. iç iıler bakanlı~nın gizleme te• 
Onun bu niruınt ve bu nidumı hay- boyunduruk altında daima devlete karıı mayüllerine raimen bu toemayül aon inti

dutlar grubundan ııevinçli bir sayha kar- isyank&.r bir halde ya~ıfbr. Bunun ne- habatta muzaffer olmUJ ve Führer ro-
tdadL Kalıncının habnnı sorsun... ticesi olarak dizginleri Belgrad eline aldı lünli oynamalt ietiyen adamın sukutunu 

- Sebutiyano 1.. ve Zağrepi izinden yürümeğe mecburetti intaç etmi§tir. 
Ye Yengeç .• Uzun ve siska vücudu ile Tuna muvazenesi Yugoslavyayı kom· B. Maçekin taraftarlarının hükümeto 

gruptan ayrılarak Sebastiyanoya yak- ıularından korkmıyacak bir emniyet için· ııirmesi mihverin tazyildn" kuvvetli bir 
Jqb. de bulundurduiu müddetçe hırvatlar hat• mukavemet unsuru tctkil edecektir. Ha1-

Sebastiyano hem hayret ve hem de ti zaman zaman Habsburglar tarafına Ikın tezahürleri bu mukavemetin deliJleri-
merak içinde kalmtttı. da bir göz atan aynlmak tehdidini bir ni bize her gün getirmektedir. Hiç şüp-

- Bu ne demek Yengeç... Dedi... silah gibi kullandılar. Fakat Anıl usla ve 1 hesiz Yugoslavyanın bugün Roma • Ber
Şimdi de ochir sokaklarında yeni bqtan mihverin hegemonyasile birlikte kendileri lin mihverine muhalefet sİyc18etİ takip 
yol kesmeğe, haydutluğa nu kalkııtan ... ıçın Sırplarla, Yugoslav devletini İçten edebileceğini sanmak hata olur. Coğrafi 
Hem de kendi maiyyetinde olan muha- takviy• edecek ve bu auretle dlf tazyik- vaziyeti, bilhas5& Arnavutluğun ifgalin
fızlara hücum ediyorsun... 1ere karşı daha mukavim le.alacak bir den beri buna imkln vermemektedir. Fa-

Sebastiyanonun yanma yak.laşmıı olan canlll§ma> zemini bulmaktan başka se· kat, dahilde vahdeti temin ettiği takdir-
Y engeç muhafızlan elbiselerinden tanıdı. lamet yolu kalmadığını anladılar. de, dışarının da yardımı ile bütünlüiünü 

- Vay canına.. Dedi, ben bunları Maal,..scf Maçdcin bu huauata yapbğı ve hatta bir dereceye kadar istiklalini 
haydut sanmııtım be... bütün tfo_febbüaler, her oeyi vadeden fa- muhafaza etmesi mümkündür. Onun için-

Ve k.ıaa kelimelerle saray kadrosu için kat hiç bir ıey vermiyen Stoyadinoviçin dir ki 8. Markoviçin Berlini ziyareti bu 
topladığı yeni gönüllülerle aaraya döner-ı politilc.uı yüzünden akim kaldı. Öyle ki hususta bilhaaa bedbin görlinmeie hak 
ken onlara nasıl rast geldiğini ve ellerin- hırvat ıefi aırp muhalefeti ile birleıti. verdirmez. 
de ağır bir cisim koşarak görünce de ı Programı hükümet mevküne bir koalis- Her halde Sırp - Hırvat ihtilafı.nın halli 
§ilphe1endiğini anlattı. ı yon kahineainin gelmesi ve geniş surette bugünkü vaziyetin iatikran hususundaki 

Muhafızlar kılınçlarını ve kafalarını 

1 

federal karakterli yeni bir anayasa tan- ümitleri arttıracak bir keyfiyettir. Şimdi 
önlerine eğmişler, duruyorlardı. zim etmek mak~diyle bir müe88Csan geniı bir millt birlik kabinesinin Y ugoı-

T a~ıdıklan ağır yük te ... Yerde, ayak- ' meclisinin intihabına giriımekti. lavyanın iç banıını tamamlamuı ve ona 
lannın ucunda idi. 1 Fakat, hadiselerin tazyiki altında ve bütün gayretlerini istiklalinin muhafaza• 

Sebastİyano bu sefer onlara döndü. ı bugün Yugoslavyanın komşulara diı bi- sına hasretmek imkanını bahşetmesi te
- Hesap verin bakalım, dedi, böyle lerken devletin bünyesini alt Üst etmeden menniye değer. 

nereye gidiyordunuz? İ doğacak tehlike karıısında B. Maçelı: - Edith Bricon 
La Republiquo--
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Mancinik bir türlü işlemiyordu 
lbrahim NemruQun son teklifini reddetmiş, ateşe 

atma tehdidine ehen1miyet bile vermemişti 
Pejmürde kıyafetli adam, yahut iblis 1 mütemadiyen dolaşıyor, nida ediyorlar, 

derhal tnriI etmek suretiyle büyük bir mükafatlar vaadediyorlar, mancınık al
mancılık meydana getirdi. Herkes bu- tında zina edecek iki kardeş anyorlar
nun nasıl işliyeceğini meı·ak ediyordu. dt. 

Efsane tadhleri bunlardan erkek olarun 
adının (Cin) ve kadın olanın adının da 
(GAne) olduğunu kaydedeı-ler. 

iki kardeş, umumun takbih ve tel'in 
nazarları önUnde ve mancınığın altında 
ol filli mekruhu bili nr ve haya icra ey
lediler . (Taberi tarihi: Cild 1 - sahi/a 
129) 

Tecrübe için evvela bir kaç iruan bil- Kimse böyle kötil bir işe arzusiyle ta-
yüklüğünde ve ağırlığında bir taş geti- lip olmıyordu. Nihayet iki kişi ortaya 
rildi. Bu taş mancınığa kondu, atıld.L 

Iblis bizzat mancınığı işletti. Taş, ha- Bunlar, biri kadın biri erkek iki kar-
vada bir hayli yUkseldikten ve geniş bir deştiler. 

dai.r:e çizdikten sonra jçinden alevler fı§- - Biz, dediler. Dediğiniz işi yaparız. 
•• BİTMEDİ -kıran ateş dağının, Nemrudun cehen -

neminin ortasına düştü .. 
Nemrudun muhafız'!ıırı, taraftarları -

nın kopardıkları alkış etrafı çınlattı. 

Nihayet Ibrahimi ateşe atacak vasıta
yı bulmuşlardı. Onu, yine eli kolu bağ
lı vaziyette mancınığın başına getirdi
ler. 

Genç Ibrahim aslA fütur getirmiyor ve 
müteessir blle görUnmiyordu. 

Nemrud ona son defa olarak kendisi
ne tabi ~lması haberini gönderdi. 

Ibrahim bu teklife evvelkiler gibi ay
nı surette ve redle cevap verdi. 

Bunun Uzerine mancınığı harekete ge
tirme emri verildi. 

Hayret.. Mancınık işlemedi .. 
- Belki bir bozukluk var .. 

Kaybolnıuş atlantis 
Deniz altında yaşıyan bir insan 

ırk1 bugiin mevcut mu? 
Amerilr.ada 400,000 lngiliz lirası aar- Hemen her ırkın ağzında medeniyete 

fiyle vücuda getirilen cKaybolmUJ ufuk. dair efsaneler dolaşır. Fakat bugiin, bii. 
filminden sonra, aynı ıniltyasta masraf bu hakikate dair ef.anelerden daha fada 
yaparak yeni bir efsanevi film çeviriyor· hır ey biliyoruz, 
lar. ismi: cKayb1>lmUJ Atlan tin··· 

1 

Atlantis çökerken inhidam, neticede 
Bundan 2,000 sene evvel Atlas deni- bugün sahrayıkebir olan iç denizi o kadar 

zinin altında bir medeniyet kaybolduğu yuk eltti ki, orll51 bir çöl oldu. Keza 
iddiaaı malUındur: Atlantis kıtaaa ve me· Amerilc.ada Andlar ~i öyle yübek dal 

Dediler. Ibrahlml indirdiler. Muayene deniyeti.. . &ilsilelerinin vücuduna aebebiyet verdi ki 
ettiler. Taş kodular. Mancınık taşı fır- Film rejisörleri, bu iddia etrafında bu dağlann tepelerine yakın yerlcrdr. 
lattı. Fakat Uzeriııe Ibrahim bağlandığı alimlerle uzun boylu görüştükten ve kay- diplerinde bulunanlara benzeyen hayvan 
zaman işlemiyordu. Yine pejmUrdeı kı- bolan diyarın hayat ve vaziyeti hakkında kabuklan cörülmektedir. 
yafetli kişiye, yani şeytana baş vurdu- esaslı izahat aldJktan sonra, bu eseri or- Afrika tarafına ırelincc, Baauto bölgo
lar: taya koymaya karar vermiı bulunuyor· sinin en yüksek da~larının bile, bir va-

- Bir çare bul da mancınık işlesin lar. kitler bir Okyanusun zeminini tqkil et-
dcdller. Atlantis hak.lundaki efsane, bu kara tiiine dair'bir çok i.lametler mevcuttur. 
Şeytan baktı ki mancınığın işlememe- parçasının kaybo1masiylo bitmez. Deniz- Atlantiai ademe gömen ıiddetli aarllll· 

si Tanrıdandır, dedi ki: ler altında kaybolmUJ oehirlerde 7qıyan tının apanaız gddiii anlaşalıyor. Bu ..-
- Iki kişi blllacaksınız .. Bu iki kişi- tahtelbahir bir inaan ukı mevcut olduğu ralarda eier bir kaç iman kurtulabilmit

ıiln blrl erkek ve biri diş1 ve birbirinin ıayidir. lıte cAtlantis> filminde l>u ırk ae, hiç fÜpheaix en yüksek mevkilerde 
kardeşi olacaklar. Gelip burada. herke- hakkında hayal ve tuavvura uygun ma- bulunmUf olanlardır ki, aaygmın pek p 

sin önUnde, bu Aletin dibinde zina ede- lumat edinmek mümkün olacaktır. olduiu tahmin edilebilir. 
cekler. O zaman bu Met :işler. «Bu kaybolmuı diyar• ın hakikati Bunlar da belki yübck taruaut lude-

Şeytan bu suretle en bliyilk gilnahı nedir) Oraaa bir ada mı idi> Adalardan lerinde yalnız bqına oturan bir kaç t. ... 
i~letirken mancınık etrafında, Aletin iş- ibaret mi> Yahut Amerika ile Afrikayı yet ıinastan ibarettir. 
lemesine mi.ni olan melekleri uzakla§ - birbirine bağlıyan köprü gibi bir kara Alimler, Atlantis ahalisinin tamamea 
tırmak istemişti. • parçasımıydi) kendilerine mahaus, hatta ender tabiat-

Nemrud derhal emretti. Atlantisliler büyük binalar vücuda ge- lan olan mahluklar olmasına ihtimal vo-
Bu işi yapacak iki kardeş aramağa ko- tirmiıler miydi) Dünyanın en eski dini rerek bugünkü dünyada, mesela Kanarya 

yuldular. olan cYılan ibadeti> ni onlar mı Mısır adasının esas sakinleri olan Cuanşlar ile 
Din tarihleri diyorlar ki: mihraplarından alıp ta Yukatan mabetle- Atlantlsliler arasında bir münuebet si-
Bu sırada Ibrahim bir cestağfirullah> rine kadar götürmüşlerdi? zetmektedir. Guan§lar da tamamen ken• 

haline düşmüştü. Alimlerin araştırdıktan mevzular bun- dilerine mahsua ve hatta görülmemiı de-
Yanına bir melek geldi. lardır. Fakat bu mevzulardan hiç birisi necek derecede garip tabiatları. adetlen 
- Y:ı Ibrahim, dedi. Ben rüzgha hakkiyle ketfedilebilmit değildir. olan mahluklardır. MaaleHf vimdi iMi 

hükmeden (Melek) im. Eğer dilenen Alimler arasında da ihtilafa mevzu· ırktan pek az kalmlfbr. Nesil münbris 
şimdi bu ateşi dağıtıp mahvedeyim. dur. Bir lwnu, Atlantiı diye bir diyann olmuı denebilir. 
Başka bir melek geldi: mevcut olup sonra Atlas denizi alhnda Cuantlar gayet maharetle kuUandlk-
- Ben, dedi. Toprak üzerine memu- mahvolduğu nazariye.ini asla kabul ları bir ulak li.anı konUfUI', ve bu ıaldt

rum. Eğer dilC'l'sen bUtiln bu ateşi yere etmiyor, bunu Eaatirden sayıyorlar. Fa- ları kulaktan sağır edecek kadar ıiddetle 
yutturayım. bt bir çoklan da böyle bir diyann bir çalarlardı. ölülerini ınumyalarla. cMu-

Bir UçlincU Melek te: zamanlar mevcut olduğuna inanıyorlar. kaddes Bikireler> in yıkandık.lan yerleri 
- Ya Ibrahim, dedi. Ben suların llze- Hatta çok kalabalık nüfusu olduğuna ka- gözetliyenleri idam ederlerdi. 

rine memurum.. Emret bütUn bu ateşi nidirler. Herkoa bu kanunlan ezbere bilmcie 
garkedeyim.. Jeolojik ve diğer sahalardaki cmma- mecburdu. Ebeveynini tahkir eden küçük 

Fakat Ibrahim blitlin bunlara: reler, Atlantisin pek büyilk bir ada ol- çocuklar idam edilir, büyücekleri diri dirt 
- Ben kendimi cenabıhak.ka bağla - duğu zehabını vermektedir. Belki do bir toprağa gömülürdil. 

dım, dedi. Dost ile dost arasına girilmez. 81ra adalann o.bir kıamı idi ki, milattan Uzun boylu, biçimli insanlardı. Ekserf
Tnnrı ne dilerse onu yapar.> 9.500 aene ~el dalgalar altına gömül- sl sarışındı. Yekdiğerlerine mUth~ bir 

Saraydan ne aşırdınız da götürüyor- 'pro&Tamını hafifletmittir. Hırvatistan. Nemrudun adamları hallt arasında m(İftü.. kuvvetle attıkları ağır taşları havada ya· 

-.:ı=~=izo;;:J.zz;;~;;ırz;~~u.~~-~~~=~uiiaia:e:a~2:a;ıdl'Zi~~=-:-~~~-~u~=~==u.~:a~ra~:~~f1fill=~-:~=•=a:ı~'Ll!lif!=~==·==ı~~k~a~p;a;rcas:=~ına=-~aTııara~~kiiit~e~tkik.~·~~;ftittr-T;ı,~;~ğ~m~;;ı;;B~al~ıkiiiiç;;;ı;;o~k;;;u;;;ma::;:b~ilm~~iy;;;o;;r;:.:m;::;u;;y;;dau•,yı;;o;;;ıksa=:aıa;;mae;;;.;. .. ım••m;;;m;11iii;c;;;•iiiillliiiiilR•-• kalamak maharetine aahiptirler. F.ndbot-

1 al ılın bil
. landı.klan dans, bugÜn hlll Kuba ana-

DEMIR MASKE 
tına yaz ış yazıları okuyunca mu- ıyor muydu? Balıkçı hemen ka!·ığını bıraktığı yere 

hatabmı şüpheli bir nazarla tetkike ko- B · dilik b lannda görülen ahengi andınrdı.. 
. urası §ım · izce meçhul. Mubak- doğru koştu. ihtiyarlık veya hutalık dolaygiyle ça• 

.. yuldu. kak olan §U ki o kAğıdı doğruca ve hiç Biraz sonra Ron•,.; onun feryad eden ı 1 "ldürü'.l .. tal 

Büyük tarihi ve macera romanı 
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Mousenyör Lui, gumuş tabağı tutan 
elini demir pannakhktan uzattı ve ta
bağı tam kayığın içine düşecek şekilde 
attı. 

Balıkçı, pcnçereden kendisine altlan 
bu tabağı adanın sahilindeki muhafızla
rın gördüklerinin farkına varmıştı. Eğer 
istese idi derhal küreklere yapışır ve sa
hilden uzaklaşarak muhafızların silAhta
rmın t(:sirinden kendini kurtarabilirdi. 
Fakat o böyle yapmadı.. Pençereden 
onun harekatını takip eden monsenyör 
Lui balıkçının, denize açılacak yerde 
bilAkis sahile büsbütün yanaştığını, gü
mliş tabağı koynuna koyduktan sonra 
kalenin taş merdivenlerini çıkmağa baş
Jadığmı hayretle gönnüştil. Genç asil
zade bu vaziyet karşısında kendini kol
tuğunun Uzerine bitap bir halde attı. 

Sefil.. bPni ele verecek.. 

Diye söylendi. Balıkçı, tereddütsüz 
olarak mC'l'divenleri çıkml§ ve kayalığın 
tepesinde elinde silah bekliyen nöbetçi
ye adanın ve kalenin kumandanı ile gö
rüşmek istediğini söylemiştL 

Nöbetçi her ne kadar bu ziyaretin ve 
müracaatin sebebini anlamak istedi ise 
de balıkçı söylemektt»ı imtina etti. 

Scnmarsa haber verdiler .. O, balıkçıyı 
korkutup titrctecc.>k biı· sertlikle kabul 
etti. 

Kaşlarını çatarak sordu: 
- Benden ne istiyorsun ve beni ne 

dJye görmek istedin'! 
Balıkçı, bilyük biı' memnuniyetle: 
- Monsenyör, dedi. Kayığımla kale -

nin kulesi altında balık avlıyordum. Ka
lenin pençerelerinden birinden kayığın 
içine şu gümüq tabak atıldı. 

Senmarı:;, t ~ı•çın ın uzattığı tnbağı 

Bir müddet sükuttan sonra: t ddti _, lışamaz hale ge en er 0 mesını ep 
ere l etmeden Rozatja götUrilp ver- sesini duydu. Herif hem ağlıyor, hem ederdi. B..,lıca illçları. uzun bir zamu 

- Sen, dedl Okumak bilir misin? di. d H d · • ri R övUnüyor.. em e gensın ge ozar- toprak altında muhafaza edilmiı tereyalıı 
- Hayır monsenyör.. Rozarj onu lı\übali bir kabalıkla kar- jın yanına geliyordu. 

. -; Cahil olduğuna dua et ..• Adın se- şıladL - Ne var .. Ne oldun? idiKralları kabuklu deniz hayvanlariyfe 
run · - Mlikeırunel.. • dedi. Sen aldığın - Ah monsenyör.. Mahvoldum .. Ha - süslenlenmit me§inden bir külah giyerdi. 

- Leküyer monsenyör... emirlerin harfiyen Üasını biliyorsun.. rap oldum. Bittim... Elbisesi keçi derisinden kolsuz bir şeydi. 
Scnmars, balıkçıyı gözden kaçmnadan - Vall.Ahi monsenyör, ben sadece ka- _ Neden mahvoluyorsun! Bu gibi nadide huswıiyetlerden Kanar-

odadaki masaya yaklaşh. iki tezkere zanacağım bir lokma ekmekten başka _ FclAket .. felA.kettn daniskası .. za _ ya adalannın esu aakinlerini. kaybolmui 

yazdı. hiç bir katakulli bilmem.. vallı kardeşlerim .. Şimdi onların halleri Atlantis diyarının ahalisinden gelmiı 
Zile basarak bir muhafız çağırdı. Yaz- Balıkçının bu samimiyetidir ki onu ._ 

hafı k ne olacak... zetmeııttedirler. / 
dığı tezkerelerden birincisini mu za urtarmıştı. Çünkti Senmars, ona ver- ld Bazı ilimler, bunların isimleri cAt- fo 
verdi. diği kağıtla bir tecrübe yapmak istemiş- - Canım söylesene .. ne 0 u? - .. 

- Olacaklar oldu monsenyörcüğUm.. çocukları• manasına geldiğini söylemek-
- Bunu, dedi. Rozarja götür. ti. k tedirler ki, At1antiain volkanik vaziyeti 
ikinci tezkereyi de açık olarak balık- d Dah~ e~vel Rozarja yazdığı tezkere- Olaca:;ı;ı~~n~;k·.; ayığım yok. dikkate tllınırsa, bir münuebet gözeti-

çıya uzattı. e vazıyeti anlatmış ve balıkçıya da tez- . . . lebilir. 
- Madam ki, dedi. Bw·aya sen sadece kereyi açık olarak vermiştir. Eğer iddia - Evet.·'. bılıyorwn .. kabahat be.ruro. Hiç bir efsane halkın hi.fıza1ınd~ 

b t b ,.. t' k · · idin. S · er etlig~ i gibi okuması yazması yoksa tez.ke- Ah bu bcmm ınankafaın... Kumandan u a aoı ge ırme ıçın ge enı s - «Kaibolmuş Atlantis> efsanesi kadar 
b t b k Al b ı_.ı.ğ d RozarJ·a re muht-·ı·y ... tını anlamıyacağı için dollr- hazretlerine bir An evvel koşayım der-

es ıra ıyorum. u - 1 1• .,.. .. 0 kuvvetle yer etmiş dciildir. O kadar zen. 
götür. Sana giderken maru olmasınlar .. ruca Rozarja götürüp verecekti. Yok ya- ken 1elaşımdan kayığı adamakıllı bağla-

d Sul d ld "t'ı-.:ıu. ş· d' gin, o kadar tahayyiile müsait bir efaa· 
Balıkç.ı hürmetle eğildi. Yüzünde hiç lan söyl~ .kAğıdı okuyanuyacak ve ma ım.. ar a a ı go u.ı'U ım ı 

bir tehavvül hasıl olmamıştı. Senmarsın kaçmağa teşebbüs edecekti. ben ne yapacağım .. Zavallı kardeşlerim ne .. Hele hayali en zengin film mevnu 
..,.__ ,_.,__ ""' il ·· d 1 kta olacağını tahmin edebilirsiniz.. 

odasından çıktı. Rozarjın bulunduğu ye- Rozarj, onun saflığını anlamıştı. .~ ne yapacaıuar .. uç muz e açı n mu-
re giderken elinde tuttuğu açık tezkere- sen Scnmars ta kendisine ceğer balıkçı hakkak gebereceğiz. 
ye bir göz. attı. benim tezk~reml sana geürecek olursa Rozarj onun bu haline acıdı. Kolun -

Bu tezkerede şu kısa cümle yazılı idi: onu serbest bırak> emrini vermişU. dan sımsıkı kavradı. 
cBu kAğıdı hAınil olan tehlikeli bir - Haydi, dedi Çabuk çek arabanı .. 

adamdır. Onu derhal öldUrUnfiz.• Ve bir daha da buralarda dolaşayım de- - Bl'l'lfEDI -

•-,, 

Amerilıanın IJaflrtye 
bütçesi ne lıadar? 
Vaşington, 9 (A.A) - Mebusan mec-

lisi 733.414.~U dolara baliğ olan bahd
ye btlt(eSinl kabul ederek ayan medW.. 
ne seVbtmlştlr. 
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Kusurları saklayan 
kalın bir maske ~ - 78-

A h .. .. 1 I ld' ş· d' L değildir yşe anımın yu.zune apta ap- ge ım. ım ı ne yapacaRSın. 
tal baktım. Ben 0 sırada ne yapacağımı sa-. Kadın güzelliğinin en mühim meselesi 

- A... dedim. Vallahi ya ben 1 şırmıştım. Kocam ne de olsa ~ • cildin rengi ve yumuşak.lığı meselesidir. 
aersemledim yahut sen bilmece keğimdi. Çocuklarımın babcuıy _ Deri, ince, yumuşak, iyi bakılmış bir hal
•Öyliyorsun. Elime haram eli sü- dı. Bir taraftan ona acıyordum de ve sıhhat ifade eden bir renkte olur
rülmiyecek olursa ben kiminle bir taraftan da yavrularımın na .. sa hatların intizamsızlığı ve yiiz kusur
lingirdeşeceğim.. lakasını düşünüyordum. /şte Ay- lan, tıpkı sihirli bir elin temasiyle imiş 
-Kadınlarla kızım .. Kadınlar- şe hanım benim bu halimden is- gibi kaybolur. 

la dedi. Öyle hanımefendiler var- tilade etti. Çocuklarımı bir kom- Kadın muntazam çizgilerle, ince yu

mış ki... Bunlar çok :zengin imiş.. faya bıraktık. Komşuya hapisha. muşak ve parlak bir cilt arasında bir ter
ler, avuç dolusu, etek dolusu para neye, kocamı görmeğe gidiyorum cih yapmak mecburiyetinde kalsa şüphe 
l'ıarcarlarmıı ... Ve bu hanımelen- dedim. Ayşe hanımla beraber bir yok ki güze] bir cilt, muntazam yüz çiz
diler hep kadın hovarda ararlar- tramvaya atladık. Perizad hanımı gilerinden üstün görünür. 
ntıf.. Ayşe hanım bunlmı bana gördük. O bana yapacağım ıeyle- Onun içindir ki Amerikalıların cildi 
anlattı durdu. Sonra da: ri anlattı ve buraya getirdi. Tabii dünyanın lier tarafından çok beyeniliyor. 

- Bak düfiin taıın .. dedi. Bu fakirlik üıt baf yok. Bana bura. Bu beyenme haklıdır. Fakat bunun sebe
gençlik bir daha ele geçmez. Sen dan bir esvap geydirdiler. bini Amerikalı kadınların kullandıklan 
hilirsin .. Ben haftaya yine geli. Misafirlere çıkarddar. Akfam tuvalet müst::ı.hzarlannın memleketimiz-
rim. da giderken bir lira verdiler. Bü- de kullandıkların<lan daha iyi olmasında 

O gittikten •onra ben düfiin • tün na/akayı 0 tek lira ile geçir- aramak hiç de doğru değildit. 
medim bile .. Kadın ol.un erkek diın. Bugün için yine gelmemi Amerikan kadınlarının daha iyi bir cil-
olsun böyle feyler yapmalı. idemi- söylediler.. de sahip olmalarının sebebi, derilerini te-
yordum. Kocamın ltaluını çe/une. Geldim... mizlemeği iyi bilmeleridir. Amerikah ka-
le razı idim.. Şevkiye hanım, hikayesini bu- dm yüzünün temizliğine çok dikkat eder. 

Şeokiye hanım İçini çekti: rada bitirdi .. Bitirdi ama yine ben Amerikan kadını yüzünde bir sivilceyi, 
- Sizin, dedi. BQfınızı ağrıh • ne yaptırmıılardı. lf desem .• lı bir çizgiyi, ince bir çatlağı, pudra ile, ruj 

yorum. Siz de buraya benim gibi görmek için •Üalü elbi.e geymeğe ile kapamağı katiyyen düşünmez. 
6e1Jin~? ne lüzum vardL. Amerikan kadınının çok haklı olan 

Ben: Nihayet açıkça ıordam: düşüncesine göre, makyaj, yüzün kusur-
- Hayır. Dedim. Bilalıis •İzi -Şevkiye hanım .. size Perizad lannı gizlemek için yapılmaz. Cildin ta-

alaka ile dinliyorum. hanım ne söyledi ve geçen halta ravetini ve güzelliğini biraz daha müba-
Kendimin burada ne mretle burada ne yaptınız da bir lira ver- lağalandırmak maksadiyle yapılır. Ame· 

balundağumdan tabii ona hiç diler. rikalı kadının makiyajı kusurları saklıyan 
bah•etmedim. Odada yalnızdık... kalın bir maske değildir. 

O, anlatmaıına devamla: Nihal yanımızda yoktu. Sözü - Cildin şeffaf olması güzelliğin değiıı-
- Fakat, dedi. Kocam olacak mu:zu, konastuklarımızı kimse mez şartıdır. Bunun için moda, makiya

•erıeri, meyhanede içmİf, içmiş duymazdı. B~yle olduğu halde jın mümkün olduğu kadar göze çarpmı
~il zurna aarhoJ olmuı. içtikleri - Şeokiye hanım söyliyeceklerin - yacak bir şekilde olması noktasında ısrar 
nin parasını vermemi, .• Zaten yok den kendi de utanmış gibi kızar- ediyor. O halde, makiyajdan evvel cil-
Ai versin .• Meyhaneci ile kavga dı. dinize bakmağı öğrenmek sarttır. Bunun 
etmif•• Bıçağını çekmiı, adamca- - Siz bilmiyor musunuz? için elinizde bir çok vasıtalar vardır. 
ğızı kabasından yaralamıı. Tabii Dedi. Ben: Bir taraftan temi<.lik, diğer taraftan gı-
yakalam1.flar ... Bir araba dayak - Hayır, dedim. Buranın ya- danıza dikkat, ince ve şeffaf bir deriye 
yedikten •onra hapse atmqlar .. bancuıyım. Burada mi•aliTim.. malik oJmanızı temin eder. Fakat deri 
Bunu bana mahallenin bekçiai Ayağa kalktı.. Yanıma yaklaş- ~elliğinin tabi olduğu amiller sadece 
geldi haber verdi. Arkasından da tı. Eğildi ve kulağıma merakımı bunlar değildir. Güneşten, rüzgardan, ani 
bohçacı Ane hanım peyda oldu. tahrik eden feyi .. buraya .• bu eve sıcaklık ve soğukh:k de~şmelerinden aa
Nereden haber almıı kardef .. Kö- niçin geldiğini iki kelime ile ıöy. kınmak ve cildinizin tabiatına uygun ol-
li haber çabuk duyulur, deTler. ledi... duğuna emin olmadığınız tuvalet miistah-

- Vah vah kızım, dedi. Duyun- zerlerini kullanmamak ta 18.zımdır. Yüzü. 
al doğrusu çok üzüldüm .• Hemen •• BİTMEDİ •• nüz şayet kullandığınız tuvalet maddeleri 

ispanya Milletler 
Cemiyetinden çekildi 

Burgos, 9 {A.A) - Hariciye nazın 3 - Milletler cemiyeti, İspanyol me-
gcneral Jordana, B. Avenole bir telgraf selesinde tam bir muvaffa1ayetsizlik 
çekerek İspanyanın Milletler cemiyetin- göstermiştir. 
den çekildiğini bildirmiştir. . Madrid, 9 {Ö.R) - İspanyada 1930 

Neşredilen resmi bir tebliğe göre, Is· 31 • 32 sınıllan 20 ile 30 mayıs arasında 
panyanın milletler cemiyetinden çekil- terhis edilerek seferberlikten çıkan sı
mesini mucip olan üç sebep vardır. nıfların sayısı altı olacaktır. Madrid za. 
Bunlar aşağıdaki sebeplerdir : fer geçidinden sonra Fas ordusunun İs-

1 - Milletler Cemiyeti, kendisine panyada kalmış o~ son unsurları da 
tevdi edilen vazifeleri yapmaktan aciz 
olduğunu göstermiş ve enternasyonal 
sükU:na ve antanta yardımda bulunama
mıştır. 

2 - MiUetler cemiyeti, bidayetteki 
hedeflerinden uzaklaşmış ve bir sulh 
aleti olacak yerde yalnız bazı devletle· 
rin menfaatlerine hizmet eden bir mü
essese haline gelmiştir. 

memleketlerine döneceklerdir. 
Cenevre, 9 {Ö.R) - Milletler Cemi

yeti genel sekreteri B. Avenol İspanya 
hariciye nazırı general Jordanadan Mil
letler cemiyeti paktının birinci madde· 
sinin üçüncü fıkrasına tevfikan İspanya
nın milletler cemiyetinden çekildiğine 
dair bir telgraf aldığını bildirmiştir. 

Beyrutta toplanan Fa
şist aleyhtarı bir kongre 

Berut 9 (A.A) - Berutta toplanan faşist aleyhtarı kongreye Su
riye ve Lübnanlı bir çok şahsiyetlerle iki memlekette faaliyette bulu
nan 35 teşekkülün murahhasları iştirak etmişlerdir. Eski başvekiller
den Cemil Mardam, Lütfü Hafar, Mazhar Arslan ile eski nazırlardan 
Faiz Huri, Şükrü Koatli Samdan bir mesaj göndererek heyet azasile 
tesanüdlerini bildirmişlerdir. 

Kongrenin kabul ettiği karar suretinde «Totaliter devletlerin yak.in 
bir tehlike teşkil ettiğini» müdrik bulunan bütün araplann demokra
siler cephesile mütesanid bulunduğu kaydedilmektedir. 

lngiltere - Romanya 
Arasındaki ticari görüşmeler 
Londra 9 (Ö.R) - Ticaret nazın Sir Oliver Stanley Avam kama

rasında, Romanya ile ticari ve mali müzakerelerin cereyanı hakkında 
yakında kamaraya beyanatta bulunacak mevkide olacağını ümit etti
ğini bildirmiştir. 

Ticaret nazırı amele mebuslarından Adamsa cevap verirken lngiliz
Alman ticari görüşmelerinin, Bohemya ve Moravyanın Almanyaya 
ilhakından hasıl olan beynelmilel gerginlik sebebile kesilmiş olduğunu 
hatırlatmış ve demiştir ki: 

«- Bu gerginlik azalınca Almanya ile ticari münasebetlerimizin 
islahı için müzakeratın tekrar başlamasından bahtiyar olacağım.» 

Tarihten Notlar: • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Napolyon Devrinde 
Arnavutlar 

1 Arasıra ı 
lngiliz tuzu 
---~---

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA~ 

lngiliz tuzunu bilıniyen yoktur, acı 

tuzlu bir :mtishlldir, Ingilizliğineo gelince 
Ingilt&rede Epsom gölünden çıkarıldığı 
için Ingiliz olmuştur. Pek çok maden su
larında bulunur, bir zamanlar memle .. 
ketimizde çok yer tutmuş Hunyadi
Janos müshil suyunun esasını te§kil 
eder. Eczacılıkta Ingiliz tuzu denilince 
iki ci~im akla gelir, birisi sullat dö man
yezi öteki sulfat dö sut, bunlardan Man
yezilisi Ingiliz tuzudur. Ötekisi aynı acı
lıkta ve aynı derecede müshildir. 1658-
de kimyacı sulfat dö sudun sanayi usull
le bulmuştur. Bugün yemek tuzu ima -
!inde çok kullanılır. Eczacılar Inglliz tu
zu alacakları va.kıt manyezili olsun diye 
dikkat ederler. Bu dikkat göz ile değil~ 
dir. 

Haydi size meslek sırlarından da bah
sedeyim. Ingiliz tuzu şüphe edilen mad
deyi adi çamaşır sodası ile karıştırılır ve 
ısıtılırsa derhal bembeyaz olmalıdır. Bu
lanmıyan tuz manyezili !ngiliz tuzu de
ğildir. Lezzeti her ikisinin de acı ohnası 
ile manzarası birbirinden ayırd etmeğe 
imkan vermez. lngiliz tuzu kuvvetli 
müshil olmasına rağmen sonunda kabız~ 
lık yapar, ilaçların en demokrahdır, mi
zaç ve mide teamUlüne göre bir damla
sını ağzına koyamıyanlar olduğu gibi, 
portakal şerbeti zevkiyle içenler de var~ 
dır. Eninde de sonunda da ilaç değil mi 
Allah muhtaç etmesin. 

-+
ALMAN FİLOSU 

ispanya ııınanıarında 
Madrid, 8 {A.A) - Doyçland kruva

zörü Vigo da ve dokuzu denizaltı ol
mak üzere 22 gemi de Ferolda demirle
mişlerdir. Layipzig gemisi Pontevedra
da ve altı destroyer de Villa Farciada 
Larodada bulunmaktadır. 

Alın3n filosu şerefine şenlikler yapıl
mıştır. 

Şimal ınemlelıetleri 
hariciye nazırlarının 
'lıonf eransı. • 

Stokhobn, 8 (A.A) - Şimal mem
leketleri hariciye nazırlarmııı yann 
burada yapacakları toplantıda bulun
mak üzere Finlandiya hariciye nazın 
bu akşam tayyare ile buraya gelmiştir .. 

Norveç ve Danimarka haritjye nazır. 
lan da yarın sabah 4elecekler.Jir. 

Sayfiyeyi evinize 
nasıl getirebilirsiniz? 

Subayların terfileri 
yüzünden bozulmuş ise bir cilt doktoru· 
nun tavsiyesiyle tuvalet maskeleri kulla... 
nınız. 

1797 de Campo • Fomüs. muahedesi ı amelesi ediyordu. Evveıa onları sıkı bir 
Venediği, Korfu adasını ve Venedik nezaret altında bulundurmuşken bu 
di:mhuriyetinin işgalinde olan Arnavut- nezaret yavaş yavaş gevşedi ve günün insan, çok eski zamanlardanberi, ye• 
luk sahillerinden baZı yerleri Fransaya birinde albayla arkadaşları paşaya kar- şilliği, çiçekleri aevmiştir. Yaz gün)erin
vermişti. Şl pek nazik davranmıyarak Korfuya de sayfiyeye çıkamıyanlar, şehirde, apaıt~ 

Acık alınlar kapalı Arnavut şefleriyle ilk temaslanmız kaçtılar. Anıavut kıtalannm Fransız 1 d 1 1 

Kanunun 
tiren 

' ~ 1m dı. Bunla · · d kudr t l" talimi' b kad la kaldı man ann ar sa on arında yaşamak mec~ 

d d 
' ıena o a rın ıçın e en e • usu u u ar . . . 

bazı ma el • • d y • ense/er Us' evvel8. Fransızlara karşı oldukça Ayni iş daha sonraları, Arnavutluğun burıyetınde kalanlarda, ekseriya bu bah-erJ llJ egJŞ• m~sait davranan Tepedelenli Ali paşa dışında ve paşanın tahmin edemiyeceği çe hasreti hissedilir. Fakat evlerinde ufa-

bir • h ) d --*-- oldu. Bonaparta mektup yazarak ondan bir şekilde yeniden başladı. cık da olsa bir balkonu olanlar, ufak bir p10je azJr an f Gece ve gündüz tuvaletler için moda· topçuluk hakkında maliimat istedi, o da Bu Tepedelenli Ali yaman adamdı.. masrafla, bu balkonu güze) ve zarif bir 
ilini ve ahlilct vasıflan düzgün bir subayı nın en yeni düsturu caçık alınlar, kapalı kendisine iki topçu assubay gönderdi. Yavaş yavaş kendini padişahın nüfu- bahçe haline koyabilirler. Ve pençeıeni .. 
müsavi bir deıece ve hakta göstermekte- enıeler> cümlesiyle hülasa edilebilir. Bu kil~~ ~ b~ka~ dos:::ı_e ~ir ~e-= ~~ v~ dotorit~ ~:u zi açtığınız vakit bir an için şehirden 
dir. tarz tuvalet hem kolaydır; çok vakit J dıre dı.aşTür' k o R mdunase enK ~- G 'vubt şeh entauzerukam e tesıstl etınilm dı.. uzaklaştığınızı, kırlann, tabiatın ortasın• 

Ankara {Huaual) - Ordu aubaylar 
heyetine mahsus 863 aayı)ı kanuna ek 
olarak hazırlanan proje, Milli Müdafaa 

kaybettirmez, hem de tabiidir. Halcika- an • us onanması Onu· erçı u usus m veme er o a v . . . . 
encümeninden geçmiı ve Kamutay ruz· Bu tarzda tahsili, arzu ve hevesine .. .. .. . ya taarruz ederek Fransızlan oradan değil Berat paşası İbrahim ona karşı da oldugunuzu tasavvur edebılırsınız. 

· al H"L" · b -ı n1 if d ıl ten her kadın yuzunu çerçeveliyen buk- -•lrn•dı T d l li Ali • .. d J v ı,._n,..~ ka ala B · · .. d · k · · namesıne ınmııtır. '""umet, mucıp ıe· ag ı tuta arın vaz eye can an sar an . . . . . ~ ve epe e en paşa vazıyet· muca e e etmege ~tı. Bu vg • u mucızeyı vucu a getirme ıçın ya .. 
bepler layihaamda bu layihanın niçin ha- emsalinden terfi bakımından ordunun di- lelen çok kolay hır tarzda dısıplın altına ten istifade ederek Prevezede garnizon rın giiriiltüsü o zaman Avrupayı sarsan pılacak ilk iş çinko bir sandık elde etmek 
•nlandığını ıöyle anlatmaktadır: aiplini, bu yolu tutan gençlerin intibaha alabilir. Fakat ensedeki saçlara istenilen kurmuş olan 400 Fransız askeri üzeri- silah oğultulan arasında kayboldu .. Bu olacaktır. Bu sandığın derinliği 25 _ 30 

Harp okulunu bitiren aubaylar, meslek getirilmesi ve meslekin ıerefi namına tarzı vermek güçtür. Onun için ensedeki ne 15 bin .kiş~ g~~~erdi. vakalann. daha .. s~iınetli ~~~ santimetreyi geçmemelidir. Bunun etta~ 
tahsiJJerini ikmal için muhtelif sınıf okul- musip ve müessir tedbirler almak zarure- saçları tabii ıekillerinde, ve tabii uzanı!f- Adetçe üstünlügun altında Fransızlar umumi sıyaset uzennde tesırı olabilir- f a t ht b. d k . . b 

larında bnakmak daha güzel olduğu ka· ezilince Tepedelenli Ali paşa ölülerin di.. dı~ a .
1
a hır san 

1 
Bgeçmr, v__e u ~2n0 .. lanna gönderilmekte ve burada muayyen tini meydana koymaktadır. .. . kafalarını kestirdi yaşıyan yüz elli kişi- 1809 da İbrahim paşa, elinde bulunan ıgı yeşı e oyarsınız. u sandıgın eıu 

ı b. t d . ~-•~- d . t•b· B .. k.. tı ü]' ,,,_ dar da daha tabudır. • k dis' k ! 1 1 . kiif t' t l k l ~ . halk o an ır e na ve uuım evresıne a ı ugun u mevzua n maruz m il.lla%a• yı en ıne ta dim ettirdi. Sonra onla- Va onayı Napo yona venneyı te et- san ıme re o aca , uzun ugu ıse onun 
tutulmaktadırlar. Bu okuııarda tedriaata lan derpiı etmjyen vaziyeti kar§Jsında Baş tuvaleti için çok ehemmiyetli olan n kesilmiş olan iki yüz elli başın yanı- ti. Ondan sadece iki bin askerinin kırk boyuna göre değişecektir. 
devam mecburiyetinde bulunan bazı öğ- ordunun daima yüksek tutulması matlup bir nokta saçın kesiş şeklidir. Güzel bir na götürdü ve sopa altında onlan ustu- bin ~ aylığını ödemesini istiyor, bu- Bu sandığın altına açılan deliklerle 
rencilerin fena niyetlerle tahsil müddet· disiplinini müteessir etmemek ve atide baş tuvaleti yapabilmek için saçların ra ile bu başlann derilerini yüzmeğe na mukabil, hatta Türkiyeye karşı bile tıpkı aaksılarda olduğu gibi suyun akma-
lerini uzattıkları bu yolda yapılan tetki· daha büyük vaziyetlerin ihdasına yol aç- mümkün olduğu kadar az olması icap mecTburdeltenlti', Ali . Frrdansanm tarabnı tutmayı taahhüt edi- sı temin edilir. Bu sandığı balkona yerleş· 
L L· • • d ah kkuk 1 -'- 'f d' . ,,_ b vlı b edecektir. Bunun için bir berherirt iskem- epe e l paşa sonralan bu yo u. . cJ•k b .. b' kJ ••t ve ta-.ıp netıcesın e t a ey e- mamll1', vazı e ve ısıpıUıe ag su ay- Fransızları öldüniıü old v elim Bu malUınatı çok merilklı ve son hfl- tir ı ten sonra unun ıyı ır topra a 

k d . 1 b ··k k fhuml 1 ) b lesine oturduğunuz vakit ondan baıını- ş uguna na d ld ı · •V• • ıt. b'I Jile te ır. ann u yu ıe me ar a o an itti at- oldu. Bunların askeri bilgilerinden isti- diselerin bir aktüalite havası verdiği bir o uru ması ıcap ettigını yazma~a ta ı 
Sınıf okulları umumiyetle latanhulda 11 larını gev§etmemek için öğrenci1. erin ıı- zı mümkün mertebe küçültecek ~ekilde fade edebilirdi. Aradan bir müddet g~- kitaptan alıyorum. Bu kitap 1914 te B. ihtiyaç yoktur. Bu toprağa tabii bir mik· 

müesses bulunduğu için mümkün mette- ruf okullarında mukannen tahsil müddet- s!çlarıruzı azaltmasını İstemek doğru bir tikten sonra bir İtalyan gemisinin kaP-- Auguste Boppe'in neşretmiş olduğu tet- tarda gübre ilave edilecektir. Bu husua• 
be lstanbulda kalan müddetini arttırma İlerini çoğaltmak malcsadiyle tevessül et- hareket o)ur. tanı Mısttdan bir kaç Fransız zabitini kik eseridir. Ayni zamanda hem diplo- ta tecrübeleriniz yoba bilenlerden İza• 
keyfiyeti, idraki ve vazife hiasj tamamiy- tikleri yol ve sebepleri kanuni müeyyide- Kökleri kadar çok ıaçlardan terekküp Fransaya getirirken bunları satmayı mat, hem de tarihçi olan B. Boppe şark hat alabilirsiniz 

d h . b ki k v ı n::...J b' kendisine teklif etti, tarihine kar<>ı pek bü·..ıa .. bir alBka du- · 
le yükselmemiş bulunanlardan bazıları lerle önlemek lazım gelmektedir. e en 11 u e ço agır 0 ur. UUI e ır Teklif pek hocn•n.. .Nden ,..epedelenli '"lyordu. Osmanlı i;;.n....,,torluguv nun Bundan sonra tohumunuzu veya fide-

d k I b . h d f l k .. ") B' al h buklenin muntazam olarak dunnuı im· "'- a• ... , ~ ~ r-- · · km k b k ı k k ı için göz i i en ır e e o ara goru • maen ey : Ali paşa pazarlık etmedi ve istihkam menkıbelerini hikayede daima üstat nızı e e ten aş a yapı aca iş a ma .. 
mektedir. Kendi kusurlan dahilinde vuku bulan kansızdır. Fakat bu bukledeki aaçlaıdan şefi Poitevin, topçu albayı Chubonnel, olarak kalmıştır. mıştır. 

Sınıf okullarından gerek ilmi, ahlaki ! sıhhi sebeplerden, ilmi ve hakiki durum-1 ~~r. kısmı ~n~e kesilmiş olursa. m~ele de- bahriye subayı Bouvier, Mısır fen ve B. Auguste Boppe, Nicole Papas Og- Dikilen çiçeklerinizi her gÜn mübala .. 
ve gerekse hislerine mağlup olma]an yü- lardan ötürü normal tahsil müddetini l gışır. Bu fıkır esas olarak kesilmış saçlar· sanat komisyonu hasından biri olan lan tarafından kumanda edilen .. şark ğaya kaçmamak şartiyle muntazam aula
anden sıhhi sebeplerle (zührevi hasta• uzatmak maksadı altmda hareket eden la istediğiniz hiçimi kolaylılda elde eder• Bessieres ve üstelik Malta enkizitörii avcılanM nın mevcudiyetini ortaya Çl· mak, ziyanın çiçeklere daha kuvvetli-

. · Y lak b k1 I d" bukleler Marco Gueriniyi altın bahasına satın al- karmı"tır. Arnavut alayı hakkındaki bldara mahsus olarak) tahsile devam zayıf karakterli, atisini, phsi ve milli sınız. uvar u e er, uz • .. çarpmasını temin İçin beyaz kağıt keseler 
1 d l 1 b kı l k b ık b k1 iki dı.. malfunatımızı da kendisine borçluyuz. 

edemiyccek der .. cede arızalı vaziyet İiae menfaatini gayrimüdrik öğrencilerin üst a ga ar, u e er ve a ar u ec er h da yapmak unutulrruyacak tedbirlerdendir • 
._ 1 b T . . TepedelenliAJi paşa derhal bu kölele- Bu alayın ususiyeti şura dır ki hiç 

eden subayların bu aynlışları dolayısiyle j teğmenliğe yapılacak terfileri hakkında yapa 1 ırsınız. rin iht~saslarmdan istifade ile meşgul bir zaman Arnavutlukta hizmet etme- Şeklimiz hu kaRıt akiselerin ne suretle 
maddeten ve kanunun müeyyidesine da- ı tebdil edilmek ve 863 aa:"ı ordu subay- nıu::::n::nn:n:;::nun:::nn:::;;:: oldu .. işine yaramıyan Gtteriniyi rahat miştir. Gerçi Arnavutlardan mürekkep- konulacağını gösterir. 
yanan b:• zararları mevcut olmamakla j lar heyetine mahsus terfi kanununa ek· 1: 9 E 

1
" 1 l. : bıraktı, fakat istihkam subayı ile fen ti, fakat meşhur Ali paşanın vatanların- Tohumlarınızı seçerken tabii bu sene 

beraber ertesi sene tekrar aynı okula de- ilenmek üzere metni bağlı olarak sunulan § y U O le l 5 adamını, Yanyanın tahkiminde kullandı dan kovduğıı ve Yunan adalarına kaç- moda olan çiçekleri aramalıdır. Çünkü 
vam keyfiyeti de bugünkü mevzuata na-1 kanun layihası tanzim ve takdim kılın- :. •• • 

1 
d = ve albay Charbonneli topçu kuvvetleri- nııs olan Arnavutlardan. dçeklerin de yıl yıl değişen modaları var-= nin tanzimine memur etti. Bahriye su- Tilsiilden sonra Ruslar Fransızlara 

zaran suiniyet ve hareket sahibi bu gibi- mıştır.> ı= 3 Çl "' ) 5 bayı bir işe yaraır.ıyordu. Ali onu Fran- bu adalan iade ettikleri zanıan, bu mül- dır. . . • . 
lerin gene nizamlarla korunan bir hakkı- Bir madde olan ek projenin esasları : . . • . • . : saya göndenneğe razi oldu. Papazı da teciJeri de bize bıraktılar, ve bunlar Balkonlarda yarattlacak yeşıllıkler ıçın 
dır. §Udur: E E~~}zı:nır ~~ {e':° ınıar se~== ayni şekilde başından savacaktı, fakat Fransamn hizmetine girdilel'. Bwılar jyi bilhassa sarmaşık modası hiç değişmiyen 

ikinci defa okula sevkedilen maruz va- - Muhtelif sınıf okullannda kanuni :S ye ıgderme ır efşaltitren ddve. 
1 

m:: bu adam, esaret arkadaşlarının hayreti cen.~averlerdi, fakat disiplinli as\er ola- bir çiçektir. 
ak -en mo em ve as ca csıye ma-: da .. lü anh~ kabrul eli h ı d ç · kl . 1 kb 1 aftaki subayların kıtadan ve okuldan 

1 

ve nizami mazeretler hariç olm üzere l: ruf ve miiştehir ve bilhassa çarşıya: arasın ~us m gı e p Me • ınıyor ar ı. . _ . an çıçe erı yı ın en ma u çiçekleri 
.muvafık sicil almalarını müteakıp emsal- devamsızlığından veya uygunsuz halle- : yakınlığı ile ehemmiyeti bir kat da-5 ınAe~ e!~~di a~ al~. Paşa derhaJ onu .. Cesar Berthıer bunları . dağ h~plcn sayılıyor. Bizim yer1i karanfillerimiz. ka· 
lcriyle birlikte normal hakkı terfiden is- I rinden ötürü disiplin cezalariyle mahkum! 5 ha artan İsmet paşa bu!vannda yeni 5 k.P.tıpligıne tayuı etti ve sonra dış baka- ıhçm ~ranbö.slıükl~ alayhlannl' ad ilthakkil"etdil ledırcek dife çiçeklerimiz, sardonyalarımız ile ge-
. . • . • . ,.. . . . . . .. . d b k . t f .. m yaptL ususı er a ın e eş a an - d . ki . 

ıtıfadelerıne manı kanunı bır ahkam dahı olarak okullar nızamnamesı mucıbınce : sınema yanın a u erre ınşa ve e ·-: p al .. d d bil mayı du"cu"ndii Btmdan v z geçmek ne mo a çıçe en sayılan pegonyalar da 
1 ı ·· · ttr · · 9 E ifil t lini kü t :. aşa iŞ verışm en memnun u, • .. .. a 

mevcut olmadığı için yapılan fenalıklar tahsile devamları caiz görillmiyen ve im- :! rış .e gı!"ız Y 0 e şa e~-: hassa albay Charbonnelden pek hoşnut· mecburiyetinde kaldı.. o zaman impara· gerek göbekte, gerekse bu göbeğin ke-
iDladdeten şahıslarını müteessir etmemek- tihanda muvaffak olmamasından o dev· :: leddik.kFıatler ga!.ett ril~c~d~; Teşrh if 5 tu .. Hu adam bir kaç harap topu tamir tor ada Anıavutlannın hususi bir alay narlarını •SÜ!ıliyecek olan saksılarda pek 

d . l H lb k' d h 'l h ki k' 1 -'-' d I •• e ece sayın muş e erımızın er - ttirm. ti Ali d h · · d · · t kil tın 1 ' k di. B l .. 1 1 b'l' ile ır er. a u ı: re e ta sı a arı sa ıt o up sonraıu ev· ı :: h ld kal cak1 - e ış . paşa an, anının e ıtina eş e e erme arar ver un ara guze yer a a ı ır. 
- •• a e memnun a annı saygı-: . ·v· . k d ı Mı t • • tirak t 

Bu tatbik vazifesini seven, çalışkan ve ı reye iştirak ettirilmek üzere kıtaya veri- :: Iarımla b'ldlririm - ıle mu11aiaza ettıgı havan topunu kendi· uman an o an sır seı.erıne lŞ c · ----------------
Ilı.allık öğrenci subayların dürüst mesaisi- len subaylann üsteymenliğe terfileri kıta 1 :S 1 

• Sahibi 'E s!°e ve.rmeğe ilma etmiş ve bunlan ıs- ~iş 018;'1 subaylardan albay Minofyi ta- run himıetinc hzandırmak mak<0:adiy-

k ,.. . 1 aktis · ·u · .. · ı d h ·ıı · 1 ••• MEHMET HASAN - J.ah ettikten sonra Arnavut topçulannı yın etti le hareket etti Onun du'·..l'ı'ncesın' ce Ar 
ıDe arşı tam manasıy e muarız ve m 1 sıcı en muaaıt o sa a ta sı en norma :. ve : t l' b l tı Mi t,b daml A usuı·· · ~~ · 
.._,_ • 'f d k · ı h l k b' · 11 · d b' :: 1 _ 13 - a une aş amış • no u a an vrupa u or- navutlar Fransız subaylarının Pmri al-
:WT mana ı a e etme te suıeme ve are- o ara ıtıren emsa erın en ır sene son· ::•n ı:ll lllllllllllllllllllll - AH a artık Fransız suba Iarmı kö- anize etmekt 
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•• tZMIR BELEDiYESiNDEN: ıAnkara Radyosu 
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LGA IJZllNLUGU D 
BUGVN 

Olçüsüz ük 1 - Kadastro 1190 belediye 
38 nci adanın 446 metre murab • 
baındaki 9 sayılı arasının satışı 
bat katiplikteki farbıamesi veçhi
le açık artırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1784 lira olup 
ihalesi 26-5-39 Cuma günü saat 
16 dadır. lttirak edecekler 134 li
ralık teminat makbuzile encüme
ne gelirler. 

iki Hırsız 
1639 m. 183 Ko./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ ıo Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

bu yüzden mahvolmuş 

, Gece yarısı idi. Cevdet muhte,em kö,- mının gittiğini bilmiyorum. Şimdi sım· 12.30 program. 12.35 tilrk müziği, ça
·~ün yatak odasında mor ipek pijamasiyle mı, daha doğrusu sırrımızı öğrendiniz. !anlar: Zühlü Bardakoğlu, Refik Fer -

Napolyon 
kat'i hezimete uğramıştı 

~ -1ıat bir tulonga uzanmı,, cıgara içiyor• Fakat sizden eminim. Çünkü Necla, ara- san, Kemal Niyazi Seyhun, Cevdet Çağ- Diktatörler, Napolyonun dersinden 
C!u. Perdeler aralık. lambalar sönüktü. nızdaki samimi arkadaşlıktan bana uzun la, Necmi Riza Ahıskan, 1 - Sultani ye- mütenebbih olmalılar. Fakat olamıya -
~ararilik ve sessi.ilik içinde dalgın karşı· uzun bahsetti. gtıh peşrevi 2 - Lerninin sultani yegMı caklar. Napolyonun elinde, o zamanki 
ki lögkteki güzel kadını düşünüyordu.. _ Hayır aldanıyorsunuz: Ben Necla- şarkısı: (Andıkça geçen günleri), 3 - devletlerin hepsine üstün bir devlet var
'Necl&, Ccvdetin en samimi arkadaşı Fey· ı nın değil, kocnsının samimi arkadaşıyı'.11. LC'IDinin fcrnhfeza §arkısı: (Dinlendi ba- k en, bu devleti tutamadı. Fransa, daha 
zinin knrısı idi. Bir kaç gün evveline ' Ne hakla şeriki cürmünüz olmaırA teklıfe şım dün gece) 4 - Zühtü Bardakoğlu 1789da Avrupanın en kudretli, en ehem

°"'Jc,adnr onunla gayet nazikane flört yapan ı cür'et ediyorsunuz?. Hırsız olmadığını· Santur taksimi. 5 - Yesari Asımın sul- miyctli ve en zengin bir devleti idi. 
t-Cevdet. genç kadının kendine karşı la- il zı mı söylüyorsunuz? Yalnız evlerden taniyeg&h şarkı (Biz Heybelide h er ge- Düşünelim ki Fransanın nüiuz.u o za
Jcayt kalmadığına inandığı bir gün. ona qya ve para çalana hırsız denmez. Mes· ce) 6 - Halk türklisü: (Mecnunum man 25 milyondu. Yani lngilterenin nü
karıı bealedii'i derin sevgisini giizel cüm· ut bir ailenin rahat ve huzurunu çalana Leylrum gördüm) . 7 - Halk türküsü. {usundan Uç misli fazla idi. Kesafet iU
Jelerle aruatan mektubu gizlice Necliya da hırsız derler... (Şu dağları delmeli). 13.00 memleket b:ıriyle bütün komşu devletlere faikti. 
\yerdi.. _ Necla namuslu bir kadın. Bana saat ayarı, ojans ve meteoroloji haberle- Ihtil!l. Fransanm hudutlarını Alplara 

Ahi Öyle güzel ve masum bir kadın olan aıkı, sizin yürüttüğünüz ahlak ka- ri, 13.15-14 müz.ik(Riyaseti cümbur ban- ve Rene kadar götürdüğü için, Fransa
tarafından sevilmek ne ho, şeydi!.. Cev· 1 nunlarmı unutturacak kadar derin 1 Siz dosu • şef: Ihsan Künçer) · 18.30 prog- nın o zamanki J..-ııdretini de çoğaltmıştı. 
(iet, gUzelliğiyle kadınlar arasında şöh· 

1 
bana şeref ve namusunuz üzerine yemin ram l.9.15 türk müziği (fasıl heyeti) Cc- Ondan sonra Napolyon bu mesaha sat

·1et kazanmış, zengin bir bekardı .. Kırk ' eder rniııiniz ki... lal Tokses ve Safiye Tokayın iştirakiyle hına Italyanın yarısını, Almanyanın 
1 yaşına gelmesine rağmen, kendini yirmi ı _ Ben ıize şerefim ve namusum üze· 20.00 memleket saat ayarı, ajans ve me- muazzam bir kısmını ilhak etti.Bu mem
f>eı yavında genç görüyordu. Bu husus- rine, şimdi telefon edip karakola haber tcoroloji haberleri. 20.15 tilrk müz.iği. lriketler Napolyon tarafından vilayetle-

J ta hnkla idi de... Çünkü, onu şımartan, vereceğime yemin ediyorum; gidip ora- Çalanlar: Fahire Fersan, Refik F ersan, re parçalandı. Fransız devletinin etra
,Payısız hafif meşrep kadınların hudutsuz 1 da hikayenizi anlatırsınız. Siz, benim için Zühtü Bardnkoğlu, Cevdet Çağla. Oku- fındn ~pçevre müttefik veya muti dev
füifatlan idi. Fakat Necla gibi müstesna hırsızdan başka bir şey değilsinizi yanlar : Sadi Hoşses, Mclek Tokgöz. Jetler vardı. Ispanya Jozefinin, Veste • 
bir kadının teveccühünü kazanmak ona 1 _ Fnrzedin ki ben bir hırsızım. Faknt 1 - Rast peşrevi, 2 - Şükrünün Rast falya Jeromun, Italya Öjenin elinde idi. 
büsbüt6.n ayrı bir zevlc veriyordu.. Eğ· I ben tanımadığım veya pek az tanıdığım şarkısı: (Uyusam göğsüne koysam), Bunlardan başka Varşova büyük düka
lenmek için değil, çılgınhldar yapmak kimselerin evlerine girip hırsızlık ediyo- 3 - Faik beyin rast §3rkısı: (Nihansın lıgı ile Illirya vil5yetleri vardı. 
için her toplantıda gözüken .kadınlardan rum. Bunun pek ağır bir kabahat oldu- dideden) 4 - Cevdet Çağla: Viyola tak- Napolyon, Ren konfederasyonunun 
bılmuşb artık .. Düşünceleri, tatlı bir uy- ğunu itiraf etmekle beraber aşka inanan- simi. 5 - S. Kambsyın nihav nö şarkı: hamisi olduğundan Isviçr elileri himaye 
lrnnun ağırlığiyle birbirine karıştı .. Ve I lar tarafından afeailece!iimi zannediyo- Gönlümün ebedi bir ynrei). 6 - Rast ediyordu. Avusturya mağlup olmuş, kı
uzandığı şezlong üstünde uyuyakaldı. rum. Fakat, sizin gibi arkadaşlık maske- türkü. (Çalıma bak efede) 7 - rast zını Napo1yona vermişti. Prusya ezilmiş 
pdadui gürültü ile uyandı; yüıü sarar- si altında en aziz, en samimi arkadaşının türkü (Yemenimde hare var) . 8 - Ha· hiç meımbesine inmişti. Bir Fransız Ma
Jnlf ihtiyar uşağını karşısında görünce ga· evinde namus hırsızlarına ne diyelim? şim beyin Hizakar şnrkı. {Şcba ta seher reşalı Isveç veliahdı olmuştu. Alman 
oırdu Cebinden bir kağıt çıkardı - işte Necla- j akar), 9 - Uıtif Ağanın Hicazkar şar - prensleri itaat altına alınmıştı. Sakson-

- Ne arıyorsun burada?.. ya gönderdiğiniz mektup! Kocasının eline kı: (Yoktur zaman gel) 10 - Osman ya kralı gibi bazıları sonuna kadar Na-
- Bahçede hırıu: var beyimi geçmesinaen korkarak bana verdi; niçin Nihadın Hic~kfır şarkı: (Şu uıyıf göğ- polyona sadık kaldılar. Danimarka, bo-
Cevdet korkak bir adam değildi. He- sustunuz? Arkada~ımzla olan samimiye· süm içinde). 21.00 Haftalık posta kutu- ğazları Fr:ınsa hesabına elinde bulundu

tnen tabancasına aanlarak bahçeye fır· tinizden bahsetmez oldunuz? Şimdi, is· su. 21.15 esham, tahvilat, kambiyo -nu- ruyordu. Fransa Avrup:ının hnkimi idi. 
ladı. Yabancı adam, görüldüğünü anla- terseniz, karakola hemen telefon edebi· kut ve ziraat borsası (fiat), 2L25 neşeli Avrupadan hariç yerlerde mühim bir 

')'ınc&. aaklandığı ağacın arkasından çıktı. lirsiniz: Yalnız yakalanması lazımgelen plaklar - R. 21.30 nıilzik (Mandolinat.a) şey yoktu. Müttehit Amerika o zaman 
Cevdet bağırdı: hırsızın iki tane olduğunu ilaveyi unut- Şef: Sadık Tnhl idaresinde. 22.00 mü- henliz genç, kendi üzerine kıvrılmış, es-

- FJler yukarı! Yoksa ate' edece- mayınız 1.. zik (Küçük orkestra • Necip Aşkın). ki dünyanın kavgalarına karşı lakayttı. 
iiml Sonra, istihza ile kapıyı göstererek: 23.00 son•ajnns haberleri ve yarınki pro- Fransanın başında bir dahi vardı. Bu 

Boiuk bir sealeı - Demin kilitlediğiniz kapıyı açmak gram. 23.15-24 müzik (Cazband - Pl) şef sahibi mut1aktı. Fransanın kıymetli 
- Iıte ... Hemen ... diye hırsız derhal lutfünde bulunur musunuz? .. dedi. SOFYA: askerleri vardı. Fransız ordusu hemen 

ellerini yukarı kaldırdı ve titrek bir sesle Cevdet, baııı yerde, kapıyı bir kelime 19.50 Viyolonsel konseri. çeyrek asırdanberi muzaffer oluyordu. 
'devam etti: söylemeden açtı ve sevgilisinin sevgilisi 20.50 Tosca (Puccininin operası). Kara ablokasına rağmen Fransanın nü-

- Zannettiğiniz gibi hırsız değilim ve de gecenin karanlıkları içinde kaybolup LONDRA (342 • 871) fuzu ağır değildi. 
•İzi bir zandan kurtarmak için yalnızca gitti... 16.05 Orkestra ve flüt konseri. (Borodin, Fransa bir çok milletleri hürriyete ka-
konu§lltamızı rica edeceğim. Weber ve sair bestekArların eser- vuşturmuş, bir çok arzuları yerine getir-

Bir kaç dakika sonra Cevdet, elindeki s k ı ı leri.~ mişti. Ihtilal, ilk şiddetini kaybetmişti. 
tabancayı bırakmadan salonun bol ziya- a a ı .20.5{) Koro konseri. Katolik dünyası dilşman değildi. Bina-
Jn altında hırsw tetkike koyuldu. PARIS (Radio). enalcyh Fransa, diplomatik ve askeri 

Yinni b~ yaşında kadar olan bu genç Meşhur k ad l n ı ar 17.50 Kemanla sonatl:2r (Tnrtinlnin bakımdan taarruz edilmiyecek bir vazi-
adam, bir hırsız vaziyetinde yakalanma- eserlerinden)· yette idL Daha imparatorluğun başlan-
fına rağmen halindeki kibarlığı, giyinişin- Luğat kitapları kadını esas 'ltı'barile PAnıs (P.T.T.) gıçlnrında, bu muhteşem kurulU§UD bo-
deki fıkhğı gözden kaçmıyacak kadar sakalı çıkmıyan bir insan olarak tarif 22.05 Orkestra ve solistlerin konseri zulınıyacağını btitUn Avrupa anlamışh. 
.aııklrdı. işin garibi Cevdet onu tanır ıi· eder ve pek ender kadınlarda yaş dön· (Bach, Mo7.art ve sair bestemla- Ve Avruparun hakkı da vardı. 
bi olmuştu. Meçhul adam, yana yakıla dükten .sonra sakalı çıktığını da ilave rın eserleri) Memleket ilhakları haşin bir şekilde 
'derdini enlatmağa çalışıyordu: tder. ITALYA (Hl ilncü grup, 230-1803) olmuş, sUratle ilerlemişti. Fransa, filtu-
. _ Bahçenize hırsızlık maksadiyle gir· l:.uğatin bu tarifine rağmen sakalile 20.05 Kuvnrtet konseri hah ile birliklerini birbirine kalbetmiş-
medim. Bitişik köşkün dıvarından atla- mehşur olan kadınlar daha çok genç yaş· 22.05 K arme'll (Bizetnin operası) ti. 1792 den sonraki memleket ilhakları 
malt mecburiyetinde kaldım. Karanlık· ta iken de sakala maliktirler. VARŞOVA: evvela Avru,payı endişelendirmiş, daha 
ta yanlışlıkla sizin bahçeye atlamışım. Mesela sakalile meşhur Amerikalı ka· 22.05 Piyano ile Şopinin eserleri. sonra onu büsbütü:ı korkutmuştu. Kuv-

- Anlıyamadun, bitiııik kötkün •ahi- dın Misi Annie Jones Ellit daha yirmi al· B-OKREŞ: vet önünde hep boyun eğn::,;' ~rdi. Fakat 
bi benim en aziz arkadaşlanmdandır. tı yaşında iken göğsüne kadar inen bir 21.05 Orkestra ve şan konserL kılıca kılıç çekilmiştir. Diğer cihetten, 

- Evet, sizi de. Feyzi beyi de tanıyo- sakala malikti. 22.05 Orkestra ve şan konseri. Fransız ordusu günden güne değişerek 
rum. Geçen kıı bir ziyafette tanışmıştık. Sakallı kadınlar Sirklerden hiç bir za- 2320 Hafif musiki. kıymetini kaybediyordu, fakat bilhassa 
ismim Necati... Bilmem hatırlıyabildiniz man ekeik olmamakta ve halk tarafından 19.30 Şan konseri. imparatorluğun inşası, fevkalbeş~r bir 
mi~ büyük bir rağbet görmektedirler. Hatta BUDAPEŞTE: mamara alıyor, kendisini yaratandan 

.......:Suakın onları ,imdi.. Köşkte ne bu göhrctlerinin tecessüsü hududunu da 21.45 Kitara konseri kaçıyordu. 
yaptığınızı, neden bir hırsız gibi kaçtı- gölgede bırakarak, sakallı kadınların se- 24.05 Çingene orkestrası. Başlangıçta Napolyon konsüldU, her 

'ğmızı anlıyamadıın.. vilmelerine ve evlenmelerine sebebiyet şeyi elinde tutuyor ve her şeyi bizzat 
- Çünkü, evet çünkü .. Feyzi bey ada- verdiği de vakidir. r · l }'apıyordu. Sonra işler berbat olmnğa 

dan habersizce evine döndü. Köşke ilk Sakallı kadınlar umumiyetle aiıilik B o R s A ba§ladı. Artık imparator, kendi ağırlığı 
·def& geliıim değil bu ... Her zaman açık vasıflarını daha ziyade taşımakta ve fev- _ _ lle uçuruma yuvarlanıyor, demekti. 
bırakılan küçük bahçe kapısından giri· kalade koket olmaktadırlar. Sonra sa- ••z·H•• Asker, yoruldu. Zabitler yoruldu, sis-
yordwn... Sonra yine geldiğim kapıdan kallı kadınların erkeklere tehakkümüde U tıll'a tem bozuldu, umumi efkar bitap düştil. 
çıkıyordum. Fakat bu gece, Feyzi beyin fazladır. 1!~ ~b;~r: ~ 1: ~ Halbuki evvelce umumi efkar askerle 
ani dönüşü bizi ptırttı, kapının anahtarı Meııhur olan sakallı kadınlardan Ma- 33 Öztiirk şirketi 13 13 beraber yürüyordu. Muhasımların mu_ 
bende olmadığını düııünmeden beni yal- dam Pol Delait uzun müddet kart postal 19 s. Patcrson 13 13 kavemetleri günden güne büyüdü. Giri-
nız bıraktılar, el ayak çekilince ben de sattıktan İonra 74 ya~i:la öldüğü zaman 2ü4 Yekfın şilen iş günden gUne genişledi. Bununla 
alçak olan dıvardan sizin bahçeye atla- uzu{' bir sakalı vardı. Fakat başı çıplnkb. 674550 t Eski yeldin beraber milletler kolaylıkla itaata alını-
dım. Madam Pol Delnit genç iken sakallarına 6748H l Umumi yekiın yorlardı. 

- Durun, durun ... Ne diyordunuz? büyük bir itina gösterirdi. Madam Delai- No. 'l ~ 5() ölçüsüzlüğe rağmen Napolyon mağ-
cKapıyı açık bırakıyorlardı> size, kim tin kocuı Mösyö Delaiti sakallanna hay· ~:: : ız 75 lUp olmadıkça her şey ayakta kaldı. 
kapıyı açık bırakıyordu ) Ve sizi yalnız ran ettiği söylenmektedir. No. H 13 75 imparatorluk sistemi birlikte tahdit edi-
bırakan kim? Çember sakallı kadın Madam Adriana o. tl l1 lir. Napolyon Avrupayı, belki de bütUn 

- Kim mi?.. Şey ... Feyzi beyin hem· da sık sakalı, müstehzi gözlerile Luna dünyayı hiyarşi ile organize edilmiş bir 
ıireai Nermin ... Fakat rica ederim, sırrı· Park da büyük bir şöhret kazanmıştı. ZEYTİNYAliI kombinezon olarak telakki ediyordu. Is-

s. k" · B h k ll k 122648 kilo muh tüccar 32 43 ır ının, armum meş ur sa a ı a· panya meselesi, kara ablokası ve Rusya 
d M. A 1 d'" d f ı · 7100 kilo mu. tüccar l.! 29 Pa. 

- Müsterih olunuz. Fakat çok garip ını uı nna ones ort e a ev ennuş 27000 kilo mu. tllccar !% 25Pirt seferi hep bundan ileri gelmiştir. 
doinau .. O sak.in, küçük kızın böyle teh· ve üç defa dul kalmı~tır. Dördüncü koca- 2000 kental ıl5 45 Pirt 181! de Napo1Yonun sergüzeşte atıl-
likeli işlere girişeceğini kim tahmin eder- ıı Mösyö Anna Jonesi aörmeğe muvaf- masının sebebi, kendisinin mağlılp edi-
di ~ ... Ah gençlik ah 1.. Mademki sizi ae- fak olmuıtu. ZARİRB leıniyeceğini göstermek istemesidir. Ta-
viyor, bu gibi tehlikeli işlere giri§mesi ga- Bugün de sakallı kadınlar mevcuttur. 80 ton Rusyaya kadar gitti. Moskovada durdu. 
yet tabii... Demek çılgınlıklar yapacak Bilhassa Arnavutlukta bir çok sakallı 261 çuval Buğday 5 315 6 Kış geliyormuş, dUşünmedi bile .. Talihe 
kadar aokın esrarlı kuvvetine, kudretine köylü kadınlar vardır. ı5o çuval çandarh 4 125 güvendi. Mağlılplar, Napolyona Mosko _ 

315 kilo Balmumu 72 
kapılmı, ... Hah hah hah ... Pek hoşuma n•••• .. •••••••MllM 1686 kilo Yapak S3 va bozgununun başlangıcına kadar yar-
gitti doğrusu. Durunuz size bir kadehli- Ege Tı·yafrOSU 211 balya Pamuk 30 48 50 dım ettiler. Kinlerini ta oraya kadar giz. 
kör vereyim. Biraz evvel size ettiğim ka- lecliler. 1812 Eylul • Teşrinievvel. .. işte 
ba muameleden dolayı özür dilemek is- , Tem~il/eri Napolyon gerisin geriye dönüyor: O za-
terim. Tıpkı roman hakramanlarına ben- N D Al• R• ınanın tarihçisi, bu kadar muhteşem bir 
ziyoraunuz: Gece yarısı gizlice sevgilinin -,.;. . smetpaşa BaJvarında' r ı ıza felaket nnl:ıtmadı. 
evine girmek, tehlike karşısında dıvar- Ta yyıb Şen Şakrak ı.. • Napolyon niçin yuvarlandı? 
dan atlamak ve sonra bir tabancaya gö- • • Bunun üç sebebi var: Evvela milttehit 
ğüı germek.. A,lc uğrunda ehemmiyet- Ve Arkadaşlar l Un len devletlerin maddi kudretleri gelir. Sonra 
ıiz fedakarlıklar! Hah hah hah... REJİSÖR : cihan umumi efkarının Napolyon aley -

Fakat Cevdetin kahkahası yarım kaldı, AHME'J' YEK'J' A BİR Doium ve Cerrahi Kadın hinde oluşu, Tilsitdenberi Avrupa sergü-
zıeşeai kaçtı, kaşları çatıldı. Birdenbire: Tiirkiyenin tanınmış sanatkirlan zeşte doymuştur, .sulh istiyor. Bazı za -

hastalıktan Operatörü 
- Yalan söylüyorsun, diye haykırdı. topluluğu manlar, insan çılgınca sulha düşkün 

Nasıl olup da biraz evvel hatırlıyamadım: Bu Akfanİ Her gün baatalannı saat üçten IOh· olur, fakat kötü bir şekilde ... 
Bu sabah Nermini istaıyonda trene biner- S b ra Atatürk caddesi ıElkl Birinci UçUtıcü Napolyon yalnız bitap düş• 
ken gördüm. Nermin artık köşkte değildi Öz bir Allah İr kordon• 222 numarah muçeneha- tnedi, aynı zamanda Fransa onu isteme-
ki, o halde) Ellilik aşçı kadın için bu teh· OPERET •3• PERDE nelinde kabul eder. di. Zira 1918 de, Fransa 1792 gibi hare-

mı ... 

yük bir ekseriyeti birbirlerini terketti
ler. 

Dördüncli bir hesap 
Dördüncü bir sebep olarak: Napolyon 

her taraftan taaıı.-uza uğradı. Fakat ha
ta etti, zaptetmiş olduğu bu kadar geni§ 
araziden hiç bir şey terketmemek iste
di. Italya da asker bulundurdu, 200.000 
kişilik bir ordusu Almanyada idi. Napol
yon bu orduyu Fransada harp olurken, 
Ren nehrinin beri tarafına geçirecekti. 
(Aynı şeyi 1918 de Lüdendorf da yap. 
mıştır. Garp cephesinde taze kuvvetleri 

2 - 63 ncü adanın 321.50 met
re murabbamdaki 24 sayılı arsa
sının aatıfı batkitiplikteki ı:artna
mesi veçhile açık artırmaya konul
mufhır. Muhammen bedel 964 li
ra 50 kurut olup ihalesi 26-5-939 
Cuma günü saat 16 dadır. ı,tirak 
edecekler 75 liralık teminat mak· 
buzu ile encümene gelirler. 

10-16-19-23 1578 (938) 

kalmamış, Rusyada yüz binlerce kişilik IZMIR t nci iCRA MEMUR. 
kuvvet alıkoymuştur.) LU<':iUNDAN: 

1913 yılı Fransa için bir felnket serisi-
dir. iki buçuk sene talih, hep Fransız.la- Hacı lbrahim kızı Dudunun 
rın aleyhin~ dönmüştür. Ne 1814 de va- emli.k ve eytam bankasından 
ziyette bir vuzuh vardı, ne de Vaterlo- ödünç aldığı paraya mukabil ban
da. ... kaya ipotek e·ylediği Bayraklıda 

Zannediyorum ki, NaPQlyonun misali gül sokağında 4 numarada kayıtlı 
bugünün diktatörlerine bir ders olmıya- ve sağı bankaya ait 73 numaralı 
caktır. Zira, ne kadar yüksek bulunur- ' ev solu Y ahyapap veresesi arka· 
larsa bulunsunlar ne fertler, ne millet - aı evvelce Helikya Mustafa oğlu 
ler, t arihln dersinden ibret nlmazlar, bu Hüseyin ve önü gül sokağı ile çev
udetleri değildir. Bunun içindir ki, tn- rili ve tapunun 23-10-934 tarih ve 
rih, misalleri yeniler durur. cilt 5,44 numaralı sicilde 72,50 M. 

Piyer Dominik Minde ve takdiri kıymet raporu • 

K:tap mı, 
madeni 
---~.---

Hitler "Mein Kamp,, 
dan senede otuz 
milyon kazanıyor! 

--tr-
Hitlcrin meşhur cMein Kampb yani 

cKavgarn> ismindeki eseri satıştan ne 
bırakır? 

Biliyorsunuz ki cKavgam> ın yeni ev· 
lenen alınanlara düğün hediyesi olarak 
verilmesi mecburidir. Bundan başka Hit
lerin bu kitabı, Alman mekteplerinde 
tahsilini bitirerek şahadetname alan ta
lebelere de mükafat olarak verilir. 

Büyük Alman kütüphanelerinde bu ki· 
taptan kıyamet kadar vardır. 

Hitlcrin kitabı Alıwmyada 8 buçuk 
mark kıymetindedir. Yalnız bu fiyat, 
lüks tabılnra nit değildir. lngiliz gazete
lerinin ynzdıklnrına göre, bu kitabın Hit
lere temin ettiği kazanç: 

1936 da 16 milyon, 1937 de 24 mil· 
yon, 19 38 de 30 milyon franktır. 

Fakat Hitler parayı daima istihkar 
eder. Onun için, telif hakkından gelecek 
olan bu parayı tamamen partiye ~rmif· 
tir. 

cKnvgam> yalnız Almanyada basıl· 
maz, Avrupanın bir çok şehirlerinde ba· 
aılır. Hitlerin şahsi işlerine Maka Amann 
isminde bir adam bakar. The People 
adındaki lngiliz gazetesine göre, Maka 
Ammannın Almanyadan maada Belçıka· 
da, lsviçrede, Polonyada, Macaristanda, 
Yugoslavyada ve hatta Fransada serma
yesi ve bir çok bankalarla muamelatı 
vardır. 

( Paria - Midi) 

na göre kapıdan girilince ufak bir 
tatlık ve kapı ittisalinde teneke 
bir hela ve bir tulumba ve hane 
kısmında aağda bir kilar solda bir 
oda yukarıya çıkıldıkta kartısın
da iki oda mevcut heyeti umumi
yesi 600 lira kıymetli olan bu evin 
tamamının mülkiyeti açık artır -
ma ıuretile ve 844 numaralı eıİı-
18.k ve eytam bankası kanunu mu
cibince bir defaya mahsuı olmak 
şartile artırması 14-6-939 Çartan· 
ba günü ıaat 11 de yapılmak üze
re bir ay müddetle satılığa konul
du. 

Bu artırma neticesinde satıt be
deli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı 
kanunun meriyete girdiği tarihten 
sonraya müsadif olması basebile 
kıymetine bakılmıyarak en çok ar
manın üzerine ihalesi yapılacak
tır. Satıt 844 numaralı emlak ve 
eytam bankası kanunu hükümleri
ne göre yapılacağından ikinci 
artırma yoktur. Saht petin para 
ile olup müfteriden yalnız yüzde 
iki buçuk dellaliye :nasrafı alınır. 
ltbu gayri menkul üzerinde her 
hansi bir hak talebinde bulunan
lar ellerindeki resmi vesaik ile 
birlikte yirmi gün zarfında lzmir 
birinci icrasına müracaatları la • 
zımdır. 

Aksi halde haklan tapu sicilin
ce maliim olmadıkça paylatma -
dan hariç kalular. 19-5-939 tari • 
hinden itibaren f&rbıame herkese 
açıktır. Tnlip olanların yüzde yedi 
buçuk teminat akçaıı veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 39-
657 doıya numaruiyle lzmir bi
rinci icra memurluğuna müracaat
ları ilan olunur. 

(941) 840 

Denizbank müdürlüğünden: 
Atelyemizde bulunan eski bir demir duba halihazır ~le ve açık 

artbtma ile satılacaktır. isteklilerin 15. 5. 939 pazarteıi aaat 11 de 
Alaybey tersanesinde bulunmaları ili.n olunur. 

1580 (940) 

lzmir musevi kabristan cemiyeti 
hayriyesinden: 
14. 5. 39 tarihine müaadif pazar ıtiinü aaat 10,30 da lzmirde Aziz

ler sokağında 42 No. lu binada cemiyetimiz yapacaiı fevkalide top
lantısına i.zalann ietiraki rica ohmur. 

RUZNAME: Ana nizamname1inin cemiyetler kanununa tevfikan 
~~ 1mc~> 

Sayın müşterilerime 

Mlihim ilan 
Yeni mevsimin ynklaşnıası dolayısi7le rnüesse!lcmin kimyevi temizleme ve bo

yama işlerini bir istisna olmak Uzere fiatlcrde yalnu 

Bu Mevsim için 
Rekabet kabul etmlyecek derecede tenzilit 

İtinalı işleriyle şöhret kaı.anmı} olan ınüessescm bu fe\'kalide iskontosu ile 
sayın müşterilerimin teveccühünü kazanacağına emindir 

ŞARL PRIMUS 
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A. 
Eaas No. Yeri 

1158 Als:-ncak intikam sokak. 
Yeni 1451 inci aokak. 
127 M2. Ada 1216, 1>arıel 4. 

1159 Mesudiye Hayat S. Yeni 1448 
inci sokak. 77 M2. 
Ada 1212. parsel 6. 

1160 Alaancak Çelikel yeni 1456 ınci 
sokak. 100 M2. 100/ 120 bia. 
Ada 1258, panel 3. 

1161 Birinci kordon Atatürk caddesi. 
30 M2. ada 1201, parsel 25. 

1162 Gündoğdu ikinci kordon C. 
247.75 M2. Ada 1212, parsel 11. 

1163 DaraR'aç Sehitler caddesi. 
181 M2. 

1164 Darai?aç Şehitler caddesi. 
6899.36 M2. 

1165 Daraiaç Şehitler C. T q iskele 
yeni 1522 inci sokak 
999,76 M2. 1/2 hi.sesi. 

1166 Dara~aç t~deli yeni 1528 inci S. 
1167 Darağaç Şehitler caddesi. 

1321.50 M2. 7 /24 hissesi. 
1168 Daraeaç Demir Mehmetçik sokak 

Yeni 1507 inci sokak. 33 M2. 
1169 Dara~aç Piyade sokak, yeni 

1494 üncü sokak. 54 M2. 
1170 Dara~aç Makara sokak. Yeni 

1508 inci sokak. 
1171 Kahramanlar Sepetci sokak. 

Yeni 1517 inci sokak. 
1172 Alsancak Sükrü Kaya bulvarı. 

220 M2. Ada 1161. parsel 4. 
1173 Dara2ac Şehitler caddesi. 

25128.68 M2. 7 / 45 hissesi. 
1174 Daarğaç Demirhane sokak. Yeni 

1497 inci sokak. 3620.57 M2. 
14 / 96 hissesi. 

1175 Darağaç Şehitler caddesi. 
216/209 ve vakıf kısmının 
60/57 hissesi. 

Es: 
14 

16 

79 

382 

422 

No. su 
Ye: Taj 

17 

16 

20 

230/1 

204 

116, 118-88, 90-84 

14 8/1 

135-28 ı, 3, 5, 
147-149 7. 7 /1 

10 
121-123-119 

2 

38 

12 

106 

18 

78 

103 
10 
93 

2 

40 

12 

72 

35 

174-176 285/2 118 

25,29 4,7 23 
25,29 

133 23/7,133,101 

11 76 Dar~aç Şehitler caddesi 
Varelci sol.:ak. 1584.67 M2. 
1 / 5 hissesi. 

157, 159, 161 

1177 Darağ'aç Abacıoğlu sokak. 
54 M2. Ada 886. parsel 6. 

1178 ikinci karataı; Hafü Rifatpaşa 
caddesi. 104.50 M2. 
Ada 641, parsel 27. 

1179 ikinci karantina mimar Kasım 
sokak veni 212 No. sokak. 
155 M2. 1 / 2 hissesi. 
Ada 723. parsel 4. 

1182 Salhane Halil Rifatpaşa 
Enverive sokak. 2967. 75 M2. 
Ada 686. prasel 1. 

1184 Karantina Mısırlı caddesi. 
455 M2. Ada 787. parsel 7. 

1187 Ahmetağa M. Vakıfhoca sokak 
Yeni 863 üncü sokak. 12 M2. 
Ada 226. parsel 5. 

1188 Ahmetaia M. Vakıfhoca ıokak 
Yeni 863 Üncü sokak. 62 M2. 
Ada 226, parsel 44. 

1190 Tepecik Sakızlar Lale sokak 
Yeni sokak No. 1218, 264 artın 2. 

1191 Tepecik Façı Bahce sokak 
Yeni sokak No. 1227. 
216 arsın 2. 1 / 6 hissesi. 

1192 Tepecik Sürmeli sokak yeni 
1225 inci sokak 440 arsın 2. 

1193 Ballıkuyu Y ukan Sinekli cad. 
Ada 1620, parsel 45. 333 M2. 

1194 Kemer Kance$me M. Yedikızlar S. 
1140 ıncı sokak. 97/112 hissesi. 
12 dönüm 11028 M2. 

1195 Tepecik Arslanlar sokak 1215 
No. lu sokak. 7 / 36 hissesi. 

18 18 

96 276/1 240 

13,13/1 

405 

363 

41/13 

41 

4 

20 

72 

144 

24,26 

13 

247 

43 

4 

6 

18 

70 

148 

3 

1196 Bomava Yıkık Minare Türkmen S. 32 

26,28 

64/A. 
46,72/A. 1197 Bumava Yıkık Minare yeni Türkmen S. 42/1 

32.30 M2. 
1198 Burna va Y dok minare yeni Türkmen 

sokak. 909 M2. 
1200 Bumava Büyük Yaka sokak 

285.38 M2. 
1201 Burnava Havuzbaşı yeni Subaıı sok. 

36.48 M2. 

23 

10 

42/1 

1202 Burnava Havuzba.şı yeni Subqı sokak. 57 /55 

1203 Burnava Havuzbqı yeni Uy~ S. 
301 M2. ' 

1204 Bumava Han ardı yeni Gürbüz S. 
144.99 M2. 

1205 Bunıava Merkez yeni Orta 10kak 
1206 Buma va Y aihane yeni Karanfil S. 

270.28 M2. 
1207 Burnava Carsıyıkebir - Yeni büyiik 

Salak sokak. 700 M2. 1 /3 hiaeai. 
1208 Bunıava Hilal - Tarlabaıı sokak. 

15.75 M2. 
1209 Karşıya.~a Bostanlı-Han Karakol S. 

Yeni 1811 İnci sokak 730 ar,ın2. 
1210 Kanıyaka veni Banka sokak 1715 

IJo. lu sokak. 130 M2. 
Ada 68. Parsel 23. 

1211 Karsıyaka Osmanzade intikam S. 
1751 İnci sokak 3320.50 M2. 
Ada 11 O. parsel 4. 

1212 Karşıyaka Alaybey Galibiyet S. 
1693 No. sokak. 236.50 M2. 
Ada 43. parsel 115. 

1213 Karsıyaka Alaybey Mimarıinan 
ıokak 1693 üncü sokak 225.50 M2. 
Ada 35, parsel 5. 

1214 Karşıyaka Alaybey piliç-Yıldız 
Sokak 1683 üncü S. 167.50 M2. 
Acfa 20. parsel 3. 

1215 Kar,ıyaka Alaybey Piliç-Yıldız 

62 

35 

75 
3/1 

62 

26 

16 

33 

18 

101/1 

38 

18 

1 

25 

20 

44 

1 

33 

75 
1 

56 

12/A. 

6 

11 

5 

36/1 

18/2 

Nev'i 

Arsa 

Ev 

Ev 

Arsa, 'dük
kan 
Ev 

Arsa 

» 

» 

Harap ev 
Depo 

Dükkan 

Arsa 

Dükkan 

)) 

Harap ev 

Sebze bah
çe. 
Ev ve bahçe 

Vadepolo 
depoları 

Arsa 

» 

Ev 

Arsa 

Ev 

Dükkan 

Mağaza 

Ahır 

Dük.kin 

Ev ve ana 

Ev 

Sebze Bah
çesi. 

Hamam, fırın, 
arsa. 
Arıa 

» 

» 

» 

Arsa 

Harap ev 
ve dükkan 
Arıa 

)) 

» 
)) 

)) 

» 

)) 

Ev 

Ev ve tarla 

Arsa 

» 

» 

» 

Depozitosu 
Kıymeti T.L. 

190.50 38. 1 o 

1700.- 340.00 

250.- 50.-

240.- 48.-

2800.- 560.-

362.- 72.40 

3449.68 68994 

666.51 133.30 

200.- 40.-
3791.66 758.33 

200.- 40.-

13.65 2.73 

125.00 25.00 

175.00 35.00 

2000.00 400.00 

1172.64 234.53 

175.83 35.17 

11578.62 2315.72 

633.87 126.77 

13.50 2.70 

15.68 3.14 

225.00 45.-

148.39 29.68 

700.- 140.-

50.- 10.-

500.- 100.-

450.- . 90.-

67.- 13.40 

600.-

150.-

607.-

583.31 
5.-

16.00 

227.-

100.-

11.-

250.-

45.-

58.-

12.-
54.-

117.-

6.-

120.-

30.-

121.40 

116.66 
1.00 
3.20 

45.40 

20.-

2.20 

50.-

9.-

11.60 

2.40 
10.80 

23.40 

1.20 

63.35 12.67 

1800.- 3fü).-

532.- 106.40 

11 .25 . 23.65 

90.20 18.04 

1216 

1217 

1218 

1219 

1220 

1221 

1222 

1224 

1225 

1226 

1227 

1228 

1229 

1230 

1231 

1232 

1233 

1234 

1235 

1236 

1237 

1238 

1239 

1240 

1241 

1242 

1243 

1244 

1245 

1246 

1247 

1248 

1249 

1250 

1251 

1252 

1253 

1254 

1255 
1256 

sokak 1683 üncü S. 250 M2. 
Ada 32. parsel 11. 
Karşıyaka Alaybey Aheste sok. 
1680 inci sokak 143.50 M2. 
Ada 26, J>Usel 8. 1 / 2 hissesi. 
Kar,ıyaka Alaybey Mirat sokak 
1672 inci sokak. 231 .50 M2. 
Ada 18. parsel 4. 
Kar41yaka Oımanzade ,iınendüfer 
Cad. 1671 inci sokak. 1500.50 M2. 
Ada 116. Parsel 4. 
Bayraklı Menemen Cad. yeni 1644 
üncü sokak. 400 u,m M2. 
Bayraklı Menemen caddesi yeni 
1644 üncü sokak. 1000 arfm2. 
Bayraklı Menemen caddesi yeni 
1644 üncü sokak. 800 arem2. 
Bayrakh Bumava caddesi. 
yeni 1643 üncü sok. 510 utm2. 
Bayraklı Bumava cadesi 
yeni 1643 üncü sokak 780 ar,m2. 
Bayraklı Bumava caddesi 
1643 üncü sokak. üç dönüm. 
Bayraklı Burnava cad. Gül S. 
yeni 1640 mcı sokak. 250 anin2. 
Bayraklı incirli sokak yeni 
1617 inci sokak. 705 arşın2. 
Bayraklı Vişne sokak yeni 
1614 üncü sokak. 160 arşın2. 
Bayraklı Vişne sokak. yeni 1614 
üncü sokak 80 arşın2. 
Bayraklı Vi,ne sokak yeni 
1614 üncü sokak. 38 arşın2. 
Bayraklı Ayva sokak veni 1613 
üncü sokak. 5 / 8 hissesi. 
Bayraklı Ayva sokak yeni 
1613 üncü sok. 5/8 hissesi. 
Bayraklı Ayva sokak. yeni 
1613 üncü sokak. 5/8 hissesi. 
Bayraklı Haliliye sokak yeni 
1612 inci sokak. 192 arşm2. 
Bayraklı Halilive sokak yeni 
1612 İnci sok 5 / 8 hissesi. 
Bayraklı Haliliye sok. 
yeni 1612 inci sokak 215 ar'ın2. 
Bayraklı Muradiye caddesi. 
yeni 1609 uncu so. 3040 arşın2. 
Bayraklı Muradiye caddesi. 
yeni 1609 uncu sokak. 11 O arşın2. 
Bayraklı Muradiye caddesi. yeni 
1609 uncu sokak. 198 arsın 2. 
TW'an Şimendüfer caddesi. 
yeni 1648 inci sokak. 230 arşın 2. 
Turan Simendifer cadesi. 
yeni 1648 inci sokak. 224 arşm2. 
Turan Simendüfer caddesi yeni 
1648 inci sokak. 400 arsın 2. 
Turan Simendüfer caddesi. yeni 
1648 inci sokak. 230 arşın 2. 
Turan Simendüfer caddesi yeni 
1648 inci sokak. 132.84 M2. 
Turan Simendüfer caddesi yeni 
1649 uncu sokak. 90 arşın 2. 
Turan Cafer Tayyar sokak yeni 
1652 inci sokak. 
Turan Cafer Tayyar sokak yeni 
1652 inci sokak. 120 arşın 2. 
Turan Cafer Tayyar sokak yeni 
1652 inci sokak. 2 dönüm 
340 arşın 2. 
Turan Cafer Tayyar sokak yeni 
1652 inci sokak. 
Turan Cafer Tayyar sokak. 
Yeni 1652 inci sokak. 
Turan Menemen caddesi yeni 
1593 üncü sokak. 
Turan Menemen caddesi yeni 
1595 inci sokak. 1400 arşın 2. 
Turan Menemen caddesi yeni 
1655 inci sokak. 116.48 M2. 
T uraD\ Menemen caddesi yeni 
1655 inci sok. 4837 arşın 2. 
Buca Asağı mahalle istasyon cad, 

« « « {{ « 
250 arşın 2. 

1257 Buca ~ai'."I M. istasyon caddesi. 
600 arşın 2. 

1258 Buca A"1iı, M. Mecidiye cad. 
480ar,m 2. 

1259 Buca Mecidiye Cad. Belediye S. 
1260 Buca A4aiı M. Belediye C. Çay S. 

2471 arşın 2. 
1261 Buca Dutlu 10kak. 
1262 Buca Namık Kemal sokak. 

3033 arşın 2. 16 / 9 hiueai. 
1263 Buca Redilhak sokak yeni 

19 uncu sokak. 
1264 Buca Beledive caddesi. 

1275 arşm2. 
1266 Buca Özdemir sokak. 

1950 arım 2. 
1267 Buca Gül sokak. 

300 arsın 2. 
1268Buca Sulh sokak 

1 / 2 hissesi. 
1269 Buca Uzun ıokak. 
1270 Buca Bahce sokak yeni 28 No. 

sokak. 5595 M2. 
1271 Buca Servili sokak. 

2877.68 M2. 1/16 hiaseıi. 
1272 Buca lalim çıkmazı 69.52 M2. 
1273 Buca Zafer Caddesi. 

66 arşın 2. 
127 4 Buca Beledi ve caddesi. 
1183 Göztepe Vali konaiı karşısında 

ta(! ocaktan mevkiinde 
401.50 M2. 
Ada 946, parsel 12. 
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8.00 

8.00 
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7.20 
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6.00 
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20.08 

izahatı yukarıda yazılı gayrimenkullerin Petbı bedelle saliflari 11. 5. 1939 tarihine müu.dif peı"felllbe gü-
67.00 13.40 nü saat ONDA ihaleleri yapılmak üzere açık artırmaya çıkarhmıfhr. 

150.00 30.00 

1 - istekli olanlann depozito akçelerini u.bf tarihinden bir gün evvel veznemize yatinlnHf olması. 
2 - Ve yanlarında birer fotoğrafla nüfua tezkerelerini getirmeleri. 



----- -·-----~---~-~-
YENi 

rENfASIR ıo Mayıs çarşamba 939 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CVNARDLİNE 

-
Messageries 

Maritimes 
KVMPANYASI 

-
Umdal 

VMUMIDENİZ 
ACENTALICI LTD. 

HELLENİC LİNES LTD. 

---- -·-' 
Deu tsche Le-
vante Linie 

G. M. 8. H. HAMBVRG 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ADRIATİCA .S. A. Ot 

NAVIGATIONE 

Oli,·ier ve 
Şürekası 

B1RINC1 KORDON REE3 
BiNASI TEL. 2443 

Liverpool ve THEOPHİLE GAUTİER vapuru 3 ha· GERMANİA vapuru 15/17 mayıs MİLOS vapuru 10 mayısta bekleni-
ziran tarihinde gelerek ayni gün istan- arasında beklenilmekte olup Rotterdam LONDRA HATI'I : yor .. 13 mayısa kadar Anvers, Rotter· ı ZARA ınotörü 10/5, 939 tarıhinde ge-

GlaSgOV hattı bul, Pire, Napoli ve Marsilyaya hareket Hamburg ve Anversa limanları için yük HERON vapuru 15 obanda gelip dam, Bremen ve Hamburg için yük lerek ayni gUn Pire Brindisi Trieste ve 

• • • • • • • • • • • . . edecektir. alacaktır. Londra için yük alacaktır. . ala~ vapuru 23 mayısta bekleni· Venediğe hareket eder. 
BOSNİA vapuru 25 mayıs tarihinde Her türlü izahat ve mali'.lmat için Bi· ANGHYRA vapuru ayın nihayetinde BELGRA VİAN vapuru 15 nısanda yor. 27 mayısa kadar Anvers, Rotter- LERO motörü 11/5 tarihinde gelir, 

\ahminen gelip mal çıkaracak ".e ayni rinci kordonda 156 numarada LAU· beklenilmekte ol~p Ro~am'.. Ham- Londra, Hull ve Anversten gelip yük dam, Bremen va Hamburg limanları 1 
ayni gün Patmos Leros Rodosa hareket 

ıı:amanda Liverpool ve Glasgov ıle yük ..... burg ve Anversa lımanlan ıçın yük ala- çıkaracaktır. için yük alacaktır. eder 
alacaktır RENT REBOUL ve ŞEfüıu vapur acen- caktır. ı ..,..,1 T A H L i y E . .. .. . . 

· FERN • +..~ t .. t edilınesi r'ca olunur L VERPOOL HA& & HERAKLEA bek FOSCARİ motoru 17/5 tarihinde g.._ ı...ı..ı.u. asına muracaa ı • vapuru 13 mayısta • . . .. . . , . . 
TELEFON : 2 3 7 5 BALKANLAR ARASI HAT'l'I LESBİAN vapuru 20 nisanda Liver- !eniyor .. Hamburg, Bremen ve Anvers- lir, aynı gun Pıre Brındisi Tneste va 

ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOR pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak· ten mal çıkaracaktır. Venediğe hareket eder. NEVYORK HATTI 
LOVCEN 14/5 KARADENİZ tır.. ~MEMENT H. SCHULDT BRİONİ moWrü 1815 te gelir, ayni 

FERNHİLL rnotörli 16 mayıs tarihin· isimleri ve navlunlan hakkında acenta LO 
115 

TRİESTE D ut fa Le t Llnl GLÜCKSBURG vapuru haziranın ilk gün Patmos Leros ve Rodosa hareket 
de tahminen gelip mal çıkaracak ve ay- bir teahhilt albna giremez. Daha fazla VCEN 2 . e SC e 11Gft e• e günlerinde bekleniyor .. Anvers, Rotter- ed 
ni zamanda Nev • York için yük ala- tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. Gere.1< vap':":Lırın. muvasalAt tarihleri, KRETA vapuru 15 nisanda Hamburg dam Bremen ve Hamburg için yük ala- ~tTrA Dİ BARİ va uru 1815 tarl-
caktır. nın 2353 telefon numal'L51NI müracaat gerek vapur ısımlen ve navlunları hak- ve Anversten gelip yük çıkaracak. caktır. . . p . 

. . . kında ta b' t ahhilt altın · T A H L t y E • hınde gelerek aynı gUn İstanbul, Pırc 
Gerek vapurlann mu?asa!At tarihleri, edilmesı rica olunur. accn ır e a gıremez. • . 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci edilmesi rica olunur. GLÜCKSBURG vapuru halen !ima- Napoliye hareket eder. 

-------------·------------Kordonda 152 numarada •UMDAL• Telefon: 4072 Müdilriyet nımızda olup Hamburg Bremen ve An-
talı d versten yük çıkarmaktadır. ROY ALE NEERLAN 

• • •• umum.1 deniz Acen ğı Lt. müracaat Telefon: 3171 Accnta DEH iNORSKE MİDDEL• DAİSE KUMPANYASI 

T. C. Zı·raat Bankası ----------------- HAVSLİN.JE, O.ILO ULYSSES vapuru 9/5 tarihinde gele-

Kurul~ tarifli : 1888 
Sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası.. 

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

PARA BtRtKTtRENLERE 28.800 LİRA 
tKRAMiYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
1irast bulunanlara senede 4. defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
' • 500 • 2.000 • 
4. • 250 • LOOO 

4.0 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 12• • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT : Hesaplanndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmi

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylill, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektir. 

•: ........................ ~-----1·-------~.'§ 
o' ... -<. •• . . .. .... :. .~ ..... 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Her Tiirlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUKAK Büyük Salepçioilu hanı karşısında .. 

' . . ' .ı ~ .• 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

MASKOLBN, n:MiNEN, iki dns koku 

BaMr ~ • Alim ril7llı Umon PÇeii 
F1llJa, s.. hatın, LeJlik, lfeneip, 

--.~ 

Hilal Eczanesi: 

Maliye vekaleti lzmir kırtasiye 
deposu memurluğundan: 

, 

Kııtaaiye deposu ittihazına elverWi kiralık binası olanlar mezkUr 
müracaat etmeleri. - ..., __ -

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçlaruı ıliiklllmesine ve kepeldenmesine mini olar. Komojen saçlann kök

lerini kunetlendirir •e besler. Komojen ııaçlann pılasadır. Tabii renklerini 
bozmıa, latif bir rayibua vardır. Komojen Kamuk ~ eb1ri maruf -
!erle dri;rat mafıızalannda bulunur. 

Kızılay Cemiyeti Izmir merke
zinden: 
Ce.me plaj gazinosu mevaimlilı: kiraya nrileceiinden taliplerin kira 

ıartlannı öirenmelı: üzere Kızılay cemiyetine müracaatlan ilin 
olunur. 6, 7, 9, 10, 11, 12 1524 (911) 

lzmir Defterdarlığından: 
Muhammen 

icar D. 
No. 

486 Gözteııe ~h caddesi 254 No. tajh Ev. 
487 Şehitler Altm M>kak 23 eski numaralı Ev. 
488 Orbaniye m•ballesi kantarcı sokak 19 numaralı Ev. 
489 Kemer polia karakolu arbanda bili No. lu Ahır. 
490 "'·'-' _,, _ _,,,_ S - --1- 1• 49 --'-' N 1 d-~ -™1 K\Ull.rU.a ıgır MJK&a CNll O.. u ••!!!!•nın 

50688 lıiNede 3168 lvızine hiuesj 
491 Eaki rimriilı: solmimda 1 eski No. lu kahvehanenin 

bedeli 
Lira K. 

8000 
72 00 
30 00 
75 00 

8 25 

3168 hazine hineıi. 9 38 
Yukarıda yazılı emnlin bir aene müddetle icarlan 7. 5. 939 tarihin

den itibaren 15 gÜn müddetle açık arttırma usulile müzayedeye ko
nulmuştur. ihalesi 22. 5. 939 tarihinde -.,azutesi günü saat 15 dedir. 
Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yijzde 7,5 depozito akçesi 
yaiırarak yevmi mezkUrda Milli Emlik müdürlüğünde toplanacak 
aatq komiayonuna müracaatlan ilin olunur. 

1539 (937) 

BALKİS vapuru 15 mayısa doğru bek- rek Burgoste Varna ve Köstenceye ha
leniyor. Dünkerk ve Norvec için yük reket eder. 
alacaktır. 
AMERİCAN EXPORT LİNES, iNC HERCULES vapuru 18/5 tarıhinde 

EXCHANGE vapuru 11 mayısta bekle- Aınsterdam, Hamburg limanlarına yük 
· N k 1 · yük al ktır alarak hareket edecektir. 

nıyor. evyor çın aca . 

D. T. R. T. ı "* İ 
SZEGED vapuru 25 mayısta bekleni- .SERV CE MA.IUIJ' ME 

yor. Tuna limanlan için yük alacaktır. Roumain Kumpanyası 
TİSZA vapuru 4 haziranda bekleni- PELEŞ vapuru 8/5 tarihinde beklen-

yor .. Tuna limanları için yük alacaktır. 
TİSZA vapuru 17 mayısta bekleni- mekte olup Malta, Marsilya ve Cenova· 

yor. Beyrut, Portsait ve İskenderiye ya yük ve yolcu alarak hareket ede-
için yük alacaktır. cektir. 
SERVİCE MARtl'tME lTALiA s. A. ot NAvtGAZioNE 

ROVMAİN OCCANİA motörü 20/5 tarihinde Tri-
DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle- esteden Riosanto, Montevide ve B. Ay

niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- res için hareket eder. 
lan için yük alacaktır. İ!Andaki hareket tarihleriyle navlun-

JOHNSTON VARKEN LİNES LTD. lardaki değişikljkJerden dolayı acenta 
İNCEMORE vapuru 28 mayısta bekle- mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf. 

niyor. Burgas, Varna, Köstence, Sulina si!At için ikinci Kordonda FRATELLI 
Kala.s ve İbrail limanları için yük ala- SPERCO vapur ııcentasına müracaat 
caktır. edilmesi rica ohınur. 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav· TK!.EFON : 2004 • Z005 
lunlardaki değişikliklerden acenta me-
suliyet kabul etmez. Zee ve Şsı. Vapur acentalığına müraca-

Daha fazla tafsilil.t için ATATÜRK at edilmesi rica olunur. 
caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der TELEFON : 2007/!008 

Bağcıların Nazarı Dikkatine 
lzmir incir ve Ozüm Tarım Satq Kooperatifleri Birliiinden: 

lngiliz Göztaşı satışı 
En iyi cinsinden İngiliz göztaşlanm, teıldlAtl· 

mız dışmda kalan bağcıların da istifadesine ar
zetmek üzere, tzmirde ve bil um üzüm koo
peratif merkezlerinde satmağab aşladık .. 

İzmir 111tq merkezi: 
Kançibanoğlu hanı.. 
8S9 No. 111 Eski Gömrök Sokajı No. 5 

( Birliiimizia gümrük brtumdaki '41etme banınm çok pkm'in. 
damr.) 

Mülhakatta: kooperatiflere 
•• muracaat 

lzmir ithalat Gümrüğii müdiir
lüğünden: 

Talılıüt edılecek 94yaıım cinsi: Kanape ta!amı, Koltuk yazıhne, 
Dolap dti büro mefriQatı. Mabiyd ve miktarı: 67 parça, Talımiıa ye.. 

ya ~ bedeller : 1835 lira 90 ı.uru., Açık ebillmenin yapıla
cağı yer gün ve saati: lthalit gümriijtü 11. 5. 39 perşembe giinü saat 
15 de, Muvakkat teminat miktan: 137 lira 70 kunıf.. 

1 - Yubnda miktan yazılı mefnqat açık ebltmee ile yapbn).
c:aimdan ta!iıAı IW eksiltme saatinden bir mi eYftline bd.r tr-M 
ık 1 • • iti.ala• .. - ... •• • • ·-lim ...a.........~........! .a; • un --· aumnıııu veıı ·•- ..,.. ....-.. 

2 -Yapbn]mıak ena -re buna ait ..,mameyi ır&melı: ve daha fu.. 
la malmnat almak iatiyenlerin mesai Mali cWWinde ithali• aiiımliil 
levazma wviıôno müracaatlan. 

30 10 1392 (879) 

Doktor Operatör 
Sami Kulakçı 
Kala•, Boğaz, burWI 

bastal•lr:lan miitaha5 5151 

aı....,.mebane BiriDci beyler No. 4% 
TELEFON : %310 

Evi : Göstepe Traıany Caıl. t9Z 
TELEFON:3188 
ı - ll (151) 

P AR 1 S FAKOLTEStNDEN 
diplomalı 

DIŞ TABIPLER1 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
U..ta••rwı bor ciiıl sabah aat 1 

daa bıışlıyanıJı; Beyler • Numan a
cle • n nıwerelı llıUllyrwehanel-in
de bbal ederler_ TELEFON: 39%1 

~ VATANDAŞ, DiKKAT! 
- Senede yedi yils milyon insanı halita eden ve hunlardan sekis milyonuna öldü.ren en anım. ifet SITMADIIL... 

Günlük bir pazar 
açıldı VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla ~et verici cinayetlerinden konınmalı: ve 

kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) dir- Kinin sıtmanın em•lsiz illcıdır. 
Beynelmilel tıp ve sıtma eemivetleri de sıtmada plnız kinini kabul etmistir ... 

Bugünün tababeti kininin bu harik.ullde kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği. kansıılığı önlemek ve Slt
ma parazitlerini derhal öldürmek için Arsenik, Çelik ve bir c;ok acı nebatat h;;Jilsalariyle birleştirerelı: BİOGE-

NINE m-810 GEN i NE 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır ... 

Kanı temizleyip c;oğaltır.. Kırmızı kilrrecikleri arttınr, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iştilıa,yı açar, dermansız.. 
lığı iderir. Sıtma parazitlerini öldiirür, sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç 

HER ECZANEDE BULUNUR • 
_,,. : . • *' ~~· 

• • 

Şükrü Saraeoğbı. bulvarı ile Mimar 
• Krma'Jeddia cac!decjnin bi.rlı:ştiii 

YERDE 
OSMAN BAKKALOGLV 
Keten iplikleri, hııhkçı, perdelik, bükülil 

- her nevi ipliklerle makara "" 
ı.- yorpa ~ çarşaflık, yatak· 
lık cibl bir eve lhma olaa dokumalmr 
topt:ın fiatine perakende yalnız bu pa· 
ıranla satılır.. Bu gibi ihtiyaçlarııım 

buradan almak menfaatiniz kabıdır 
1 - 26 (922) 
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5 • ....... ,-,..... ....... _ 
Moskova -Varşova arasında dostluk 
B. Potemkinin dün gece yarısı Varşovaya vasıl olması ve gelir gelmez 

nazırı ile temasa geçmesi bekleniyordu de derhal Leh hariciye 
.............................................................••.•••..•....••.................................•...•..........•.•. ,. . 

Varşova Diyet Meclisi 
• ································································································································~ 

Büyük Leh Milleti ı 
~~~~~~~~~~--; ........ t 

Reisicümhura tam salihiyet veren 
Kanunu ittifakla kabul etti 

Albay Bek'in tuttuğu yolu kayıtsız 1 
şartsız tasvip etmektedir ! 

................................................................................................................................. 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Varşova 9 (A.A) - Potemkinln bu 

gece saat 23,30 da buraya gelmesi bek
lenmektedir. Murnaileyhin derhal Bek 
ile görüşmesi ihtimali vardır. 

Sovyetler birliğinin Varşova masla -
hatgüznrı Listopad, Potemkin - Bek gö
rüşmelerini hazırlamak üzere dün Bek 
tarafından kabul edilmiştir. 

Sovyet maslahatgüzarı, Potemkine 
Varşovaya kadar refakat etmek üzere 
Leh - Rumen hududuna gitmiştir. 

Varşova 9 (A.A) - Varşovadaki ec
nebi mahfillerdeki umumi kanaat, bir 
buçuk senedenberi burada yalnız bir 
maslahatgüzar bulunduğu halde B.Molo
tofun ilk iş olarak Varşovaya bir Sovyet 
büyük elçisi göndermesinin, bugünkü 
vaziyet çerçevesi dahilinde, büyük bir 
enemmiyeti haiz olduğu merkezindedir. 

Yeni Sovyet büyük elçisi B. Sarano
yun pek yakında Varşovaya gelmesi 
belkenmektedir. 

Aynı ecnebi mahfillerin fikrince, Mo~ 
kova, Varşova ile olan temas1annı sıklaş
tırmak arzusundadır ve bu arzu Polonya 
zimamdarlarınca da çok eyi karşılan -
maktadır. 

Varşova 9 (ö.R) - Diyet meclisi re
lslcürnhura tam salihlyet veren kanun 
lAyıhasını ittifakla kabul etmiştir. 

Varşova 9 (Ö.R) - Alman matbuatı
na göre Polonyadaki Almanlar Varşo
va hükilmetinden kötü muamele gör -

nıekte imişler. Leh gazeteleri ise bunun 
aksini iddia ediyorlar. Varşovaya res -
men gelen haberlere göre son hafta zar
fında Gestapo (siyasl Alman polisi) hu-

-

dud nahiyelerindeki Leh ahalinin yığın 
halinde tehcirine teşebbüs etmiştir. Leh
ler malt işlerini ve aile vaziyetlerini bile 
tesviye imkanını bulmadan, bir kaç saat 
içind~ Almanynnın içine doğru sürülü
yorlar. 

cFranskontinantab ajansına göre bu 
tedbirlerden maksat 17 Mayısta yapıla
cak nüfus sayımında Leh ahaliyi kendi 
memleketlerinde kaydedilmekten men
etmektedir. Bu nüfus sayımında, Leh 

ahali hakkındaki rakamların Alınan oto
,riteleri tarafından uydurma bir şekilde 
sokulacağı kanaati vardır. Almanlar bu 
suretle, bilahara, dünya umwn1 efkarı
na karşı, huduttaki Leh nahiyelerinde 
Leh ahalisi mevcut olmadığını iddia ede
ceklerdir. 

Varşova 9 (ö.R) - Ukranya ordusu-
nun başkumandanı general Stanislas !.eh kura efradı vazifeleri bCL§ına gidiyorlar 
Raçeski Komarinden Varşovaya gelmiş 1 hakikattir. Milletin bu bapta ittifak ha- 1 Gazeteler, Danzig limanının kuvvetli 
ve istasyonda Mareşal Rid.z. Smigli ile linde olduğu atikardır. B. Bek, son nut- bir Polonya hinterlandına sahip olmasm
hükümet mümessilleri, Litvanyanın Var- kundan sonra bütün Polonya milletinin dan dolayı 1919 senesinden beri maz .. 
şova sefiri ve bir çok siyasi ve askeri daha ziyade mergubu ye teveccühünü har olmuş olduğu muazzam terakkileri 
şahsiyetler tarafından selamlanmıştır. kazanmıştır. Şerefine yapalan bir çok te- de gene istatistik rakamlarile red ve 

General Raçeski Mareşal Simiglinin mi- zahürler, bu hususu ispat etmektedir. cerhi kabil olmıyacak şekilde ispat et-
safiri olarak iki gün kalacaktır. Sabah mektedirler. 
reisicilmhur tarafından kabul edilmi~ Varşova 9 (A.A) - Gazeteler, ge-
ve öğle yemeğine alıkonulmuştur. Öğle- ceki tabılarında Danzig meselesinin iktı- Varşova 9 (A.A) - General Raaz .. 
den sonra Mare§al Ridz Simigli ile haş- 8ad1 safhasından uzun uzadıya bahset- tikis' in seyahati vesilesi ile Polonya ile 
ve-kile ve hariciye nazın Albay Beke mekte ve beliğ istatistik rakamları ile Lltvanya ara1Jnda bir ademi tecavüz 
iadei ziyaret etmiştir. Danzigin hikmeti vücudunun, refahının paktı imzalanacağı hakkındaki pyialar 

sammv surette Polonya ile nkı bir bir~~ 1 yalanlanmaktadlJ'. 
Belgrad 9 (A.A) - Politika gazete-

1 
halinde bulunmasile me,rut olduğunu ve 1 . , 

sinin Varşova muhabirinden gelmiş olan ı Polonyanın cenup mıntak.alannın Dan- Varşova 9 (A.A) - Resmen hildı· 
bir mektubunda fÖyle denilmektedir: ı zig limanının gerek ihracat, gerek ithalat : rildiğine göre, selah.iyettar makamlar son 

Polonya milletinin 8. Bekin hattı ha- itibarile hemen bütün ticaretini temin et- zamanlarda hudut uuntakasına gelerek 
reketini kayıt ve prtsız olarak tasvip et- 1 mek.te bulunduğunu isbata çalışmalcta- 1 yerleoen 300 Almanı içerlcre gönderme-
mekte olduğu münakaşa götürmez bir 

1 dırlar. j ği kararlattırmıttır. 

a S a ·bad ktı toplantıaından iki intiba • Aıağıda. .ol.da. "eliahd "e zevcui Gülüata" •nı11ında." çıkariaTk~ impcınıtoriç•~ prenıu Fevzi11e _,. .,,.t*W. ,,...... ,....... 

V811ova 9 (A.A) - Varşova - Kau- günkü vaziyetin dünya sullıu ~tehi
nas futbol maçı, önümüzdeki Pazar gü- ke teşkil etmekte olmasına binaen İngl
nU Varşovada yapılacaktır. liz efkhı umumiyesinl tatmu. etmek 

maksadiyle mezkllr meselelerin adilbe 

Londra 9 (A.A) - Av~ kamarasın

da B. Noel Baker, B. Butlerden Alman-

ya hüktimetinin kellog paktından çekil
mek niyetinde olduğunu lngiliz hükü -

metine bildirip bildirmediğini sormuş -
tur. B. Butler, bu suale chayır> ceva • 
hını vermiştir. 

bir tarzda halli 'lüzumunu V arşova h.6-
kümetine bildirebilecek midir? 

Chamberlain şu cevabı vermiştir : 
Sual sahibi Jobnston Polonya haric:>

ye nazırı Bekin S Mayıs taTihli nlttkana 
her halde okumu§tur. Bu nutuk, mevzuu 

bahis meselelerin daha lngiliz garantisi 
verilmeden evvel Almanya ile Poloqya 

arasında müzakere halinde idiliai gh· 
Londra, 9 (A.A) - Avam kamarasın- terir. 

da işçi mebus Johnston başvekile şu su-
ali sormuştuı· 1 Polonya hükümeti tabii bilir ki, lngi&-

- Büyük Britanya hükümeti Polon-! tere hükümeti dostça bir sureti tesviye 
yayı garanti ederken Danzig meselesine yi memnuniyetle karşı}ayacaktıı. Soru
Almanya ve şarki Prüsya arasında yoI 1 ıan ikinci kıaımdaki mütalaanın ehemmi-
meselesini makul bir tarzda ve müsli- . . . _ . 
hane bir surette halletmek için derhal Y.~tını de te~a~le. m~drik old~~n~n 
Almanya ile müzakerelere girişmesini şuphe etmek ıçm hıç hır aebep gonnıyo-
V arşovaya tavsiye etmiş midir ve bu- rum. 

Italyan ordu günü 
torluk yıldönümü 

ve ımpara
bayramları 

Roma 9 (ö.R) - Bir geçid resmi sonunda B. Mussolini demiştir 
ki~ Müsellah kuvvetlerimiz şüphesiz büyüktür. Fakat kalplerimizin 
azim ve iradesi hundan da daha büyüktür. 

Roma 9 (Ö.R) - ltalya buR\in, çifte bayram halinde, ordu giinü
nü ve imparatorluğun tesis yıl dönümünü tesid etmiştir. Bütün yanm 
ada başdan başa donanmıştır. Başlıca şehirlerde askeri merasim yapıl
mıştır. Romada imparatorluk yolunda kral, kraliçe, B. Mussolini ve 
hükümet erkarunın huzurunda büyÜk bir askeri sıeçid resmi yapıhnış
br. Alınan başkumandanı general Bravşiç de geçid resmini bir çok Al
man zabitlerile birlikte takip etmiştir. Bir lapanyol askeri delegasyonu 
ile Arnavut '8hsiyetlerden mürekkep bir delegasyon da merasimde 
hazir bulunmuşlardır. 

Tahrandan 
Foto -Röportaj 

Tahr11nda yapılan muhteştAm düğünd.en ve 
Saadabad paktı içtimaından enstantaneler 

uAnadola ajansının fotoğraf serubtn 


