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Bepmharrlr ve umumi nepipt mildOrCl: 
HAKKI OCAKOt;W 

ABONE ŞERAiTi 
A1ı1 lıltmDm ki,Je ~ Haric tıpa 

ı• aoo Alla..... ............... fJO JS50 
Giini 

Papanın Belçika vekili 

8riiJael 10 ( Ö.R) - Papenm vekili .. 
..a.b hariciye _.etine siderek ı..ftldl 
.. haricbe DUll'I B. Piyerlo ile ........... 

•••• 

B. Cemberlaynın mühim beyanatı 
Sovyet Rusya ile görüşmeler karşılıklı 
yardım esası üzerinde cereyan edivor 

.ı. 

Moskovanın son cevabı bekleniyor 
Lwlra, 10 (Ö.R) - t..nm -B• mtl- at hmn mfldahaleye metbar ., ... 

sabrelerinin inkişafı AVDI kamarasın. lr vaziyetin tabaddüs etmiJeeeiine 
da öileden soma başvekilia ehemmiy~ lıenüs kani olmadığmı bildirmlştir. Ba
li beynatm• vesile te§kil etmiftir. Lon- ,Fidye nazın İngiliz hükiimetinin biç 
drada 1nıi1iz hiikümetWll teklifleri lülhesi• hö7le bir niyet beshzwfipi 
hakkmda neşredilen deklir11S1oau tel- Nftre temin ebniştir. 
miben başvem demiştir ki : •Moskova 11efarimia de iki ıUn evvel 

• - Öyle anıa.wyer ki Moskovau B. MolotoOa görilşınüştir ve Sovyet ba
neşredilen beyanat, ingiUs hiildbneti ta- ricVe lmomiseri, lnpJis teldiilerini Sov
rafmdan ileri sürülen teklifler hakkın- yet lriikiiınetinin en büyük bir dikkatle 
da bir ıui tefebhtime deWet etmekte- tetkik ıedeceiini bildirmiştir. Londra 
dir. İngiliz hükilmeti şarki Avrupada 'imdi Sovyet Rusyanm cevabını bekla
bazı devletlere karşa muayyen bazı ta- mektedir. 
ahhütler kabul etmiştir ve bunu yapar- ı Avam kamarasının ayni cebesinde, 
ken, Sovyet hükümetini de bu taahhüt- İD«iliz • Türk müzakereleri hakkmda 
lere iştirake davet etmemiştir·· Çünkü yapılaeak beyanatı olup ohnadwjnu so
böyle bir teklifin bazı ıtlçltikler ibda-l ran limele meaa B. llmc1erwswww 'bir 
amdan ıeri kahnıyacağı maltmdu. Bi- sualine eevaben, "8şvekil B. Nevll Çem
mıenaleyh Sovyet hüldimetine şu tek- berlayn demiştir ki : 
lifte bulunduk; o da, kendi hesa'bma, §U • - Çok yalanda bu hususta beya· 
mealde mümasil bir deklanlJon yap- natta bwunmafa muktedir olacağımı 
am : •Eter İngiltere ve Fransa hileli &mit ediyorum. Şhndilik daha evvelce 
taahhütleri sebebiyle muW8mata iti- siylediklerime Ulve edilecek hiç biqey 

. rilklenecek olurlarsa, So'V)'et hükümeti yoktur.• 
B. Çembe?"la11nın iki pozu oniarm yardımına şitap etmeie huır ol-ı B. Henderson : - Bu beyanatı yap-

HllH•H•HHlllHHIHllllllllllllllllllllllllHlllHllUllllHllHHlllJllllllllllll duğunu beyan eder.• mak için Moskova ile müzaker ... lerin 
Hemen hemen ayni ..... Sovyet bitmesini beldiyecek misiniz? 

Çemberlayo bir işçi mebusun sor· 
duğu suale cevap verdi 

uJngDlz • fiıtlı göPafrnelePI U.et'lnde çolı ya· 
....,.. ..,.,._,. INllaianağa nadatedlP olaca· ,..,. """'~> 
~ ba deldarasyon lçlll llosko•a De 
mttzakueı.ln bltmeslal llekl.,.ıyecı•nl de 

llA•e etndltlr 

hiildbneti hem daha tamam, Mm de da- j B. Çemberlayn : - Bayır. 
ha katı bir plin teklif etti, ki vahim , 
bazı giiçlükleri ihdas etmekten geri ka- Londra, 10 (Ö.R) - Sovyet !leflri B. 
Jamıyacakta. Halbuki bizim teklifleri- Maiski bu sabah Forayri::ııe giderek, 
mis bilhassa bu ıü~IUklerden sakınmağı biWıare B. Çemberlaynm nutkunda 
istihdaf ediyordu. Hükümetimiz bu güç- mevzuubahis olan suitefehhüm hakkm
lüJderin mevcudiyetini Moskovaya bil- da Lord Halifaks ile göriişmüştilr. ital
dirdi ve ayni zamanda kendi ilk teklif- ya sefiri kont Grandi de Lord Hafüaks 
lerinde bazı tadilat yaptı. Ezdlmle, aa- ile mülikat etmiştir. 
rih olarak bildirdi ki : Sovyet Rasyanm, 
İnciltere veya Fransa taahbiltlerial ifa HARlciYE vt;K1LtMtztN 
etsin veya etmesin, müdahale meebari· ı BEY ANA.Ti 
7etinde bJ..._.., ana etmiyorm. 
•Şmnı da lllve ettilı: : Qer ~ Ankara, 19 (Telefonla t Başmuharri

Basya lıtUdlmeti lmMll mllclahaLwini rimimen) - tncntere ile aranu.taki 
Fransa ve tn,iıterenm ~le' ı~ler devam etmektedir. 

Milli Şefimiz 
Hatayı ziyareti viad 

buyurdular 
lstanlnal, 10 (Bu· 

IUSI) - İskelllle
nmda ~D Hatay 
paeted A.ntakya
dan aldıiı bir habe
ri ltitunlanna .c>Y· 
lece naklediyor : 

•Evvelki sün An· 
.karadan şebrimime 

1 dönen devlet ıelsi 
B. Tayfur Sökmen 
Partide mebuslar 
ve halk blümessil
lerile hubihal eder
lerken milli Şef is
met inönünibı Ha
tayı siyuet etmey· 
vad buyurduklarmı 
tebşir eyliyerek 
her kesi sevindir-
iniştir. 

Bu siyaretin ta
rihi henüz tesbit 
olunmuş değilse de 
her halde çok mak 
deiildir. 

Bundan sonra 
devlet reisimiz ken
disine karşı ıöste
rilen büyük teza 
hürden dolayı .tay. 
duldan '6kran Jıis. 
lerinfn halka teb
liğini emretmişler· 
dir •• 

B. M. Meclisinde 
Hariciye Vekilimizin Cuma veya Pazar- milfit ~istiyorsa,~ .......... ı Önt1mtisdeld euma ıtmB, o• ...... ı• 

bunda ıtiru edilecek laiç 1rir nokta cör- ı lec:ek ~ Pinti haıid~ ve- ı h • • 1 • f d 
feai beyanatta bulunmaları muhtemeldir :e:ı~=::.d:kns:.::i:=ı~bn=e1:8M:U.~~..:!i n ısar iŞ erı etra ın a 
'---------------------------l m teklifleri kabul edildili takdirde, muhtemeldir. 

lllllllffllllllllllllllllllUWlllllUlllllllllllUHllUllllUllUll!fllllllUIUIUI ....,.,. ı..oı- ve ,..__ JlllÜID' - SONU f tlNcil 8AidPııuB - ten ki ti er va 1>tldı 
Siyasetimi- Türk - Sovyet işbirlig-i ~!"-

Hatipler 
zin akisleri s H . . . . . . Yüksek dereceli aUrolla 

-*ŞEVKET BiLGiN ovyet arıcıye komıser muavınının ıçldler aıeyldncle 
balandalar 

Dünya matbuatında aiyaaetimizin hı• r 
tezahüratından aık aık bahedilmek-
tedir. ATA TORK inkılabını bütün 
azametile yaptan Türk milletinin 
ıulh sevgisinden hayranlık, hatta 
ıükranla bahseden yazılar yanında 
ıiyaaetimizin prüzsüz samimiyetini 
layıkile anlamamış olanlar da vardır. 

Leh gazetesine mühim beyanatı ınhiaarı~;-oekili 

Biz macera peşinde koşan hırçın 
rekabetlerin, ideolojik husumetlerin 
dıpnda k.almağa azmetmif olan 
bir milletiz. Milli politikamızın 
tek vasfı dürüstlük, tek vecheıi bita
raflıkhr. On beş seneden heri büyük 
hauasiyetle takip ettiğimiz bu poli
tikadan zerre kadar inhiraf ettiğimiz 
aörülmemiştir. 

Şu halde sulhu bizim kadar seven, 
medeniyet ve insanlığı felaketler· 
den korumayı mukaddes bir va
zife bilen her millet siyasetimizin 
umumi görünüşünü memnuniyetle, 
hatta ferahhkla W§ılamağa mecbur-
dur. lfp edilmemio ihtiraslar, gizli S ,,.. d ---'~•''---- ,,,., ~•L· • • ıı · · L-'---' M-'-·~ı T -· 

11 L--J _.ıik b _L_• • OVJl•a lf ,,_..--..nan~ munım aması. ancı11e MnJ-.n _,ve ~rcı 
eme er DCS enmaa çe unun ~•nı Sot1fd lçiai Mcıiaki 

düı.ünmeğe imkan yoktur. -----------·-------------
Türkiye tecavüz emelleri~en ~ llllllllllllllllllllllllllHllJllllUllllllllllllll lllllllJllllHlllllUlllHlllllllll 

mamen uzak olan memlekettir. Hiç 

bir yabancı toprak üzerinde gözü- Ati p · p 1 
!°.üz y~k~r. Biricik en~miz au~ es rens . 0 
ıçınde ınkipfımızı gerıletecek hır 

Kirinal sarayında Mussolinin 
ziyaretini kabul ederek görüştü 

vaziyetin tehaddüsüne mani olmak· 
tan ibarettir. Büyük medeniyet dAva
mıı tahakkuk ettirmek istiyen bir 
memleket için bundan daha tabii, 
daha şerefli bir enditc olamaz. Bey
nelmilel politikada bir Ahenk unsuru 
olarak dostluğumuza kıymet veren- .._.. 10 (0.R) - Y~ ini 11.a.1 Pıw Poa.. Ah raıı r • 
lcr eiyuctimizin bu karckteriatik vu- ~ ._. ~wla ;rap' r ..._ .. .._..,. ..W r bb ID 
fını elbette takdir ederler... Huiır...ıa 11111.Pıaıia atı••·---· 

- SONU 2 iNCI SAYFADA -........... 

Varşova 10 (A.A) - B. Potemkin bu- Uyü Medid taındn 
raya gelmiş ve doğrudan doğruya Sov- eden IJe~ 
yetler birliği sefarethancsine inmiştir. lffllandaJaP 
Geceyi burada geçirecektir. Ankara, 10 (Telefoala : Bapauhani· 

B. Potemkinin Varşovada yapacağı rlmbıılen) _Büyük Millet Meclisinde 
faaliyet hakkında büyük ketumiyet mu- İnhisarlar biitçeainin ~ 1-t- Bapekiümiz Refik Sawll&m 
hafaza edilmektedir. Mamafih kendisi- lammşCu. Uiin bayaCma ve ~ ·Mb-
ı:ıin b~ Un B. Beki gör,eceii kuvvetle Sös alan İzmit mebmnı Ziya Gevller eRn bu mflldm işe maarif ve llhlud v. 
melhuzdur Etili, yübek dereceli alkollerin 1111111- kiDeriniD alüa eöstermeleri ....... 

11 • mi saibk tberiDde yaptaia tahrlı..u.n ehemmiyetle dmmuştur. 
rarfOO!' 10 (lJ.R_) - cK.~ heJeeanla ve aa acı liliJet etm1f, .-aç- - SONU 4 'ONCC SAldnDE -

V arıao•iİ• gasefeaı iniimeuilıyle 
bir miilalcatı ,,.,....uaJa Sooyet -----------

Rn7a lttırü:i,. 1ıalA lıonüer ma- .. ------------------111111-aoini B. Polemlıin Tirlı, Baı.•, 
Rumen odiUeriıle ,,.nlô.'uıllann
cl1111 rolı ,,..,,.,..,. olJaiana .öyle
mi,, billiaaa l\nllara girii,,,.ele

- SOMU 4 '()Net} SAB111IDE -

.Tiyatro 
Tuluat tarihimize 

bir bakıf 
Plfefalle K.,..lı ,_, .. ., ................. 

Tiirlı .,,,_, ltlriltinin ...,. 
lwır lıoınilıMri AWi, H-. 

eli, 1'-' H..,,,,. ...ı ,..,..., ......... .., ..... ........ 
ORTA OYONU ft SAllNB 'l'tJ. 

LUA'fCILICDIDA Da ALlllŞ 
'OsTAT KOMhanhf lll'MclllL · T•,..,_.,.__ 

- (Pmpu) • M.. t'.W ~ .,._-.,.1L 
- 1W: 0 m •· OtiDI' ... ..,_•uıtlıL 



FJKRA: 
••••••• 

GÜNAHLAR DEVL 
Şina. REYi 

Genç yazıcılardan, HalUlı: Cemil, bun- B"f"rİ zaafların ve tam ma...ile · 
daa evvel netrettiği Atamızın hayabna ni günalılarm elinde zebun o bu 
ait lı>:rmetli bir tetkik eseri olan (Beyaz lciimdar neticede iztıraplar içinde kaylıo
Kit.p) mm başlaugıcmda Danteyle tOY- lup gider. 
le kon• ; Q cw : GW.hlar devletl her ıeyden önce, 

çe 
--tr-

Bu hafta izmirde ifıi 
mühim maç yapacafı 
F '";e taknm euma akşmıtı Ban-

dı eks i Ş4brimize gelecek ve 
.__ c- 6 RY Ye cılıı!aa si- bir.,. ......... eli ..... , iadecliı. Bagiıa 

>uya için söylenen yazılan likirleriu 

dün qıkland 
spel'Cular tar d tır .. 
S lilciv ird y acap 

yret oı._, m lıı h n iyet verili-
te · lelerdenclic. ç 

"-1\Cdardan beklediğimiz teylerin özü 
Yazıcı, yeni eoeriude, bizi küçük Aı- de budur. 

yed- büy-ilı: Asyaya, günahsa ii!kedcn, Se 1 • 
·• blar d" --'-"· .,_ 'h'barla ne eru :rabancı ıe...ler altında, ya-

1""'8 1y....- .,_,or. ..,. ı ı...., iki'-'-' :yfal . b ik" ____ _._ .:ı_:_ b' t cı ....,.. yapataa u ar yerme 
er ı eser .,........ .-uıı .. . n- mili" d. _.__ L~--- __ , 

•---- "-L-1 _ .. ,,,__ z· 1 av.- ............ ne kat .... bir va-
........ m_.e ---· ... ._.... _,. ld • tık · baflarken kartdaştığımız cümle c Büyük =e o ugunu ar her keı takdır ediyor. 

yo.:. 
Cun1artesi glinü Fcncrbahçelilcr, Ateş 

s , . Bu BllOÇUlc hake
mô B. Mustafa Şenkald' .. Pazar günkü 
maçın hakemli ini B. l\ ıstafa Batöz ya
pııcaktır. 

-*-
Hareke- g .. n .. 

A
•-"''--'-" d d Sa-•kiır -· • y---'--- 1

• feyler'm b d d ~un oğumun an 2084 yıl önce• ~ u u u 
oldufadur. yoktur. Onun için her mevzu hakir. taze D!in umumi bir 

Her ,erden e.vel fUDU ilive dmeli ki, ~ilir. ~akat ~ti dan yolandakiler, efızersiz ... pddı 
günahlar diyarı §"klinde tavsif edilen daıma mubarektr. ı ""'· '- "ı .. .. ha 
yer, hakikatte medeniyet düayasmm ilk Elli ";n~ ~ maziye malik ola~ ro- devaı edi e tııdi öğled 
tohumlanrun yeıerip, elnıfa dal, bedak maa çqadinü bir bakıma' cAnanes1 lru- ra Kız ve !:rk talebelerin ummni ek
saldığı büyük Aıya değı1dir. Roman gibi nılmamq kendine bas karekteri belirme- zersiri Alsancal< stadında yapılnu~tır. 
bu giinah diyarı da }uyanın Atlantik'i mittir.• Hatıi «Türk romanının Halit Yapılan hazırl:kları Kiiltiir direklörü, 
..p.. T--'da bir hayal · ır. ~ ~ usliıp zarifliğiae, Yalrup liseler, sa:ı•t .:c m_'.181ll'." ok~l~ı, orta 
.. _ L-n. -..: ~-=- bir ,, _ _,__,._..., '-=-''L L •. _.._ okullar dırckt.ill'lcrı takip etmiştir. 
..,..._ -T~ -·- T-••--. ......._, -T- saıa&t.a """"~" l<'m "'"" U • "' h • • _,_ •'-- ,,_.._ • • .. hl . . munu prorn wr afta sonra tekrar 
- "' gaye üzerine ,.;t,njnde bina .-. ,_."""" iııtıyen fM...., to ile, Prvarru eılileccktir. 
edj! \r" . Dalaa etraflı abilmdı; için Saıfadaki psikoloji1< dm:unizmaya vanna- -*-zss ..,r bir kaç ııabrlık - · · ' • bile basil ı...na bir munf!ai<ıyet • 

"
....... • _ _._ ol.ak "-<--!I!.... 

f& • ııcap _,,,.,., f:ser, Çin - ff- çar- 11___,T«· 
p ; ' ma ',,.ı;.,, Yeriyor. Ta- Um.ni k-ne•ler,.. eklenen ba diifün· 
rilüa kacsıddtiii H impanıtonı T-n, c:eleria bepoi he kadM M.;;ldir. Reman 
piıaıe brilıin b,dettiii -..da ölmiyor, ı Çl"!id;.,.;..te eb<riyetiira ile ıaheacr pa

•-• "' .- W· d-'etini ı.-.,.or. 7ftÖıle yülrwkiko ( Aokı memnu) .ı.. da
T• 'n iki _. .....ı sekn Çia iııt- bil olmak ._.., edd>iyah c•dide bhr.a-
pw ' c H.. Tli, H- L lvM cir-- . bir td< ~ ... &... old.oiu· 

1 a 1 • • !..L....L -· lıir Lw ., c 1 ----'-7 1 ICml 7'8t .-uma ~cm -.,· - SGjlij • u:nmur. 
na _,. ı&s .,_ lbir nıılıı aiöıs - Halııik Cemil sanat diinyamm milli 
Mi-c " i ileri ..... ·a- - -- wwwo ,_., iiurine çeken ccu:...ı.ıar 
bu 2 1 lıir iııow malila .. 2 1 ~) ile lıİR biiyiik müjdeler nid 
~· Bw md •ı y_,.. r 'lar -'V-- K 5 

• den d.ı.a kuftlli -ter 
.. ,t.lliıaaj W ' .,. .,.... Çia - iae t 1' d •eL\ udır ... 
,.. h ' ! 5 • Şia.ui REVI 

Buljtar is ekleri 
''Kendi yurdlarını kendi

leri korusunlar .,, 
Zora gazetesinin bir vaz1sı 

Se&ıa - Slovo,, e.q... iotekieıri b.,... """'zu-ye ginneoi lizımdft'. Bumanla 
Jığı altında yazryor: beraber diğer komşularımıza nazaran 

Şimdiye kadar bu btUOırta biç bir şey Bulgaristanın vaziyeti bir az ba•kalık ar
lı:.onuıulımıyordu. B•ıları bun1arı ye.Wz, zeder. Çü..kü; Bükreş ...e Meuilly mua-
baiıluı de •-uz L .. •·-rdu. Bu-'-rı L~-'-~ .._. Bal · il ı•-- ,_..,... ru& neuoocn mucımne>e ıı•nstamn mi i 
bir emrivaki sayanlar da mevcuttu. Fa· topraltlarından bir kısmı başkalarına ve
kat, Orta Avnıpacla vukua gelen hadi- rilrniş bulu•yor. Bu itibana Bulgaristan· 
eeler, Bulgar ioıtelı:.leri mmdeeiai vazih l da. l>agiiekii .tatiiko- müdafaasını is
bir •uretle ortaya atmlş bulunuyor. Hô.di .. temek varid o1abi1ir mi) ... Bazı yaban
ocler ve vukuat D• tekilde tecelli ederse cdann yaptlğ. gibi, B..lguiotandan bunu 
elılia: cıaim&.a. nıliılli oylll) L we.,... yapması istenilebilir .mi} ... Psikoloji ba-

!!'az aatJeri 
l'."az i .,."'1erini it için yakuı-

knoda daire ınfulürleri bir topbntı )'8• 

ı-caklardır. li harir !an itibareu S-1' 
&nlillda aliı sıuıffik yruı: mesai saatleri 
tatbik cdilflttktir. 

-*-HIFZISSJRRA 
MECLİSİ roPLANDI 

ViliJ·ct uwı••i tn&ıv,hh• medisi _, .. 
lı.k nplaatuım Sıltlaat coii.4iidi;pa.le 
yapmış ve sağlık işlerinin. ga el .. 't 
cıWuğlı 'jl!mıştır. 

ALI AHE 
r AMİR EDİLİYOR 
Kış mc~siıninde, bir fırtına gecesi ha

raı• e!an birinri kordoudaki Balılı:.haııe 
ıualiyecc t8Bli.r edilmcJd.edir _ 

Bıı is 50 Olira tahsis .,dilıni,rur. 

-*-
.. Ceı1a ·rı ~ıPdı ar 
OnteT oğ'I" Yll'Sn( Kılınç adında biri, 

Çukurttı;onc nıeoık.iinde oturan 11 yaşla
:Wa Bn. c ....... ıttn kaç.nmş ve yakalan-
mtd:H". .. 

-*-
Kazaların domuz 
itlilfı .. ellefi~ 
l\Tayıs sonunda senelik domuz itlafı 

ınükelleliycti sona ereceğindeoı hcrıüz 
,eneı;ı.: tnhlıiitlerini tamıunlanuyan ka
zııhınn ra:rret göstermeleri vilayetten 
alakadarlara bildinlmiştir. Mahsule za
rar '"'""' :f1lban eomm:fonna karşı açı
'"" mündeleye biitiin kazalarda hız ve
rilnıistir. Şimdiden taahhüfierini üa 
c.ı.,,, knalırr Seferihisar, Dikili ve Ba
yındır ka7.alariyle merkez nnlı~~ .. , *.ri.dir. 
Bunlar takıfir ..dilmiştir. -·-Salonda at yarışları 

oyuna hakkında 

ku ası ma ar hazırlanıyor 

Ankara -lstanbul-lzmir 
- BAŞTABA.FI 1 iNCl SAHi.nD& -

Beynelmilel buhran ağırlaştıkça 
bir be.nt ve yalcınlık unsuru olmuı 
icap eden· adi münaselı..Her aras nda_._·. aç ar Y ' bir sil olarak ku 

halckile şikayet edeo v ır. 

Sergi sarayında 220 
Standlar simdiden 

Stand bu unacaktır 
kiraya verilmiştir 

u si 'n mürern · ikhaadi-
yatı siyasetlerine bağlı olması icap 
eden memlekı:tl d n rk 
ıneşhur « tamamlaşma politikala-• 

Fuarın açılmasına ÜÇ' aylık bir müddet 
kaldığı için fuar çalışmalarına hız ve
rilmiştir. 100.000 lira sarfiyle inşasına 

k ıı.ı· vcril&n sergiJ sımıyııun ilk kıSDll 
zamanında yetiştirilecektir. Inşa faali -
y tine geçilmek üzeredir. 

Sergi . rayı, 939 Izınir enternasyonal 
fluınnın ırn cazip biı" köşesi olacak ve 
l:ıiiyük. al&ka uyandıracaktır. Sergi sa
rayının içinde 220 istand bulunacaktır. 
Bu istandların çoğu daha şimdiden sa
tılm~tır. Bilhassa ecnebi firmalar sergi 
sarayında istand kiralamaktadır. Bu se
ne fuarda Avrupa sanayiinin teşhir ve 
satışına büyük ehemmiyet verilece-ktir. 

OYUN YERLERI 
Fuarın oyun yerleri bu sene artmış... 

tır. Bilhassa spor kısmı gayet zengindir. 
Atış poligonu tamamlarun~.. Almanya
dan celbedilen otoın.atik hedefi.,.. yerine 
konulmuş ve tecrübeleri yapılmıştır. 

Atış poligonu, reis O... Behçet Uz'un 
Imıire avdetini müteakip törenle açtla
calr. ve lınıir gençliğinin istifadesine arz 
edilecektir. 

GO'REŞ UOSABAKALARI 

Fuar ınilnasebetiyle •l!'llgin bir spor 
programı hazır~r. Fuarın açık 
bulundllğu 20 Ağustos - 20 Ey]UI ayı 
içinde amatör ve profesyonel güreJÇiler 
arasında güreş müsa~ı yapolacak
tır. Amatör güreşçilerin müsabakaları -
na Izmir bölgesi ş:ımpiyonlariyle milli 
takım içbı seçilen güreşçil,,.,de:n bir kıs
mının 1eşkil ede<:ekleri ek.ip ecnebi ama
tör gür~çilerle karşılaşmalar yapacak
tır. 

Kırkpmar güreşlttind.e netice aLm 
profesyonel güre§Çileır de Imıire daıret 
eılilerek A .nıpadım eelhedilecek bey -
n.clmile\ profesyonellerle karşılaştırıla

caldardır. 

FUTBOL TEMASLARI 
Fuar sez.oa.unda yapılacak futbol te

mulan için hazırlıldar ilerlemiş ve be
de& terbiyesi teşkil!tı ne•dinde teşe'b -
bii•lere girişilmiştir. 

Fuar komitesiııi.n hazırladığı program 
talıakkıık ederse, Istanbul, Izmir ve An
kara muhteliUeci arasında Fuar kupası 
miisabakaiarı yapılacaktır. Ankara ve 
lltanbul mııhtelitleri EyHllün ikinci haf
tasında Imıire goelmek üz.ere dmret edi
lecektir. Uı:un .zamllJldanl>eri tahaldaılcu 
arzu edilen bu karşılaşmaya üç mınta-

kanın da en kuvvetli kadrolariyle iş · -
rikleri şayanı arzu görüliiyor . 

Fuar kupası maçlarına Atina ınuhte
liti de davet edilecektir. ·er müsaid 
bir cevap alınırsa Kahireden bir takım 
Izmıre davet olunacaktll". 

rını il · sürerek t' i münasebet
lerinin büyük kl8ınutt kendileri ilo 
yapan memleketleri zimnen haya 
saıı.lac ithal e41· orlar. Böyle bi 
tel' ki ift ne kada tehlikeli olduğu
nu burada söylemejie hacet yoktur. 
lstiklallerİne çek kıskanç n Bal-
k ili 1 · b ~ dir 
ede r. Ro y ve Y i aııda 

Fuar komitesi, alakadarlara şu tami- böyle bir ekonomik tazyikten kur-
mi göndermiştir: tulmak i~in sarfedilen gayretler bu 

Memleketimiz iktısadiyat ve lrilltüıii, kanaatimizin delilidir. 
nii iç ve dışa yakınılan tanıtmak gaye_ lktı.sad~ münasebetler genif t· 
siyle her sene kurulan Izmir entemas-- luklar dogurdukça sempati ile kanı
yonal Fuarı dokuzuncu defa olarak bu larur. Fakat iktısadi münasebetleri ı' 
yıl da 20 Ağustosta açılıp 20 Eyllllde ı.a.. ~kasında bir siyasi nüfuz iddia•• 
panacaktır. ınzlenrni bulunursa ıerefini ve iatik-
Bwıdan evvelki fuarlarda ınill1 ...,._ !aliııi korumayı bilen hiç bir mem -

yümize ait ve üz.erinde (Izmir ente.rnu- utin buna tehau-mülii yoktur. 
yonal fuan hatırası) yaz.ılı makine, tez- . ~ııaa_tim.izce Balkan.lann m ·· t 
gfılı ve el ile meydana getirilen b.er titr- kil ,hi; ıı~t aahibi olması, .. - ' 
lü dokııma levazımı., tuhafiye ve sair ~ıcı tesırlerden az.ide kalmaaı · 
eşya iç ve dıştan geleu yü.z binlerce U- myonıa bu çok ha-. olan nob71 

yaretçi tarafından aLılı:a ve nğbetle ,,._ iizeriade ehemmiyetle dıumağa ibti
tıu alı....., ve bu yüzden fuanmıza mal YllC '1'1ll't!ır. Balkanlıır kendi 91rtfann

geürealıer bilyük ilctuıııdl menfaatler te- da bir tazyilcjn mevcudivetini hi.et
min etmiıflırlir. tikçe. ı.titün :.htiyatkaıtıklan.na rağ-

Geçen ...,.J•re nioı&etl.e bu yıl her ba- men itimatsız olma· rdudar. 
kımdıııı olgun Ye 'ftrimli o .ııuı ~ 
tığınuz fuarınuzı, mmbıkanmJ> AmJi Bize ~lince, bu b.-..ta l;nnıımen 
ve ticaret erbabına taıutarak iştirlx ve . üste~h~z. 7:'."'.' herkee b:1ir ki Tür
ziyaretlerinin temini hususunda her se- kiye mıllı rolıtıkasına asla gem vur
ne eısirgemeı!iğlııiz muavenet ve müza- durmıyan ~lekettir. iktıaadiyatı
heretinize müracaatı muvafık gördük. mız hu kabil nufuz ve tesirlerden ta
Bu itibarla zat.ıilinize fuarın muhtelil mamen azadedir. Kendile.. ile ikti
propaganda matbualarından peyderpey sadi münasebetlerde buluniluilumuz 
takdim edeceğiz. Bunlardan duvarlara memleketlerin hcpşi A T A T O R K 
asılması iktiza edenlerin münasip göre- Türkivesinin iktısadi istiklal mev
ceğiniz mahallere yapıştırılmasına, izah- z~unda yenilmez kudretini müdrik

ruıme, nlıher gibi ....mili ltUçük matbu- tirler ..... 
a1ann da .alAkadadara dalıtılmuu:uı, q. ŞEVKE!' BJI.Gllıl -·-tirAk ve ziyaret hususwıda bzJa ıaaı.
mat almak istiyenlerin Iz.ınir beledi.y.e 
riy.uetiıle .. terı:ıiııie kı1-

me:tli delalet liltii.f.1eriolz.l nılarımla 
rica ederim. 

Dr. BEHÇET UZ 
Izınir belediye ve fuar komitesi 

reisi 

IZMlR PAVYONU 
Bel.ediyJ'llln bu sene fuarda hazırla

dığı cdiin\ji
1 
bugiinkii Te yannki b:min 

pavyonu içi.ıı çalışmalar ilerlemi§tir. Bir 
çok Yurddatlar belediyeye müracaatla 
1..We ait eııki. n W:ilat \'tiikalarla fo
tograflan, eski ru~bları teslim etmeğe 
başlamışlardır. 

jHAJ.E EPİLEH 
JtfflBUES6&.l!;a 
. .. öPedm _. tap!ı • Msye 

daiınl ~ac:ümeni Şehir ı:azinosn ile, flll' 
raj santraldeki iki benzin sabş yerini 
ihale etmi<tir. Şehir gazinosu yakınla 
tnliyete ·-\tir. 

Belgrad 
--tr-

v e Hır vatla la 
görüşmeler 

2ifmiıoi 1 s: • L__ d , 1 • ..... uea FT· m ... IUllllO an. hiç şüpllesiz , bu, gayri ahla-
•• AYfll!llR a , ' .. ,f e.lpı- kidir. ve imkiTmZdır. Gazetenizin 27 MIMı tarihli. -saylSlftm 
i , • Lwiııw dür intipr ede.. yazılar. eia' Bulgaıiatıu> bllKiia topun ağzmd.o d.e- üçüncü sahifesinde (Salonda at yarışla- ç ~--, - 1 __._, rıwenedilıli) ııede.-ı.aiı y-·-'- &-L--. etı·ncı·n Yamanlarda Londra - Alınan itimada şayan ha-

s ' ., T~T- Te Mor la~ bir ğildir. f(cnaıdaciJr ve biç dcğilae, bugün _,. '1DaH< 
Asliye ikiaci hukuk mahke•eoiıaiıı bu herler• gön ltalyanın Arnavutluğu iı-
sa on o nru kumar telakki ederek OLll''G a nası EvLf·- iLJ paV"Oh gali. bilhaua bu hareketin bütün teler-... _, __ p; i· ~ona, için sadece karadeniz boyundadır. Bul, ] yunla K d f 

!Wp.- milleti için m-' bir •ewllidir. ııaristana ait olan ve Akdenize akan ne- miiolde'umu · · tal b' .. · · f " H ... H # b ı mının e ı uzerıne pıyas• e e ne.,ti? ruatı mevzuu abis olunca, Yugoslavya 

B h benbu, bir _.:_ ctncls birlerin mansapları da başkalarının elı'n, ılan t-1-ttınlınası ve 'Ltir b -·- ::! ~ ---as a ~ ....- "' a ..,_ _._,_ OF-r-·• halkını daha ziyade birle•tirmek net"ıce, 

ı..-.. tel.•lr!n4. için pn:te .. annda dedir. Binaenalryh hudutları tehdit al- ...ı.."bi elinden alınması hakkında bir &MDi..de 1' hınızltiın faili' olarak llD • _ _, --"<" katar ,·erı'ld•~ı· y•7•ı-·"'ı. Gazete-'--'e iki scne.4 ay ağır hapse mahkiıın olan teşefJIJüS edildi •ini TCrmiştir. Şurası muhakkak ki Yu-
yapıl-k ~ ki.fi gelem.iy..:eiini haua d~dir. Tehı:I' alt,..da bulunan .,. _......,.. ™ --' 

h h 

· b çıkan bu haber, davawn iddia makamı 'r'.e hasl• ' •m hile yoliyle Veremle aiiewdele cmliyeti zeialigı· • g=•aY)'anın ilelebet müstakil bir dlf po• 
ve .,_.,, .içim. ..... bUI .. ere er an 1 İr devlet varsa. kendi3ini ve f lrar eden r- . I":-!.- K _ .. _ v-L-rl-- !..1--=-- ba , .~... ki d l ~ra ınılan ilk açılL• ~eldi üzerine ve he- , • ""' ~ .,,_ .....,...., ~ vursak Yaman- mı<a ta 'p e ebi mesini ve bilhassa Bal-

hW oı-ı.... buluoduıranu '-"'-- hatta Bulg.ariatarıdan aldıi:ı araziyi de .... ı. L, ,_ ) haber !ar h--- ,_,..._ .... Y 1 dağı k d h - u.u:,-.... .ruz. nuz mau.1iı.1emett mr ..... " _rara. bağ.lanma- ""-_ _ _ v-_ .. _ ,, ~~ w~• -· •. an an tan tın a u desine düşen rolü oy-
r._L-...... .._ __ L--~ b' ,. ı. • • 1 müdafaa edebilir. ı b --L--A!: uman u.un-da tii:tün - ba ••• ~ &.-- --:.--ı- V-'-"-- •--r..._, ,... ...._. ır aavaıua ta """"" mı ıa crın ·™"""' iılı . Fıh'llki salon- .. .,,,,_ •. aclm, _ _,_ b' . ·~ .. • "';~ ;:--". .r--- ..,........, ,.....,.. nllmaaını temenni edenler Hırvatların 
için evvel emirde efkarı umumiyeyi ka- Bizim .alı:ıtacal< kaıwnu: yoktur. Bulgar da at ,·arıParı kartla.rı bak!nnda b Yll .,.....u ,.. mile tle İz- sı bw • • ' yinol lıeşer lı:.aryolalı iki B..t d il .. 
zanmak hundır. Mademki b.ogün Bul- nıilleti ba~k~arının büyü.meai ..&runda maksaila miiııldei........Ulik tarafını!..: ~e bir gramof•m• dan çalıbCı 1ıir (o- pa")'Oll ve bir Vakdlar i yapıl- gra .. • .. e munas~betlerini alakadar 
pr ...aderi artılı: konu ulmahadır, u, kafi derecede kan döktü. Bulgariata.ııı ı.u- adı geç.en ınahkcmede bir dava ikame toiraf . eıwıı . . etmiı, ilç lira =- rira «aiştir. eden ~oyu~ ~a~.aı .. da~anın bir an eYYcl ciiııa y&lım: keedi -davUI. !tendi milli olıınınu$u' .. Ancak Ankauı asliye ikin- .. . • e !ren r~ ..ı.ecec;m u...-l uCbk'a .JAbı!ar elaıı bv ali- halledilmesını buyuk hır tehalükle bekle-
lı:.eadi dmmız Mmıe olanı.k mmımt ef-~ • ci hukuk mahkemesinin ~1419311 tari- sı;,* ışıl•. Cç lirayı aba , yama binı Valııııf1ar idaresi pıyet mektedirler. 
ln kazanmakt1ğunıza hizme.t elmekte- .._ ...ıhafAzuo agranda kurbaıo binde \'C ~87/939 mahkeme 117 k:ırar sutd .... ~ tekrar Şükriye •liı:aeuıtle mümıit kw t' jha. Yugoelav Baıvekili Svetkoviı; ile Hu:-

:dir Fazla orılarak 'L..--"'!- L--- ven;IH'li'l'. Ko.aıııutazuırdan b11"Zdannm ·ıe --• ' UÇ lira · · · Bil -.. tphekk-k hala ...ı L-. .._.... ~ .. _...ına -- ı ... on oyllDlan olan ( alon- <:::"'-" L..- ;_ -· • .. .....- ,.. • il. ~Tue ...,. llO»e, T1lt lideri bay Maçekin bu dbaoın mila-

,.Jgııristanı kazanmak için tatmin etmek dıudutlar mukad&ırtir> diye bağırdık- da at yaı:ışlan) kartlan la H ' -• vw• - parayı ~ -iŞ •e ıalıl yıiıllırııe • -• .,._,.., 1 h ] 
i.zun geldiği de ayrıca ileri sürülmekte- larıru biliyoruz. Mukaddes olan ıey, bit- ce verilmiş lıir ilıtWa be;:;; :..lw:ı'"'.""" tap -irwaat içia çdı • "w ~Bil unııb şüı' ' '~ı--:•ı tace en .. ali lüzumuna kani bıılundukla-
ir. _, 

1 

~-=- .___,,_ '-a, tabi lcaııl.ıı. miid•™ edilir. Fak.at.. ı..,loa- na bu hususta milddeiuınıunilik b ~ ıa-... kanet n:ı:u:ek ~ ,p .... -·- rında f':phe yoktur. Yugoslavyanın, kar-
• "'"' ....,,_ ·"' !arının k · 

1 
d •. 

1 
O 

1 
h . tira heı:ab.Rlll iptaliain taleb'-· hu kkı Y,. U.... t;etia C"ıa 1ıir polis on lı5çi ıılaıacagı muhtemel davaları gozöniinde 

a ve adalet · t' t tın k d' B • aruy e egı.. narı akikaten • - 8 tarıılmd.., •• .__ ... _ •....ı •• , .. ,._ ..._ ........ ,_ ---'- k ]' .. · e ıs ına e e te ır. u cog• tehdit ed 1 k d • o1maılığuıı ve al'ılıın davanın reddiııe .,----~ u.,..a pu. ._ • - _.& - ·~~,...., uvvet ı ve muttebıd buluııınak 
a8 V t 

·h• t • . Bul 'il . en varsa, yurt arını en erı '--- · . . >L- .,.ııa '---- _.., • • b · · d ]d " e arı ı zarure ıçın gar mı etı "d f t. 
1 

..... ar ,..,....iştU'. Buıaenale:yh bu kartla- d ~ 7 ,._ -ııc- Ewwmd ıılqıına ....ı _,.. mevkliade mec urıyetın e o ugu aıilı:lrdır; fakat 
. k k h I f d .. . mu a aa e s1n er. __ ._... ---·-L..- aa ~ bir-~ --. _.._._ b' . , ku h .. ço a raman ar e a etı-.ı1hr. D . na - .,., ua-~u•• yasak eıliWiği- • ani'I} --· ~ J-' ır ...._fi .,.taı. ııhaı:ıw 1-lade VTet mu akkak otoritenin merkezı1ct· 

(Zora) - (Kendi yurtlanaı kendileri - anail Krapçelf. - De dair -- eflirü Wısıl oGn kas nt.3 C8Cllll nııca taba..._. ~ Bulc=aolı Wr ..... l.azlaca -tMıt .ıa- tirilm .. ini icap ettirmez. Hırvatlar fede-
onıaunlar ... ) Başlığı altında şunları ya- -- na~ti11) .ıüe 'lmesi w (Soılmıla at ya- ır. . - ....... __._ ._ rak iı(1 •ztini ,, !' it,~- ral bir devlet içinde muhtariyet i.stiyor-
ı~r-. reııirge ınücade•--= r~ arı oyunıınıııı hlı- saı.ın eğlencesi ..-e --.-.re·-· nıa,.. &ıe. tuau et.it w orada lıu 1 s 1 d b ,_ Y ...... olımık oerlıe5t b"' .\ h ederek pnılewq;, falmıt lıiır 1 _.__ b"- . • . - ar. ırp ar an ir kısmı Hu:vatlara böy-

s 1 d b llıı B .,._ K-'- l e .,,-mma uecegı usu- d .. ,_ .. _ un_. ---ew ~. S11Çlu 1 b' .. d . . . . 
on zamaa ar a i ana yabancı ha- t_..an"! ....... yay asında bazı sunda gazelenwle, ııyai haberin çıktığı uırar ,........., • • yalı ' alı: .,.,...,_iştir. • ır musaa e verılmesının bir nı:vi in-ı.da yeni bir Balkan manzume inin ih- ~r ~ ç~ ~ş ve mabelliae sütunda taslıilıen deuini rica ederim Ç • Clilı K-Yl"la ıwwlııdreme edile- lı:ısama sebebiyet vereceğinden korku-

wndaıo baı..edilmektedir. Bu manzu- r-~ nılele ~la~ .tarafa- u$alonıla At yarıslan• ınıdıte;ii cektir. yoı'lar. Bununla beraber Bclgradm müt· 
eye ya1nız Baılkan .devJetlerinin &ğil, an 91' ge sıihw \emwenınıştır. ltAMİZ İMltE -- htıda vafıaları kül bir anda kendilerine itimad göstere-
iFr devletlerin de ginwi oııil&lııazası Y Gll§lnfıfı i~inde • • • • • • • • • • • • miyeceği bir kısım ballca kartı cebir ve 

eoi sürülüyor. Çikıköi~ Yunanistarı m;... I ·~ı• de ' .. ,,. lllidise olda "=efıı-aa (Ha ) Ali dd . _, şiddet göstermesinden maııasız bir ı•Y 
d
~· b. di .,,... ..., a "' ca esm.e o1 B ile' ....... d H 1 

a e ııırse, ütün "ğ.r kom,u devlet- • 8 • Alsancakta yanpnlok içinde sabıkalı- a...ı.e Mustafa l' Emin, Arap Mehme- amaz. u ı ı "otü ış en rrvat ara da-
r yarı Balkanlı sayıln-lar. Tam birer !ardan Boz Bekir, Pepe Ke...ı, Meluaet tliR lcahveMOMiae pd.enk umumi isti, ha fazla serbesti ve salahiyet verilmeei 
.a:an devleti olan yalnız ilci devlet_,. ARŞAK !" LABlllIKYAN ve a...·-an-•mın _ _.._.._

1
_n Çelik ve Dari cığlu on a..- --LL.- rahstl sellıettilı.1.rlıodm Jakalanınışlar- bitaraf bir müşahidin nazannda dalıa 

_......, ,~ ,, .... R • .........., ,.e buı:üne • ...., ~-~ d 
•: Bulgaristan v<1 Yunaııioıtan. Bütift a..ır eşi, emsali görillm-iş t11fmıt geçmekte olan çoban Hasan adında biri- ır.. '4.nn göriı1melctedir . 

.devletleri bir araya ll"'tirip Balkanlann 3 A H B A B ç A v u ş L A R ni tehdit etmek suretiyle yirmi beş lira * İkinci kordonda Ahmet oğlu Ha-

f 

parasını "'m·~·dır.. san, Arif oğlu kahveci Alinin su borula- ................ 0 ........ ~a:·••••••·-·-·-··"· 
a azasını OıBlara tııevdi etmek. -

.s~çlııilar }'Üahınarak dl~ye eril- rmı çaldt:saUıı yah~ştır. : ogu m : 
Fakat. vazi)-el bugiin tamamen değiş- mıştir. * Kemeralb caddesınde Dur baba oc- : : 
· bulunuyor. Çiı:ıki ltalya gibi Bal- ff A R BE G J D J' y O R ıu. Alwet, İsmail oğlu Abdullalım ylr- :. ABadolu ajansı nıümes•ili bay Mus-: 

1 l_! __ __ı~_.:1 b B k :•••_....................................... d t t f o mıyan 'D%T....,... et uı?ün al an· ••• Gelenler, Gı"denler : mı a e para çantasını çalarken suçüstü : a a Doğ;ıııın kerimesi Ticaret oı1ası: adım atmış bu1unuyor. Binaenale·.t. . Çli: SÖZLtl' yakalanmıştır, .: memurlarından B. Necati Tiirlisin: 
yn YAR j ...................... -.••••••••••••••••••: * T __ ...., 

ktiyle cBallı:anlar, Balkanlılanndır> iN MATINEIEftDJi:NtlBA&EN 111 - ıne1J in el""-"'"'e Şahin Jazı Aliye, öteden : ~ lıaym Beolia bir kn çocuk 40-: 
de•ini en hararetli havarilerinden olup ELHAMRA SINEMASI OA adan,,_İk usu B. Relik ce Anb- beri arım açık olan Ayşeyi bıçakla ya- :ğarnmstur. YaTI:U7a UZ1lll ömürler l ı r .. • bsat vekfileti kontrolörü B. raı........-. : diler ebeveyni ile deriliineü torunu· 

Balkanlı •ayılmıyan bir devlet ciDi ~bB Ki! ~K "'dılılw, Malipe , ..,;ı, * Keçecilerde B. Enverin aile evinde : nu görmek ııaaıletine erişen B. Mua-

lyanın da kendi kendiliğincı- be ......... ••••••••••••••••••••••••.; , 
1 

• anı uşa asından ı:elıııişler- Ali Abu ve Emine çocuk me...ı..iııden : tara Doi:aw tebrik edttiz. d... bidııİdfriM L-L-_,u. 1nııl 
1 

ı.. _ 1 1 • ._ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • • • ı ı ı Mı ı ı ı 1 1 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1 • 

~"e mnnuş arvır. 



u 

r 

.. -

E 

... -=·=-v 

ıı Mayıs per5emDe 939 YENi A.SJR 

Istanbul - ·Edirne 
Büyük bisiklet yarışı 11 bölgenin 38 

bisikletçisinin iştiı·akile yapılacak 

Mustafa Reşit Paşa 
-----~·-. --

YAZAN : ŞAHIN AKDUMAN 

Öteden beri adet ettim .. Arada sırada 
çocuklarımı yoklarım.. Onlardaki zeka 
ve bilgi in.kişafınm derecesini anlamok 
için kendilerini ba7.all imtiban ederim ... 
Tarihten ve diğer derslerden sualler so-
:ranın .. 

Dün böyle yaptığım bir sırada tarih 
dersine ait kitabı karıştırırken üç resim
le karşılaştım .. Bu resimle yakın tarihi
mizin üç meşhur simasına, :Mustafa Re-

d t b. · Ferdi hır· ın· cı·ye •• Velomotosiklet. hareket sırası 17 mayıs 939 çarşamba şı·t, Ali~ • ve Fuat pft~ft 'ft- ait bulunmakta Ankara, 10 (A.A) - Be en er ıyesı ı t bul b d b ~ .. 
d İkinci.ve •. su··persipesiyal bisiklet. günü saat 15 te stan e en ter iye- idi.. O dakikada bütün bir inkılip ha-genel direktörlüğü Bisiklet fe e~asyonu ,, kt .. ı··v ·· b" d kura il t 

19 ve 20 mayıs günlerinde Istanbul Üçüncüye : Kronometre.. s~ dir~ or 0 !'11 ınasm a e es- reketi, en canlı noktalariyle uzun uir 
1. b 1 d • d. . · b '~-tik bıt edılecektir. sinema .şiridi vaziyetinde gözüm 'in 

Edime, Edirne - stan u arasın a gı ıp Dördiincüye : Bır çift uvaye ~ · Yarışa gireceklerin mezkôr gün ve önünden geçmeU.c başladı.. 'Tarihi pek 
gelme olarak 500 kilometrelik bir bisik- Takım halinde d~rece alacak bölgele- saatte direktörlük binasında bulunma- engitı tefekkürl:re koyuldum .. Ve bii-
let yarışı tertip etmiştir. re kupa verilecektir. lan üızımdır. tün bir mazi:vi anarak pek tatlı istiğrak 

Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İs~bul, Yine bisiklet federa~yonunun bu. se· 3 - Start hareket Çorluda Halkevi saatleri yaşadım. 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, De- neki programına göre ~bul : ~dirn.e önünde ~ba_h s.~a~ altıda ola~ .. Bu Bu düşüncelerin tesirinden hata ken
nizli, Konya ve Edirne bölgelerinden 38 yar1Şma iştirak edecek bölge bısikletçı: yarışın f':11~ ~uçuk Çekmece golu ke- dimi kurtı;ıramadığım için, işte bugiin
bisikletçinin iştirak edeceği bu büyük lerinden bir ~nı federasyonun daveti narındaki duzlük sahanın odasında ola- kü yazımda Mustafa. Reşit paşadan bah
yarışa 19 mayıs cuma günü saat 7.30 da üzerine evvela Ankaraya gelerek 14 ma- caktır. setmek istiyorum .. Deride fırsat bulur
Topkapıdan başlanacaktır. Ayni güniin yıs pazar günii. An~arada ya~ıl:ıcak olan el - Bu yarışa girecek motosikletli- sam Ali ve Fuat paşaları da aynca an
gecesi Edirnede kalınacak ve ertesi sa- 175 kilomct~elik hır yarış~ ıştirak ede- )er kura ile tesbit edilmiş olan hareket Jatmağa çalışacağım .. 
bah 20 mayıs cumartesi günü saat 6.30 ccklerdir. Istanbul - Edirne yarışının sırasına göre beşer dakika farkla start ** 
tla hareket edilerek yarışın ikinci ve son arefesinde yapılacak olan bu yarışın yapacaklardır. 1214 senesinde doğan Mustafa Reşit 
tnerhalesi tamamlanacaktır. ehemmiyeti bölgelerin en seçkin hisik- 5 - Yanşa girecek olanlar ehliyet ve- paşa Sultan Bayezit evkafı ruznamçeci-

Finaller Edimede Atatürk anıtı öniln- letçilerinin iştirakiyle bir kat daha art- sikası ve sıhhat raporlarını kura çekile- si Mustafa efendi namında birinin oğ-
de, İstaııbulda 'l'opkapıdadır. mış bulunuyor. ceği gün ya11Ş komisyonuna ibraz et- ludur.. Gençliğinde iyi bir tahsil gör-

tki merhalede yapılacak olan bu bil- Beden terbiyesi genel direktörlüğü mekle mükelleftirler. mekle beraber, parlak zekasının yardı-
yük yanşın ferdl birinciliğini 500 kilo- bisiklet federasyonu aynca memlekette 6 - Bu yarışın birinci, ikinci ve üçün- nıiyJe az zamanda Fransızca da öğreneli. 
metreyi en az zamanda kateden alacak ilk defa olarak bir de motosiklet yarışı cülerine hatıra olabilecek kıymetli mü- Devlet memuriyetine girdikten sonr~ 
ve diğer dereceler de sıra ile saat hesa- teı·tip etmiştir. 21 m~yıs pazar gün~ ya- katailar verilecektir. . . orta el~i sıfatiylc e~e!a Parise,. s~nra 
bı üzerinden tesbit edilecektir. Yarışta pılacak bu yarışa daır program aşagıda- 7 - So~ motoskle~ı.den .. ~~ş dakika da Londraya gönderildı .. Ve bu ikı ec-
aynca tiıkmı tasnifi de yapılacak ve her dır: sonra Sıhhıye otomobilı Ku5uk Çekrite- nebi memleketinde bulunması, Avruprı 
bölgenin ttç bisikletçisi bir takım adde- ı _ Yanşa beş beygir kuvvetinden ceye doğru hareket edece~tır: . devletlerinin teşkilatını ve idare usullc-
dilecektir. itibaren Iıer tip motosikletle iştirak edi-ı Bu yarışlar beden terbıyesı genel dı- rini tetkik etmek fırsatını, ona kazandır-

B yarışta verilecek hediyeler şunlar- lecektir. rektörliiğii bisiklet. federasyonundan B. dı .. İşte Mustafa Reşit paşayı tarihimiz-
dır ~ 2 _ Yarışa girecek motosikletçilerlıı Cavit Cavın idaresınde yapılacaktır. de en büyük bir inkılapçı yapan \'az;. 

· yet, onun Avrupayı böyle esaslı bir su· 

Varşovadaki görüşmeler 
B. Potemkin ve B. Bek Beynelnıilel 

bütün meselelere temas ettiler 

rette tetkik etmesi sayesinde hasıl ol
muştur .. Yaptıi',~ bu incelemeler saye
sinde Osmanlı imparatorluğunu zaif 
düşüren sebeplerin neden ileri geldiği
ni de kat'i bir isabetle tayin etti. Ve ile
ride bir fırsat zuhur ettiği takdirde mey
dana çıkarmak karariyle, devleti kur
tarmak için bulduğu tedbirleri, hafıza
sının bir köşesinde büyük bir ihtimam· 
la gizledi .. 

Bu fırsat urun müddet gecikmiyerek 
birden bire zuhur edivermiştir .. O Sll'a
da ikinci Mahmut ölmüş ve yerine, oğ-

---·-------------------------------- lu Sultan Abdülmecit padişah olmuştu .. 

Parti Meclisi grubu 
lktısat Vekili kendisine sorulan 

suallere cevap verdi 
Ankara 9 (A.A) - · C. H. Partisi meclis grubu bugün -9. S. 939-

saat on beşte reis vekili Hasan Sakanın &şkanlığında toplandı. 
Ruznameye dahil mesele, Muğla mebusu Hüsnü Kitapçı tarafından 

iktısat vekaletine tevcih edilmiş üç maddelik bir sual takriri idi. 
ilk defa sual sahibi Hüsnü Kitapçı bu sual takriri ile sanayia müte

allik hangi meseleler hakkında izahat verilmesini istediğini bildirdi. 
Müteakıben iktısad vekili Hüsnü Çakır sual takririnin ihtiva ettiği 

muhtelif meseleler üzerinde ve her meselenin bugiin ne safhada bu
lunduğuna dair uzun izahat verdiler. 

Ayni mevzu üzerine söz alan bir çok hatipler sıra ile fikir ve müta
laalarını beyan ettiler. 

Bu izahat arasında iktısat vekaletine yeniden tevcih edilen bir çok 
suallere son defa söz alarak kürsiye gelen iktisat vekili icap eden ce
vaplan verdi. 

Ruznarnede başka bir madde olmadığından saat 20 de müzakere 
nihayet buldu. 

Fransız Cümhurreisi ikinci devre 
vazifesine resmen başladı 

Paris 1 O Reisicümhur B. Alber Löbron bugün birinci yedi vıllık 
Reisicümhurluk müddetini doldurmuş ve tekrar intihap edilmiş olduğu 
riyaset vazifesinin yedi sene sürecek olan ikinci devresine başlamıştır. 
Yeni Reisicümhur eskisinin ayni olduğu cihetle Elize sarayında mutad 
olan merasim yapılmamıştır. Sadece «Lejyon Donön nişanının büyük 
şansölyesi Elize sarayına giderek nişanının büyük kolyesini Reisicüm
hura takdim etmiştir. Bu kolye devlet reisliğinin alametidir. Yeni ri· 
yaset devresinin başlaması münasebetile yapılan biricik siyasi tezahür 
bundan ibaret kalmıştır. 

Devlet reisi, ikinci yedi yıllığı münasebetile, yarın parlamentoya bir 
mesaj gönderecektir. Bu mesaj mebusan meclisinde başvekil Daladive 
ve ayanda muavini Şotan tarafından okunacak ve bunu müteakıp hü
kümetin beyannamesi de okunacaktır. 

Kabine yarın sabah içtima edecek ve parlamento öğleden sonra saat 
15,30 da açılacaktır. Bir çok istizah takrirleri verilmi~tir. Başvekil bun
lar hakkında müzakerenin kısa kesilmesini istiyecektir. 

·G. Franko gelecek ay 
Almanyaya gelecek 

Varoova 1 O ( ö.R) - Bugün Varşo· ltalya ile askeri ittifak kararını ilan etme- ' sında normal komşuluk münasebetlerini Osmanlı imparatorluğu en tehlikeli za- Berlin 1 O ( ö.R) - Dolaşan şayialara göre general F ranko, Hazi· 

Vada harl·cı'ye nazırı Jozef Bekle Sov- sine rağmen serbest arzularını bükmeğe 1 tesis etmiştir. manl:u:ını yaşıyordu. Mısır valisi Kava- ran iptidasında, bir resmi ziyaret ifası için Almanyaya gelecektir. Bu 
lalı Mehmet Ali isyanı devletin hayatı· 

yet hariciye komiser muavini B. Potem- muktedir olamadığı müşahede edilmek- Sefir Charnovun tayini, iki memleket nı muhataraya düşürecek derecede mu- hususta, kendisile Valansiyada görüşecek olan mareşal Görinı;ı; tara-
k.in arasında mühim görüşmeler olmu~ tedir. arasındaki münasebetle.rin normalleşmiş hataralı bir şekil almıştı. Bütün vilayet- hndan bir davet yapılmış olacaktır. Mareşal Görinı;ı;in general Fran-
tur. Mülakat bir saatten fazla sürmüş ve , olmasının bir nişanesi olduğu gibi Sov- !erimizde asayiş bozulmuş bulunuyor, koyu ziyaretinin gayeleri hakkında Alman resmi mahfellerinde en 
dostane bir hava içinde cereyan etmiı- Stokholm 10 {ö.R) - lskandinavya yet ticaret mümessili Nikilinin tayini ile ~cnebi devletleri İstanbulu işgale hazır- mutlak bir sükut muhafaza edilmektedir. Hatta Alman gazeteleri ma-
tir. devletleri (Finlandiya, İsveç, Norveç, Sovyet Rusya • Polonya ticaret muahe- hınıyordu .. O vakit on sekiz yaşında bu- • reşalın ltalyadan ispanyaya hareketinden bile bahsetmemişlerdir. 

cTranskontinantab ajansı taralından Danimarka) hariciye nC1Z1rlannın içtima· desinin meriyete girmesi de iktısadi mü- hı~:m ge~ç P?;!_~ ~~daki 0 1j1 tho- Bu suretle Haziran ayı iptidalarında Almanyaya muhtelif devlet 
bu go .. ru···melen'n m-1.:...eti hakkında soru- ını müteakıp resmi tebliğin neşrinden ev- nasebetlerin normalle"lll.İo. olduguv na de- ca rınm eşvı Ye şı paşayı s aıı- · ] · · .. · tl · } kt y l k 1 Na01bi ,. aıu,. · .. ,. bula çağırdı_ v c onu hariciye nazı ·ı reıs erının şu ~esmı. zıyare en yapı aca. ll =. . u~os avy~ ra 
lan suallere cevaben siyasi mahfellerce vel yapılan bir şayiaya göre dört devlet lildir. yapb .. Reşit paşa kollarını sıvayar:J( Prens Polun zıyaretı, ltalya kral ve kralıçesınm zıyaretlen ve general 
ıu izahat verilmiştir: • Almanyanın karşılıklı ademi taarruz pak- harici \'C dahili karışıklı.klan az zama•1· Frankonun B. Hitleri ziyareti. 

c Sovyet Rusya ile Polonya arasmda- tı akdi teklifini reddetmişlerdir. Varşova 1 O (AA) - cDobry Wie- da düzdtti. Ve bunu müteakip te genç Bu devlet reislerini Ve Almanyanın güzide misafirlerini kabule 
ki münasebetlerin müsbet bir mahiyet ve zor> gazetesi yazıyor: padiş_:ıhı ikna ederek, Osm~lı imp~~a- mahsus olan Belvü ~atosunun icabına ~Öre hazırlanması işleri nihayete 
istikamet almış olması sehebi1e iki mem· Paris 1 O (ö.R) - Varşovadan bil- c Yalcın bir istikbalde Avrupanın va- tor~ugun_da, evvelce tasarladıgı yenılıl-. ermek üzeredir. clhlamuraltı» cadde~~:"ıin tezyinatını da B. Hitlerin 

al"h 1. d l d l dirildiğine göre Leh hükümetile milletler ziyeti bir sınır harbı> şekline inkılap ede- lerı tatbık etnteğe koyuldu.. SO . . l d" .. .. d ld v 'b" h f ed.l . t' · leketin s a iyet ı ev et a am arı arasın- . . . . t-t t ihin tan . t div• ıncı yı onumun e o ugu gı ı mu a aza ı mış ır. 
d . ., ve karşılıklı istihbarat teatisi cemiyeti namına Danzıng meselesını ta- cektir. Polonya her hususta böyle hır . .&Ş. c ~ ~ıma namını ver ı;ı ş • ı k f 

a gem,. k'b 1 il' 1 h"'k" etleri harbe hazırdır. Ve sah.ıdi bulundugu~ muz ilktır mkılap hamlesı, bu suretle yapılmı§-
normal bir şeydir. Bu müzakeratta ati- 1 e memur ng iZ ve sveç u um .. • ıma on er· ansı 
deki mevzular işlenmiştir: 1 arasında fikir teatileri yapılmıştır. Bu g~- bütün manevraları tam bir sük\inetle ta- Mustafa Reşit paşa, padişah namına 

1 - Sovyet Rusya .;.e P~lonya ara· rüşmelerden Daiızigdeki milletler cemı- kip etmektedir. bir ferman tanzim etmiş ve bunu Top-

d . · k u1 k ·· b tl · yeti komiserliğinin ilguı hakkında böy- = kapı sarayı parkındaki Gülhane meycf:ı-
eın a ıyı omş u munase e en, . .. h' b' 

2 _ Sovyet Rusyanın diğer komşula- le bir karan muhık goster~cek _ıç _ır ye- Yunanistana giden nında devlet adamlarmdan, yüksek mc-
·ı .. b tl . ni unsur mevcut olmadıgı netıcesı çık- Alman sana"i lte"eti ınurlardan YC ahaliden mürekkep bir 

rı e munase e en, D · d ,.,, ,.,, kalabalık huzurunda bizzat okumuştu ... 
3 - Muhtelif beynelmilel meseleler. mıştır. Çünkü böyle bir karar anzıg e Atina, 10 (A.A) - Alman sanayicile- Osmanlı inıparatorluğunun eski idare 

B. al h ·· l d' b·ı· · k. ·· yeni bir nizam tesisi demek olur. · d ·· kk lan heyet yu··n ve . c ınaen ey oy e ıye ı ırız ı go· nn en mure ep 0 usuUerini deği~tiren ve tarihte, okımdu-
rü•melerin mevzuu halen mevcut olan pamuk mensucatının Yunan piyasasına ğu yere nisbetle Gülhane hattı hümayu-

" VarQova 1 O (A.A) - Gazetelerin ıkar Jm • kA t tkik ettikten son 
bütün beynelmilel meselelere teallUk et· " ç 1 ası ım anını e - nu namım alan bu ferman başlıca üç 

k vl gece nüshalannda intişar eden ve mühim ra Almanyaya avdet etmiştir. esasa istinat etmekte idi : 
miştir. B. Bek B. Potem ini Öge yeme· olduguv zannolunan bir makalede Sovyet 
g"ine alıkoymuştur. Sovyet hariciye komi- • ı t Si ısı 111 - 1 - Padişahın salfilıiyetini tahdit. 

harici siyaseti nazımının tebdilinden son- ı il 2 - MemurJann iktidarını ve bwıa ser muavini akşam saat 16,40 da Var- A 
ra yeni Sovyet sefirinin Varşovaya tayin an mukabil mesuliyetlerini tayin.. · 

•ovadan Movkovaya hareket etmiştir. P l .1 .. . 2 _ ,.,..=IJetin, cıns· ve mezhep SC"mek-" edilmesi keyfiyetinin o onya ı e muna- mı :s 

Paris tO (ö.R) -Varşovadan gelen 
haberlere göre, Lehistan hükümeti Sov
yetlerin bütün komşularile karşılıklı yar
dım pakti akdetmeleri maksadını takip 
etmektedir. 

ı . a . C- • lTAL- sizin hürriyetini ve canlarının, malları-sebetlerin normal eştir mesıne ..x>v,.et sı· BANKA KOMERÇlALE 
nın emniyetini temin .. 

yasetince büyiik bir ehemmiyet atfetmek- YANA Tarihte bu kadar büyük işler yapmış 
te olduğuna delil teşkil etmekte bulundu- BANKO Dt ROMA ve sonraki siyasi ve içtimai bütün de~ri-ı· 
ğu işaret edilmektedir. DOYÇE ORtENTBANK - DRES- şiklilderimize esas olan bu en mühim 

193 7 ikinci teşrininden beri Varşova- DNERBANK ŞUBESİ inkılabmıızı yaratmış olan Mustafa Rc- j 
Oanzig meselesi şi~di kes.kinliği biraz dairi Sovyet sefareti ~ünhal idi. Bu da EMLAK VE EYTAM BANKASI şit paşa kara gözlü, kara saç ve sak.allı, 1 

· · 'd d çelimsiz, zaif, ufak tefek bir adamdı ... 
kaybetmiştir. . . . Polonyanln han.ci siyasetuu 1 are e en- lZMtR ESNAF VE AHALt BAN- 1 

Fakat bu maddi gösterişsizliğinir. vt? çe-ıerıe her türlü teması gayYİ mümkün kıl- KASI 

makta idi. 
Berlinden bildirildiğine göre B. Hitler, 

gelecek nasyona1 - sosyalist parti kongre
sinden evvel. Lebistania ihtilaflı mese
lelerin halline teşebbüs etrniyeceğini bil
dirmiştir. Iskanainavya devletlerinin Al
manya ile karşılıklı ademi taarruz paktı 
imzasını reddetmeleri Alman diplomasisi 
İçin bir muvaffakıyetsizlik olmuştur. Ha
dise Londra ve Parisde en derin bir 
memnunluk uyandırmıştır. Almanyanın 

Diğer telgraftan bu halin. Polonya ile 
Sovyet Rusya arasındaki münasebetlerin 
inkişafına mani olmamış olduğu tebey
yün etmek icap eder. Polonya ile Sov
yet Rusya arasındaki ademi te~avüz iti
lafını teyid eden geçen senenin son teo
rinindeki beyanat bu siyasetin bir ifadesi 
olmuş ve Polonya ile Sovyet Rusya ara-
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Yarından itibaren büyük müsal.>aka ve hediyeli PROGRAM 

• Kültürpark sınemasında 
Gönül Avcısı 

ROBERT 1'AYLOR • JOAN CRAVFORD 
LİONEL BARRYMOR - FRANCHOT TONE - MELVYN DUGT 

STEV ART biiyük tarihi müessir aşk hikayesi 

iKiNCi BALAYI 
rYRON POVER • LORE2'2' A YOUHG 

BÜYÜK TARİHİ AŞK HİKAYESİ 

• C" • J. 

Seneler geçtikten sonra bile unutamıyacağmız enfes komedi 
BAYANLARA SORUYORUZ BAYLARA 

ROBERT TAYLOR MU yoksa JOAN CRAVFORD MU yoJ 
TYRON POVEB LORETTA YOUNG 

? 

limsizliğinin arkasında manevi iki b:i-
OSMANLI BANKASI yük kuvvet gizlenmekte idi : 
TüRK!YE tŞ BANKASI 1 - Tetkik ettiği meselenin ruhunu 
TüRK!YE c. Z1RAAT BANKA- kavrıyan keskin bir zeka .. 
Si 2 - Sarsılmaz ve hiç bir engel kar§ı-

39 smda yılmaz sağlam bir irade .. 
Izmir şubeleri l5 Mayıs 19 ta- Devlet ndamı sıfatiyle en büyük me-

rihlnden iş' arı ahire kadar gişele - ziyeti : Geriye asta bakmaz, gözü daima 
rini aşağıda yazılı saatlerde açık ileride idi .• Halline uğr~tığı h!ç bir işi 
bu1unduracaklardır. sürüncemede bırakmaz, hemen kararını 
Her gün saat 8.30 dan 12.30 a ka-i verir, keser atardı .. Ayni zamanda bü-

dar. t~ hayabnı daima çalışmakla geçirmiş-

Cumartesi günleri 8.30 dan ll.30::ı tirD.. 
1 

. 
1 

. d kil' ük' l 1 · 
ev et ış erın e en ç mese e erı 

kadar. bile gözden kaçırmaz, her şeyi yenile-
S-3 9-11-13 (934) mek, ıslah etmek heveslerine kapılırdı .. 

fflJ!Jllll"iJf77?7'cf'/777d~7/:L~ Bu inkılapı;:ı devlet adamı, o zamana 

2.:;o, 5.10, !U5 seanslarında 

Düflıün Kadınlar 
(Le petites Alliees) 

4.10 ve 7 .40 seanslarında 

MAYERLİNG 
Charles Boyer-Daniel Darriyö 

METRO JURNAL 

Fiatler : 30, 25, 20. Talebe : 
10, Localar : 150 - 100 krş. 

kadar kullanılan resmi yazı İ!ilerinin 
şeklini de dcğiştirmi~, onu şimdiki tar
zımızın esasını teskil eden basit ve sade 
bir kılığa sokmuştur .. 
B~ka bir hususiyeti de : Olllla mü· 

cadcleyi seven ve diişmanlanna açık bir 
surette meydan okumaktan çekinmiyen 
bir pervasızlık mevcut cılma."!dır .. 

llıısımlarına hücumdan ve onları ze
hirli istihzalariyle iğnelemekten biiyük 
bir haz duyardı.. . 

Bu kadar gaileler arasında cdcbıyatla 
uğrasmağ'a d~ meydan bulabilen bu bü
yük ·de,·let adamı yazdığı bir gazelinde 
ahlakındaki bu hususiyeti şu tarzda üa
de etnıiştir : 

Bir mubaha rchina rcfteye gil<>em de 
ne var? 

Kahn hasın eylemeğe elde asadll' ha-

Bir harp 
letleri 

vukuunda Şimal dev
bitaraf kalacaklar 

Stokholm 9 (A.A) - Şimal devletleri hariciye nazırlarının konfe
ransından sonra resmi bir tebliğ neşredilmiştir. 

Tebliğde şimal memleketlerinin Oslo deklarasyonuna sadık ~e bu 
suretle gruplar haricinde kalacaklarını ve bir harp vukuunda da bıtaraf 
kalmak için ellerinden geleni yapacakları bildirilmektedir. 

Şimal memleketleri münferiden veya müşterek bir surette .a~ çok 
geniş ademi taarruz paktları sistemine iştirakdeki faydayı bu ıtıbarla 
tetkik etmişlerdir. . l ... 

Şimal devletleri kendi memleketlerinin bütünlüğünü ve bıtaraf ıgı 
diğer devletler tarafından garanti edilmek istendiği takdirde bunu 

memp~·ı~;y~ar<Lhududunda 

Almanlar geniş ölçüde Hitlercilik 
Propagandası yapıyo~I~~~· .. 

Varşova 1 O (A.A) - Kurjer Polsky gazetesinin bıldırdigmh gore 
Almanlar Polonya hududunda kain Umin civarına muazza~ oıpar
lörler yerleştirerek Hitlercilik propagandası yapmak.tadı1r~ar1 · karp ~= 

d · b .. ··kl.'kt h par or er oyarl'JIK. lonya birliği de Leh hudu una aynı uyu u e o ~ 
Polonya ve Almanya hududunda mevzulu bir konferans neşretme c 

başlamıştır. b. P 
Leh gazeteleri hududu geçerek kargaşalıklara. sebe ı~et ve~~ln d!}: 

lonyadaki Alman akalliyetine mensup bir çok kimselerm tev 1 e ı 
diğini bildirmektedirler. 30 Alman muhtelif hapis cezalarına mahkum 
edilmişlerdir. ·1 D ·r · kö 

D·v 'h tten Leh matbuatı Alman polis kuvvetlen e ovı ıaı y .. 
ıger cı e . . d ·· L' 1 ~ 

lüleri arasında vukua gelen bir çarpışma netıcesın e uç ıtvanya ının 
öldüğünü bildirmektedir. . . . 

Ki'" l"I Alman komiserliğine gıda maddelerını vermek ısteme ... 
mekt~~~I=~· Köylüler bir alay teşkil etmişlerse de polis silah kullan
mak suretile bunları dağıtmıı::tır. 

Fransız Hariciye nazırı Bonne .. ~ 
Sutan1ptonda bir nutuk söyleyecek 

Londra 1 O c:Pres Assosyeşin> tarafından bildirildiğine göre 13 Ma
yıs cumartesi gÜnÜ Fransız hariciye nazırı B. Bonne cF ransız birliği» 
cemiyetinin lngiliz federasyonu tarafından Sutampton limanında ya
pılacak olan içtimada hazır bulunacak ve bir nutuk söyledikten sonra, 
Parisde Lord Halifaksla görüşmek üzere, tayyare ile hareket edecek
tir. Hususi bir tayyare Sutamptonda Fransız hariciye nazırını b"k-
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Osmanlı 
Çeviren: HClfim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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Hay Bin Yakzan 
Gibi 

- "1:r-
MİBAÇ KATIRCIOliLU 

- BAŞTA.RAFI 1 İNCİ SABİFEDE - laza teşkilitı masrafları nazara alınırsa 
barut inhisannın devam ettirilmesinde 

B. RASİH KAPLANIN TENKİTLERİ ttuına olmadığını tebariiz ettirmeğe ça-
B. Rasih Kaplan, Ankara bira fabri- lışmıştır.. . .. 

kasmm ayn bir idareye tibl olmasının Dr. Ali Suat (Kütahya), Alkolun 
masrafları arttırdığını İnhisar mevzu- tahribatından, bilhassa köylere kadar 
unda dahil olan bu f~hrilmnın İnhisar- sokulan rakı sarfiyatının müdafaa edilir 
Jar tarahndan idare edilmesini istemif- tarafı olmadığından bahsettl. 

tir. 1 
1 

TÖTÖN SATIŞLARI 
B. Kamil (İzmir), tütün .,n..,.,larında 

DR. ZİYAYA GÖRE ~ 
D · lk ı 1 · · b' h . ~··yasanın açılış günlerinde inlıisarların r. Ziya, a o mese esının ır c:, e- inh.is lar tas' 1 kunıJm ai .... 

can işi obnadı~ devlet gelirleri ile kvetl . artaki vasttild~ ıriy e üba uşı· tem~ 

'il Mayıs P!!f!!!!lle 9J? 

DOK2'0RU.N KOŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Yıldızlar ve 
insanlar 
-~-

YAZAN: Dr. G. A. 

kuvvetli alikasa bulunduğunu müdafaa e . erm • P e e ?1 yaa 11 s -
lerınden şıkiyet ~tir lnünlann tipleri ve ltarakterleri Ye 

Tim:.whanelik deliler cihi kalamam etmiştir. . • 
mantık mekanizması hep bir noktaya Hatip, bu mevzuda gençliğin bile ne- VEKİLLERiN CEV APLABI bütün b~yatı üzerind~ yıldızlann tesiri 
saplanıp kahyor. Bir türlü yenilmiş hırs- şelenınek üzere biraz alkole ihtiyacı ol- B ~-1..!tJer .. • ,_,!~ gelen bulundugunu pek ealu aaırlardanberi id-

la · ed'lnı · his1 · • • u l.CllAI uzenne a.u.nn&ye 
ve Boerleri boğazhyan o korkunç ~eyler kayıkta, sivri takyeli kavasın 1~ . ~atının ~. emış erımwn duğunu söylemiştir. İnhisarlar vekili B. Rana Tarhan alim· dia ederler. Bu iddianın ° kadar uzun 

k l d l 
çerçıvesını aşarak kaınatın akışını oldu- r· tınm .. ..türiir b" ırl d tın . b' al k • . 

herifin zevcesiydiL Mahzun ba ışı iz eri üstünde yer almakta idi.. Levi ğu gibi kabul etmek istemiyoruz... İçi- BAYAN BEKTAŞIN CEVABI lun :;:zarrdığıa -=~ı..~k ı; li ~ m;se; aab abr~a dc~am_,~ı beaı vbe ır ar b~'-:~~-
bu ince zarif kadın, nasıl olmu§ da F alklandın çok şefkatli bir anne ol- . d ki 81 1 "'·~-•M.1 .. ı..: dün a ha- Bayan Bek•"'" rakının ve alkolün tah- e o a .. nı, J~ .. e~ece . o er an ıraz uımcıue era er gene usuu-

• . . . .... ... . . . mız e em e ~ Y Y1 ..-. kaşı mucadelenm hükümetin progra- ·· ·· · lm ·· h · · ddi ecli-
blt' devle evlenmlftı .... Bunu ımkan- dugu, ııte meydanda ıdı... nştıramıyoruz. Kendi iddiamıza bakı- l'ibatı üzerine Ziya Gevher Etili ile hem da dahil bulunduğunu tedricen bu tun •onmemıı 0 aaa, ıup esız. 1 a 
aız bir şey gibi görüyordum::. .. . Helvacının. ~arasını verdiler .. Ka- ~~5? m~1k~m~el o~an bizi~ e~el v~ ~kir oldu~~ gençliğin ... neşelenme~ :Sada vanlınağa çabşılcİıımı, bira ve len tes~n esrar içinde kalm~ olmaSJydL 

O anda Mehmet paşa buyuk hır yıkçılardan hırı, kıyıdan ayırmak unutlcnınızdır. Şemyet tasl~ıh ~~e~- ~~in alkole ilıti~a.cı olm~~gını1 genç~- şarap resimlerinin indirildiğini ve bun- insan oglu, aklının afamadıgı ve esrar 
dikkatle bana bakıyordu... Fakat için, ucu eğri bir kanca ile sandalı yecek kadar .. n~ksa_ndır. J!ız subıe~ ~~ ~ef.eleo~ek ıçın gençli~ .. ~ geldı- lann ııatışlamıda kolaylık gMterileceği- içinde kalan şeylerden daima hoılanır. 
T .. kJ k gılı • ı dı s • • B" • k k ,. .. UDSurlarJZ, Subjektif oldugUJDIU lÇtn gDll SOylcmıS Ve rakının buyük şışelerle • akı gaf>clannda zorluk ... 1r .. -1acaift s· L<>d" • b••ru•• b } • , __ L dilin" ur er ço say ınsan ar r. ay- ıttı... ızım ayı yavaş yavas yuru- b .. 1 d d'' .. .. 1· .. zil tı1m b. . b __ 1 tıl nı, r ~ ~... -· ır llA ısenın u n se epen ızzuı e -

be 
• l k d ~ oy e uyup uşunuyoruz. nsamn o - sa asını, ıra ve şara ın U.:1,UJa - nı hükümet programının bunu imir bu k .f _1_ fı ı__1_ 

gısız, münase tsız sözlere arşısın- yüşün e devam ediyordu.. Ledi ne mıhlanmış olan kendi kendini be- masını istemi~tir. 
1 

'd _ t bariiz ttirdi • ce onun eyı verec11:1 tara ~az.. 
Clakileri asla rahatsız etmezler ... Ben Falklandın kayığı, diğer kayıklann ğenmek insiyakı yerli yerinde kaldıkça ~e~ ~ara B:. fabrlkasmın İnhi- Fakat bizim eskiden nücum ilmi dedi-
o dakikada başımı çevirmiş, derenin yolu kapamalarından ötürü, çok ya- btmdan başka türlü hüküm vermemize B. ALDEMİRİN SÖZLERİ sarlar ~ek8ıletine devrnin mukarrer ol- ğimiz Astroloji mütahaseıslan şimdi pek 
membaına doğru uzaklaşan hu iki kından, bizim kayığa adeta sürüne- imkan. yokt~: Biraz ~endimizi aşa bil- . İzmir meb.usu ~· Mehmet Aldenıir iç- duğunu, anason mübayaasındaki vaziye- ileriye gitmeie kalkı§IYorlar. Yakın za-
" ft dalı ·· 1 · 1 talci tm ~ rek geçmeğe mecbur oldu Ledi sek, bıraz kaınatı tabıat kanunJarınm ki mevzuu ile alakadar olmamakla be- ti aynca tenvir edildiği takdllde tetkik manlarda Avrupanın hah t afi dairi 

~1 e san goz erım e . P e ege F iki d r . l d ... d' ·· k .. _ konuctukJarı ölçiilü ve makul dille an- raber rakınm milli bir içki haline geldi- edeceğini, memlekette kifi mikdarda .• .. ' . . ar ~ 
koyulmuştum ... Onun ılerde yarım a. an ' e mı anın~ . ~g ırme su lamaya çalışsak, biraz noksanın kema- ğini söylemistir. Bu söz, mecliste kahka- t.işmed'""' d alnız b buyuk şehirlenn bazılarında zayıçe çı· 
bir daire çızarak döndüğünü fark et- retıle alaturka kendısını selamlıyan le aidebilmcsi için sabretmesinin zaruri halarla ır~-ı'ıasımu:tır. ~Rn ye dan ıgm enbny .1.:;r..._, nbarusene karanların kazandık.lan ıöhrete dayana-M h h f 'f b' b .. "' .......... .....-....;: ıçın usya ~n a u.aguu, -
tim ... Çünkü vakit geçmiş, artık gü- e met paşaya . a. ı ır te _essum- ve elzem bulunduğunu kabul et~k. h~r Sözüne dC\•am eden B. Aldemir, ana· tun maliyeti ucuzlatıbnasına çalışıldığı- rak, yıldızlarla insan1ar arasındaki müna-
neş karsıki Avrupa sırtlarının arka- le mukabele etmıştır .. . Öyle ınce ve ~ey kolayJaşırdL. Mesele dışın çırkmlı- son müh:ıyaasmda bazı inhisar memur- m fakat maliyetin inhisarlarca malUın b tl · ·1 " yan· Le k · akl 

~ .. l · · · .. .. k' b ~· ... . · · . 1 ... d dır B . . ' se e en ı mı, ı • r esın anın ere-
Bına gizlenmeğe başlamıştı .... Müslü- oy e garıp bır hafif guluş ı, unun ?ınde de~ ıçm ınatçı ~?'"~ a ... :· u lannın yaptıklan muamelelerle çıftçıle- olmadığını, inhisarların bunu satın ala- ceği bir surette isbat etmek istiyorlar. 
man ahlakının koruyuculan olan ve içinde çocuklara mahsus bir safvetle ınatçılı~ ki~lere neler du, undurul!; ne- ri darbelediklcrini, anasonun 135 kuruş rak yüzde on karla sattığını söyle~ 

r .. f l . b' . k d t' birlikte pek acı bir hüznün de mah- ler dedı~L'? ve ~el~r yaptı~. . yerine 50 kuruşa mübayaası yüzünden tütün piyasasının açılması hususundaki Avrupadan gelen kitapları satan mağa-
po ~ mu r:ze en, ır çıçe eme ı f b 1 d .. k T d Arap filozofu •Ihnı Tofaylm• ıssız bır anason ziraatinin azaldığını, inhisarlar şikayetleri tetkik edeceğini bildinniştir. zaların camekanlannda belki siz de gör-
halınde Coksu çayırını kaplıyan uz u un ugu uza tan seçı ıyor u .. adada hayalen beslediği Hay Bin Yak- 'd · · · di h · t .. b l\I'"teakibe b··t ı · ddelerine müşsünüzdür. Ost üste astroloji kitapları 
Türk kadınlarım artık oturdukları Çocukların yaptığı gibi yarım açılan zanı ond~ sonra daha bir ('ok filozof- ı aresının şırnb kalar.:.~r...en a.~3li~on mku a- .... H~~r•:- n u çe eruı ma 

b · · · · ... k d' h · . yaasına mec ur ~·Dl soy yere ve- g~~Lll· çıkıyor. Kimisinin müellifi bir üimler dok:-
yeri bırakarak sandallarına, arabala- u ı:ıını mını agız, en. ı ayatm.a lar b~ ıssız. adalarda ~yne~ besledi- kilden yerli mahsullerin mübayaası için İnhisarlar bütçesi 1939 yılı nıasarüatı toru, kimisinin müellifi hukuk ve siyaset 
rına girmeğe ve haremlerine dönme- tealluk eden acı keder len apaçık bır Jer .. Net~ce .d~ fan.tastık ~ır ~Y ~!- tedbirler almasını istem.iştir. ~ıhkh olarak verilen tahsisat 
ğe icbar ediyorlardı.... surette göstermekte idi.. ~akt~ .ile~ı ~~emed_ı .. Hatta diyeb!lı- Dr. Osman Şevki ınudağ, varidat ba- 8.658.468 lira tahmin edilmiş, varidat ise doktoru. Demek ki bundan sonra üni-

K .. k ·ı · · ] t edikl · Evet bu m11üste karı kocalık ha· rız ki DıyoJeD ıçmdeki ıssız ada çocugu- kmundan yüksek dereceli alkolleri mü- 50.763.260 lira olarak tesbit edilmiştir ... versiteliler mütahassıs müneccim de çıka-
ure çı erımız ace e e m en • ~ - , . '. . . nu kendi vücuduna naklederek kendi . . .. .. . . 

için iki çifte sandal arkamızdan yeti- yatının te!Jkıl ettığı bır rnecburıyet k d" . b' f ~dırmı t Bu hare- dafaa etmiştir. V~ ~utçe bu rakkaın uzerıoe kabul cdd- racaklar ... Galiba eski zaman hekimle-. . . . . . . . . . d b.. .. .. l . . s· A en ını ır ıçıya sıg ş 1. *"'·~tir- . d b. w •• !\_ il . __ 1_ fazl 
terek bızımkını geçtı ... Sahilin hır netıcesın e, uti.in gun erını ır r- ket ıssız bir adaya gitmektense ıssızlığı BARUT SATI~LARI ~D l t d . 11 .. d .. nn en ır çogu nucuuı mıye ~ a 

"bald F iki dl b' l'k • w "/ ev e emıryo an ve umum mu ur· l 1 k b . . t d k d Jd noktasına yanaştı ... Orada bir hel- şı ~ an a ır ı t~ geçırm:ge k?labalık .. i!<.~nde ~tmnk v~ b~ suretle B. Kemal Üna1 (İsparta), barut satış- liiğü bütçesi meclis nıznamesine alm- mcşgu o ara u ışın a mı açır ı an 
vacı, camlardan yapılmıt büyük ku- katlandıgından dolayı, gızlenmesıne kıtleye butun hır hayat nntıd.adın.ca lanndaki bahalıhğa ve buna mukabil clı.. 938 yıh için tahmin olunan varidata için, yeni mütahassıslar arasında bir tıb 
tusunu kapıyarak kaçmağa hazırla- hiç dikkat edilmiyen acı bir şikayet jestle hakare~ Y8P;'ll~ demekti. lçimı~- inhisar idaresinin 650 bin lira kazandı- nazaran 3.341.600 lira fazlasile 39.130.000 doktoru ismine tesadüf etmedim. 

d L d . F 1 ki d T manasının belirdig-ı'nı· bulundu<Yum de sessız gezmen lbnı Tofayl,ler ve Dı- ihna ış· aret ederek bu husustaki muha- lira olarak tesbit edifmicıtir. Bu müneccimJerden, Jncriltercde ilim-
nıyor u .. . e ı a ı an annan, "" . nl hal 4 vardır d · 1 ., -t .,. 

~~~u~~~: ~~.~ili~~~~~~m. Jcakt~~Blara ""l"~l~dan~~l~------------------------------ ~d~~~T~~~~~ 
c Ar k d . d • d v kl ı:r. ım mag up o ma mag u T •• k s B ç b ) l k rıl 1 '--L _Helvacı.... tı er.enın •• enıze ~g~uya a- biyeti kabul etmiş cesaret fukarası za- l OVyet em er aynın rın münasebetlerini ee tro ara Wuı 

Satıcı derhal icabet etti... Uzun şan en genış yerme gelmıştık. .. Ka- valblardır. Cesaret yalruz döğüşmek, I f - • etmek merakına düşmiiJ. Elektron ne de-
aaçlı, güzel çocuğun kendisine uza- yıklar, Ledi F alklandın sandalile ka- dü~manla boğazlrujmak demek değildir.. • b • 1 • .., • m Ü h j m bey a O at I mek olduğunu bilirsiniz: Bir zaman mad-
tılan şeyleri tutmak için hareketler yığımız arasındaki mesafeyi her sa- llakihl 4cesar~t kötülüğü. ko~yla~an ı ş ı r 1 gı denin en son ve artık ayrılması mümkün 
yaptığını ve büyük bir sevinç içinde 1 niye biraz daha açıyorlar, genisleti- ~? ... ~attii teşvik ~ c:emıyetin buyük- _ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE - - BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHlFEDE - olmıyan parçası atom diye bilinirdi. Hal-
mini mini ellerini çırptığını farkedi- yorlarch ... lşte solda Göksu kö~künü lt~ıguBkıkınarşısında .gösttterılekan mukaahvemet- buki şimdi atom, ancak kimya alimleri-

v 1 'h --' b"yük' S ""d h ır. ca cemıye en cmam 'onu • h kk d b yanalla bulun BİR İNGİLIZ. HABERI. k 
Yordum a idesi derin bir sefkat ı ata eaen u çayır... aO' a a- d .., ı 1_ .. .__b.Jm k .~ · b" bütü' 1't a ın a şu e - nin kübik kimya formülleri kurma için '· · • · • Ogru yo 8 auSunı l C lÇID US n 
ifade eden sevimli bir vaziyetle, ço- rap Anadoluhısarı surleri. .. Ve sur- ona yakla~mal~dır.. maffur: . Londra, 10 (Radyo) - Mancester işlerine yıınyacak bir nazaıiye halinde 
cuğun ellerine, bir ipek tül gibi ince, lere dayanan ufacık, ah!'lap evler... Hayalin tekamülü olmaz. Onun için «-.. Sulhun m!'ha~~~~ı l~hınde Guardian gazetesinin diplomatik muha- kalmıştır .. Atom artık maddenin en kü-
yuvarlak, üstü bir takım nakışlarla I Ön\i-. i;7 de de Bosfor görün iivordu. tasavvurlar oldukları gibi kalmag"" a mah- bu m. üz.akerelenn. bay .. ük bır kıy •. biri tarafından bildirildiğine göre İngi- çük yavrusu sayılmaz, 0 da elektronlara - l ak H h k lı liz - Türk görüşmeleri son günler zar-
süslü bir çok kağıt helvası tutustur- - BirMEDİ •• k\undurlar. Tarihin k'lrkunç ilerlemesi- metı 0 ac tır. ıç fUP e )'O 1 [mda daha faal bir safhaya girmiş olup, ve protonlara aynlır. Bunlan gözleriniz-
du .. Bal kadar lezzetli ve tatlı ~lan 1 °.e rağmen cemiyet fclsefesinin.h~a ye- Türk - So1Jyet işbirliği aayeaind': beyanatın bu haftamn sonundan evvel le görüp elinizle tutuncıya kadar, ister-
b dd k d . "d" k ' r G v d rınde saymakta oluşu buna delildir. Po- 8Ulhun iatikrarı yolunda kadretlı beklemek mümkün' .. olduanno şimdi be- . F L u ma e o a ar ınce ı ı ı, onu ı litik akid 1 b' ka _L d fırtın • • k .. L.. ,,~ seniz, nazariyeye ınanmazMnız. as:at 

k • ' b "k k d.. k ener a e V tT an e er ır Şın su a a yap- bu unsur teşkıl etme muntHUR yan etmek kabildir, 
ye~eıaz:çın, I~ erde ı°~ ~t ı:r ~ makt~ ileri gidemiyorlar .• Bu bir mü- olacaktır. nazariyenin neticeleri her gÜn gözümü-
ma m ge ıyor u .. s u a r a B Bonne tarafından saden alelmathlptur.. --"1:r-- Londra, 10 (Ö.B) _ .. Pres ~ye- ze çarpmaktadır: Havada protonlar ço• 
kalmadı ... Helvacı külah seklinde 1ı • IJaJ edffdl Halbuki hakiki tekamül şeniyeUedir.. E • F şinıı diplomatik m\ıharriri İngiliz-Türk ğalınca hastal1k artıyor, elektronlar ço-
büktüğü büyükçe bir kağıdı diğer a. Şeniyetlerin en gerçeği olan cemiyet, rzıncanın ırat müzakerelerinin neticelendiğini teyit ğalınca vücut rahat ediyor. Zaten bu na-
c insten bir helva ve fıstıklı lokum- Parıs ..• 9 (A.A) - B. oruıe, tr .. an - Anka- onun iç_indir ki, alabildiüine de~cıip. iler- adasındt! ._,apılan tm kte k akınd b b t b' b • kr ah d O " _._.. ıl e c ve pe Y a u usus a ır zariyenin müneccimlikle münase etı 
Jarla, şam kayısı pesti\i}e doldurdu .. ra

1
- Bu es sey atinden onen ~e- liyor. yleyse niçin filozofiaT ve ~ta- SpOI' e.ııltfeftCefepl deklarasyon yapılacağını bildirmekte- yoktur. 

B h l k ak 'b' b. 1 ra Veygandı kabul ederek kendisiyle lar bir türlü İspanyada şato kurmaktan . 9 .. dir. 
- u e va aym gı 1 ır şey 0 up 1 uzun müddet •ÖPİicımüstür General ,.,..._ • Jar? K~· t 't 'd ·· - Erzincan, lO (A.A) - Bu pazar gu- Fakat yeni müneccim bu fizik nazan-
bad 1 hah b' b. · k ak "' -- • ,,_ vaz geçmıyor • aına gıgı e mus ·· Enin da Fırat dasında tertip - -=:--- •· 

eı:n ~ . ır. ı~ıne .... anştırm kmd" Londraya gidecek ve ihtiyat za- petleşiyor. Artık her shirbazlık yerini nu. wcan •• a . T yesinden istifade ederek. şöyle diyor: 
auretıle ıstıhsal edılır - Butun bu nefis bitleri kon..-cıinde haZJr buluna--1~·- • ·- • t .. t 'im b akı T edilen eglencelerde bısiklet yanşlarıyle r a kya da a.·- ~u.r. ıs~r .~s emez. muspe ı e . ır. yor •. e- koşu, atlama ve halat çekme müsabaka- Yıldızlar bizim dünyamıza ruç durmadan 

--------------- (e~~llur d~vrı çoktan geçmıştır. Cemıyet lan, voleybol maçları ·yapılmıştır .. Ka- --.M.- ışıklar yani elektronlar ve protonlar gön-

p P ı 
mutemadıyen kafamıza vuruyor ve ı h di ı · al' b Ki " 

be d' B" l dedi"· d da 7.8llail ara e ye erı V ı ve ayan • Zir -·•·t. deriyorlar. Her birinin bize göndeıdiği rens O h
" ~ .vdir~mB .. •Yb~r.• ?

1
Y e bgıb. elan- zmı Orbay tarafından ve~"l-;.,.;., 88t Ve 84H~ 

a ıyı . ızı ır gerı eme se e ı o Bu eğlencelere Erzinca:.ı:;u:,10 pek kursu taleb';lerinin bu parçalar biribirleriyle birleşerek neti-
lı.asta ~ayalle~den kurtanp. hayata ~- çoğu iştirak etmiştir. Müsabakalarda cede karışık şeyler gönderiyorlar. Yıldız· 

Ati es 
l(irinal 

& • • 

zıyaretını 

sarayında Mussolinin 
kabul ederek görüştü 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Roma 10 (ö.R) - Yqoslavya kral Naı'bi Prens Pol ve zevcesi Olga bu 
ıe.bah buraya llllnUalat etmŞlerdir. Prens Pol Kirinal saraymda bafvekil B. 
MUB10lininin sİyaretİnİ kabul ettikten sonra, V enedik sarayma giderek kendi· 
ıine siyaretini iade etmiftir. Gidit n döniifte askeri lcJtalar ihtiram vazİfeaİnİ 
ifa etmİflerdir. Prens Pol kalabalık halk kütleleri tarafından allntlammttır. 

Kirinal earayma avdetini müteakıp Prens Pol ve Prenses Olga, ltalya kral 
ve kraliçeaile birlikte Kapitola giderek RRoma tehri tarafından tereflerine ter

tip olunan kabul resminde hazır bulunmU§lardD". 
B. Musaolini öğleden sonra Yugoslavya hariciye nazın B. Maıkoviçi kabul 

etmİftİr. Haricİ7e DUIM Kont Ciano da milBkatta hazır ln.lunmUflar. 
-

EHRAZAD 
Büyük ... HALK Hikayeleri 
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ve.t ~yor. Bız bu davete ıcabet et~- gençlerin gösterdiği muvaffakıyet ümit Gelibolu gezisi lann hangi burçlarda bulunduklanna gö-
mu nısbette yaşıyor ve yaşatıyoruz. Bı- ·c·dır· Edi (B ") ....._..._ Zira t l 
naenaleyh miskin miskin duşunu·· ·· "p ha- ven ı • rne, USUSI - .&.oc_,.. a re bu parçaların biribirleriyle ~ma an 

ve aşıcıhk kursu talebeleri Geliboluya da başka başka türlü oluyor. 
yaliınizi. hastalandırarak genişleteceği- B. Potemkı·n yaptıkları tatbikat geminden dölllllüş-
nıize cemiyete girerek onun için çalış- lerdir. Buraya kadar, müneccim.in dediğini 

mak ve onu ilerletmek daha zevkli ve M k d •• d .. 12 nisanda yirmi kişilik l»ir kafile ha- kabul etınemeğe bir sebep yoktur. Koz-
şerefli bir hareket tanıdır. Hasta felse- o s ovaya on u tinde muallimleriyle birlikte yola çıkan mik ı~ıklar dediğimiz şeylerin nereden 
{eden önkaceb gayeslsa~-e- er~n aksiyonlar, .. S talebeler Havsa, Kırcasalik, Pehlivan- geldiklerini zaten iyice bilemiyoruz. Bel-
sert ve a o UU' bile, c:anlandmcı Varşova, 10 (O.R) - ovyet Rusya k.. B aıniı U unk.. - K Id 1 d el rl _ı 
tesirleri çoğaltmak akıllı bir hareket hariciye komİsel' muavini B. Potemki- daoy, w ayrak ~.ı~-z op~-ve Geeliş_aııb a ki bunlar Yl ız ar an g iyo ar ve Y•~ 
t 1 · d kısa müdd t bul ugrıyar a~ yapmIŞllll ve o- clızların bulunduklan burçlara göre ba arzı o ur. nm Varşova a e unuşu l B' lik fid hğı ile Bti.rbanlı k .... d 

hakkında şu teblii neşredilmiştir : u b~ yakman ytin _ L-..:1 °~-~ kozmik ışıklann terkibi başka türlü olu-

Milano sanat s t bar. · k • · . on me ze agaCIDI uuuawauua • ovye ıcıye omıser muavını da ı.. ...:-1... • yor 
· •bir · aret lıalind V mu geçen sene aıp~ 2,, ....... rm · 

sarayındaki se_,; gayrı .r~mı l ~wı d - e L~~- rilizJ.erini de remizlemişlıentir. Ancak bundan sonrasına akıl erdirmek 
• e;a ya ge m~ o up og eye ogru &MILn.a,J e M d • 

"!! d J k afmdan bul ...A.. güçtür. ünecciınin id iasına göre uı· Mi.usn. 10 (A.A) - Dün hüküm an nazırı albay ozef Be tar ka U' 
temsil eden Dük de Bergame.ile nıare· edilmiştir. B. Potemkin bu akşam M.- c•• Jı! d ı·ıı • san doğduğu vakit hangi burca tesadüf 
şal Badoğliyonun huzuru ile sanat sara- kovaya hareket ediyor. B. Potemkin ile Uftıım e ) erJ ederse bütün hayatında tipi, karakteri. 
yında Leonard '\'C Vinci ve İtalyan ih- albay Bek arasında muhavere bir kaç k a_ ı k sağlık ve hastalığı o burçtan gelen ıpk-
tiralan sergisi açılmıştır. ~t devam etmiştir. a Y1JO m a tan lara bağlı kalır. Çünkü ilk nefesi ile vit-

lıyarak ifritin gidip elini öpmüş ve ona: makta afsun okumakta çok usta idi. Ben k k cuduna giren hava o burcun havuadır. 
- Ey cinlerin, devlerin padişahı ü- evde yok fken bu kadın afsunla oğlumu 0 rll D 3C3 Halbuki insanın hayab doğduğu ıpıda 

rit .. Eğer ben sana bu Ceylan ile başıma buzağıya ve annesini de ineğe çevirmiş. --'1'?-- batlamaz. Ondan daha dokıız ay önce 
g~lenleri anlatırsam ve anlattıklanmı Sonra bu inekle buzağıyı götürüp kö - Ö hayat ba-tam1-+-. Dogma" dan önce, ~~ Al\"KARA - lüm ve ağır mahiyette ,. ır~ ..-
burada tüccarın başına gelenlerden da - Jün sığırtmacına teslim tmiş.. müessir fiil gibi mühim ve müstacel hi- cuk akciğeriyle hava alamıyorsa da. an-
ha acıklı bulursan bu zavallm.m haya - Ben, ırak memleketlerde hasretini diselerde adli Amirlerce işe el konunca- nesinin aldığı hava yana havamıı elek.tron-
bnın ü'"e birini bana bagvı.şlar mısın di- çektigvirn evlad ve ayalime kavuşacagvı- ya kadar .ı-lillenn' ı.*••bolmasından ko.- 1 k d d ı ır• tR • ~ •• •• •• arı veprotonlan çocuğun anm a ouap-
ye SOrmUŞ. ifrit te: ffil zannederek eve döndüğüm zaman rmımasmı temin yolwula liizuml.U goru• B' ftan d • d-L __ J 

1 ___ 1_ tedbirlerin -•----- dair Milli yor.. ır tara a ınsan ana an__. 

3 O arada önünden güzel bir ceylam sü
rükli)'erek çekip götüren beyaz sakalb 
bir derviı geçmiı .. 

tarak sürilkliyen üçüncü bir derviş ge
lerek bu üç kişiye iltihak etmiş. Cemaat 
böylece dört kişi olunca yeri göğü kara 
dumanlar bürüm~, dağlan taşları zel
zeleler sarsmış, haykırışlar, inleyişler, 

çığırışlar etrafı çınlatmış. . . Nihayet to
zun toprağın arasından elinde koca pa
lasını sallıyan ifritin kapkara heybeti 
belirmiş. 

- Evet.... karını, cariyenin öldüğünü ve oğlumun ~~ IUlllllUlltUUI ı.. 1 _ '- ., 
ı Müdafaa Vekiletince a)akaldara bir ta- nin karnında bir nücre o araıro yaf8.1Dap 

1 

kaçtığını fakat nereye gittiğini bilmedi- b ı '-' ı.. -b mim yapılmıştır. Adliye veWeti de bu a~ adığı va.Ut annesinin, oa umm Ye 

ğini söyliyerek beni avutmağa kalkıştı. hususta çeşkilitma ayn IHr tanıinı ya- lki taıaftan ecdadının karakterlerini mi-
Derviş ile Ceyldnın hikayesi: Yüreğimi matem, gözlerimi de kanlı yaş- parak askeri kazaya tabi cürümlerde tas olarak alıyor .. Şu halde doğduğu va-

Diye cevap vermiş .. 

Dcrvit tüccara selam verdikten aonra 
da oturup ne diye ağladığını aonnuf. 

Tüccar da orada otu~unun sebebini 
tnıış. Derviş tüccarı dinledikçe şaş

tıkça pşmış .. ifritin ne yapac:ığ;m g" -
•:Jıt~k üzere tüccarın yanına çömelip bek

eğe karar vermiş .. . 

akikalar geçip ölüm dakikası yak -
m.lı ça zavallı tüccarın kederi de bü -

FahUdükçe büyUmüş. Bir taraftan korku-
mit bul bir taraftan da ümitsiz bir tee~ür .. 
katıl. ımltıı!aı-e adamda akıl ve fikir bırakmaz, 
Jara ejini kanatarak parça parça ede~. 
vakti Tüccar ile derviş böyle bekleşip du -

mde ken yedeğinde iki kara köpek silrük
a B en ikinci bir derviş gelmiş. Onlardan 
talya da niçin oturup beklediklerini öğre-
~o da yanlarına oturmuş. 

'ikinci dervişin gelişinden biraz sonra 
-"""'''-• defıt ~lind• bir katırı yulanndan tu-

Birinci derviş hikayesine şöyle başla- lar bürümüştil. bir taraftan salihiyetli askeri makam ve k' h . b d"f · · L:- b' 
mış : Evladımın ve annesinin yoksulluğunu diler taraftan da askeri mahkeme usu- it angı urca tesa u etmwesınm '°"' ır 

- Ey ifrit . .. Bil ki bu gördüğün Cey· çekeli bir sene olunca, kurban bayramı lü kanunu höldlmleri dairesinde mua- manan yoktur, insanm dogduktan 90n~ 
lan be.ı;ıim amcamın genç kızı idi. Ben geldi. Köy sığırtmacına haber gönder_ mele yapılmasını bildirmiştir. raki hayatı ecdadının hayatlariyle ba#· 
gcmçliğinıde onunla evlendim. Otuz se- dim. Bayram günü kurban etmek üzere ../::r mış ve anne karnında devam etmit olan 
ne beraberce yaşadık. Her şeyimiz Al- bana semiz bir inek göndermesini ten - Müruru zamana hayabn hila devamından ibarettir. 

I.frit in gözlerinden kıvılcımlar, ağzın - laha şükürler olsun yerinde idi. Yalnız bih ettim. Sığırtmacın gönderdiği inek insanın hayatı doğduktan sonra da 
dan da dumanlarla beraber alevler çıkı- bir derdim vardı. Çocuğum olmıyordu. benim oğlumun annesi idi. Eteklerimi, ağrıyacak hazine yıldızlardan ışık almakta devam eruyor. 
yormuş. 

Ifrit, taşlan toprakları sendeleten 
adımlarla kendisini bekliyen bu dört ki
şiye yaklaşmış. 

Aralarından tUccan kavrayınca: 
- Oğ1umu öldürdüğün gibi işte ben 

de şimdi senin canını alacağım .. 
Diyerek biçareyi biraz öteye sürUk -

!erken tüccar ağlamış .. 
Dervişler ağlaml§lar .. 
Yedeğinden Ceylanla gelen derviş he

men hepsinden önce aklını başına top-

Onun .için kara gözlü bir cariye ile ev- kollarımı sıvadım. Elime keskin bir hı- tahvillerinin Hayat ve onun karakterleri yıldızlara 
lendim. Evlendikten dokuz ay sonra çak a1arak ineğimi kurban etmek tize- bağlı olurea burçlar her defa deği!!tikçe 
dünyaya nur topu gibi bir erkek evli- re bağlayıp yatırdım. LAkin inek bana kuponları insanın bütün karakterleri değişecek de-
dıın doğdu. Oğlum, yüzüne bakılamıya- o kadar yalvarıcı ve acıklı gözlerle bak- -{:r mektir. O halde müneccimlerin kurduk-
cak kadar güzeldi. O doğduktan on dört tı ve o kadar yürek eritici bir hüzünle ANKARA _ Yüzde iki ve yüzde beş lan zayiçlerin de manası kalmıyacaktır. 
sene sonra kara gölü, sıcak bakışlı, tatlı inledi ki, onu kendim kesmeğe bir türlü faizli hazine tahvillerinin Dd numaralı Görüyoruz ki, yeni nazariye nücum il-
sesli, güzel endamlı bir civan oldu. kıyamadım. ve yüzde 5 faizli 1933 seyriisefain hazi. minin işine pek de yaramıyacak. Yıldız-

Tam o sıralarda alışveriş için birden- - Sığırtmaç kes.sin ve derisini yüz - ne tahvillerin bir numaralı kup«mlan 30 larla insanların arasındaki münasebetleri 
bire evimden ayrılarak uzak bir mem- sün diye kaldırtıp sığırtmaca gönder - mayıs 939 gi1nil akşamından sonra mil- örten esrar perdeaini kald.mnanm zamana 
ı k t ·ı k b · tind kald d' nıru zamana uğnyacaktır. Maliye veli- h ·· lm · · O d · ~ kal e e e gı me mec urıye e ım. ım. Jeti t kilitına bir tamim parak bu enuz ge e11111tır. per e yennae -

Şimdi burada Ceylan suretinde gördü- _ Bİ2'JIBDJ •• tarih:ı sonra kupon bedJ8erinin öden- dıkça nücUın ilini kalıve falı 111'bi bir ei· 
ğün amcamın kızı ve karım büyü yap - - • 



ıı Mayıs per embe 939 YENIASIR ,, __ _. ................................................................... , 
4 KARILI iMPARATOR -- · -=-'\. ' ,... ~ ·. ... . 

' . 
' '': .'\~.: ·: ·: '. •· 
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BİZANS SARAYININ İÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-26-Benim adam olacağım yok galiba 
Çünki bu 

bir 
saray işlerine, bu entrikalarına saray 

vesselam .•• 

lbrahim ateşte öldü ··? mu. 
aklım türlü • 

ermıyor Nemrud buna bir 
muhakkak 

türlü inanan11yor, kahinleri 
ediyorlardı Sebastiyano, böyle nazile Anlarda ken

dini çabuk toplamasını bilirdi. 
Sebastiyano, Yenge<:in yere bıraktığı 

yükünü kuş tüyü gibi kaldırarak omuz
ladı. 

kafasını avuçları içine alınış söyleniyor
du: 

• 
ıse onun öldüğünü temin 

Kendi battaniyesine sarılı bir kadının 
kim olabileceğin! dilşünilrken saraydan 
bir kadın mevkufun Hıristldinin emri 
ile hapishaneye sevkini de merakla kar
şılamıştı. 

Merak ve tereddüdünü yanında ve 
maiyetinde olanlara bildirmek isteme· 
dl. 

Saraydan gelen muhafızlara: 

- Burada, kapının önünde beni bek
le ... 

Dedikten sonra evin içine daldı ve ka
ranlıkta kayboldu. 

Yengeç ise, kapının eşiğine çökmüş, 

- Benim bir türlü bu saray ~!erine 
"te saray entrikalarına aklım ermiyor 
vesselam .. Bu gidişle de ermiyecek. Ve 
adam alaca~ım yok galiba ... 

··BİTMEDİ-

lngiltere Japonyayı 
protesto etti 

Yine din tarihlerinde ve Kur'anda Cehennem dağının gök yüzünü yalı -
mezkı1r olduğu üzere Ibrahime bu sefer yan alevleri sakinleşmiş ve ateş gittikçe 
Cebrail geliyor. , azalmağa başlamıştı. 

- Ya Ibrahim, diyor. Benden ne ha- Nemrud maiyetini te.!ikil eden klhin-
cetin varsa söyle ifa edeyim. !ere sordu: 

Ibrahim: - Acep Ibrahim bu ateşın ıçinde ha-
' - Benim, dedi, senden bir hacetim kilcaten ölmtiş müdür? 
yoktur ve olamaz. KAhinler cevap verdiler: 

Cebrail: - Değil Ibrahim ... o ate._<ıin içine dağ-
- Hacetin olan Tanrıdan niçin dile - Jar bile düşse erirdi. 

ınezsin? Nemrudun kMıinlere bu suali sorma-
- Ondan ne diliycyim? 1 sın10 sebebi rüyasında Ibrithim peygam-
Bunun üzerine," Cebrail ile lbrahim 1 beri ölmem is görmesinden ileri gelıni!;ti. 

at~ onu yakmış mı y<>kı!a yakmamış 

mı? 

Klhinler: 
- Baksanız bile birşey göremezslniı: .. 

dediler. Çünkü o ateşin içinde onun eri
medik, kül olmadık bir zerresi blle kal
mamıştır. 

Nemrud: 
- Eğer bir şey göremezsem ben da 

sizin dediğiniz gibi onun öldUAiJ.oe !na· 
nacağun. Fakat her hiılde bir kerre bak
maklığun ve kendi kendime emin ol -
maklığım llzım . 

- Sfzin vazifenizi ben başkasına gör
dUrilrüın.. dedi. Siz, getirdiğiniz canlı 

paketi orada, şimdi bulunduğu yerde 
bırakınız. Bu yeni arkadaşlarınızı ala -
rak saraya, koMunuza götUrünüz. 
(Yengece hitaben) Sen, benimle bera
ber kal ... 

Londra, ıe (Ö.R) - Şımgh3ydan bil- 1 Kuellin. ~ (ı\.A) - Çin ajanSt bildi
d.iri!iyor : •Skorpiyon• adlı İngiliz top Tiyor : 

arasındaki muha;ere şöyle devam edi- Kahinlere'. 
)'or: Cebrail: · ' - Gidip bakacağım .. dedi. Hakikaten •• BirMEDİ •• 

- Tanrıdan nefsini dile diyor. Ibra - , --------------------------------
Bu eınir, derhal tatbik edildi. 
Mu1iafızlar, kendi kumandanlarına na

sıl itaatsizlık edebilirlerdi. 

~ri Yangçe nehri limanlarından bi- Kantonun 80 kilometre cenup bah
rinde bir Japon destroyeri tarafından "!imda ve llongmeouun 30 kilometre ba
tutulan bir İnı:iliz \'apunınun imdadına bsındaki Hokşanda cereyan cdon muha
.koıµnuştur. Vaptır buradan yüklediii rebelerde Japonbır bin kadar ölü ver

hi: NeMm mayuptur ve mayup otan' lnoiliz hükümdarları 
bir şey dilemek ayıptır. ~ 

- Ruhunu talep eyle .. Getlrdiklerl kadın mevkufu bıraktık- .500 ton hamuleyi ~ekrar boşaltınağa mi•lerdir. Düsman Hoksanm cn•ar ma
ları yerde terkederek ve Yengecin an- mecbur edilmiştir. •Skorpiyon• zabitle- htılleletini terketmiştir. · - ~uhum bana a\"iyettir ve onun sa-

hibi Tanrıdır. Ariyet olan bir şey sahi-gaje ettiği haydutları beraberlerine ala- ri bir tahkikat açmışlardır. İngiliı: hil
ralı: gerlsiıı geriye saraya döndüler. Şiın- kümeti hadiseyi şiddetle protesto ede
dl karanlık sokakta bir Sebastlyano, bir <:ektir. İngiliz vapuru öğleden sonra 

Hongkong, 9 (A.A) -
bildiriyor : 

Çelrla a,iaıısı binden istenmez. 

Ş1111ghaya vasıl olmuştur. 
Yengeç, bir de yerde battaniyeye sanlı Tokyo, 10 (A.A) _ Domey . Fransa 
olan ctslın kalmıştı. büyük elçisi dün akşam hariciye nazır 

Yengeç. merak lçind"e vaziyetin ala - mua•'İnİnl görerek son bombardımanda 

Çin kuvvetleri Fwıgşam geri alılık
tan sonra Hupeh vilayetinin cenubun
daki Tımçzing ve Tşungyang şehirleri
ni tehdit etmektedirler. 

- Kalbini iste ... 
- O dahi onun hakkıdır. Nasıl isti -

yeyiın? 

- Biraz sonra seni yakacak olan ateş
ten Tanrıya sığın .. 

Kanadayı bir baştan bir başa geze
ceklerdir. Vaşington ve Nevyorkta 
muhteşem kabul resmi yapılacak 

cağı neticeyi beklemekte idi. Çtmgçingdeki Fran.stz konsolosluk bi- Bu kuvvetler demir yoht istasyonu 
olan Hsiennlng Tingszcçiuo ve Yanglu
saya·doğru yürüyorlar. 

Sebastiyııııo yavaş yavaş battaniyesi- nasında vukuli"ulan zararlar hakkında - Eğer bu ateşin. içinde yanmaklığım 
Tanrımca matlQp i.52 yanarım. Değilse • 
Tann beni kendi korur .. 

nln sarıldığı cisme doğru gitti. lçinde teşebl>iiste bllkmınu.ştur. 
kimin olduğunu anlamak için baş tara- ---------------·------------

tından çözmeğe çalışırken kulağına çok Eski Macar Başvekili Beti en 'in 
hafif, fısıltı halinde bir ses .geldi: 

- Ben ... Marinayun. .. Ayan azalığı etrafında tefsirler 
Marina ha!.. Eğer vakı t gece ve orta-

Derler ki Ihrahimin bu şekilde ken
di.sini tamamen Tanrıya bağlaması üze
•inedir ki Tanrı ona cHaHUnu de~Ur. 

Bu sırada rnancınık i~Iemiş ve Ibra • 
lılr. ta karanlık olmasa idi Sebastiyano
nun renginin. attığı belli olurdu. 
Korlnnuıı muydu Hayır .. Neden kor

kacaktı .. Fakat Marinanın Hıristidi eliy
le tevlı:lf edilip hapishaneye' sevkinde 
mühiııt bir sebep 1ıls9e~ ve bunu eu
dlşell bir merakla karşılamıştı. 

Battaniyenin ucunu açmaktan sarfı 

nazar . etti. 

Budapeşte, 10 (A.A) - Bu sahalı bil• ı' n1ckte oldukları sualini sormakla ve ne- d d h f 
9iın Neınru un gözü önün e avava ır· 

dirildiği veçbile.eski başvekil· Kont Eti. tice olarak şöyle demektedir : 
enn«> Bethlenin ayan azalığına tayini r ö.,le görülüyor ki Polonyada Maca- !atılmıştı. 
heyecanlı oddedilelıile<:ek. bir mahiyet ristana karşı rehberi hüsnüniyet olını- Cenabıhak Cebrail~: 
arzetrnektedir. Kont Bethlenin siyasi/yan bir hareket uyannııstır. - Kanatlarını ate->e ger .. dedi ve ato-
ltayatta faal bir rol oynaması ihtimali şe de: 
zail addedllınektedir. Çünkü mumaileyh Bııdapeşte, 10 (A.A) - Eski beş~ekil _ Va Nar!. SJğuk ,.e sel.imet ol.. • 
4iin bir mektup neşrederek mebusluk- ve Nagganizsa mebusu Betlılen neşret- 1 
tan· .. u geçtiğini alenen bildinni!jtir. Si- tiği bir açık mektupta müntelıipleriııe l!:mrilli verdi. (Ateş açıldı. Haueti 
yasi nıah!ellerde söylendiğine göre kont bu defa namzetliğini ıii~in koymadığını Ibrnhiıniıı düştüğü b:r güllük gülstan
Bethlenin tayini muhafazakarların mev· oıılatmaktadır. · lık oldu. Bülb\ill.r kun.rular neğınata 

- Yengeç ... 
Diye seslendi.. 

dl: 

kiini geniş mikyasta tnkviye etmekte ve Bcthlcn. hes seneden beri manız bu- başl~.iı. Türlü :;o;ıuşl.t r 'e ~iç•klcr hd.s:l I 
Yengeç koşarak gel - intihabat arefesinde siyasi ha\•ay ı ay- htnduğıı iftiralı.r ve bugünkü politil,a- oldu. H•nÜZ odun· yyJııu.un or\as-nde 1 

dınlatınaktadır. ya hakim olan kin, haset ve ihtiraslar olup ta ~-anınaın:~ kunt ağaçlar yeşillen-
B t Budapeşte, 10 (A.A) - Stcfani ajan- sebebiyle memlekete iaJ·dalı bir hizmet-- uyur ... emre .. di. lbrahimin bulundu• u y ·den güz.! 

bunu sırtına ve sından : Yan resmi Peşter Lloyd gau- le bulnnmak imkiınmı •görcmcdigiui .-e . • . 
- Emrim §ilki .. Al tesi •Polonyadan açtlc dilek• unvanlı milli menfaat kelinıelcriudcn arlık J·a- bır su fışkıroı. Suyun. başında bır taht 

düş peşime.. ..akalesinde bütün !\tarar milleti Polon· budilerc, aristukr~tl:ır:ı ve biiyiik mülki peyda oldu. Cebrnil n U"tful talıt•n iki 
- Nereye gidoceğiz_ Hapishaneye yaya kar ·1 daima senıpatiden ve hara- sahiplerine kar,ı miicaddeden başka. hr• fında yer aldı1 • r. Ba~ka bir ıelek 

mi? retli dosl~~n bahsettiği halde Polo~· bir şey anla"lrn.adığı takdirde bir ~e,·i 
1 
lbralıimin terleı ini sa_,,., ydpaı:e- ıle onu 

_ SUAi sormadan beni takip et.. yanın salahıyettar bazı orpnlaruun hır nasyonal Bol~eV1Z11ıden korkulmnk ıcap ydlerdi. lb<ahiınin olduğu yer ile ate _ 
lilebastiııano keslirme- .sokaklaroao kaç ~dan ·beri l\hcaristana tecavfrı ede~ kanaatinde bulunduğunu kfty- şin arasında kardan bir perde vardı ki 

ve hilcwır etmekte olduldannı yazmak- dedıyor. 
geçtl Dolambaçlı yolların arasından do- tadır V tık 1 "k' 1 dı" ""ddh••e hararet gelmeye .. Ve ates her tarafta . . .. . • e maıı ıa un o ına gL mu. ~ . ... . 
!aştı. Nihayet ufak bir evın onünde dur- P8'ter Lloyd, bütün bunlar hakkında siyasi hayala i<tirak etnıiy~eğini bildi- yanarken yalnız Ibrahun peygamborın 
du. laruyettar siyasi oıahaiilin ne. düşün- riyor. düştüğü yer bu halde idi. - Maaricün-

Kral re kraliçeyi hamil olan Royal 

J7auy Trasa.tlatıt~ği 

Eriı:ı pençereierinin kepenkleri kapalı niibüvvo te-rcemcsi. Cild 1 - sahife 276) 
Paris, 8 (l'. S.) Fnnstz gazeteleri İn

lbrahim böylece ateşe atılınca ve ate~ giiir kralı majeste albncı Corç ve krali
şin alevleri arasında kaybolunca Nem- çenin Kanada seyahati hakkında aşağı-

oıdutuna nazaran içlwl• kimse olmadı- Suriye Fevkalade 
ğı yek ııazafda anlaşılıyordu. 

Sebastiyano, cebinden çtlcardığı anah- Beyrutta merasimle 
komiseri 
karşılandı . _ daki nıalilmatı veryorlar : tarla bu evin iki kanatlı kapısından bir 

kanadını açtı. 

- Koy sırtındakini yere .. 
Yengeç bu emre itirazsız ve halt! 

memnımiyetle itaat etil Sırtında taşıdı-
ğı a~ ve canlı yük ile yirmi dakikadan
berl dfulenmeden, nefes almadan Se -
bast,iyanoyu takip ederken canı çıkmq
tı. 

Berut 10 (ö.R) - Fransa fevkalade komiseri B. Püo bu sabah 
Beruta muvasalat -etmiş ve fevkalade komiserlik •genel sekreterile 
Fransız kuvvetleri tarafından karşılanmıştır. B. Püo vapurdan iner
ken harp gemileri tarafından 1 7 pare top atılmak suretile selamlanmış
tır. Tayyareler havada uçuşurken fevkalade komiser yollara dizilmis 
olan kıtaatı teftiş etmiş ve sonra komiserlik konağına gitmiştir. 

Lübnan parlamentosu F ransaya bağlılık ifade eden iki takrir kabul 
etmiştir. 1 rn=-L27."ZZ) .. W 1 JLQ;J ~'*2 

DEMiR ·MASKE 
:Büyük tarihi macera romanı 1 ve 
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rud artık onun elinden kurtulduguna Kral ve krali~eyi hamil olan Royal 
lnandı. •l\Iavy Transatlantiği 15 may1'Jta hüktim-

Bu celıenn•m dağının yanında yaplır-.. darları Kanada sahillerine ıı:ötiirmiiş ı.u
clığı kuleden indi. Halka Ibrahimin ölü- ılunacakbr. 
mü Şl!Tefine yedi gün yodi gece eğlence Kral vı: ~li~euiıı i~uce .. Bepulsc 
yapılması ve• büyük ·puthaneye yeniden .harp ı:enıKı ile sey~Uen mutasavver-

. di. Fakat ana vatan fılosunu bu muaz-
putların hazırlanmasını enueyledı. zam cüziitaından ayll'.nıanıak için hu ta-

Aradan bir rivayete göre üç ve bir ri- savvurdan feragat edilmiştir. 
vayete göre de yedi gün geçti. Kral, Kanada toprağıns ayak basar 

•• BirMEDİ •• 

b..snıaz Kebek Lord Meri tarehmlan 
t'ransuca olar.ık boş geldiniz dellecek
tir. Kralın cevabı hem Fransızca bem d<ı 
ingillzce olacak!tr. 

Seyahat programına göre kral ve kr~
liçe Kebektc sekiz giin, Montreald<ı Itır 
giin kalacaklardır. 

Buradan Ottavaya gidecekler, Kana
damo hu hükümet merkezinde dört gün 
kalacaklardır. 

İngifü übkümdarlart, Kanada toprak
lamıda iki hafta sürecek ikametleri es
nasmda dominyonu bir ba~tan bir bap 
"ezeceklerdir. 

Kralın resmi yıldöniiJDüne tesadllıl 
• • 

eden 20 ma),s Ottavada büyük tnerasl!ll 
ile kutl:ıoacakbr. Pasifik sahillerine Zl 
may>sta gelecek olau hükümdarlar 
Amerika hudutlarıııı 7 haziranda geçe
cekler, ertesi giinil bey&% sarayda ba
lunacakLırdır. 9 huiranda Ncvyork ve 
Nevyork sergisini ziyaret edecekler ve 
burada kendileri için muaszıım teuhil
rat yapılacaldır. 

Amerikadan tekrar Kanadaya 
cek olan hükümdarlar 15 hazirana 
dar Otla••ada kalarak muhtelif şehirleri 
gezecekler ve hu tarihte yine kendileri. 
ni Kanadaya •ctirm~ olan tnınsallantt. 
iic binerek. Te;re . Neuve gideceklenliP. 
Ve oradan 22 haziranda İngiltereye don. 
mlis bulunacaklardır . 

.Japon fabrUıaJarında 
infilaıııar .. 
Tokyo 9 (A.A) - Bu sabah TokyGQ 

bazı (ab~ikaları tahrip eden infiliq 
bl.3nçosu şudur : 11 ölü ve 99 ağır .J
mak iiıere 251 yaralı.. Bazılanna ıil ' 
y8lll{U18 bir sigara, ıllğer bazılann 
re de nıağnezyum Cabrikasmdan 
bir kmkım seh<'p olmuştur. 

Roma 11alisl ToJıyoya 
mı davet edileceJı? 
Tokyo, 9 (A.A) - Berlin beledi)§e 

isi ile Roma valis~, an. ti kom'."tenı 
''erinin iie devleti arasındaki dost! 
daha ziyade tursin irin Tokyoya 
edileceklerdir. 

-

e 
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Kara Yazısı ki değer ve kuvveti Permanganat 
---~·---

Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
-79-

Şevkiyenin bana ıöyledikleri 
benim burada •ize anlatamıyaca
lım kadar acaip ve ilk dela duy
duğum bir ıeydi. Zavallıyı bura
da erkeklere değil, kadınlara piş
keı çekiyorlardı ve o cahil kadm 
hunu çocuklarının naf aka.ını te
min için yapıyorum derken bir 
namuı lekeıi telakki etmiyordu. 

lıyan eder gibi ayağa kalktım. 
- Şimdi çocuklarınu: nerede? 
Dedim. Benim bu aert hareke • 

timden ıa,aladı. Yalan da ıöyli -
yemedi: 

- Geçen defa komıuya bırak
mtflım, dedi. Huyıazluk etmiı -
la. Bu defa bırakayım dedim, al
maddar. 

Ben de onları eve kapattım. 
Derhal gÖ%Ümün önünde kendi 

yovralarım.. kendi yuvam ve ço
culılarımı evde kapattığım can -
landı. 

Bu kadın, çok büyük bir ahlak
aızlık İflemek için buraya gelmif
ti. iJyle olduğu halde onan bu ha
Hketi.. yavrularını evinde yalnu: 
bırakmaaı benim yaptığım hare • 
lrct karıuında maz.ıır olabilirdi. 
Çiinlıü o bu İfİ çocuklarının İafuİ 
irin yapıyordu. Kocmı ayyQf, ku
marba%, ıefih bir adamdı ve ıim· 
di hapiıte idi. 

Ya ben? 
Pırlanta ahlakı temiz bir ko -

cam, bütün ihtiyaçlmı temin edil
miş yavrularım varken onları •a
dece keyfim için bırakmııtım .. 

Ma%imi hatırlamak, düfünmek, 
iıtemedikçe hadiıeler kar,ımda 
onu gözümün önünde canlandı -
rarak bir tokmak gibi kalama vu
ruyordu. 

varıa muhakkak ve hem de hiç 
beklemediği bir anda hatırlar. 
Eyi günleri inıan çabuk unutur, 
fakat kötü günler aıla .. derler .. 
Ne kadar doğru imif .• 

Hemen yalak oda .. na gittim. 
Portmenimclen iki bef liralıkla 
bir de tek liralık aldım .. 

- Şevkiye hanım, dedim, bu 
onlirayı alınu:. Burada bir dakika 
bile darmayınl%. On lirayı çocak
larınl%a na/aka yaparaınu:. Şu li
ra ile de hemen bir otomobile at
lar ve çabucak evini%e dönern • 
niz. Bir daha bu yollara baı var
mayın ve hele çocaklaruuzı oala 
evde yalnu: bırakmayın. Koc:!anı
%a gelince •• Anlattılrlmınu:a inan
mak lti%ımgelirıe o, çok içen ve 
çok kumar oynıyan ve ipet ettiği 
%a111an da aaabileıerek ne yap
tığını bilmiyen bir adam.. Bütün 
banlar bir ckaca» dan biz kadın
ların bekledikleri eyi ,eylerin tam 
aluiJirler. Fakat kardefim, bizim 
ninelerimi% erkeği adam eden ka
dındır demiıler. Ve yine demiıler 
ki ya bu deveyi güdmeli.. Ya bu 
diyardan gitmeli .. Koc:!an •eninle 
evlendiği %aman böyle hem ayyaf 
hem kumarcı mı idi? Eğer öyle 
idiyıe onunla niçin evlendin .. Eğer 
değil idiyıe ıonradan neden oldu? 
Bunları hiç arQflırdın mı? 

Zavallı kadın, benim bu hiç 
beklemediği ukalalığım, hocalı • 
ğım karfııında ilk önce alallamıf, 
ıonra da ıözlerimdeki candan ala
ka ve •amimiyete bir yakınlık hi•
ıetmiıti. 

Avrupa havacılığını en iyi tanıyan 
Amerikalı .bir mütahassısın raporu 

Ya.zan: ECZACI KEMAL K.AKT AŞ 

Permanganat dö potas kelimesine 
dikkat edin aksanların kulakta bıraktığı 
teairile karakteristik bir ilaç adıdır. Bel
soğukluğu ile münasebeti oluşundan ola
cakdır ki eczanelerden alınışı hususi me
ruime tabidir. Permanganat, asprin gibi 

Bugünlerde büyük bir ehemmiyet • YAZAN: E. N. Dougberty 1 de bulunmaktadır. 58 saatlik hafta ve istenemez, yavaşça söylenecek, usuletle 
alan askeri meselelerden biri de, Al- W•••-..,. H K • Ra rt" - h h alına--'- yava b k kt P 
man hava potasiyeli meselesidir. Bunun 
tanınmış mütahassıslar tarafından bir çok 
rakam ve sayıları verilmiıtir. Fakat bu 
rakamlar biribirini tutmaktan uzaktır. Bu-

., .... ~on ava onu.yonu po oru emen emen toptan bir tay]orizasyan, ca&, ıça ce e onaca ır. er-
••••••••••••••••••••••• •u•••••••••• n•n• Bedaux metoduna bile üstün bir randı- manganat; Manganez mahlulünUn taba
E cAVIA TION» isimli Amerikan mec-: manı mümkün kılmaktadır. Demek ki bet te kullanılan başh başına bir terkibi 
~ınuasının Avrupa havacılığını en iyiS inpat Almanyada azami haddine varmıı olduğundan biraz şımarıktır, dikkat 
~tanıyanlardan biri olan S. Paul Jhons-S bulunuyor. ederseniz ince iğne gibi sivri muntazam 

:tonun Washington hava komisyonuna: ! Jptidai madde ve bilhassa demir sa- ve hendesi billorlardan mürekkeptir, 1".'C• 

s~~dığı bir raporda ıöyle denilmekte·! bn alınmasını kolaylaıtıracak dövizin te- zanelerde havandan geçmeden un gibi 

~ ır. ! 1 darikine tahsis edilen bütün fedakarlık- olmadan vermezler. Billor halinde de 
bergh raporunda, geçen aene nihayetin- E - Ben, Alman havacılık merkezleri-.: 1] v Al verilenleri paket kloıtlarını delerek dı'Jı'-• b ara ragmen manya imkanlarının son • 
deki Alman havacılık potansiyeli 9700 :nin ir çoğunu ziyaret ettiın ve sayısız: hududuna dayanml§tır. Eaaaen ilk mad- ni çıkarır gibi vaziyeti meydana vururlar 

nunla beraber raporların heyeti mecmu
asında biribirini teyit ve itmam eden nok
talar da yok değildir. Mesela Linden-

tayyare olarak gösterilmektedir. Fakat :askeri tayyarelerle uçtum. Hava Ne-i deye en fazla ihtiyaç gösteren bombardı- ıırınga lastiğini tıkamak, hatta zedeliye
cAviation> isimli Amerikan mecmuası- ~aretin1' in liboratuvannı gördüm. Muh1 man birliklerinin fabrikasyonunda bariz rek yırtmak gibi hoyratlık da yapabilir, 
nın Avrupa havacılık merkezini en iyi :teme olan yeg&ne netice, bap.rma ha-! bir yavqlama ıöze çarpmaktadır. Fılba- soluayonü cazip bir vifne ıurubu ren\
tanryanlardan biri olan nhibi S. Paul ~~ımından olduğu kadar, teori bakurun1 k.ika Almanya bugünkü mevcudunun sindedir, suda on bq de bir nlsbelhıde 
Johnaton, Alman tek.nilıy' enleri arasında :. an da Almanyanın tek başına, her..: be d d erir, koyu mahlAlu·· lııkların pa• .. A -'- _,,, __ • • ıte ör ünü av tayyareleri üzerine u ....... ocoa 
yapbğı bir röportaj neticesinde Alman- :.kesten U.tün bir vaziyette oluıudur.! kurmuı bulunuyor. leri menekıe rengindedir. Hafif ıolus-
Jarın ıahip bulunduğu birinci saf tayyare EI-Jatta denebilir ki Almanya, bazı eii ASKERE ALINMA: yonü gÜZeJ kırmızı bir renk alır. Per-
eayısını 4,000 olarak, tamamen en bir ~!ahlanma spesiyalitelerinde, Liç bir: manganat diyip ııeçmeyınız, çok ya-

del ı ı x. :.devlet tarafından geçileıruy' ec:ek biri d '-mo o mıyan tayyare eri İle a.saıı yu- I Ahzi asker bakımından Almanya iler- ramaz ır, ıır.ükürt tozu ile aruı hiç iyt de-
k :n.ziyete gelmiıtir. ~'d kan bu ra ama yakın olarak göstermek- • • de bulunuyor. On Alman - -'-Ann' den biri Ki. İr, onun ile karışırsa iı tehlikeH olur, ...............................•....•..... ....~ 

tedir. dan dolayı ıüphuiz süratli •yılırlar. Fa- bavacılıktadır ve keza on askerden biri böyle bir nıahhlta ufacık birhazbe k&fi 
cAla Littoria> mecmuuı 3,000 eaf kat 2400 kilometre üzerinde bir tondan havacılığa ait (paraaronautique) inpat· ııelir, bomba gibi patlar, ufak bir k.ıl>rlt 

tayyaresine antrenman m~~kezlerinde fazla bombayı hiç bir vakit taşıyamazlar. ! çılıktadır. Buna, tayyare topçuluiu ve ıuleai ile derhal büyük bir alev fıtkırtır. 
kullanılan 700 tayyareyi de ılave etmek- Bu tayyareye en çok yakınlapn cVic- defi tayyare topçuluiu mühendisleri de Permanganat yol Onunla oyun olıınaz 
tedir 1 k W il l l ·11. d ı · Al '- d herkesle temas etmesindeki mahzurlar · en e ea ey> lngiliz tayyare.i, bu tay-ı ı ve e i ırse on man asıı;erin en en az 

S. P. Johnstonun bu yakınlarda hava yare kadar süratli olmamalrla beraber üçünün havacılığa bailı bulunmakta ol- büyüktür uzvi maddeleri harap eder. Bel 
koınisyonlanna gelen raporunda Alman (saatte 230 mil) Yünkerainkine mUmuil duğu görülür. ıoğu1du tedavisinde ki rolü ıöhretfni art
endüstrisindekl hamle ve teknik teltamü- bir seyir sahası üzerinde iki misli bomba 1 Mecburi hizmet suretiyle askere alın- brmııbr, Allah kim1eyi ona muhtac; el
lüne aynca İfaret ediliyor ve deniliyor hamulesi alabilmektedir. lngiliz tayyare- : ma işi, yan ukeri (paramilitaire) teıek- metin amin ... 

ki: sinin perfomansları krallık hava kuvvet- küller tarahndan mükemmel surette ha- ----:---
«Alman malzemesinin kalitesine ge- leri Kurmayı tarafından gizli tutulan zırlanmıııtır. Havacılık tahsili 13 yaııın- D • 

lince, bunun üzerinde hiç bir ,üpheye cVıckers Wellington~ tayyaresinden aşa- dal:i çocukların havacılık mebadisini ve a nzıg 
mahal yo~~r. ~en, v Alma~ havacı~ık iıdır. j tekniğini öğrenmeğe koyuldukJan mek· 
merkezlerının hır çogunu zıyaret ettım 1 Mukavemet bakımından cDornier> 1 tepten başladığı sırada yüksek tahsil ----~·---
ve sayısız askeri tayyarelerle uçtum. Ha- tayyaresi de cYunkers 86 K> dan biraz gençlerine de havacı olmalı: için bütün Polonyanın hava 
va Nezaretinin laboratuvarını gördüm. üstündür. Fakat bomba hamulesi bir to- ı kolaylıklar gösterilir. müdafaası lstikrazına 
Muhtemel olan ye~ane netice, başarma nu aşmaz. Demek oluyor ki, kalite bakı- Havacılık teşekkülleri bakımından iştirak etti.. 
bakımında olduğu kadar teori bakımın- 1 mından, Alman tayyarelerinin lngiliz ve 1 halkın bu ma11if istismarı karoıeında --+--
dan da Almanyanın tek haı1ına herkesten Amerikan tayyarelerine bariz bir üstün- Fransa, AVTupada ikinci bulunuyor. 
üstü·n· bi~ vaziyette oluşu~~'· Hatta de- lüğü yoktur. Bilakis. ı Hayli az pilot sayısına malik olan ve 
nebılır kı Almanya bazı aılahlanma epe- Son siyasi hadiselerden sonra Alman- mecburi askerlik hizmeti cari olmıyan 
siyalitelerinde hi~ bir devlet tarafından yada demir müzayakası lı:almıyacağından lngiltere ise gençleri başka bir metod ile 
elde edilemiyecek bir ileriliğe, avansa bu meselelerin de Alman havacılığı le- havacılığa celbetmek mecburiyetinde 

sahiotir. hine halledileceğine şüphe yoktur. kalmıştır: Para. 

lcl 
b 

Vicdan azabı denen fey .. Kuv-
11et bundan bafka mı olur. lnıan 
iıtediği kadar maziıini unutmağa 
çal'f'ın, eğer o ma%ide kendi ha
toaı ile yer alm'f kötü noktalar 

- O, dedi. ilk evlendiğimiz za
man kuz.u gibi idi. içki içerdi ama 
ara6lra. .. Hele kumara hiç el liir
medi... Göz.Ü kör olaaıca arka
daıları ve yere bataaıca o kahve .. 
hep, hep kocamı onlar ve ormı 
ba,tan çıkardı. 

•• BiTMEDi •• 
Alman hava ordu!!unda kullanılan ISTIHSALA.TTEMPOSU Bu suretle genç Britanyalı havacılığa 

modellerin çeıtit azlı~ı keza ehemmiyetli on sene için angaje olunmakta ve devre-
bir faydadır. En fazla yapılmış tiplerôen Beynelmilel ha,vacılık endüstrisinin 

1 
sinin hitamında 5 00 lngiliz lirası ile gün-

Varşova, 10 (A.A) - Polonyanın 
Danzigdeki umum komiseri Şodaki, ser
best şehirde bulunan Polonyahlann 
memlekete ve onun ihtiyaçlanna karşı 
çöziilnıez bağlarla merbut bulundulda
nnı izhar etmek üzere hava müdafaa 
istikrazma ve milli müdafaaya 500.000 
zlotiden fazla teberrü ettiklerini beyan 
etmiştir. 

Varşova, 10 (A.A) - Meşhur Yugos
lav heykeltra.şı İvan Mestroviç, Varşo
vaya gelmişfu. Mumaileyh, mareşal Pil
sudskinin büyük bir heykelinin projesi
ni hazırlıyacağını bildirmiştir. bt 

Eskişehirin imarı için 
biri olan cMe95er.,chmitt 109> kullanma müııahidi cNorbert Daires> Avrupanın de 16 peniklik bir ücret almaktadır. Bu 
kabiliyeti !ayesinde, hiç ıüphl'!ıtiz dünva- vasati istihsal at temposunu, 19 39 sene- ücret ilk teğmen rütbesini alır almaz se
nın en mükemmel av tayyarelerinden bi- sinin ilk üç ayları için fU suretle tesbit et- nede 360 lngiliz lirasına kadar da çıka· 
ridir. Alman tayyaleri arasında bununll\ mektedir. 

1 

bilir. -------j Belediyeler heyeti imar fenoiyesi müdürü 
B. Halid Ziya Türkkanla bir mülakat 

siiratçe boy ölr.füıebilecı-k yalnı7. bir tek Almanya 650 tayyare ile birinci, Buna rağmen Britanya havacılığının 
tayyare vardır. O da cHeinkel llb bom- ln~iltere önümüzdeki ayda 350 tay- büyük noksanlığımn, insan mevcudu ha-

Alman başlııunandanı 
ue asfıeri heyeti 
italyada 

bardıman tavvaresidir. yarelik bir istihsalat elde edecektir. 
1 

kımından olan yoksulluğunda ve büyük 
DEMTR NOKSANLlc:'il: ltalyanın bir çok avlard'ln beri iatih- kalitesinin de, malzemesinin mtikemme-

imar planında 
alınacak olan 

nazarı dikkate 
hususiyetler ..• 

ıal .. tı vasati olarak 300 dür. ı liyı-tinde bulunduğu söylenebilir. 
Son günlerde Almanyada bir müddet Daires, şu noktaya da işaret ediyor ve Tayyareci mevcudu bakımından dört 

kalan lngiliz teknisiyenleri, Almanların diyor ki: Eğer Almanyaya on emsali büyiik Avrupa devletinin emsali Alman
bugiine kadar muzayakada oldukları de- cCoefficienh verirlerse diğer devletlerin yaya esas olarak 1 O verildiği takdirde, 

Roma, 10 (Ö.R) - Bir Alman askeri 
heyetiyle birlikte İtalyada bulunmakta 
olan Alman başkumandanı ıaeral 
Bravşiç Spezyadan Cenovaya gelmiş n 
istasyonda askeri ve millki erkin tara
fmdan karşılanmışlardır. mir noksanlığından dolayı bombardıman emea1i ıunlar olabilir: bu miktar sıra ile Fransa için 3, ltalya 

havacılığı bakımından istihsalatını müp- ltalya 6, 1 /2, için 5 ve Büyiik Britanya için 2, 1 / 2 dir. 
Eaki,ehir 1 O (Telefonla} - Yeni vali 1 dirme1de yapılır. Bu ıtehepten ,ehrimizin 

B. Şükrü Eekişehirin en iyi prtlar dahilin-: müstakbel imar projelerini mümkün ol
de imarını temin için ıeçen hafta Anka- 1 dukça kendi vuaitimizle yapacağız. 

hede etmişlerdir. Bundan bir kac sene ]ngiltere 5, Demek oluyor ki Alman hava ordusu 
evvel bir çok fabrikalar B. M. \V nin Sovyt-t Rusya 4, 1 /2, Avrupada ehemmiyetli bir kuvvettir. 

General ve maiyeti limanı ve muhte
lif tariht abideleri ziyaret ettikten aonra 
belediye tarafından şereflerine verilen 
çay ziyafetinde hazır bulunmuşlardır .. 
~qnı doğruca Almanyaya hareket et
mişlerdir. 

raya aırf bu makaadla yaptığı seyahatten - Heyetlerde böyle ihtisas sahipleri 
başaracağı cPratt And Witney> li~ansı Yine Daire!le göre ayda vasati olarak Maamafi Franıanın ve lngilterenin mün-
elde etmek İçin birle~miıılerdir. Fakat 1,000 tayyarelik bir İstihsali bildiren Al- 1 hani çiwsi de iki aydan beri son derece 

muvaffakıyetle avdet etti. Vek&Ietler var mı? . 
müracatlarını tasvip etti. ilk yardım ol- - Esasen mühendislerin yaptıkları 

mak üzere şehrin imar planı ve su itleri bu kabil imar planları Dahiliye veklle
için Dahiliye vekaleti belediyeler imar tinin, Nafıanın mütaha.esıa heyetlerince 
laeyeti fenniyesi müdürü mühendis Halit tetkik edilmektedir. Dahiliye vekaleti 
Ziya Türkkanla, su mütehaaısı Eşref heyeti fenniyeeinin imar mütahaaısının 
Ozanın ve imar planları mütahasaıaı Mit- Almanyanın Stuttıart ıehri T echüacle 

B. M. W. bu planları toptan deği~tirme- man beyanatı hakikaten çok Ü!tündür. yükselmektedir. 
ğe mecbur kaldı. Çünkü planlar bu en- Bunun belki ci,in ince tarafı olması muh
düstrinin veremiyeccğinden fazlı\ demire t"meldir> ve bu nokta Alman propagan
ihtiyaç ve lüzum gÖ<tı-riyordu. Bu suret- da•ının mutad pren~iplerine de uymak
le tTansmisyonlar hafifletildi. tadır. Bununla beraber mesela Heinkel 

d 
hat Yeneni bugün Eakişehire ıönderdi. Hoclıselnıle sinden yedi ıeoe tahsilden 

Heyet vali ve diğer alakadarlarla be- sonra otuz altı içinde birincilikle çıkınıı 
nıber hemen İ§e baıladılar. Bir aralık he- Almanyada ve beı ıtenede memleketimiz
nt tefi Halit Ziya Türldcandan malu- de eser ve me1aİ1iyle kabiliyetini göıter-
mtıt ietedim: mit olduğunu eöy)emekliğim kafidir. 

- Evet. Eskiıehirin Hali hazır harita- - Bu izahatı ıiz hana vermekle ef-
• kabili iltifade İle bundan bittabi istifa- kın umumiyenin en büyük enditesini iza
de edilecektir. Islahı muhtaç noktalar le etmit oluyorsunuz. Biz ecoebt müta
TUN bu yapılacaktır. Şehrin büyümesi hauıslann hazırladık.lan bu projeleri An

Bunlar da gösteriyor ki Alman bom
bardıman tayyareleri umumi bir tarzda 
avcı tayyarelerinden ap ac;ık aşağı bulun
maktadır. Bu iddiava dayanmak için, 
35 saatlik her uçuştan sonra revizvon 
edilmesi lazımgelen cYunkenı 86 K~ tay
yaresini zikretmek kafidir. 

Almanyada inşa edilmit cPratt And 
Wittney> motörleri ile teçhiz edilen bu 
tayyareler saatte 280 milyol aldıklann-

lualine göre alınmaeı iktiza eden saha karada nuıl tetkik edildiğini düfiinmekte Türk mühendislerile beraber işleri önle-
O J,. eski sahaya eklenecektir. burada ita- idik. rine katmış götürüyorlar. Size izahatımı 

.. ._r daatro tatbiki de kararlaımıı olduğundan - Bu iti heyeti fenniye belediyelere ikmal için ~unları söyliyeyim. imara mü-
ru .. ıy L-. • • • •. f ''- kild --1 Ü --'- b"l• d • '- I"' ilik ' 1 1 J h 1 h' J • b. d !11"1',.etımwn mute errı.. ıe e .,,...ışma- cret m~a ı ın e mı yapacaııı.br r •• tea · ış er e su i" eri ü a~a şe ır enn 
ır ~na bedel bu kuvvetleri muayyen isti- - Dahiliye Veklleti belediyeler imar kalkınmaeı için muhtaç olduğu bütün bu 

De ~ette teksif edeceğiz. heyeti fenniyesi ondan da anlıyacağınız fennf işlerin mürakip ve nazımı dahiliye 
rada - Şehrin imar planını kime yaptıra- veçhile, sırf belediyelere bu kabil ihti· ı velcaleti belediyeler imar heyeti fenniye
Tüc -.klar?. yaçlannı temin için vücuda getirilmiş ol-

1
aidir. Belediyelerin zaruri işlerini başar

anıauı - Şehrin imar planını yapmak için duğundan belediyelere ait olan bu heyet mak için esaslı tetkikata müstenid plan· 
tıkça i1 ftİınar mühendisi olmak lazımdır. Yalnız çalışır, bila bedel yapar. Ancak bu iş larla yapılacak bu nevi işler cdahiliye 
mek ~]nihendis veya mimar olmak da lcafı için istihdamı icap eden muvakkat vesa- vekilinin tasvibine> iktiran ettikten son
leıncğe,ehniyor, muhit prtlannı çok iyi tetkik itin mesarifini o belediye tasviye eder. ra belediyeler bankası alakadar beledi
l>akl~k ve bilhassa o §chri kurmuş ve ora- Biz mümkün olduğu kadar bu imar yeye kredi açar. Müteahhidler işlerini ya· 

a§tıkçııra Jerleşmiş insanlarla itiyadlanru tahkik planlarını halkın ihtiyaçlanna tekabül ve pıp Nafıa ile mü terek bu dahiliye heyeti 
:·~dükç Lilhassa yapma ve çalışma hallerine muhit prtlarına . intibak edecek surette 1 fenniyelerince kabul edilen i~lerin para-

u bir ni şehirin kurulma esaslarını muhak- yaptırmakla ecnebilere de binlerce lira eını bu banka te!lviye eder. 
ıçare a~ etraflı surette tetkik edip bütün lü- vermekten ,belediyeleri kurtarmış olaca- Halid Ziya Türkkandan aldığım bu 
ureğini k~u malumata malik olarak muhtelif ğız. maliımatın alelade bir gazete havadisin-
Tüc~,,belerden şehrin karakterini tayin et· - Ya su işleri!? den ziyade efkarı umumiyeyi tatmin ve 

rurken ~elı: şarttır. Parisde oturmuş orada ya- - Jmnr hakkında söylediğim gibi memnun edecek en mühim aksamı ihti-
liyen ikijnııt ve orada çalı§acak İnsanların tabii I şehirlere getirilecek su işleri için bu kıs- va etmesi itibarile gazetem için pek fay

fl "rada d llayati ihtayaçlariyle bir E.şkişehirli, mın şefi de uzun ali tahsilini muvaffakı· dalı buldum. Su ve imar i,leri ve saire 
ce O Adanalı, bir Enincanlı ve bir Konya-1 yetle ikmal etmiş, memlekette bir çok hakkında biraz daha malumat rica et-

lkinci ın ihtiyacı nasıl ayni şeyden ibaret de-
1 
hem de mühim tesisat meydana getirmiı1, tim .. 

defa "!e tehrin imar işi d e iı1te bu hayat ve en çok salahiyeti ilmiye sahibi bir evladı- 1 
Tiirkkan ~imdilik bu kadarı ile iktifa 

i şartların tetkik edilerek mahalli ih- 1 mız bu işin başındadır. Tahsillerini lstan- edilmesini söyledi ve heyeti ile yoluna 
~ra intibak edecek surette şekillen-. bulda, Amerikada yapmış çok değerli devam etti. 

gibi müesse~eler tarafından tatbik edilen 
imalat metodları diğer Avrupa memle
ketlerinin tekniğinden bir kaç tene ileri-

Filistin 

Not: Burada ıösterilen rakamlarda, 
Almanyaya ham madde ihtiyaemı meb
zul mikyasta temin edecek olan son iJ,. 

haklar ve ekonomik anl8fmalar hesaba 

aluunamıtbr-

meselesi 
Dün lngiliz kabinesinde mühim # 

görüşme mevzuu oldu 

Alman • Arjantin 
münasebetleri 
hakkında .. 
Berlin, 10 (A.A) - Almanya - Arjan

tin münasebetlerinin vahim bir tekil 
aldığına ve Berlindeki Arjantin btlyük 
elçisi geri çağınlarak iki memleket ara
sındaki diplomatik münasebetlerin U. 
silmesi beklenebileceiine dair bir l'ran
lllZ ajansı tarafından verilen haber yan 
resmi bir surette yalanlanmaktada. 

---=---
Mısırdan Çlkanlan 
Alınan gazetecisi 
hakkında .. 
Kahire, 10 (A.A) - Volldşer Beolıah

ter ıauıteslnin muhabiri Paul Semlt-

ö . . . . . mı Mısırdan çıbnlması meselen ı.aJı:. 
Lon~ ~O ( .B) - Kabme bu sabah sa hır ~t ~ç1? alelacele tayyare ile landa Kahire pzetelerinden budan bu 

haftalık ıçtimaını yapmıştır. Nazırlann Londraya gıt:miştir. ihraç keyfiyetinin sebebi mumalleyhln 
dikkati beynelmilel vaziyetle Filistin Kudüs, 9 (A.A) - Araplara verilen İncilterenin Filistindeki siyaseti a1ey. 
meselesine teveccüh etmiştir. Kabine er- teminata rağmenğ Filistin asilerinin baş hinde şiddetli mabJeler kaleme ahmt 
~nı Filistin meselesi~ ~ i.çln bü-

1 
kmnandanhiı beyannameleri dafıtarak olduiunu yamıaktadırlar. 

kumetçe yapılan yenı teJdiflerm kat't halla isyana devama davet etmekte ve 
şeklini tetkik ve müzakere etmişlerdir. Arap Filistinin tam istiklilini istemek- :11111111111111111111111111111111111111112 

Yakında beyaz kitap halinde neşredile- tedir. : 9 E 1 A J t ı~ = 
cek olan bu teklüler Filistine yahudi Halkın ekseriyeti üzerinde hiç bir te- 5 Y U 0 e 1 5 
muhaceretinin daha beş sene müddetle sir bıralwııyan bu beyannamelerin müf- : ) d = 
hım kayıt ve tahditlere tabi olarak de- ritler grubu etrafındaki isyan hareketi- = açı 1 = 
vamı esasım ihtiva etmektedir. SiyonW ni tesise matuf bir teı,ebbils olduğu zan- 5 5 
partisi reisi doktor Vayman bu mildde- nedibnektedir. : Eski İzmir ile ·;eni imar sahasını: 
tin on seneye iblağını temine çalışmış- --*-- 5 yekdiğerine birleştiren ve İzmirin 5 
tır. General Ve"nnd 5en mode'?':" ve .asfalt ~addesiyle ma-S 

Nazırlar diğer taraftan İngiliz • Rus -'':I : ruf ve muştehır ve bılhassa çarşıya: 
mü~erelerinin inkişafı meselesiyle Londreaya gidiyor S yakmbtı ile ehemmiyeti bir kat cla-5 
meşgul olmuşlardır. İngilterenin Mos- Paris, 10 (Ö.R) - General Veygand S ~ :ırtan İsmet paşa bulv~da yeni 5 
kova sefiri ile B. Molotofun yaptı.klan İngiliz ihtiyat zabitleri kongresinde bu- : sınema yanında bu kerre ınşa ve tef- : 
son gö~eler neticesinde müzakerele- lunmak üzere yüz ihtiyat zabitinin ba- S riş .ettiğimiz 9 Eylôl otelini kilşat ~- 5 
rin aldığı vaziyet gözden geçirilmiştir. şında olarak Londraya gidecek ve on Eledik. Fiatler fa~et '!c~d~: Teşrıf S 

yedi mayısa kadar kalacaktır. 16 mayıs- :: edecek sayın müştcrılcnmızın her: 
Kudüs, 9 (A.A) - Arap matbuatı Fi- ta general Londrada •Fransa nasıl mtl- :i halde m~un. kalacaklarını saycı-5 

listin ihtiliCının muhtemel neticeleri 1 dafaa ediliyor?• mevzuu tiurinde bir :: lanmla blldirinm. . . 5 
hakkında mahsüs bir memnuniyet göa- konferans verecektir. : Sahıbı : 
tennektedir. Buna mukabil yahudi ga. Konferansa İ.nıiliz ordusu bafkuman- : MEHMET ve HA!IU'N -
zeteleri büyük endişe izhar ediyorlar. dam lir -oaist 
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Yeni mahsullerin piya-
sa ya i~mesi bekleniyor 

YENi A•IR 

Ankara Radyosu 
----tr---

D ALGA UZUHLUCU 
BUGUN 

1639 m. 183 Kcs./lZO Ww 
T. A. P. 31.'10 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

Orta tedrisat muallimliği • • 
ıçın 

Namzetlerin imtihan 
programı hazırlandı 

Zayi 
Merkezi Romacla kain lıtituto 

Nazionale Delle Auikuruioni 
nezdinde akteyleclijim hayat ıi • 
gortaaına ait 10-4-1922 tarih ve 
416920 numaralı poliçayı bu ker· 
re zayi ettiiim cihetle ikinci nüs
hasını alacağımdan mezkiir ıigor· 
ta poliçaımdan doğan hukukumu 

Piyasadaki durgunluk muvakkattir 
Son hafta içinde borsada muamele Nevi balya Az Çok 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği - Pi. 
13,00 memleket aaat ayarı, ajana ve mc· 
teoroloji haberleri, 13, 15, l 4 müzik (ka· 
rııık program-Pi.) 18,30 program 18,35 
müzik, (konserto) Pi. l 9,00 konuş~a 
(ziraat saati) 19,15 Türk müziği (fasıl 

heyeti) çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi T okay, Basri 
üfler, okuyan: Tahsin Karakuş. 20,00 
memleket saat ayarı, ajanı ve meteorolo
ji haberleri 20, 15 Türk müziği çalanlar! 
Vecihe, Fahire Fersan. Refik Fersan, 
okuyanlar: Mustafa Çağlar, Mefharet 
Sağnak. 1 - Gülizar peşrevi. 2 - Nu
ri Halilin hüseyni şarkı : (Artık yeti:ıir) 
3 - gülizar oarkı: (Gözlerimden gitmi
yor. 4 - hüseyni şarkı: (Gülşen bahçe
sinde) 5 - Halk türküsü: (Ay doğdu 
batmadı mı) 6 - halk türküsü (Ali da
ğı) 7 - halk türküsü (tepeler tepeler) 
8 - Latif ağanın hicaz şarkı (Niçin ~eb 
ta seher) 9 - Asım beyin hicaz prkı 
(Her ciğenuza) 10 - hicaz §3.rkı: (in
dim yarin bahçesine) 21,00 konu:ıma, 
2 l, 15 esham, tahvilat, kambiyo nukut 
ve ziraat borsası (fiyat) 2 l, 2 5 neşeli 

plaklar - R. 21,30 müzik (küçük orkest
ra fcf: Necip A~m) 22,30 müzik (me
lodi ve sololar - PJ.) 23, son ajana ha
berleri ve yarın program, 23, I 5,24 mü
zik (cazbant - Pl.) 

ANKARA - Maarif vekaletinin orta ve ikinci smıfiannda okutulan fizik, kimaeye devrü temlik etmediiimi 
tedrisat muallimliği için ilk mektep mu- kimy• müfredatı ile ilçüacü sınıfın ede- ve haf kasının elinde zuhur ettiği 
allimlcri arasında bir imtihan yapacağı- biyat kolunda ıösterilen fizik, kimy• takdirde hiç bir hükmü ve kıyme
nı yamııştık. Vekilet bu imtilumlara rrl· müfredatı, lise ikinci devrede okutulaa ti olmadıimı beyan ve ili.n ede
ı·ceek ilk mektep muallimlerinin hangi tabii ilimler müfredatı sonıı.caktır. rim. 
derslerden imtihana tiıbi tutulacağını ela Bundan başka imtihana girecek mual- Izmir Güzelyah 1114 numaralı 
tcsbit etmiştir. lim orta mektep fızik ve tabii ilimler hanede ~ukim lımail oilu Ekrem 

~ören efY&nm cini, miktar ve flatleri Akala l nci hazır 20 48.50 48.50 
> 121 30.00 30.00 borsa n~yatmdaıı alınarak aşağıya > 4 ncil 

1).llkledilmiftin Yeıli birinci 
t'.:tnsi Mik. Çu. Az. Çok Yekfuı 

> 70 38.00 38.00 1'ürkçe grubu muallimliği için yapıla- mevzulan hakkında iki ders verecek, bu M I 
<:ak yazılı ve sözlü imtihanlarda lisele- derslere ait tettilbelerl yapacak, vey• ora ı 211 

Buğday 7846 > 4.50 6.00 Son haftanın .işbu 211 balya pamuk 
Arpa 244 > 4.00 4.00 satışına 'kar§ı geçen haftaki satış yeku-
Mısırdarı 1G7 > 3.875 4.00 nu 139 balya olarak tesbit olunmuştu. 
Nohut ı:rn > 6.50· 6.50 Pamuk piyasası geçen haftaya nisbct-
~vdar 301 > 4.00 4.125 le bu hafta daha canlı ve biraz daha ha-
Susam 100 > 20.00 20.00 rarctli olarak geçmiştir. Haftanın bir 
'.Akdan 97 > 3. 75 3.75 kaç günü muamelesiz geçmiş olmakla 
Pam.uk bal. 236 30.00 48.00 beraber fiatler geçen haftaya nisbetle 
:Yapağı• kilo 1686 53.00 53.00 daha mütereffi bir vaziyet arzetmiş ve 
Balmumu > 315 72.00 72.00 9-5-939 akşamı satıcıların akala için is-
Z.Yağı kilo 401256 32.00 41.00 tediklerl 50 ve yerli mallar için talep et-
Pirina yağı • 36500 kilo 18.00 20.50 tikleri 40 kuruşa karşı alıcılar 49 ve 39 
Pirina • 175 ton 885.00 900.00 kuruş te1tlif etmekte bulunmuşlardır. 
Ç. Uzfun 853 çuval 12.00 17.50 Bu liatlerlc .iş olacağı anlaşılmakta ise 

(•) Eski satışlar olmakla piyasa ya da- de stokların azlığı karşısında temadi 
hil değiHlir. edecek talepler nazarı dikkate alınarak 

BUQDAY: satıcılar nazlı hareket etmektedirler. 

Son hafta içinde satıldığını yukarıda 
.işaretlediğimiz :muhtelif buğdayların ne
vi itibariyle sat~ miktar ve fiatlerinin 
şu şekilde bulunduğu anlaşılmıştır: 

Nevi Çuval Az Çok 
Yumuşak mallar 4587 4.50 6.00 
Sert mallar 1478 4.50 5.625 
Mahlut mallar 1781 5.25 5,625 
Ye~n 7846 

Hali haı.ır pamuk stoku satıcı dinde 
ve Anadolu dahilinde 6 bin balyaya ya
kın bir miktarda görülmekte ve yeni 
mahsulUn idrakine kadar stokların ta
mamen satılmış olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Son haftn mtibayaatının kısmı küllisi 
ihracatçılar tarafından yapılmış ve bir 
miktar mal ecnebi memleketlere ihraç 
raç edilmiştir. 

Geçen haftaya nazaran pamuk .işleri 

bu haf ta daha canlı geçmiş olmakla be
raber piyasada henüz istikrar hisıl ol-
mamıştır. 

YAPACI: 

LONDRA (National). 
19,45 Orkestra kotıseri (Koraakof, 

Rimski, Sibelius vesair bestekar• 
ların eserleri.) 

23,25 Koro konee.ri. · 
LONDRA (342 - 877) 

19,30 Karışık musiki. 
21,50 Danzig dü§CSi (Carylinin opcra

aL) 
p ARiS ( Radio) 

18, 1 O Oda musikiai. 
21,50 Ya krala (Lalonun operaaı) 

Borsa neşriyatı üzerinde yaptığımı:: HlL VERSUM D 
tetkikata göre son hafta içinde borsada 18, 15 Piyano ve keman konseri (Ra-
satılan yapağı miktan 120103 kilo ise vel, Kreialer vesair bestekarların 
de bu miktardan yalnız yukarıda .işaret- eserleri) 

rin son sınıflarının edebiyat kolu Türk bu dersler için lıuırlıyacatı plinlua im
edebiyatı tuihl müfredatı, Türkçe mo- tlhao heyeü önünde iah edecek n .. 
dern bir edebi metnin izahı. Türkçe bir derslere ait tecrübeler yapec:akUır. 
kompozisyon sorulacaktır. Bundan bıış- Yazılı ve sözlü imtiMnJara ıirenJerin 
ka imtihana girecek muallim, orta mck- imtihaiılannda, namzetlerin orta mek
tepte bir Türkçe dersini talebeye vere- teplerde DlUvaffakıyetle ders verecek 
cek veya o dersi için luızırlıyaQğı pli- derecede olgun olup olmadıkları dikb
nı imtihan heyeti önünde izah edecek- te alınacaktır. 
tir. 

Tarih ve coğrafya grubu muallimJ.iii 

Günlük bir pazar 
açıldı 

if;in yapılacak yuılı ve sözlü imtihanlar
da, orta mekteplerle liselerin ikinci 
dc\Tesinde okutulan tarih ve cofralya 
nıiifredatı, harita resmi, orta mekteple
rin yurd bilgisi müfredatı sorulacaktır .. 
Bundan başka imtihana girecek mual
lim, orta mektep tarih, coğrafya ve yurd Şükrü Sarncoğlu bukan ile Mimar 
bilgisi ;mevzuları hakkında talebeye üç Kemaleddin caddesinin birleştiği 
de.rs ,•erecek veya bu dersler içn hazır- YERDE 
lıyacağı pliinları imtihan heyeti önünde OSMAN BAKKALOOLU 
izah edecektir. k b 1 1 d lik, b··küı·· M t tik b llimliği • . Keten ipli leri, a ı cçı, per e u u 
h-a_~ıa 

1 
gru ~-~~ tihanlaısdam Y•· büküsüz, h~r nevi ipliklerle makara ve 

pıraı:aa yazı ı Ve SU"uU un r or• arşaflan _ _,nnalr t k 
( kt t t.k ··eredatı lise hazır yorgan ç , ~cu.:ıa-u.n, ya a -
a me ep ma ema ı mu , 1 k ·b· b. 18zım lan d k 1 

ikinci devre üçüncii sınıfın edebiyat t' ~ 1 
fi ~~ eve ak d 

0 .ıa: :ma ar 
kolunda okutulan cebir ve kozmo!raf- op a ıne per 61! e ~ . u pa-

üfred tı r ·k· · d b. · · ve zarda satılır.. Bu gıbl ihtiyaçlaruuzı 
ya m 8 ıse 1 mo evre ırnKl buradan almak menfaatiniz icabıdır 
ikinci sınıflarmda okutulan cebir ve ıe- ı _ 26 (922) 
omctri müfttdatı sorulacaktır. Bundan 
başb imtihana girecek muallim, orta 
mektep aritmetik ve geometri mevzula
n hakkmu talebeye iki den verecek 
\"eya bu dersler için hazırlıyacağı plin
lan imtihan heyeti önünde iah edecek
tir. 

Fizik, kimya ve tabii ilimler gruba 
mua11imliği için yapılacak yazılı ve aös
lii imtihanlardıa lise ikinci devre birinci 

Düzeltme 

Acele kiralık 
Bozyaka karakolu kartıımda 

muhtelif cinslerde meyva ve zey· 
tin ağaçlarını, bir kuyu ve bir 
dükkanı ile altı dönüm tarla ile 
lzmirde kızlar ağaaı hanında 31 
ıayılı mağaza üıtündeki yazıhane, 
ayrı, ayrı olarak kiralıktır. 

~n hafta içinde Izmire bahren vaki 
mcvrudatın fazlalığı dolayısiyle alıcılar 

mlistağnl davranmış ve bu yüzden fiat
lerde bir miktar gerileme Msıl olmuş
tur. Izmire gelen mahsullerin kısmı kül
lisi Diyarbakır ve ve Urfa mallan olup 
Anadolu malları az miktarda mevrudat 
vardır. Piyasada değişikliğe yakın bir 
vaziyet hasıl olduğundan fiatlerin bu -
eünktı seviyeslnl muhafaza edememesi 
ihtimalleri hatıra gelmektedir. 

ARPA: 

lediğimiz 1686 kilosu yeni mahsul olup 22 05 Beethovenin eserlerinden mürek-
son hafta içinde kilosu 53 kuruştan mu- ' kep konser. 7 mayıs 939 tarihli nüshaınızuı seki-
amele görmüş ve mütebaki 118417 kilo- 1,35 Piyano konseri. zinri sahifesinde İzmir Sicili Ticaret 

itti yenlerin: Gazi bulvarı dok
tor Hulusi caddesi 42 ıayıda dit 
doktoruna müracaatları 

9-11-13-14 (536) 

831 (945) 

lZMlR iCRA MEMURLU • 
öUNDAN iLAN: 

39-6183 
lzmirde f atma huriyeye mer • 

hum ölü zelihanın iımetpaf& bi • 
rinci yüksek aokak ve 63 pafta 
483 ada 17 ~selde kayıtlı tahta
ni 3 fevkani 2 oda ve müttemilitı 
havi ve 400 lira kıymeti muham· 
mineli 1 numara tajlı evi 15-6-939 
tarihine müsadif perfeiDbe tünü 
saat on birde açık arbrma ıure • 
tiyle dairemizde ihaleıi yapıla• 
caktır. 

Şarbıame 11-5-939 den itibaren 
herkesin aörmeıi için açıktır, ar
tırmaya ittirak için muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuk niıbe
tinde pey akçası veya milli bir 
bankanın teminat mektubunun ib
razı lazımdır. 

Birinci artırmada muhammen 
kıymetin yüzde yetmİf bqini bul· 
mazaa tahf on bet gün daha te • 
hir edilerek 30-6-939 tarihinde cm 
çok artırana ihale yapılacaktır. 
ltbu gayri menkule hak iddia 
edenlerle hakları tapu sicili ile 
sabit olmıyanların tarihi ilindan 
itibaren yirmi gün içinde nrakla
rı ile birlikte dairemize müracaat· 
lan akıi halde a&hf tutarından 
hariç bırakılacaktır. 

Yüzde iki buçuk telliliye ve 
teılim masrafı mütteriye aittir. 
Taliplerle bu it hakkında fazla 
izahat almak iatiyenlerin 39-8183 
numara ile memuriyetimize müra
caatlan ilin Olunur. 

Hafta satışı 244 çuval beyaz maldan 
ibaret olup heyeti umumiyesi 4 kuruş 
fiatle satılmıştır. Arpa .işleri şu sırlılarda 
yalnız dahil! ihtiyaçları karşılam~a 
milnhasır kalmakta ve ihracat için iş 

olmamaktadır. 

su eski satışlardan bulunup 42-56 kuruş ITALYA (1 inci gurup 421 • 713) memurluğu 2492 sayılı tescil ilanında : 
arasında fiatlerle son hafta içinde borsa- 22,05 Senfonik konser Beethoven ve Tertip hatnsı olarak yapdan yaılb§bkla-

d 1 la n tashihen ilan eyleriz : 

,. ... .._ ............................ -. .... , 
f SALONDA AT YARIŞLARI ı ya yaz ırı mıştır. Bu itibar eski satış- aair beatekirlaran eserleri) 

1 bari ddedilın , " Bir;i,nci sütunu birind satmnda arın piyasa ·ci a · esi U.zımge- 23, l 5 Hafif muaiki. (Abdt,ıllab Ömer) olarak 1azıım İsİlll 
lir. ITALYA R nci prap 369 • 914) (Abdullah Ömer Midillili) olarak. 

Yeni sene mahsulü yapağılar peyder- 22,05 Giyom Tell (Roaaininin operası) İkinci sütunun ü~üncü satınnda ka-
pey piyasaya arzedilmeğeo başlanmıştır. BOKREŞ nunua (5064) üncü maddesi oı.r.k Y• 
Ve oldukça i§tihilı alıcılar da vardır. 22,20 Şan konseri {Beethoven, Verdi, zılan kısım : Kanunun (506) ıncı mad-
Şimdilik fialler malın kalitesine göre Korsakof, Şopen. Mayerber, Sc- desi .• 
50-55 kuruş arasında temevvüç etmek - humanndan parçalar) Yine ikinci siitunun 7 inci satırında 1 

ta henüz germi verilmediğinden fiatle- IZMIR SiCiL TiCARET ME • se~e>·: . ··t 
· ·kti d ği .alr~ı t...-'-L--d h ·· URLU;;..UNDAN .neşmcı su unun (40) mcı satıruula 

Her Yerde 

Oynanır Bir 

aile eğlencesidir 

Yerli mallar 4 Uşak beyazlar 4.1251 

çakırlar ise 4 kur~ fiatle müşteri bul -
maktadır. bki sene mahsulU arpalar 
iizerine gen.iş mikyasta harici talepler 
olmadığından muamele azdır. Yeni malı. 
sulün idrakine kadar vaziyetin bugünkü 
§eklini muhafaza edeceği anlaşılmakta
Öır. Arpa mezruatı lmkkında dahilden 
fimdllik eyi haberler alınmaktadır. 

tedir. Istihlik piyualan için mübayaa- --------------- (Şahsiye) olarak y8%1.lan kelime (Sali- ı 

rın ı sap e ece ~ ruuuun a cnuz M u : (Miiştak) olarak yazılan kelime (Mim- . . . 
kat'i bir fikir ve mütalaa yürütülme - Ahmet arpacı oğlu ticaret un_ taz Kek).. izMİRDE HER TÜTÜNCÜDEN ARAYINIZ.. FIATi (190) PARADJB.. 
mektedir. vanile izmirde yemİf çarfıaında Yine beşind liltunmı (4S) ind •ti- ) UMUM DEPOSU : izMiR İKİNCİ MIHÇILAR No. 8 - 10 MtiSKİBA'I 

MISIBDARI: 

Son hafta içinde ihracatçılar tarafın
dan mısırdarı mi.ibayaasında gösterilen 
faaliyet karşısında fiatlerde 0.5 santim 
tereffil hAsıl olmuş ve borsada 4-3875 
kuruş arasında fiatlerle de 167 çuval 
mısırdarı muamelesi cereyan ettiği an
laşılmıştır. 

Stokların azlığı karşısında talebin te
madisi halinde fiatlerin biraz daha iler
leme hAsıl olması ihtimali kuvvetlidir. 
Piyasa bugUn için sağlamdır. 

NOJWT: 

Hafta satışı kilosu 6.5 kuruştan 130 
çuvaldan ibarettir. Mal yoktur. Muame
leler ekStriyetle dahilt- sarfiyat için ya
pılmalda ve malın DeYiııe göre fiatler 
6.5-7,5 kurut ~ın'da temevvnç etmek
tedir. Piyasa sağlamdır. 

ÇAVDAR: 

Dahili sarfiyat için yapılan mübayaat
ta fiatler '6 kuru§tur. Son. hafta içinde 
fiatlerin biraz gevşemesi hasebiyle çav
dar fiatlcri de geçen hafia:ki miktarın -
dan o.µ5 santim kaybetmiştir. 

SUSAM: 

Stokların gWıden güne azalması ha
sebiyle mevrudat ihtiyacı karşılıyacak 
bir miktarda olmadığından fiatlerde te
reffüe meyyal İ>ir vaziyet vardır. Geçen 
hafta 19.5 kuruştan satlan susamlar bu 
hafta 20 kuruş ilzerinden muamele gör
milştftr. Satılan miktar da yüz çuvaldır. 
Geçen hafta 19.5 kuruştan 155 çuval su
sam muamelesi olmuştu. 

AKDARI: 

Yerli ihtiyaçlar için alınan mallarda 
Iiatler 3. 75 kurtqtur. Bu fiatle IOll haf
ta içinde 97 çuval mal satılmıftır. 

Istek az olduğundan fiatte istikrar 
1oktur. 

PAMUK: 

BALMUMU: 6 numaralı mağazada incir üzüm nncbt (Emel) olarak yımJaa kelime de 1 SER BAY:tt HtlSEYİN BAHRİ VE ŞEKİP TİCAB~ .. 
zeytinyağı zahire ve saire üzerine (Erener) olarak düzeltilir. L•••••••••••••••••••••••••-

Bu madde üzerine borsada ve piyasa
da geniş muameleler cereyan etmemek
tedir. Perakende işler için ise piyasa 
yoktur. Malı nnefaset ve mahiyetine gö
re fiat takdir edilmektedir. 

ticaret yapan ahmet arpacı oğlu. ~ 
nun itbu ticaret unvanı ticaret ka- m
nunu hükümlerine göre ıicilin 
2493 numarasına kayt ve teacil 

' ., ,,,_ ~ • • • ... .. • • • ! 

edildiii ilin olunur. 
ZEYTINY AOI: 1584 (950) 

Hafta içinde- hazır olarak yalnız 3566 E T• 
kilo sıra malı zeytinyağı satıldığı ve mü- ge ıy atrosu 
tebaki miktarın eski satışlardan 01up T em11ı.ller.·: son hafta içinde borsaya yazdırıldığı an- -& 

laşıl~tır. Hazır olarak satılan 3566 ki- tsnaetpaşa BllluarmdClli 
ıo sıra malı zeyijnyağı 31.s kuruştan di- Tayyıb Şen Şakrak 
ğer eski satışlara ait fiatler ise malın 
nevine göre 32-40 kuruş arasında teha- Ve Arkadafları 
lüf etmektedir. REJisöR : 

Bu meyanda yine eski satış kaydiyle AHME'J' YEKi' A BİR 
21.5-30 kuruş arasında fiatlerle 4450 TOrkiyenba tanıımuş wtkirlan 
Wlo posalı zeytinyağı. 18-20.25 kuruş toplufuiia 
arasında fiatlerle 36500 kilo pirina yajl Bu Akşam 
ve tonu 885-900 kuruş arasında fiatlerle 
de 175 ton pirina satışı son hafta içinde C 'EHE N N EM 
borsada yazdınlmıştır. FACİA PİYFS •J• PERDE 
Zeytinyağı piyasasında geçen haftaya Temsilden önce mıncDı variyete 

llisbetle bu hafta biraz hararet hisl!ledil- ve caz 

mit Jse de vaziyet tamarniyle ~ et- ------------•• 
mit delildir. Piyasada durgunluğa ya - dedilmlştir. Diğer numara fiatleri geçen 
km bir süldllıet vardır. hafta sonundaki vuiyeü aynen saklamıt-

ÇEK1RDEKStZ 'UZUM: lardır. Yeni tenezzül 9 numarada 0.25, 

Son hafta içinde borsada gündelik iti
bariyle yapılmış çekirdeksiz üzüm mua
meleleri berveçhi Atidir: 
Satı§ tarihi Çuval Az Çok 
3-5-939 103 14.00 17.50 
4 > » 73 12.00 14.00 
5 > > 00 00 00 
6 > > 222 12.00 17.50 
8 > > 191 12.50 17.00 
9 > ,, 264 12.00 17.50 
YeJdbı 853 

Iıbu yekCUlla beraber mevsim ba§m
dan son tarihe kadar borsada satılan çe-
kirdeksiz üzüm miktan 674815 çuvala 
baliğ olmtq bulunmaktadır. 

Geçen hafta sab§l 594 çuval olarak 

10 numarada 0.5 ve 11 numarada keza 
0.50 lrunq olup 6-5-939 tarihinde tesbit 
edilip 9-S-939 alqamına kadar aynı §e

kili muhafaza etmi§ olan tizilm flatleri 
qağıda gösterilmiştir. 

Numara Fi. 
7 12.00 
8 12.50 
9 12.75 
ıo 1a1s 
11 17. 
UMUMt PiYASA V AZIYE'n: 

Mevsim doJayısiyle biraz durgun gl • 
den i~lerin yeni mahsuDerin piyasaya in
mesiyle beraber ıenişleyece~ mubak -
kaktır. Esasen her unenin bu sınlarm-

' Eczacıbaşı 

Toptan: 

Şifa 
t Eczanesi 

Her yerde bulunur 

Meıhur 

Sarı 



Kalplerdeki fırtına 

Kolay Ve Seri Yazı 

Gösterişli Ve Da.yanıklı 

Ucuz Ve Temiz 
Fahri Yıldırımı, ilk defa Ankarada bir 

baloda gördüm. Yanında uzun boylu, 
sarışın ve çok güzel bir kadın vardı. Ol
gun ve enteresan bir adam olduğu ilk 
bakışta göze çarpan Fahri Yıldırım yanın
daki kadına çılgınca aşıktı. Bütün gece 
onları tetkik ettim. Kadının da, erkeğe 
derin hislerle bağlı olduğu aşikardı. 

zü kararmağa başladı. Onu, fırtınayı sey· 
retmek için deniz kenarına davet ettim. 
Fahri Yıldırım, dudaklarını büktü. Şimdi 
asıl fırtına onda kopmuştu. Acı bir li· 
sanla söylemeğe başladı: 

Tüccar, Bankacı, Memur, Talebe, ve her kese 

lazım olan, icabında kopya kağıdı ile beş kopya 

çıkaran mürekkep ayar tertibatlı ve 

- Fırtına dediğin nedir, azizim'? ... 
Tabiatın öfkesi değil miL Bir insan ru· 

hunda kopan fırtınaya nazaran bunun ne 
kıymeti vardır ki'? ... Köpüren, coşan de
nizden kaçılabilinir.. Yahut da dalgalar 
insanı yutar ve öldürür ... Her şey biter ... 
Fakat, fırtınayı benim gibi kalbimde du
yan bir insan ne yapsın~ .. 

Beş Sene Garantili 
O geceden sonra, bu güzel ve mesut 

çifti bir çok defalar hatırladım. Aradan 
zaman geçti. Günlük iıılerin gürültüsü ara• 
sında hayalleri yavaş, yavaş dimağımdan 

silindi. Unuttum. • 
Seneler geçiyordu. Bir yaz biraz başı· Bir dakika sustu. Önüne baktı. Sonra 

mı dinlemek için lstanbula gittim. Denize kederli gözlerinde, gece karanhklannda 
hasrettim. Bu sebeple deniz kenarında , uzaktan ışıldıyan deniz fenerleri gibi can· 
sakin bir sayfiyeye yerleştim. · sız bir ışık yandı. 

Gençtim. Hayatı güzel ve istikbali Istırapla inledi: 
parlak görüyordum. Şimdiye kadar hiç _ Eğer sıkmazsam, sana derdimi an· 
bir hayal sukutuna uğramamıştım. Fakat, }atayım. 
her nedense yalnızlığı ve denizi çok se
ver, fırtınaya adeta aşıktım. 

Oturduğum sayfiyenin çok yakınında 
bir balıkçı köyü vardı. UfuklaTda siyah 
bulutların belirdiğini gördüğüm zaman, 
hemen deniz kenarındaki sarp kayalıkla
ra koşar ve orada geniş yağmurluğuma 
sarılarak gök yüzünün siyah, korkunç 
bulutlarını, çakan şimşekleri seyre dalar
dım. 

Gök yüzü İyice kararmağa, kuvvetle 
esen rüzgar suları kabartmağa başladığı 
vakit, denize açılmış küçük balıkçı kayık· 
lan telaşla sahile sığınmağa savaşırlardı. 
Durduğum yerin biraz ilerisinde bir kaç 
kadın ve çocuk peyda olur ve gözlerini 
uzaklara dikerek endişeyle bakarlardı. 
Bunlar, her hnl açık denizde küçük bir 
balıkçı gemisi içinde, nafakalannı temin 
için uğraşan kocalarının, kardeşlerinin 

veya babalarının selametle sahili bulma
larını nllahtan yalvarırlardı. Dalgalar 
daha fazla kudurunca bunlar sahilde kal· 
mazlar, acele ile köylerine dönerlerdi. 

Benim cevabımı beklemeden, söyle
meğe başladı: 

- Sevdim, azizim ... Çılgınca sevdim .. 
Mersinde idim o zaman .. Bir kızla tanış· 
tım. . . Biribirimizi tapınırcasına sevdik ... 
Ailesi aşkımıza taraftar olmadı .. Şöhretli 
bir muharrir olmak, onların kızlarına ko· 
ca olmağa kafi değildi .. Evet, servetim 
yoktu ... Fakat, iyi kazanıyordum .. Zaten 
ben, para kazanmak için yaşamıyordum. 
Bence paranın kıymeti yoktu .. Yaşımı da 
uygunsuz buldular.. Kız yirmi ben ise 
otuz sekiz yaşlarında idim .. Kızı benimle 
konuşmaktan menettiler .. Neticede, her 
şeye rağmen Şükran benim oldu .. Aile
sini terketti. Üç sene seviştik. .. Ah ne gü
zel üç seneydi bu!.. . Bir gün geldi, ailesi 
bizimle barışmak mecburiyetinde kaldı .. 
Davet ettiler.. Gittik... Aşkımızı kabul 
ettiklerini söylediler .. Sükran, o günden 
sonra daha mesut görünmeğe başladı ... 
O zamanlar, hayatımın çetin ve mücade
leli anlarıydı.. Bir gün, hiç beklemedi
ğim bir gün Şükran hislerinin deği,.tiğini 

söyliyerek benden ayrılacağını bildirdi ... 
Hayatımızın en tatlı anlarını yaşadığımız 
yuvamıza bir kerre dönüp bakmadan git· 
ti ... Benim kabiliyetime, istidadıma her· 
kesin itimadı vardı ... Mahalle bakkalının, 
terzimin bile... Yalnız o, inanmıyordu .. 
Hayatımdan, her şeyimden çok sevdiğim 
kadın... Dizlerine kapanıp yalvardım .... 

Küçük bir gemi içinde, ne korkunç 
dalgalarla pençeleşmek~en zerre kadar 
yılmıynn deniz çocukları köpüren, co· 
şan dalgaları sahilden seyretmeğe taham
mül edemezlerdi. Böy]e zamanlarda on
lar, açık denizlerde hayatları tehlikeye 
giren en yakınlarını düşünürler ve yar· 
dnnlarına koşamadıklarından çok üzülür
lerdi. Çelik kadar sağlam sinirlerini, az- Beni bırakma sensiz yaşıyamam, dedim. 
gın rüzgarların ıslıklan hamura çevirirdi. Bana güldü... En mukaddes hislerimle 

Dalgalar, kayalara doğru saldırdığı ala.v etti ... 
zaman etrafımda kimseler kalmazdı. 

Evlerinin üst katında bir odalarını ki-
raladığım ev sahiplerim çok iyi insanlar· 
dı. Yalnız, benim hakkımdaki kanaatleri 
her halde normal bir adam olmadığım 
merkezinde idi. Çünkü; fırtınalı, yağmur
lu havalarda benden başka deniz kenarı
na giden ve orada saatlerce kalan bir 
kimseyi şimdiye kadar ne görmüşler ve 
ne de işitmişlerdi. 

Teselli etmek istedim: 
- Canım üzülme. Sana layik değil

mi!!. seni anlıyamamış ... 
Fahri Yıldırım, başını kaldırdı. Uzun, 

uzun !!'Özlerimin içine bakb. 
- I,te asıl işin en fed tarah bu ya, 

dedi. insan sevdi~i kadının kendisini an
lamasını istiyor. Başkaları anlamış veya 

hnlamamış ne çıkar. 
- Simdi nerede} Kendisinden hiç ha

ber aldığın var mı? 
Fahri Yıldırımın, rengi birden kül gibi 

sarardı. Dudakları titredi. Sonra kısık bir 

sesle cevap verdi: 

f.Jft.~ 
İZ Mi R 

Dolma kalemleri geldi. 

Fiyati her yerde TL. 2. 

Toptan alanlara iskonto yapılır. 

Türkiye umum acentesi: 

Nafiz Mustafa - tzmir 

Izmir Defterdarlığından: 
• . Sahib~?1 eski yıllar kazanç vergisinden 517 lira 88 kuruş borcu 
ıç~ !ahsılı emval kanununa tevfikan haciz edilen Ahmetağa mahal
lesmm Keten sokağında kain 45 eski ve 7 yeni numaralı bir dükkan 
t8:rihi iland.an itibaren on gün müdetle müzayedeye çıkarılmıştır. Ye
nıden takdır edilen kıymet 1500 liradır. 

A1mak pey sünnek ve sabş '8)'tlannı öğrenmek istiyenlerin Def
terdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

ıı. ıs, 19 1ss5 (951) 

zmir Defterdarlığ~ndan: -
Sahibinin veraset vergisinden 1775 lira borçlarının temini tahsili 

İçin mülkiyeti tahsili emval kanununa göre haciz edilmis olan Güzel
yurt mahallesinin Azizler sokağında 199 ıa.da ve 28 parsel 3 taj ve 1/1 
yeni sayılı gayri menkullerine yeniden tak&r ettirilen kıymet üzerin
den ve tarihi ilandan itibaren 21 gijn müddetle müzayedeye çıkarıl
mqtır. lzahat almak istiyenler Deftarlık tahsilat kalemine müracaat
ları ilan olunur. 

ıı. 18, 25 1seG (948) 

Kızılay Cerrıiyeti 
zinden: 

Izmir me:-ke-

Ce.me plij gazinosu mevsimlik kiraya verileceğinden taliplerin kira 
tartlarını öğrenmek üzere Kızılay cemiyetine müracaatları ilin 
olunur. 6, 7, 9, 10, 11, 12 1524 (911) 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Memleket hastanesi 
esfd operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 

IZM1R BELEDtYF.StNDEN: 
1 - Namazgahta Alaybeyi cad

desinin birlettiği mahalde beledi
yeye ait 155 numaratajlı yol fazla
sının 9-6-939 dan itibaren bir se· 
ne müddetle kiraya verilmesi bat 
katiplikteki şartnamesi veçhile 
açık artırmaya konulmuttur. 

Muhammen bedeli 26 lira ohr 
ihalesi 26-5-939 Cuma günü ıaat 
16 dadır. lstirak edecekler iki li
ralık temin~t makbuzu ile encü -
mene gelirler. 

Kadınları En ince 

Rahim has· elbisenizin 

talığından altında giJ .. 

lıoruyan. rünmez, 11ü· 

Sıhhi 11e en cuda bütün 

birinci ô:det serbestisinl 

bezleridir •• uerır. 

Denizbank müdürlüğünden: 
615.50 li~~ ~eşif bedelli konak iskelesi tamiratı ekailtmesi 17. 5. 39 

çarşamba gunu saat 15 e bırakılmıştır. 1590 (947) • 

lzmir Defterdarlığından: 
Gazinodan haczedilen eşyalar: 

Adet Cinsi 

262 Tahta sandal ya 
42 Tahta masa 
19 Demir masa 

1 Müstamel radyo ımunofonu 
13 Rakı kadehi 
50 Bira kadehi 
32 Şarap ve rakı kadehi 
50 Su kadehi 

1 Kahve yedeii 
9 Ufak çaydanhk 
1 Çin~o müstamel banko 
1 Buz makinesi 
1 Kadeh yıkamak için banko 
1 Aynalı •apkalık 
1 Ufak buzyera 
1 Büfe bankosu 

19 Muhtelif boyda kayık tabak 
143 Muhtelif boyda tabak 

1 Bakır kazan 
1 Ekmek makinesi 
1 Şampanya kovası 
4 Muhtelif boyda tencere 
3 Bahçe eemsiyesi 

55 Müstamel eski plik 
49 Masa örtüsü 

9 Karyola 

Bir öğleden sonra gene azgın dalgalar· 
la kayalara hücum eden denizi seyredi
yordum. Birden gözümün önünde, Fahri 
Yıldırım ve yanındaki güzel ve sarışın 

kadınla canlandı. Gülerek bana bakıyor· 

!ardı. 
Akşam üzeri eve döndüğüm zaman, 

artık fırtına durmuş, ortalığı sükunet 

kaplamıştı. 

- En gizli yaramı deştin azizim. Ge
çen sene bir otomobil kazası geçirmiş ... 
Bir ayağını kaybetmiş ... Benden ayrıldık
tan sonra gittiği adam onu bırakıp kaç
mıış ... Zavallı, Mersine dönmüş ... Her şe
ye rağmen onu affettiğimi yazdım.. Ce· 
vap vermedi... Eski bir dostumuzla gön
derdiği haberde kendisinin artık sakat 
bir kadın olduğunu, eski gÜzelliğinden 
eser kalmadığını. bu haliyle benim kar· 
şıma çıkıp hayalimde yaşıyan güzel ka
dını öldüremiyeceğini söylemiş.. Halbu
ki; ben onu elan eski aşkımla seviyorum. 
Yaşadığım müddetçe ondan başka biri
sini sevmeme de imkan yok ... 

2 %& lff!lll! -~ 

~Dr.AliRiza9 
2 - lsmetpafa bulvarında be • 

tediyeye ait 69 numaratajlı Depo
nun 24-6-939 dan itibaren bir se
ne müddetle kiraya verilmesi bat 
katiplikteki tartnamesi veçhile 
açık artırmaya konulmuştur. Mu
hammen bedeli 180 lira olup iha
leai 26-5-939 Cuma günü ıaat 16-
dadır. lttirak edecekler 14 liralık 
teminat makbuzu ile e-ncümene 
gelirler. 

9 Yatak 
9 Yorgan 
6 Müstamel tahta sandalye 

Bahçe kapısının önünde ev sahibi ka-

dına rastladım. 
- Yeni bir kiracımız daha geldi - di

ye beni neşeyle karşıladı - ona da si
zin odanızın karşısındaki odayı verdik. 
Hem ııizin meslekdaşınız imiş ... Bir mu

harrir .... 
- Her halde Fahri Yıldırımdır, diye 

düşündüm. 
Tam bu sırada karşıma çıktı. 
Ev sahibimiz bizi tanışbrdı. 
Muharrir, kırk beş yaşlarında kadar, 

uzun boylu, şık ve yakışıklı bir erkekti. 
Dalgalı saçları şakaklarına doğru ağar· 
mağa başlamıştı. Gözlerinde derin bir 

ıstırabın izleri vardı. 
Kıııa bir zamanda ahbap olduk. 
Her sabah, birlikte sandalla denize 

açılıyorduk. llk zamanlar, yalnız edebi
yattan ve sanattan konuşuyorduk. Fakat, 
bir kaç gün içinde konuşmalarımız daha 
ziyade hususi ve samimi bir mahiyet aldı. 
Fahri Yıldırım, hakikaten geniş görüşlü 
ve kültürlü bir adamdı. Onunla konuş
mak, onu dinlemek insana nihayetsiz bir 

zevk veriyordu. 
Bir gün acı, şikayet etti: 
- $imdi mümkün olduğu kadar in

sanlardan uzak yaşıyorum. Artık beni sa· 
nattan ziyade para alakadar ediyor. Ya

" zılarımın ebedi kıymetini aramworum .. 
Daha ziyade halkın hoşlanacağı ve bana 
para kazandıracak mevzuları seçiyorum. 

içini çekti ... 
- Bir zamanlar kendim için yazardım. 

Ruhum öldü artık .. Hiç bir şeyde heve

sim kalmadı ... 
Kadınlardan, bilhassa bir kaç sene cv

Yel yanınd'a gördüğüm sarışın kadından 
hiç bahsetmiyordu. 

Aldanmıştı. Bunu kolaylıkla tahmin 

ikimizde sustuk. Onu tamamiyle anla
mıştım. Kalbinin derinliklerinde hala 
kendisine hiyanet eden kadına karşı duy
duğu aşkının bütün kudretiyle yaşadığını 
duydum. 

Bir ay kadar süren kuvvetli bir dost
luktan sonra biribirimizden ayrıldık. Fah
ri Yıldırım. fzmire gitti. 

Aradan iki sene geçti. Fahri Yıldırı
mın ismini bile işitmez olmuştum .. 

Bu sene yaz tatilini geçirmek üzere ge
ne lstanbula gelmiştim. Fakat, bu sefer 
Büyükadada oturuyordum. Bir akşam, 
adada yalnız başıma dolaşırken, yolun 
dönemecinde Fahri Yıldırımla karşılaş-
tım. 

Ayaklarım mıhlandı. Olduğum yerde 
durdum. Sevinçle bağırdım: 

- Fahri! 
Ne~cyle bana doğru koştu. Kucaklaş

tık. Geçen iki sene onu ihtiyarlatacağına 

gençleştirmişti. 

Hararetle r- nlatıyordu. Adada bir köşk 
almı-ı. ~imdi burada oturuyormuş. 

Koluma girdi. Israrla söylüyordu: 
- Dünyada, bu akşam seni bırak· 

mam. Yemeği bizde yiyeceksin. 
Hayretler içinde yürüyordum. Benim 

iki sene evvel bıraktığım Fahri Y ıldmmla 
bunun arasında dağlar kadar fark vardı. 

•• 

Un len 
Doğum vo Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi •&iki Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
~~l'Z9f7'~W 

kayıtsız bakan bir insandı. 
Büyük bir bahçe kapısından girdik. 

Muhteşem bir köııke doğru ilerledik. 
Salonda, bizi orta boylu kıvrak bir ka

dın karşıladı. 

Fahri Yıldırım, bizi tanıııtırdı: 

- Sana bir çok defalar hRhsettiğim 

arkadaşım Nihat. 
Sonra bana dönerek: 
- Karım Jale, dedi. 
Yemek, çok neşeli geçti .. Jale şen kah

kahalar arasında bir sürü hikayeler anla
tıyor, kocasının ·etrafında pervane gibi 

dönüyordu. 
Yemekten sonra, Jalenin bir aralık 

salondan çıkmasından istifade ederek 
Fahri Yıldırıma döndüm: 

- Yolda bana evlendiğinden bahset
medin. Tebrik ederim. 

Arkadaşım, sesimdeki hayreti farket· 

ti: 
- Azizim, dedi. . Hayat durmadan 

akıp gidiyor. Denizlerdeki fntınadan 
sonra nasıl parlak bir gÜneş, ortalığı ne· 
şe ve saadete kavuşturuyorsa, İnsan rn· 
hunda kopan fırtınaları da aşkın parlak 
güneşi takip ediyor. 

Gülerek gözlerimin içine baktı. Sonra 
yavaş ve heyecanlı bir sesle ilave etti: 

3 - Belediye bat hekimliğinin 
itfaiye binası içindeki anbarına 
teslim edilmek şartile pamuk, 
band, gazbezi, oksijen, eter, lizol 
sabn alınması batkatiplikteki 
tartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuttur. Muhammen be • 
deli 289 lira 50 kurut olup ihalesi 
26-5-939 Cuma günü saat 16 da· 
dır. lttirak edecekler 22 liralık te
minat makbuzu ile encümene ge
lirler. 

4 - Belediye fen heyeti depo-
suna teslim edilmek şartiyle 2600 
torba çimento satın alınması bat 
mühendislikteki tarbıamesi veç • 
hile açık eksiltmeye konulmuttur. 
Muhammen bedeli 2860 lira olup 
ihalesi 26-5-939 Cuma günü saat 
16 dadır. lstirak edecekler 213 li
ra 50 kuru~luk teminat makbuzu 
ile encümene gelirler. 

11-16-19-23 1595 (944) 
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BR ONZ 
ELYAFI IMPERMEAB1LlZE OLDU -
CUNDAN SERTLtô-tNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE D!Ş FIRÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

1 Ayna askı 
3 Müstamel tahta masa 

24 Müstamel tahta aandalye 
1 Saat 
1 Müstamel koltuk 
1 Mustamel kanape 
1 Müstamel hasır koltuk e 
2 Müstamel tahta mua 
1 Komidin aynalı 
1 Peskirlik 
2 Kanola 

Yukarda cins ve miktan yazıh ~yalar kazanç vergisi t;oreundan 
ötürü 13. 5. 39 cumartesi Riinü au.t 10 dan itibaren aleni müzayedııi 
auretile aatılacaimdan taliplerin yeni maliye ,ubesine müracaat elm• 

leri ili.n olunur. 
1587 (943) 

IZMIR 2 nci HUKUK MAH • , IZMIR 1 nci iCRA MEMUR • 
KEMESINDEN: LUöUNDAN: 

lzmirde Bakır bedestamnda 45 
No. da oturan Sadık Y emni tara· 
fından mahkemeye müracaatla 
ıoy adı kanununa tevfikan Narter 
soy adını tescil ettirmİf ise de ti
caret aleminde Y emni diye anıl-
makta ve bu suretle bu ıoy adını 
benimsemiş olması itibarile Nar
ter soy adının Y emni olarak de • 
ğittirilmesine karar verilmesini is-
temiş ve davacının bu talebi mu
hik sebebe müstenid bulunmUf ol
duğundan medeni K.nun 26 ıncı 
maddesi hükmüne tevfikan dava
cının evvelce aldığı ve nüfusta 
müseccel bulunan Narter ıoy adı· 
nın Ref'ine 23-3-939 tarihinde ka· 
rar verildiği maddei mezkure 
hükmüne tevfikan ilan olunur. 

1592 (946) 

lzmirde Göztepe tramvay cad· 
desinde 787 nolu evde ikamet et-
mekte iken halen ikametgahlari 
meçhul eli hayım marko hayım 
nesim hayım leon hayım ve ölil 
gavriyel Hayım küçük çocukları 
alis daryo ve hanri izafetle anılır 
anna hayım taraflarına. 

Murisiniz Y ako hayımm yüıef 
morana olan 5000 lira borcundan 
dolayı göztepede 1 ve küpeci oğlu 
ıokağındaki evleriniz haczedil • 
miş ve Türkiyede ikamet etmedi· 
ğinizden mesken hakkı bırakıl• 
mamıttır. Bu hacze bir diyeceği
niz varsa 3 gün zarf ıada bildirme
niz tebliğ olunur. 

1583 (949) 



T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CUNARDLINE 

Messageries 
Maritimes 

KUMPANYASI 

wıMTW 

Umdal Oli\•İer ve Deutsche Le .. 
UMVN1 oENtZ Şürekası vante Linie 
A~~~! :;!~· BiaJNCI KORDON REES G. M. B. R. HAMBURG 

Fratelli Sperco 
V~pur Acentası 

ADR1A2'iCA S. A. D1 
HAVİGA2'İOHE GERMANİA vapuru 15/17 mayııı 1 BDf A~I 'J'EL. 2UJ MİL L-'-' ~ 

OS vapuru 19 mayısta ...,_..eur 
U.erpool ve THEOPBİLE GAUTİEB ,'apuru 3 ha· arasında beklenihnekte olup Rotterilam Y«- 13 Jll8Yl3a kaGar AllveI"Sı ~ ZARA motörü lO/S/9B9 tarihinde ge-

man tat.i1Liade eclcrck ayni cila •tan· Hambur:g ve Anversa limanları için yük LOND&A HATl'I: cJam, Bremen ve Hanburg için ytilr 
Gl8S.0Y hatta bul, Pir N r M .1 . hareket alacaktır. . t HERON vapuru 15 nisanda gelip alacaktır 

1 
lerck ayni gün Pire Brindisi Trieste \'C 

• • • • • • • • • • • ~· apo 
1 

ve arsı ~aya AN~HYRA vapuru ayın nihayetinde Londra için yük alacaktır. ACRAİA vapuru 23 mayısta beldeni- Venediğe hareket eder. 
BOSNİA vapuru 25 ma,yıs tarihinde edecektir. • bek1enılmekte ol~p Rotterdam, Ham- BELGRAVİAN vapuru ll nisand• yor. 27 mqısa kadm- Aaven, Botter-' LERO motöril 11/5 tarihinde ,pllr, 
t~ gelip mal etkaracak n ayni R~ tttrlil tahat 'N ~ i~- ~ve Anversa lunanlan için y'(lk ala- Londra Hull ve Anverstell .-UP yek dam, Bnmea ve Bam:burg limanları ayni gün Patmos Leros Rodosa hareket 
zamanda Lfverpool ve Glasgov ile yük rlncı kordonda 156 numara • ca uA.ı.ıcANLAR ARASI HATl'I çıkara.. için yük alacaktır. eder. 
atacektır. BENT BEBOUL ve ŞER.iKİ npur acen· ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOR T A H L 1 y E 1 FOSCARt motörü 17/5 tarihinde ge-

FF.BN LİNE tasma müracaat edilmeli r:ca olUJUll'. YUGOSLAV BANDIRAU IJ•BRPOOL HA2'2'1 HERAKLEA vapuru 13 mayısta bek- lir, ayni gün Pire Brindisi Trieste ve 
TELEFON • z 3 'l 5 O Y · !eniyor_ Hambur& Bftmen ve Anven- . 

· . HL VCBJI» LF.SBİAN vapuru 20 nJwancla Ltver- ten mal çıbrac:U:br. Venediğe ~t .eder. . . 
NEVYO~ HATl'I . . . . . .. Lil.ks vapur~ 14 mayıs ~939 ~· gü- pool w Svanseadan gelip yük çıkaracak- ABMEMENT H. SCllULD'I' BRİO:Nİ motörli 18/5 te gelir, aynı 

FERNHİLL motorli 16 mayıs tarihin- isimlen ve navlunlan hakkında acenta nu SU§ak, Trieste, Venedik ve Pıreden tır GLÜCKSBURG vapuru haziranın ilk gün Patmos Leros ve Rodosa hareket 
de tahminen gelip mal çUmraca1c ve ay- bir teahhtlt altına giremez. Daha fazla muvasa1At edip eyni giln Köstence ve ·· IJnl günlerinde bekleniyor .. Anvers, Rotter- eder. 
ni zamanda Nev _ York için yük ala- tafsilat almak için T. Boyen aees ve Şr. Vamaya hareket edecektir. Deatsclae Le11ante• e dam Bremen ve Hamburg için yük ala- CİTI'A Dİ BARİ vapuru 1815 tarl-
cakıar nm 2353 telefon numarasına mOracaat «LOVCENn KRETA vapuru 15 nl.smıda Bambu.re caktır. 

1 
binde gelerek ayni gün İstanbul Pire 

~le vapurların muvasalAt tarihleri, edilmesi rica olunur. .Yapuru 20 mayıs 9~ cumartesi günü ve Anverst:en gelip yük çıkaracak. ~ttt~isa~d hal 
1
. Napoliye hareket eder. ' 

Kostenceden avdet edip 21 mayıs 939 vapuru en una-
pazar günü saat 12 de.. kında acenta bir tcahhilt altına giremeL nunızda 0.~up Hamburg Bremen ve An-

------------------------~ ~-~tl~~~-~~~~~~~~B~~~~~h R~AUNUB~ 
Dubrovnik - Split, Venedik ve Trieste- K rd d 152 da UMDAL DEN HORSKB MIDDEL• DAISE KVMPANY ASI -----------------.---IB1--·· ye.~aı;ekct edecektir. . W:U: ;eniz A~';:aragı~ Ltd.• mUracaa; HAVSLİN.JE, OSLO ULYSSES vnpuru 9/5 tarihinde gc1c-

T C Z B k ız.mır - VenedıK: - Tneste seynhat LKls -

. . ı•raat an ası müddeti: 7 gün.. edilmesi rica olunur. B~ .~apuru 1S mayısa~~ bek- rek Burgoste Varna ve Kostenceye ha-

Klll'ldlq tGPild : J888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası_ 

l•be ve ajan adecll : 262 
Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BbdKTblEıo.ERE 28.SCO 
bDlAMttE VERECEK 

Ziraat banbswnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirua ibuJ•mMlva ısenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre ik
nmiJe daJıtalacaktır : 

' Adet • 1.000 Liralık 4.000 Lira 
' • 500 • 2.000 • 
' il 250 • 1.000 • 

.. • 100 4.000 
111 • 58 • 5.000 • 
ut • 40 • 4.800 • 
111 • zo • 3.200 • 
DtltKAT ı Reııtaplanndald pmUır bir sene ~ 50 liradan. ~ğı düşmi

yen.lere ikramiye çıktığı takdirde y(hde 20 faz1asiYle verl.1ecekür. 
Kw'alar ..... t defa. 1 B,161, 1 Birinei. kAawı, 1 Mart n I Buiran tarilt

, ledade çekilecektir. 

........................... !!9 ..................... -~ 

ı • . r ~ .. ·.~": 

'Taze Temiz Ucuz ilaç'\ 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çanç~ 

Eczanesi Sıhhat 
BAŞTURAK Blyük Salepçioilu ham karşısmda .. 

'"' . ~ ' . , .. "' '"""" ... 

/ 

---< 

juvantin saç boyaları . 
INGWZ KANZUK enancsi lüoratsv•lanııda hamlanan J11nntia ıaç 

boy8Jan muzır ,.e zehirli maddelerden tamamen ari olup saçlara tabit renk
lerini l)abşeder. 

JUV ANTIN saç boyaları kumral n siyah olarak iki tabii renk iııcrine t~ 
tip eılilmiPir. GaJet tabii n allit olarak: tlmıia eıllım reak :rı•a-;., W• 
leınck utta deabıe ginaek: ~- tle ~ Er:naelercte v,e ıtriyat ~ 
ıalaruula &rllJ'UUZ. 

F.n dddi ve emniyetli m.'lrkadll". 

Gerek vapurlann muvasalat tarihleri, Telefon : 4072 Müdüriyet =~~ü.nkerk ve Norveç ıçm yük reket eder. 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak- Telefon: 3171 Acenta AMERİCAN EXPORT L1NEs İNC HERCULES vapuru 18/5 tarihinde 
EXCHANGE vapuru 11 mayısta' bekle- Amsterdain, Hamburg _limanlarına yük 

ni N ·---'- . . • ..:n. lacaktır nlarak hareket edecektir. ,,l ___ liiiiil ______ m::: ________________ ~- yor. ev,.uu .. ıçm .)'YA. a . 

!7 D. T. R. T. j . İ 

1 
İzmir incir ve Üzüm Tannı Satış kooperatilleri Birliği 

Ece ~ !'m ~ '!1.ı!m!~~~ Döıaek niarma-
1 :ıa Tllrit fBraplanm ..._ tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ şaraplan eksilt ... _. ....... 

SZEGED vapuru 2s mayısta beklenl- SERV CE MA.RJI' ME 
yor. Tuna limanlan için yük alacaktır. Rounaain Kmnpanyan 
TİSZA vapuru 4 haziranda beldeni- PELF.Ş vapuru 8/5 tarihiode belden-

yor .. Tuna limanlan için yük alacaktır. ekte ı Mal Marsil eenova. 
TİSZA vapuru 17 mayısta belcleni- m o up ta, ya ve 

yor. Beyrut, Portsait ye fskenderiye ya yük ve yolcu alarak hareket ede· 
için yük alacaktır. cektir. 
SERVİCE llARt'J'IME 1TALiA s. A. Dl NAvtGAzloNE 

ROUMAIN OCCANİA motörü 20/5 tarfhJnde Trl 
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. İ1Andaki hareket tarlhleılylıe navlun-

!' A R İ $ SİRKESİ JOBNSTON VADEN IJNa LTD. lardald değfşfkJHderdea doları acmta 
Sayıa hellmrııau etmli1ede anMiliyor. Tariş sirkesi, halis üzüm sirkesid.ir. İNCEMORE npu:ru 28 mayısta bekJe- Diesuliyet kabtıl etmez. Daha fazla taf. 

r A R i ' VZUM BALI niyor. ~. Vama, Köstence, Sulina silAt için ikinci Kordonda FRATEUJ 
Tek.sil edilmiş taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün~ Kalas ve İbrail limanları içjn yük ala- SPEltCO vapur acentasma mOracaat 

rini taşımaktadır. Tari~ üzüm balı en sıbhi ve muptl4i kunet ~. caktır. edilmesi rica otımur. · - · 1 Vapurlann hareket tarihleriyle nav- TELEFON • !OM. zoes 
2' A R ı , iNCiR VE VZtlMLERI lunlardaki dcğf.Şikliklerden acenta me- • 

Fennia en son terakkiyatma ~ bir şekilde işlenmiş ve hazırlanmıştır. suliyet kabul etmez. Zee ve Ş.. Vapur 11eentehlm• mllraea-
Zarif aınbalijlar ~inde satılmUtadır.. Daha fazla taCsı1At icin ATATÜRK at edilmesi rica ohmar. 
Tariş markalı mahsuliıt ve mamulatı her yerden arayınaz. caddesi 148 No.da v. F:Henry Van Der TEL&rON: ZI07/!DOI 

İzmir umumi satq mağazası : 
KEMERALTI CADDF..Sİ No. 71 TELEFON : 4195 

1 ··2' (253) 

3-.......................................... ~ 

B Rİ S TOL 
Be yoğlunda 
.............................. 

• 

OSMANiYE 
Sirkecide 
..................... 

Bu her iki otelin müsteciri Türlüyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 

Fenni gözlük için 
ECZACJ 

AKTAŞ 
d i r 1 44 Senelik tecrübeli idareaile bütün miifterilerine kendisini 

ıevdirmi,tir ...• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. latanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buh-.urlar ... 
Huauıiyetleri çok olan bu otellerin fiyai)an da rekabet kabul etmi

yee.ek derecede ucuzdur .•••• 

Devlet Demiryollanndan: 
f - Devlet demir yollarının istasyon ve gar iflerinde çahfbn.,lmak 

ve yetiştirilmek üzere aşağıdaki şartlan haiz olanlardan yüz memur 
alınacalctır. 

2 - Şartlar şunlardır: 
A - Türk olmak: 
B - Faal hizmetlerde çalıtmasına mini •hhi bir anzaaı olmadığı 

idarenin sıhhat kurulunca tasdik olunmak~ 
C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak: 
Ç - Askerliğini yapmış olmak: 
D - Liseden mezun olmak veyahut liae derecesinde tahsil gördü

ğünü maariften tasdik. ettirraek: 
E - iyi huy sahibi olduğunu ve hiç bir şekilde mahkUm.iyeti olma

dı~ını tevsik etmek. 
F - Bu ilanda yazılı şartlan kabul ettiklerini mübeyyin bir taah

hütname ve noterden musaddak kefaletname vermek. 
3 - isteklilerin istidalannı ve yukandaki prtlan haiz olduklannı 

gösterir vesikalan Ankara, Afyon, İzmir, Adana, Malatya, Be\keeir, 
Haydarpa§a, Sirkeci, Kay~·i ve Erzunmı itletme müclürlerine ve 
Mudanya Trabzon işletme amirli1derine tevdi edeceklerdir. 

'4 - Sıhhi muayeneleriniı'l yapılması için istid.alarınclaki adresle-
rini vazı.han yapacaklarchr. 

5 - Fazla tafalat. için i§letme medlezlerinddıi prlıa:rda aSlh. bul.
nan ilanları okumalaı-ı ve m&acaatlannı ona göre yapmalazı iliıa 
olunur. 16 20 24 1 8 11 1287 (774) 

Maliye vekaleti lzmir kırtasiye 
deposu memurluğundan: 
Kırtuiye depa&11. ittihanna el~en.I lirMılr lırillMI olanlar mezlliır 

adrese müracaat etmelerL 
9, 10, ıı. 12. 13. 14 1560 (927) 

Bornova Ziraat mektebi 
dürlüğünden: 

.. 
mu-

AlnwalrmiW- Muhammen bedel lireti teminat 

7,5 Smtim 
lwlrwlademir 
Su bormu 600 - 700 metre 

6 betıiı bw wetia
ed mzaotla müte-

Beher metre 
210 ın.-u, 110 lira 25 

kunqtur. 

harrik diz.el motörü 1 adet 600 lira 45 lira 
Mektebimiz için lüzumu olan yukarıda cinsleri yazıh motör ve au 

borusu 7. S. 39 tarihinden itibaren tS gijn müdetle açlk ekailbneye 
konulmuştur. Eksiltme 22. S. 39 tarihinde pazartesi ıünü saat 15 ele 
Bumava Ziraat mektebi binasında aalın alına komisyonunda yapıla
cağından taliplerin eyreti teminatını mal sandiğına tea1iini ile makbu
zunu komisyona venneleri ve bu ~ ait :f&l'lnarneyi görmek istiyenler 
her giin mektep müaürlüiüne müracaatları. 

1, ıı. 16, 21 1531 (916) 

Kiraya verilecek büfe 
Devlet Demiryolları sekizinci iş
letme müdürlüğünden: 
• .6Jsancak otobüs durak mahallinde. idaremize ait l O harita No. lu 

büfe üç aeoe müdetle kiraya ver.ilmek. üzere açık artırmaya çakarıl
mııbr. Uıalesi 15. S. 939 pazartcai gilnü saat 15 de Alsancakta iflet
me binasında yapılacakhr. 

Muhammen üç senelik kira bedeli 1100 lira itibarile mtwakkat te
minat 82.50 liradır. Şartnameai işletme kalemiade aorülebiliı. lst~ 
lerin muvakkat teminat makbıızlarile; :ıab&taca muaadıclak iyi huy vo
sik.alarınt hamilen muayyen vale.itte komisyona gelmeleri lazımdır. 

3 11 1447 (893) 

.. 
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• ovve görüşmeleri 
Yarı resmi bir Moskova tebliği Londra hükümetinin Sovyet Rusyaya 

yaptığı anlaşma teklif'lerini ve Sav yet mukabil tekliflerini nasıl izah ediyoıı 

Sovyet Rusyanın istediği Yer yüzündeki . milletler 
Harp olursa lngiltere ve F ransanın Son derece mühim bir karar ittihaz 
da kendisine yardım vaad etmesidir etmek mecburiyetinde bulunuyorlar 

Moskova 10 (AA) - Dün neşredilen 
yarı resmt bir tebliğde Polonya ve Ro
manyaya k"llı giriştikleri taahhütler 
dolayısiyle Fransa ile Ingiltere askeri 

·harekata geçtikleri takdirde Sovyetlerin 
ile kendilerine derhal yarClun etmesi In
giltere tarafından teklif edildiği bildiril
mektedir, 

Fakat, Sovyetler birliği Polonyaya, 
Romanyaya ve diğer şarkı Avrupa dev
letlerine karşı glr.!ştlği taahhütler dola
yısiy le askeri harek!ta başladığı takdir
de mütekabiliyet esasına müsteniden 
Fransa ile lngilterenln de kendisine yar
dun etmeleri hakkında Ingiliz teklifle -
rinde hiç bir kayde tesadüf edilmediği 
tebliğde ilave edilmektedir. 

Londra 10 (A.A) - Moskovadaki In
giliz sefiri, Pazartesi günü B. Molotof 
ile yapmış olduğu görüşme hakkında 
hariciye nezaretine rapor göndermiş -
tir. 

Sefirin B. Molotof ile yakında ikinci 
bir görüşme yapacağı tahmin edilmek
tedir. 

Londra 10 (A.A) - Londranın Sov
yet mahfillerinde öğrenildiğine göre 
Moskovanın Ingiliz plAnınıı lştir~k et -
mek için ileri sürdüğil asgari şartlar 

§unlardır: 

1 - Sovyet taahhütlerinin askeri an
laşmalarla tamamlanması. 

2 - Garantinin Baltık devletlerine de 
teşmili, 

Hükümet yakın Ingil!z mahfillerinde 
söylendiğine göre erkllnıha?biyeler ara
sında görüşmeler yapılması ihtimalleri
nin imkansız değilse de, ikinci nokta ya
ni Baltık dev !etlerinin de garanti mese
lesi yalnız lngllterenin iradesi ile yapı-

Danzigten biri görünüş 
lacak bir iş değildir. korkuyor. 
Aynı mahfillerde lngiliz - Sovyet mü- Vorşova 10 (.'\..A) - B. P otemkinin 

zakerelerinin bir müddet daha devam J Nasyonal partisinin gazetesi olan Curi
etmesi kuvvetle muhtemel olduğu ilave yer Varşavskiye verdiği bir beyanatta 
edilmektedir. ezcümle demiştir ki: 

Pari; 10 (ö.R) - Havas ajansının 
Moskova muhabirine göre B. Lltvino -
fun hariciye komiserliğinden isti.fası ba
zı taktik hatalardan ileri gelmiş olup 
Sovyet Rusyanın dış politikasında hiç 
bir değişiklik olmadığı şimdi eyice an -
!aşılmıştır. 

Londra 10 (A.A) - Deyli Telgraf ga
zetesine göre beş devlet arasında yapıla
cak konferans umumi vaziyeti düzelte
miyecektir. 

Deyli Meyl ve Nevs Chronicle böyle 
bir konferansı Hitlerin kabul etmiyecE
ği mütalaasında bulunuyorlar. 

Deyli Herald ise Papanın teklif ettiği 
konferansın yeni bir Münih olmasından 

Ankarada yaptığı görüşmelerden pek 
ziyade memnunum. Bu görüşmeler sul
hun takviyesine yardım edecektir. B. 
Gafenko ile yaptığım görüşmeler, Sov -
yeller birliği büyük dostumuz Fransa 
ve Türkiye de dahil olmak üzere tam bir 
seri devletin sulhun teminini ve tarsinl
ni istihdaf ettiği hakkındaki düşüncele
rimi teyid eylemiştir. 

Polonya - Sovyetler birliği müna"e -
betleri hakkında da B. Potemkin ~öyle 
demiştir: 

Ekonomik münasebetlerin inkişafı ;l:i 
memleketin menfaati iktizasındandır 

Polonyanın sulhun organizasyonu faali
yetindeki rolüne büyük bir ehemmiyet 
atfetmekteyim. 

Papanın yaptığı teşebbüs 
V atikanın tekzibine r~ğn.en bu haberi 

gazeteler nasıl tefsir ediyorlar? 
/ Pariıı 10 (A.A) - Gazeteler bugün 
bilhassa, papanın sulh lehinde yaptığı 
teşebbüsle meşgul olmaktadır. 

Donnadicu, Epoque gazetesinde di -
yor ki: 

Bu uzlaştırma teşebbüsü hakkında 

endişe etmek doğru olmaz. Her halde 
12 inci Pi, Polonyanın Danzigi ve kori
doru Almanyaya terketmesini tavsiye 
etmemiştir. 

Rays, Exoleior gazetesinde diyor ki: 
Papalık makamının diplomasisine em

niyet edilebilir. 
Bure, Ordra gazetesinde diyor ki: 
Ajanslar, yeni bir münih hakkında 

haberler veriyorlar. Fakat bu seferki 
Münih, Papanın takdisine mazhar ol -
muş bulunmaktadır. 

Peri, Humanite'de diyor ki: 
Papanın teklifi, Hitlerci Almanyanın 

korktuğu yardım mukavelelerinin sarih 
surette vücut bulmasını geciktirebilecek 
bir mahiyet arzetmektedir. 
Bazı gazeteler, ezcümle Oeuvre, Po

pulaire, bu bahiste tekzipleri daha ziya
de göz önünde tutmaktadır. 

Oeuvre gazetesinde bayan Tabouis di
yor ki: 

lngiliz zimamdar mahfillerinin elinde 
bulunan vesikalara göre, bu teşebbüs 
hiÇ olmazsa bugün netice verecek gibi 
bir mahiyette değildir. 

Populaire diyor ki: 
Vatikanın dünkü tekzibi bilhassa şu 

bakımdan lüzumlu idi: Küçük bir ko -
mite vasıtasiyle Danzig meselesinin hal
li belki bundan sekiz ila on beş gün ev
vel düşünülebilirdi. Fakat 48 saattenbe
ri yani Milanodaki Ribbentrop - Ciano 
görüşmelerinden sonra hal sureti mü -
him surette değişmiştir. 

Bailby, Jour gazetesinde diyor ki: 
Danzig, bir Strazburg, bir metz ve bir 

Paristir. Polonya serb..t kalmak isti -
yor. Avrupanın ve Fransanın arzusu da 
budur. 

Vatikan 10 (A.A) - Vırttkmt• eyi 

Italya kralı bir 
malfunat alan mahfilleri, Papanın beş 
devleti Vatikanda bir içtiınaa davet et
tiği hakkındaki haberlere hiç bir kıymet 
atfetmemektedir. 

Gerçi papa dünya barışına her za -
mandan ziyade alaka göstermekte ise 
de, gerek bu alaka gerekse Vatikanın 
dışarıdaki mümessillerini sevk ve ilham 
eden umumi direktifler Vatikanın nor
mal diplomatik faaliyeti çerçevesinden 
dışan çıkamamaktadır. 

Bu mahfillerde bildirildiğine göre, ba
zı papalık mümessillerinin son günler -
de bulundukları yerlerin hükümetlerine 
yaptıkları görüşmeleri bu :oaviyeden 
mütalaa etmek icap eder. Bu mümessil
ler papanın Ghalen Avrupadaki ihtilaf
ların muslihane vasıtalarla ve karşılıklı 
anlayış ruhu dairesinde halledildiğini 

görmek bahtiyar olacağını bildirmişler
dir. 

Londra 10 (A.A) - Papanın teşeb -
büsünü mevzuu bahseden Taymis gaze
tesinin diplomatik muhabiri ezcümle 
diyor]&. 

meTasim ernasınua 
Papanın bu teşebbüsü beş devlete bir 

uzlaşma teklifi yapmak ve yahut kon
ferans halinde umumi bir müzakere açtl
masını istemek suretiyle mi yapacağı 
henüz malum değildir. Ingiltere doğru
dan doğruya al~adar olmıyan yegane 
memleket sıfatiyle kendi kararını alma
dan evvel Fransa ve Polonyanın cevap
larını beklemektedir. Paris ve Varşova 
ile daha şimdiden bu bahis etrafında 

temasa geçilmiştir. Fakat her ne olursa 
olsun bu teşebbüse saik olan saıninıt 
emel bütün Avrupa milletlerinin sulh 
arzusunun yeni bir tecellisi gibi karşı
lanmaktadır. 

---m, __ _ 

Prens Pol 
Ve prenses Olga 
Romda Jıarşdandalar 
Roma, 10 (A.A) - Prens Pol ve ,PreD· 

ses Olga, Roma istasyonunda ltalya 
kralı ve kraliçesi, B. Musııolinl, hükü
met 8zası ve kordiplomatik tarafuıdan 
karşılaıımıştır. 

Va§ingt.o·ı~ ~v :, .!sinde hariciye komisyonunun içtimaı 

Vaşington 1 O (A.A) - Hariciye ne- 1 bi yüksek idealleri beynelmilel münase- racaatte kendisine iltihak etmelerini iste
zareti müsteşarı B. Messermith, onun~ betlere tatbik ebnek ihtiyacı bu günkü 

1 
mektedir. 

cu beynelmilel tebabet ve eczacılık kon- ' kadar şiddetle hissedilmiş değildir. l B. Ruzvelt de bir mesaj göndererek 
gresini açm.1şbr. Bu kongreye 32 mem~ Nutuk Amerikanın adalete ve hakka konferansın sarfedeceği mesainin bütün 
leketin mümessilleri iştirak etmiştir. hürmete müstenid olan «beynelmilel ni- f dünyaya müstakbe1 menfaatlere müteaJ .. 

B. Messermith. merasimde hazır bu· 

1

. zam> a olan iman ve itimadını teyid et-ı lik meseleleri müzakere için müşterek 
lunamıyacak olan B. Hullun bu müna· tikten sonra göyle demektedir: dostluk esasına istinaden yapJlacak olan 
aebetle hazırlanmış olduğu nutuk okun- 1 c Bizler \merikada dünyanın bütün toplantıların münakaşadan azade olan 
muştur. 1 milleti erile eulh halinde y~amağı arzu faydalarını isbat edeceği kanaatini izhar 

Bu nutuk Avrupanın halihazırdaki ediyoruz. Ayni derecede müsavi olarak etmektedir. 
buhranına telmih etmektedir. Nutukta konferanslarda toplanacak olan milletle-
deniliyor ki: 1 rin aralarındaki ihtilafları dostane bir su- Vaşington 1 O (A.A) - Ruzvelt, kıı-

c Kongreniz, cihanın endişe içinde bu- rette halledebileceklerini zannediyoruz. mür madenleri ihtili.fında bizzat hıkem .. 
lunduğu vahim bir anda toplanıyor. Yer Biz, bir dostluk ve hünnetkarlık hare- lik edecektir. Bu ihtilaf Amerikanın ,ı. 

yüzündeki milletler, son derecede mühim keti yapmağa ve bütün gayretlerim.izi J mal mıntakasında münakalab oekteye 
bir karar ittihaz etmek mecburiyetinde medeniyetin temel taşı üzerinde devamh uğratmak tehlikesini göstennektediı. Re
bulunuyorlar. Bu karar, müstakbel ne· bir sulh binası inşasıneı tevcih etmeğe isicümhur, iş nazın madam Park.ins ile 
silJerin hayat ve mukadderatı üzerinde hazır ve mütemayiliz, Medeniyetin temel sindikaların mümessillerini, amele ve 
tesir icra edecektir. 1 taşı şudur: .. Verilmiş söze riayet... patronların murahbaslannı beyu saraya 

Milletler, istıraplara ve ikbsadi ba- B. Hullun nutkunda ilmin hudut ve davet etm.iıtir. 
kımdan inhilale sevkedecek olan harbe fedakarlık ruhunun biç bir sınır tanıma- Vaşington 1 O (A.A) - Ruzvelt, kon
doğru götüren yol ile sulha doğru götü- makta olduğuna işaret etmekte ve oami- grenin halihazırdaki içtima devresinin 
ren yoldan birini tercih etmek. mecburi.. inden harp fecayiinin ortadan kalkacağı- sonunda müzakere edilecek olan idari 
yetindedirler. na ıahit olacak günü hazulamaları İçin islahat planını kongreye tevdi etm.iıılr. 

Hiç bir zaman teıekküllerinizin ruhu ellerinden geleni yapmalarını istemek Planda oenede 1.250.000 dolarlık ,._ 
olan uluvucenap, sempati ve anlll§rna gi- mak.aadile bütün milletlere yapacağı mü-1 sarruf yapılması derpİ§ edilmelı:.tediı. 

Romanyada yeni • 
seçım 

Başvekil Kalinesko yeni seçim kanu
nu etrafında. müh.im izahat verdi 

Biikreş 10 (A.A) - Rador ajansı bil
diriyor: 
Başvekil Armand Kalinesko, milli 

kalkınma cephesi konseyinin içtimaın -
da söylediği nutukta, yeni seçim kanu
nunun çıkarılacağını ve parlamentonun 
7 Hazirand.a toplanac~ını bildirmiş ve 
yeni rejimin semereli çalışmasındaki 
muhtelif merhaleleri mevzuu bahsede
rek demiştir ki: 

Bu merhaleler, şu suretle hülfısa olu
nabilir: Zihinlere sükfuı getirmiştir, da
hilde nizam yeniden tesis edilmiştir. 

Milli birlik yeniden teyid oluıumıştur. 
Etnik ekalliyetler meselesi halledilmiştir. 

Şurasını temin ede biliriz ki diğer dev
letlerde hiç bir yerde ekalliyetler reji -
mi bu derece tam ve bu derece libeı:al 

bir surette tanzim edilmemiştir. Bu M
dise, esasen bir çok defa, yabancı mem
leketlerin en salllhiyettar mümessilleri 
tarafından açıkça kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Bu vaziyette, bir adım daha ileri at -
mak ve rejime son müeyyidesini de ver
mek zamanı geldiğini zannediyoruz. 
Kral Karo!, seçim emirnameslnl imzala
mıştır. Seçiciler, millet mümessillerini 
tayine davet olunacak ve yeni parlamen
to 7 Haziranda toplanacaktır. 

Başvekil, seçim kanununun mümeyyiz 
vasıflarını şu suretle izah etmiştir: 

Parlamento mesleki esaslara istinat 
edecek ve bir mesleği fül"n icra eden 
muhtelif korpurasyonların mümessille
rini içine alacaktır. Rey, tayini esami 
suretiyle ve oeçlm daireleri çerçevesi 
içinde verilecektb. Kanun, clemagojilr. 

Rumen haricye nazm B. Gafenko 
seçim propagandasını menetmektedir. 
Namzetler, seçicilere ancak kısa beyan
namelerle hitap edeceklerdir. Bu beyan
nameler, seçim bürosu şefi h~im tara
fından talik olunacaktır. 

Başvekil sözlerini bitirirken, bu yeni 
kanunun siyasi ehemmiyetini bilhassa 
tebarüz ettirmiş ve bu suretle yeni reji
min inkişafını temin eden normal kad
ronun kat'i surette tesis olunmuş bu -
Iunacağını kaydeylemiştlr. 

Başvekilin beyanatı, milli kalkmma 
cephesi konseyi azaları tarafından şid
detli alkışlarla karşılanmıştır. 

Bilkr"§ 10 (A.A) - Seçim şartlarını 

tesbit eden emirname neşredilmiştir. Bu 
emirnameye göre, mebuslar üç kısım -
dır: Ziraat mümessilleri, ticaret ve eıı

düstri mümessilleri, entelektüeller. Her 
kategoriden 88 mebus seçilecekfu. 

Ayan 86 Kral tarafından nasbedllen 
aza ile 86 seçimle tayin edilen azadan 
mürekkep olacaktır. Veliahd, yüksek 
ruhani rical ve müteaddit defa s~ilmiş 
olan parlamento azası hukukan ayan 
azasıdır. 

Kadınlar mebusan için seçim hakkını 
haizdirler, fakat seçilemezler. Ayan aza
sı için ise kadınların hem seçim~, hem 
de aeçilme hakları vardır. 


