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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

FIA2'İ (5) KURUŞTUR 12 Mayıs CVMA 1939 

Bll§llluharrir ve umumi neşriyat mlidilrll: 

HAKKI OCAKOC.LU 
ABONE ŞERAiTi 

on Alil lılUDD · iriye ;.;in Hariç ıçıa 
.................. 1400 2900 
Alla..... ••••••••••••••• 750 1850 
Günü gecmit nüahalar (25) kuroftur. 1 TELEFON: 2697 

• DAVET 
Kİ§emizden aatılan ( 19603) numarab biletin 

aabibi Bay Sılkımn ınuvazzab adresi olınadılaı
dan mezldlr bilete isabet eden 40,000 liruun 
onda bir itibarile 4,000 lirayı almak ilzere ldte· 
nılze kadar zahmet etmelerini rica ederim. 

Zen slıı Kifeoi - Hlildlmet Cadcleo...:..t 

ilin münderecahndıın gazetemiz meauliyet kabul etmez. Cilmlıuriyetin. 1'e Ciimlıuriyet e~erltıitı bekçisi, aa;lıalıları çıkcır siyııri gazetedir Yeni A.. Matbuaında & .. 1m.,_, 

manya konferansı r • 
mı 

Daladyenin çok 
mühim beyanatı 
Fransız Başvekili Türkiye ile 

bahsetti görüşmelerden de 
_ Patis 11 (lJ.R) - Fransız. bafVekili bugün mebusun meclisinde 
dahili ve harici aiyaaet hakkında mühim beyanatta balunmu,tur. 
Daladiyenin bu deklarasyonu muhtelif dillere terceme edilerek 
Fransı:ı istaıyonlarında 'radyodilü:ıe edilmiştir. 

** · Daladiyenin mesajı · aynım Şu<ıur: · 
c- Reisicihnlıurun mesajından . son -

ra, ilk vaziferiıii karada, deı\izde, hava
da her tehdide karşı Fransayı müdafaa 
eden delikanlılara Cümhurlyetin selA -
ınını bildirmek ve bütün millete takdir-

!erimizi ifade etmektir. Bu millet, mano

v! mukavemetini zaifletmek ümidiyle, 
yüklenmeğe mecbur edildiği yükü haf
talardanberi taşımaktadır ve ne kadar 
lazımsa, bunu taşımağa hazırdır. Hür. 
riyet memleketleri bu sinir gerginliğin-

B. Dalacl.iye 
den, sükUt, cebir ve esaret memleketle
rinden daha fazla müteessir olacak de. 
ğillerdir. Genç Fransızlar, aralarında 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

lngiliz- Rumen ekonomik 
görüşmeleri neticelendi 

Bu kitap 
Korkusu 
Nedendir? 

)EVK\'T BiLGiN 

Neşriyat Kongresi münasebetile 
ortaya bir çok güzel fikirler konmuş
~r. Memleketin irfanını alakadar 
eden teklifler yapılmışbr. Bu mevzu 
llzerinde açılan mücadele her münev
verin kalbinde tatlı ümitler uyandı
racak mahiyettedir. Milli kütüp
hanemizi garp kültürünün hazinele
rile zenginleştirerek yurddaşlara ko
laylıkla müracaat edebilecekleri bir 
tetkik ve tetebbü sahası hazırlamak 
cidden asil bir davadır. Kafası biraz 
aydınlanmış bir insan düşünülemez 
ki okumak zevkinden, okumak ihti
yacından nefsini vareste tutabilsin .. 

Hele bizim gibi her şeyi yeni baş
tan yaratmak mevkiinde olan bir 
memlekette iş başında olanlar, devlet 
memurları, muallimİer, a\rukatlar, 
doktorlar, mühendisler, güzel sanat
lar mensupları, memleketin ticari ve 
zirai hayabnda rol sahibi olanlar, 
kendilerini yakindan alakadar eden 
mevzula~ı, ilmin, fennin yıldırım · sü
ratile genişliyen müktesebatını adı'!' 
adım takip etmeğe muhtaçtırlar. Ma
alesef itirafa mecburuz ki okuma 
itiyadımız çocukluktan kurtulama· 
mıştır. Üniversiteyi bitirerek bir mes
lek sahibi olanlar içinde bile- kitabi 
bir daha ellerine almİyanlar pek çok· 
eur. 

Bu kitap korkusu nedendir? 
Niçin okumanın zevkini alamıyo-

ruz? . 
Ecnebi bir lisana sahip olanlarımız 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

ŞEVKET BİLGİN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~Tuluat tarihimizden : 

Pişekar 
Küçük lsmail'in 
Hatıratı 

Orta oyunu ve tuluat sahnesinin 
• nıeıhur komikleri nasıl yetiştiler 7 
• • 
5 Bugünden itibaren 
: 4 üncü sahifede 
5. oJıuyunuz ı 
•........................................ : 

Romanya hariciye na%ırı Gafen.ko 
Londra Runıetı elçisi ile 

---·i:r·---

R esmi bir tebliğ 
neşredilmiştir 

--.&-· 
Londra 1 l (ö.R) - lngiliz siyaseti 

Bükretde yeni bir muvaffakıyet kazan
mışbr. lngiliz - Rumen ekonomik. görÜ§
meleri neticesinde gu tebliğ neşredilmiş

tir: 

c Rumen nazırları ve lngiliz ekonomik 
heyeti arasında cereyan eden müzakere
ler muvaffakıyetle neticelenmi~ ve zabıt· 
nameler bugün Romanya hariciye ve mil
li ekonomi nazırlarile Jngatere sefiri ve 
heyet reisi Sir Frederik Leyt Ross tara

fından imza edilmi;tir. 
Zabıtname lngiltere ve Romanya ara

sında ticari münasebet1eri tevsi için, bil
hassa normal ticari yollarla. itti~Jaz edi
lecek .tedbirleri ihtiva etmektedir. 

Bu ticaret daha geniş bir tekilde or· 
ganize edilecek, tediyat mukavelename· 

oinde muhtelif tadil8t yapılacak, lngiliz 
malları almak üzere Rumen hükümetinin 
emrine beş milyon lngiliz liralık bir kredi 
açılması için kolaylıklar gösterilecektir. 

Diğer taraftan lngiltere, yeni rekolte· 
den, 2 00 bin tonluk Rumen hububatı sa• 
tın alacaktır. Fakat bunun için Roman
yarun bu hububatı dünya piyasa fiyatla
rına göre verebilmesi §8.ttbr. 

Protokol metni yann her iki memle
kette neşrolunacaktır. 

Ruzveltin nutku 
Reisicümhur Nevyork sanat miize

sini sulh davas1na ithaf etti 

N evyork sergisinden bir kaç pavyon 

Va:;;ıı::ton, 11 (Ö.R) - Reisicüınlıur B. Ruzveltin mesajından sonra Ameri
kanın Paris ve Londra ile diplomatik temasları genişlemiştir. Sulha sadakatte 
çok ileri giden Fransa ve İngiltere, tahriksiz bir taarruz lıalinde Amerikayı 
kendi saflarında bulacaklarına kanidirler .. Fransa ve İngiltereden maada diğer 
Avrupa devletleri de •Konuşulmadan kararlaşan• ayni garantiyi tabii olarak 
lıfilz bulunuyorlar • 

** Amerika tezgfilıları, daha şimdiden bombardıman tayyaresi halen Amerika 
icabında Avrupaya müdahale için tay- fabrikalarında inşa ediliyor .. Amerika, 
yare gemileri inşaya bsşlamışlardır. kendi ihtiyaçlarından brujka Avrupa de
Fransa hava nezaretinin gösterdiği IU- mokrasilerlne yardım için ayda 120-15() 
zum üzerine 200 avcı ile bir mikdar ağır - SONU 5 iNCi S.AHil'EDE -

• 

Moskova görüşmeleri ne halde? 

Halif aksınMos
kovaya gitmesi~i istedi 

.Vasında bir ihtilAl· 
tan bahsedilmektec'llr 
İtaiya beşler lıon:e· 
ransına taraftar ise 
de bu arzusAnu mey· 
dana uurrnaınqtır .. 

Frans1 ve lngiltcre 
-0---

Bir toplantıya muha· 
lefet etmiyeceklerdir 

ıııııııııııııııııııııııııııııııilll!llllli Vinston Çörçil Ingiliz getıçleritıi heyecanlandıran nutkutıu söylerken 
Londra 11 ( A.A) - Dün avam arasındaki müzakereleri teni et - mediklerini bağırarak •öylemif • 

kamarasında başvekil tarafından meırini teklif etmiftir. lerdir. 
yapılan beyanatın ıonunda amele Amele fırkası mebuırlarının B. Çemberlayn, bundan ıonra 
fırkası '?ebuslarından Dalt?n, ı «niı;in gitmeıin ?» diye bağırmak- yapılacak te,ebbüaler iı;in Sovyel 
Lord Hali/aksın .Voıkoı·:ıya gıde- ta oldukları esnada muhala:ıaktir hükümetinin ceuabına beklemek 
rek fahsen B. Molotol ile temaıa 1 mebuılar da bu telılili tawip et- _ SONU 6 iNCi SAfilF'EDE _ 

B<l§vekil Refik Saydam 

1piyango 
19603 Numara 40 
bin liralık ikrami

yeyi kazandı 
---·---İstanbul, il (Hususi) - Tayyare \ 

piyangosunun keşidesine bugün baş
lanmıştır. Kazanan numaralar §un
lardır : 

40000 Lira 
19603 numaraya 

15000Lira 
39017 numaraya 
Sonları 03 rakkamlariyle nihayet 
bulan biletler 20 şer lira, onda bir 
ikişer lira amorti kazaıımı§lardır. 
Sonları 17 rakkamlariyle nihayet 
bulan biletler ikişer lira amorti ka
zanmışlardır. 

12000 LİR.A 32026 
2000 LİRA KAZANANLAR 

23654 13677 
1000 LİRA KAZANANLAR 

26579 8211 
500 LİRA KAZANANLAR 

10703 26081 23382 19200 14857 
150 LİRA KAZANANLAR 

2038 33853 12570 4541 5157 2874 
38985 14203 983 31013 28489 39689 

1

24370 37256 18007 20613 14361 23260 
16482 7321 39465 16483 38766 3382 
- SONU 4 "ÜNCÜ SAHİFEDE -

Sümerbankın sermayesi 
58 milyon arttırılıyor 

Yeni kanun projesi Büyük Millet Meclisi 
encümenlerinde tetkik edilecek 

Ankara, ll (Huııusl) - Sümerbankı n sermayesine 58 milyon lira lllvesi için 
hükümet Büyük Millet Meclisine bir kanun layihası vermiştir. lJiyiha meclisiıa 
iktısat, maliye ve bütçe encüınenlerind e tetkik edildikten sonra umumi heyette 
görüşülecektir. Sümerbankın 80 buçuk milyon lira olan sermayesi ;yeni ilave 
edilecek mikdarla 138 milyon liraya yükselecektir •• 

** İstanbul, 11 (Hususi) - Cümhuriyet, ğini, elbiselerin şehrimizde satışa çıka-
Milli Şefin verdiği emir üzerine, devlet rıldığını yazıyor. 
fabrikalarında Türk köylüsü için ucuz Hükümetin ayrıca Türk köylü.sil için 
elbise imal edildiğini ve bu elbiseden çamaşır, gömlek, ayakkabı, kasket ve 
hic kh alınmadan köylüye tevziine hü- çorap yaptırılmasına, bunların yine ma
kümetçe karar verilerek, Ziraat banka- liyet fiatine köylüye tevziine karar va... 
siyle Sümerbankın bu işe memur edildi- diğini de llAve ediyor. 

Deniz nümayişi 
Prens Pol Kapride ltalyan filosunun 

geçid resminde bulundu 

Adriyatik filosuna nıetısup bir Italyan harp gemisi 

Paris, 11 (Ö.R) - İtalyada, mühiın ecnebi şahsiyetlerin ziyaretleri esna
sında artık usul hükmüne giren kaideye uyarak B. Mussolini Yugoslavya kral 
naibi Prens Pola da İtalyan filosunu göstermek istemiştir. Kral Emanüelle 
Prens Polun huzurunda Napoli açıklarında denfa talimleri yapılmış ve Kapri 
açıklarında filo uzun menzilli ateş talimleri yapllll§tır . 

** Prens Pol bu lı:uvvri tezahUrline icap etmektedir. 
eden dikkati tahsis ettikten sonra Bay Fakat B. Markoviçin Venedikte kont 
Mussolinl ve Kont Ciano ile görllşınele- Ciano ile mUlA!ı:atından beri bir çolı: hA
rine devam etı:nl§tir. Bu muhavereler diseler cereyan etmiştir. Bunlarm -
v eııedilı: lerinin -



••&IPB2 

Devrim ana okulunun 
kostümlü çocuk balosu 

YB1fJ&Sm 

~ $EHiR HABERLERi ~ 
Bankaların 
-*Yaz mesai saati 

Turistik yollar 
Şehrimizdeki bankalar pazartesi. gil-

:~ı:~~::,~n ~~~=a~a~ lzmir - Karşıyaka asfalt yoluna bu 

12 Mayıs CUMA l!JZ 

Bu kitap 
Korkusu 
Nedendir? 

----~7"---

• 

- BAŞTARAFI 1 İNci SAidnDE -de 8.30 - 12.30 arasında faaliyet göstere- h f • d b } 
ceklcrdir. Yalnız cumartesi günleri mu- a ta IÇiO e 3Ş anıyor•• 
amele on bir buçuğa kadar devam ede- daha fazla okuduklarına göre okuma 
ce'ktir. ·--..l --LL:!1 • olmu · 

1'-11- Bir Fransız şirketine 1.200.000 liraya yaka - Halkapınar yolunwı iDfuına bat- İti!auının te~~ e~~ • ı?1 
Bu sene l\lanisada da İzmirdc knbul ihale edilen İzmir turistik yollarının ilk lanacaktır. Ondan sonra Bornova, daha munhasıran mıllt kutuphanemızın 

edilen 8 - 14 arası altı saatlik mesai sa- inşa faaliyetine 15 mayıs tarihinde baş- sonra Selçuk yolu yapılacak ve gelecek fakirliğine mi vereceğiz) 
ati tatbik edilecektir. Bu husus Dahili- }anacaktır. Malô.m oldul'U üzere İzmir sene de Gilzelyalı - Inciraltı - Balçova Filhakika okuyucuyu tatmin eden 
ye vekaletinden istizan olunmuştur. turistik yollan, mevcut programa göre yoluna başlan~ olaca1ktır. eaerlerin azlığı bathca aebepleaden -*- · · · İhal edil ilk · 'l Vilayet makamı, nciraltını gazino, bi · lab·ı· f-L-t h · bund iba iki partidır. e en parti yoı ar ıa· . 11 1 üs1 v karar erdi n o ı ır. a&.a epıı anı -
Maliye dairesine bir 940 senesi nihayetine kadar ikmal edil- !>. ~ ~e tontcıe.r&alteı yso'uemnunegetesru" vev ön; ret değildir. Bilgili adam sıfatı· 

ıkı b devred öd' gı ıçın ,, babad b' . . f kat Ç lıyor.. miş olacak ve parası u e e- alınması muhtemeldir. Bu takdirde Kar- nı an mevrua ır ımtıyaz ar-
Maliye dairesi defterdarlığın ihtiya- necektir. İlcinci lcısun yollar, bundan şıyaka yolundan sonra İnciraltı yolu- zeden öyle ukala tipler biliriz ki oku-

Devrim ana ekulu menfaatine 20 ni- dan seçilen şiirler okunacak, küçiik pi- cına tamamen c~vap vermediği jçin ma- sonra eksiltmeye çıkarılacaktır. nun yapılması bir mruret olaeaktı.r. mak için earfedilen THte acırlar. Ne 
sm aaaarteai aiinii ~· hmirpalu- yesler t~il edilecekür. . . liye da.iresinin üstüne bir kat çıkılmak- Nafıa vekiletince ~ t~k yo!18- Alakadar Fransız şirketi şimdiye b- bir gazete, ne bir mecmua, ne de bir 
ta kmtilmlll ve •. onserli bır çoctik balo· 2 - Bır çocuk orkestrası teşkıl cdı- tadır. Jnşaat ilerlemiştir. Bu kısım ik- n inşa ve kontrol şefliğine tayın edile- dar bir çok asfalt ve beton yollar yaptı- k't k d klan h ld · ' 

ril ~ · tık ı k " ı l lı akt · • ı.ft.ı. B ,.,._._ T\:-..:- İ llarmı k ı ap o uma ı a e yıne cev-• ve ece,..w yazmış • ece ve guze parc;a ar !;8 nac ır. mal edilince, hazirandan sonra diğer rek vazifesine ~yan · ~ ~~ b'l için zmir vildyeU yo gayet o- • • . l le 
Dtin sut tiçte .. balo terli~ he~~~~· Ga- 3 :- ~ec~in daha n~ ~çm~i iç~ kısmın inşasına başlanacaktır. Bu suret- dün, Fransız şirketinin mHbendisleriyle }aylıkla yapabilecek v~yettedir. İnşa- herlerını (}) dınleyecek ku a bu-

d okuluada mueue.e 4tireldöru hay WllJll bir ~ya~go tertip edilecektir. Pı- le maliye dairelerinin ihtiyacına cevap inşa edilecek yollan allk.adarlara teslim cıt için lüzwn1u olan teknik elemanlar ft lurlar. 
Fazıl At.lam ~. ~plamnıı )'alll'oya deger]ı C§Y• konacak ve boş verilecektir. etmiştir. Yollar göa1erı geçirilmiş, inşa ustalar 1zmire gelmiştir. Bir kısım Met 30 sene evvel mektepten çıkmıt 
ve balo )ll'Oflanum tmıt ~· . • numara bulunmıyat'a~tır. .. -*- krokileri hazırlanm•flır. ı ve makineler yakında Fransadan geti- bir doktor tasavvur ediniz. l-layata 

Bu toplantıda sayın beledıye reısımf- 4 - Ayrıca muhlelıf numaralar gos- 15 _ ............. itıôaren Bostanlı - Karşı- rilecektir. t ld kt ı· h' k•tap 1 
• refika ..... bayan Mihriye Uz, mem- terilttektir. Vilayet encibneni .. ._-.. a l 1 an sonra e ıne ıç . 1 a m_ıt 
leket hastanesi haş hekimi refiblan Balonwı afişler.ini .ressaw Kadri Ata- toplandı.. 19 M h k l •• •• olm.ası.~: ... 30 ~encden ber~ ~b;a~tın 
.. ,.. • 

1 

' - ...,UWi& ~ ..... mal lumrlamaktadır. Bayan Mihriye.... Vllavct encümeni vali vekili B. Cavit a yıs are e gunu geçirdigı ınkılaplardan, bırbırmı ta-
.. ile liı-' _.,,,._ F.miae, Naille, ilia1ann otObiislere asdma51 işiai temin Üm·erln başkanlığı altında toplanarak mamhyan kqfiyattan habersiz ola-
Ni&lr. c.wt, ş.t;ir ~ ve Fuat etmeyi ve .. yan MacMle ve Kahsarla bazı ihalclel'i neticelendirmiştiT. cağı işikArdır. Biz.ce böyle bir dOlrto-
Edl., ll8ar w I •· Wrlikte JıiJ'anloya ev• 1'ahnaia vwl -- D •• k 'k t ı b • run koca kan :ilaçlan ile ıunu bunu 
... .._..., ...... .ıtma ... ~- un er e a e enın ...... ..J • ı d.. d L dıil ......... 'f ' ı , .. : Balo tertip heyeti yalaada toplamk- Kabvebanelerde wuavıye ça ışan ~m~ . oır:-
1 - .................. tanfm- tir.. ka•ar oynatw••ası tordan farkı yoktur. Birincısı cema-

umumıA provası yapıldı yet için ne kadar tehlikeli İae wnciai yasaktır- , de o kadar zavallı ve acizdir ... 

haA dı·se 0~~ ~!t1:~:w~= 
ve bir kaç kahvehane, kumar oynattık- thtiaaetan vazgeçtik. V uat dere-
lan için kDpatılmıftır. Kahvehanelerde Bugu··n, ı·imnastik bayramı manasını cec1e bilgiye aahip olm•mn bile çok 

Bir museviden ölüm tehdidi altında 
SOO lira vermesini istediler. Suçlu
lardan biri yaralı olarak yakalandı 

kumar nevinden oyunlara mUsaade edil- okumaia. aiatemli çahpruaya ihtiyeç 

miyecektir. -- aşan şümul taşıyor =t~::.:::;m~. mÜneTTer 

Maalll•ler arasında Görülüyor ki kfiltiir kalkan•eeı, 
8erMn 1 ~ aibla iiıelmeai Ce- 19 mayıs hareket giln.il hazırhklanna temsil ettiği için jimnastik şenliği ile milli kütüphanemizi zenginlCflirme 

mal uı...ı.. blemi Wr derece utta- büyük bir ehemmiyetle devam edilmek- ilgili talimatname ve emirler dışında iti olduğu kadar, okuma itiyadını 
nlarak atlı!• ZOOO kuruşa ~· tedir. Ebedi Şef A'atü.rkün Samsuna kalan husus1an da içine almak üzere yaratma • id' de 

'!"ıre mer~ beşinci -okulu öğretmen- cyak basbkJan tarihi güne rastlıyan o Partice mtip edilen p!'081Ul gtindertl- il tT .. • 

lerinden Salim Ödmhua muşa 35IO gün yapllacak gençlik tezahürleri em- melt iberedir. Bu programda o1cullann, 
kuru~an 4800 kuruşa çıbrılnuştu. salsiz olacaktır. talimatına göre bayraklanınası, ışıklan- Yuvalarımızı ~avaaız~~~ 111kaız-r .. hne•nda müwif bir teaclit hl-1 S. qa Tireli uncu Emin oğlu Nuri ve -*- Bir emir altında hareket edecek 2500 ması ve izcilerin 0 giln sabahleyin kışla- hktan kurtarmaga verdıgmuz ehem-

d-.. olmuıtur: tTireli güzel Mehmet oğlu eski bekçiler- u d genç sporcu ve atletin yapacakları spor da ve ~yabda bk,.]e alanmde top. miyet nisbetinde kafalarımızı ebedi ";: 
K.uamaOUml.•riyet mabaUe.inde Nuh den Kuun tarafından tertip edildiği, Z(.10 ere hareketleri, geçen senelerden daha bO- lamp Atatürk heykeli ile .AtatGrkiln an- karanlıktan kurtaracak eserlere de 

........... 19 ~ eYde otaran Mu.e.i tehdit mektuplannın da bunlar tarafın- yük bir üstünlük taşıyacaktır. nelerinin meanna çelenk 1mJmaa dı- yuvamızda bir yer vermeyi vaiife 
,..._ oiha YUMf Biber zeneiD hir....,. ı daa yazdarak aönderildiii anıa.ııyor. ~öyünde lleyeeanlı Dün öğleden sonra erkek talebelerin şmda bizim için bir h~ yakım_ bilmeliyiz. Ne kadar süslü, mulate-
clıır. T .. ....wtiade pyet iyi tan•nupır. , Nuriaia nb yerillde )'ahlaamwna bir Stb:ek 8YI jimn~ provasa yapd~. ~u pro- Pl-ogramda t&enin. llrUI da' tem yapıh, konforlu evler biliriz ki 
g ~n bk ay evTe1 beliniz bi1' kimae tqebbüs edilmiı iııe de kaçmağa ba91am11 İzmir avcılar ve atıcılar cemiyetine vaya bınden ~az~a genç atlet iştirak ede- •) Topl•nta. içinde her -y her ihtiyaç düfiinül-

• · ke d" • · ıt· d ı ka mensup Eııp"efpaşa kolu, 30 Jdşilik bir rek tam bir ınlizam içinde spor hare- b) SeM...!mmw, ..... .. r- • . • 
....tmdan bu zatın evıne ımzaaız ve ta- ~ .. L n :!~ tda 

1
PL e L~ntilm~~d~rd~nd b~ kafile halinde Bucarun Uzundere kö- ketleri yapmışlard.ır. Bu sene hangi oku- c) İsti1dll IW1l ve bayrak çe1rm. d~~ ~e ~ruz kafanın ıhtiyacı 

ı-.. 1Mr mektup pderierelt SOO lira ..... tetnır e erer. roa h:.ıı 1 1 e u- .. de r.evkli be ecaDlı b' stink. hın ön safı muhafva ~ meşkOk- duşunulmemiftir. 
v.meai latenmit: aksi takdirde kendisi lunmQf; atet etmek istemiş, fakat taban- =p ~- Y ır avı tur .. Erkek Sanat okulu ve ikinci Erkek d) Nu~, Medent inaan mlnevi zevkini te-
Ye oifanun biçakla öldürüleceii tehdidi cası ateı alma~ıftır. .. .. Çok alikalı ~n sürek esnasında l~ bu saha~~ çahşı~orlar. . e) Geçit reami.. min eden bahçeaile, evinin konforu 
a&Y11nılnaftm'. 8 11 süzel bar t•adüftu. Fakat bu azılı tabir edilen bir domuz y~ralanmq .. Dün .o~l .direktor1Uklerıne ~u tamun .olarak~ :r'~ madde ba- ile nual iftihar ederse, kütüphanesi-

adam zabıtayJ ölüm tehdidi altında bu- ve kaçarken bek beldiyen bil' avcıya gonderılmıştır : lıncle bayan öitetıı• ~ . . ]'W ·ı d 'h'h · • 
Mektubun aonundaki mevcut haşiyede, 1 d .__ __._ b 1 b bü _.;ı __ k 00 ı..... ~-L!L. mü-.ıete •19 mau•• 939 cuma ..ftı .. ü spor ve sıralan ile Jayafederine ifaret eddmit- nın zengın ıgı e e ı ı ar etmesını 

La .J, __ • 1 __ • L~ h b un urunca memurıar mua.a e e mec u- cum ~ ~ ua&&&a C9U J - • 6:U' . ı . bil' 
~nın ... tiyen Duuaya a er ven1· . . . etmiş, sonunda fazla kan kaybettiğ için gençlik bayramı şeklinde jimnastik şen- tir. tr ... 
....... d teabilı ediJm' , nyetinde ka}mı~ardır. Çıkan mermiler• d" .. "bnıl•••U- u~· ınt bir .,:; ... u} ve ÖDcm Qna göre hareket edilmesini dilerim.e 

e .,u. de L•-' N • · -·•el' 1 k u.şup 0 ~· gı manas aşan ~ 
Bu zat ııeçen hafta ikinci bir tehdit n UtT1 urının so; ıne rast ıyara ya- Bu sürekle 11 domuz jtlif edilmiş ve -------------- Kanaatimizce okuma .zevkini 8§1· 

elttub ı Ba mekta la b •.•• ralamlftır. beş domuz da yaralı olarak kaçmıştır. K uçay mahalles·ınde bı·r haA dı·se lama iti bir devlet ifidir. Yayun itini ~ ~ .ad_JFOr·500 1. P·ı ~- Nuri yaralı olmasına rağmen kaçmakta -*- Uf. d Maar'f 
Nil aynı ı ı ve ıra ven_medıtıı uuı;· d . d .. 1 k kl d .. organize etmeği Ü§Ünen ı ve-
Clirde "ldiiriil . bil . . evam etmıpe e yet11ı ere sa an ıgı D • h kileti her ,eyden evvel memleketin 

o eceli diriliyordu. kuytu bir mahalde ele geçmİştİr. en. z • rsı z, K d I k ki. b. her kötcsinde kütüphaneler tesis itini 
..:: ~ oil.:.= T==:: .1:x~:!.~~~a=:-.:::::!r~:: --Göztepeallat~~_!ine.l=ç a JD ) er e ) Jr grup de ehemmiyetle ele aJmalıdır. Her 

..._ ,.. ..., ----- ...... -· .. -- köyün, her küçük k•eabanın, her 
1W ft J.a"taun telaliltecle old.ğuna bil- 80nra bahçeler aruuıda tevkif edilmif- küçük ,ehrin en az bir, büyük fehir-
diriyor. ti1'. Nurinin muayene ettirilen tabanca11- lnl'Slz 7a•alanch sokakda kavgaya tutuştu lerin ise mütcadc:lit kütüphaneleri 

Tire zabıwı, paralann te.lim edilece- mn, ateı sırasında bozulduğu anlaşılmı§· Son qımanlarda Karantina, Köprü ve olmah 
ii ...tı- ve saatte vaka yerinde mevki al- tır. GöEtepe semtlerine Osman oğlu Şükrü dır· 

•uu Bu lcütü-'-~~-1--i bütün ___ _.._ ~ lnJf bulunuyor. iki suçJu adliyeye verilmitlerdir. adında bir deniz hırsm musallat obnut- tnMUn;M;& ,, ..... u. r-

tur. A b d d •k• k• • mil mükellefiyetler halinde kurmak 
B ._.._...,. I Ba .., Henüz 11 yaşında bir genç olan Şük- 1 e C esnaSID a 1 1 iŞi kabiJdiT. Mesela köyler .enec1e en az 

8 ........ •aç 8rlft V8 a.ilftdllD ril sabıblvhr ve mU.teaddit defalar hır- 1 OD, küçük nahiyeler 20, küçük b-
llakemlerl kurultayında vilAyet• su:l~ ~çundan yakalanmıştır. .. bıçakla . yara anmıştır sabalar 50, küçük §Chirler IOO, bü· 
Fenerbahçe takımı bu gece §ehrimize lerln auırabbasları Şukril bundan bir ay evvel Go;tepe- yük -..:Lirler de 1000 kitap aabn al-

gelecek ve iki maç yapacaktır. Bu haf- de 916 numaralı eve denizden gırerck ~1 • • • 

taki nmc programı şöyledir : Aydın, 11 (Hususi) - 26 mayıs 939 bazı eşyalar çalmış, elektrik şirketi tah- Dün Tepecikte Kunıçay mahallesin- diye adında bir bdm vardır ki bunun malt açın acap eden tahaıaatı, ~ye 
Cumartesi günü saat 15 w Alsancak da Ankarada. t~lanacak olan nı:ahav_a sildarlarından B. İsınailin bahçesinden de arapsaçı gibi karışık bir hAdise ol- ifadesi AYIMPD kocast Buqitle bin bl- veya hususi muhaaebe bütçelcrıne 

Yamanlar~ B. Mustafa :s.lkiln ha- k~~U: :u.=tayın~ kıtı- bil' gömlek, Göztepede B. Salabettinin muş ve ilci kişi bıçakla yaral.aruru§tır .. raderi Osmanı kızdınyor. Bunların ara- koymağa davet edilmelidirler. Bu 
kemliği a1tmda. saat 17 de l'eaıerbabçe ~ te .. B~ ;the ;: ~ T" ~ evinden iki deniz mayosu. bir başka ev- llidiseyi kisaca anJatalım: sınc:la ailevi bir me11eleden dolayı esa- suretle milli kütüphanelerin tedricen 
Ateşspor maçı B. Eat Merterin hakem- .;:e r~ısı · dire~" .~n l~v~ E ~ den fanill, mendil, kurşun boru gibi et- Kuruçay mahallesinde oturan ve can- sen açıktı.. sayıauu arbrmak kabil olacağı gibi, 
itil altında yapılacaktır. h urun::~ 1' ili 

0~ dı ~ ;~ yalar çalmıştır. bazhkla geçinen üç kardeş vardır. Bmı- Sudiye, Osmanm kaz kardeşi Saniyenin . lcr' · bir aa-
Pazar gUnU 15 te Üçok _ Demirspor ~..n~ft ;ız ı v ~ ~ d ~ Son günlerde artan hırsWık vak'ala- lar Osman, Bekir ve Hurşittir. Bu üç kocası olan Demir oğlu Esade göz dilce-~ Mzıeaer ıam:'k y:ım~ti~~- kam 

mac;a ......_. B. 1fasuı Yllllk, mat 17 de u'""™ ve avas fU • • 
0 

n üzerine zabata bu sabıkah hırsmn pe- phsın eşleri olan Fidan, Ayşe ve Sab- rek Smiyenin ortağı olmuştu. r • . uma ı y-.uaı -
Feneıbahçe - Dolanspor maçı hakemi 7.iya ~ ~e ~- §ine dilşmilltil .. Son olarak soyduğu Bn. riye tiltUn mapnemcla ameledir. ;tlik , indnıam çalamak ta kabil olacaktır. 
B. Mustafa Balördür. He.r.&~-~ye~ 23 

dir ma- Ayşenin evinden çaldığı eşyaları dlln Yine tlltiln mağuaanda ç.ah§rul Mela- .T~:ı" evven:•::=a d~ imek Böyle bir mükeHefiyctin aiır p-
__.._ yasta ~..,.a t ece er · evine götUnnek üzere Bqturaktan geç- medin eşi Aliye ile Hurşidin karısı Ay- e 1 .... · · Düt" · 

,.. • ..._.__ Yeni bir menmaiyet melde olan Şükriiye, taharri memur- te iki gUn evvel kavga ediyorlar. Aliye, mahaıtesinde kadınlı, erkekli rakipler=·~·~~ 
.... & ......._ A,Jdm. 11 (Hususi) - Baı'tar umum lanndan B. Saim rastlıyarak vaziyetin- Ayşeden kurtulmak için kendisini ba- ~,.,nar. Sokak ortemnda saç sa- ... una te9JDÇ 

Bucak hfllr8met taWlıi clok&or- Baba-~ fl!hrlmiz baytar mU- den şiipbeJenmi§ ve elindeki sepeti mu- çakla yarahyor ve cürmü meşhut mah- ça, bq başa geliyorlar. Osman bıçalm.ı duyacagız... • 
etlla ~ "J'+efı ııı lw4 wl alis- clilrlfliünıe gıe1en bir tmnbncle, iktasadt ayene edince ç.alınan e§Yalan bulmut- kemeshıde 17 gün hapse mahkfun edili- çekerek SudlJe71. Bmşit te ABJm1ıı ŞEYDi' BflAIDf 
taahlnw tQin ecti1mqür. zaruretlere mebni YımHjsUnın 20 ma- tur. Şükrü derhal yakalanarak adliyeye yor. kocası Mehmedl kabasından yaralıyor- -*-* D&dOndl mmf hemfiıe ba,yuı yıstan itibaren ilıracatça mem1ebtJerden verilmiş ve tevkif edilmiJtir. Bu hAdisenin mahkemesinde mahke- lar. Yarahlar hastmeye, suçlular hapis-
ır..lne Oqon İzmir Epoefpap hutane- bc;i. ojlak w 1eb itballtmı menettili -*,,,_ mece şahit olarak istima olunan Bn. Su- haneye sevkedilmişlerdir. Sayım yoklamaları 
.. ~ tayin ecli1mf:ttir. bildirilmektedi. B d .., d oz ogan a ~ .__.... 

1 
Ballçede dol•r- lllle -r::r 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
......... e! ........ . 

Si 1 ıdt- •kat ... h-•leri 
AWŞAK PALANtiki'&N VE KUllPANYASI 
S ' W'lıı• • kawwll hh h ••• 

3AHBAB ÇAVUŞLAR 
HARBE GİDİYOR 

'f'OBÇE SÖZL'O HAJdKALAB ŞAHESntNDE 
AYKICA 

Bursa Senloniai 
Tarih, tabU ve &llrisük ..... liklerile Yqiı. BUaA 

TtlBKÇ ÖZL'Ü 
PROGUllA fiAVE OIARAK 
~ ... .,. _. CANLI nstıwııa 

PAUllUlft' JEUAI.' .. t1111,Jama • - \ 'Dri 
~=--••-ı-ı ............... 

Beledf7e lntlllabatı kus~ iDi, Yelll• mi! llmcllye kadar kaçak 

7apdaeak cut =~ ~~ w: bir A=~:m~:~ .mı: zahur etm:° 
Aydın, 11 (Hususi) - Bo:r.doğan be- yete pçi1mi§tlr. ce1eri evinin t.bçesincle bu:a liilleler Aydın, 11 (Husust) - Bir nisanda 

lediye meclisi intihabatının devlet ŞQ.- Hazirandan 90Dl'a bu lasımdaki ha- gördllUnfl biJıı1inmf, bunlanıı hınız ol- başlamış olan ~an sayımına faali-
rasmca feshedildiğinden yenilenmesi. taklıldar tamamen lcurutulwktır. mu1 ihtimılinden bahsetmqtl. yelle devam edilmeldıedtr. 
için belediyece icap eden kanunt mu.- -•--- Zabıtaca ,.lan uzun anfbrmalar- Bu yoklamalardan alınan iyi netice-mele ikmal ...ı:ı-ı ... :-. bu L-.ı. ..__. . ~."" . ARKi IBILT , ........ , dan :90lll'll ...... nm idcliemnm -.au terden anlaşıldığına ıöre, bu seneki hay-

Belediye mecbsıne seçilecek parti o1madıla ve ihbarın vehimden ibaret ol- van mikdarında diler yıllara nlsbetle 
namzetlerini tesbit etmek Ur.ere BU. Et- . Bu derginin '7 - 98 ind a7J]an. zen- dulu ınJ-.ııJmıfbr. mühim bir fazlalık görülmektedir. Şim-
hem Mendres ve Raif Gün Aydın gın bir m~ ile çalnn•fbr •. (Arld- -*- diye kadar yapdan hayvan saylm yok-
dün Bozdoğana gitmiflerdi, tekt) bu sayı ~e dok~zuncu intişar yı- lamasında vU&yetimiz dahilinde kaçak 

Haber aldılmıa göre bay Ethem Men- lına girmektedir. Sek.iz seneden beri, BJr ••--aa 8&81ılr h .cı.. ı ....... ı~-
ü dt bir ...... ..1 ~·' ayvan zuuur ew--~. 

dresin reisliği altında yapılan Puti yok- m tema ve muntazam . n~.yat mım--• taltif Bu hal halk ve köylUmUziln rejime ve 
lamasında Parti namzetleri tesblt edil- JllP8ft ve bu suretle 'I'Urk ımmarblmı •- ._ Cümh · t kanunlarına ne derece mu-

. ir yalnız memleketimizde delfl hariçte de umır hayvan sallık memuru Mtlmtu urıye mışt · Baştopçu Merinm , tohumlama it- taveatltlr oldulunu gösterir en lyl Mr -*- ~;~~e 0~= muvaffak olan lerindeld mesalslnd= dolayı Ziraat ve- delildir. 
Ayd.111 Koterllll : ......... , ............... ! ............. : klletince ikramiye ile taltif edilmiştlr. Aydın, 11 (Hususi) - De~den sa-

.Aydın, ıı CHusust) - Blr kaç 5eJlew : Gel'!nler, Gıdenler : -*- llhiyettar bir makamdan, şebrbnk ... 
c1en beri mllnhal bulwıan ve veklletıe :. .................... -.............. Vaalle8llle ailla?At teriner direktörlüğ(ine biJdirildiiine e6-
idare edilen şehrimiz noterQme İzmir relemenk fahıt k.omolosu llaurke " - re Denizli aygır deposunda bulunan saf 
defterdar!Jlı avukatlarından Bq İlyaa Dautil Atinaya, Ahun afmet)uuMllll kan İngiliz, Arap ve Anglo Arap cins-
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lngiliz Başvekili söyledi 
"Sulh yolunda her şeyi yaparız, 

fakat djktatörlere boyun eğemeyiz,, 
tahriksiz bir harbe 

Avusturalyayı 
lngiltere 

yanı başında 

sürüklenirse, 
bulacaktır 

Londra, 11 (Ö.R) - Başvekil B. Ne
vil Çemberlayn bugün çok mühim be
'Y&ıultta bulunmuştur : Muhafazakar 
kadınların büylik içtimaındn söz alan 
B. Nevi! Çemberlayn İngilterenin dai
ma olduğu gibi, diğer milletlerin noktai 
~rlarını dinlemeğe ha.ur ol?uğunu, 
Mat diktatörlüklere boyun egmemck 
az.im ve kararını beslediğini söylemiş ve 
demiştir ki : 

• - Kuvvetimize güvenerek, sulhun 
ınuhafazası için bir adamın yapabilece
İt her şeyi yapmakta olduğumuza ve 
taptığımıza kani ve davamwn adalet 
"e bitaraflığına emin olarak, diğerleri
nin noktai nazarlarını dinlemeğe her 
Yakit gibi hazırız. Fakat ayni zamandn 
diktatörlüklere inkiyat etmemek azim ve 
~anndayız. Kullanılan metodlar hak
kındaki fikir ayrılıkları ne olursa olsun, 
ıuna kanllm ki ittihaz ettiğimiz siyaset 
hakkında memlekette esasa ait birlik 
vardır.• 

Londra, 11 (Ö.R) _ İngiliz liberal lngiliz gençleri ukCTlik emirnamesini okuyorlar. • . 
partisi milli konseyine mecburi asker-ı Avam kamarasınca kabul edilen mec- tamdır:· Avusturalya harıcı sıyasct hak
llk hakkında yarın münakaşa edilecek huri askerlik kanun layihasını tasvip kında Ingiltere ile mut bık olduğunu 
bir karar sureti teklif edilmiştir. Bu etmesi talep edilmektedir. Mecburi as- bildirmiştir. Avusturalya parlamento
kararnameye nazaran : İngilterenin kerlik, her vatandaşın milli müdafaa için sunda hariciye nazırı demiştir ki : İn
mccburi askerliği kabul etmesi bütün müsavi fedakarlık kaoul etmesi demek- gilterc tahriksiz bir hücuma karşı müş
dünyada İngilterenin kuvvetine ve umu- tir. Bu dn milli askerlik kayıtlarının der- terek müdafaa siyaseti sebebiyle bir 
mi efkarının azmine bir timsal olarak hal ikınnlini emreder. Bu takrir parti harbe sürüklenecek olursa A~turalya 
kabul edilmiştir. Bu sebeple, millt em- başkanı Sir Arşibald Sinkler tarafından da onunla beraber olacaktır. lngiliz ha
niyetle hak ve sulh davası için bUyilk 1 takdim edilmiştir. rici siyaseti hakkında Büyük Britnnya 
bir tehlike olan dahili tefrikalardan de- Londra, 11 (Ö.R) - Milli müdafaa ile Avusturalya arasında tam bir muta-
legelerin sakınması ve konferansın hakkında bütün imparatorluğun birliği bakat önceden temin edilmiştir. 

Sovyetler Birliği olmazsa 
''Peuple,, gazetesine göre Sovyetler

bir kollektif emniyet olamaz • 
sız 

Parla 11 (A.A) - lnglliz - Sovyet Sovyetler birliti lngiliz tekliflerini ka - Nihayet Epok gazetesi de §Ö~ le eli -
müzakereleri bakında Matin gazetesi di- bul ederse Ingiltere de Moskova ile mah- yor: 

7or kh dut genel kurmay temaslarına gir~ebi- Sovyetler birliği hariciye korDiser mu-
Londrada söylendiğine gÖre yeni Sov- lecektir • avini Potemkin Ankaradan Sofyaya ve 

Jet hariciye komiseri Molotofun bizzat övr gazetesi de keza önümüzdeki mil- oradan da Bükreş ve Varşovaya bır se
Cenevreye gitmesi muhtemeldir. Molo- letler cemiyeti toplantısında Ingiltere, yahat yaptı. Dün Bek'le yaptığı mülakat 
tofun Pazar günU Cenevrede bulunma- Fransa ve Rusya arasında kat'i bir an. çok samimi oldu. Polonya Almanyayı 
ııı Ingiltere hariciye nezaretine Sovyet gücendirmemek için uzun müddet Mos-

la§ma yapılabileceğinin lngiliz hariciye kova ile yakın temaslarda tereddüt gös-
Rusyada hlldhı olan bazı endişeleri iza- nezaretinde ümid edildiğini yazıyor. terdi. Almanyanın son talepleri üzerine 
le etmek lınkAnını verecektir. Bu en - p 1 ·· ı~-d b ı opu er şu muta <ıes a u unuyor: şimdi anladı ki Rusyanın yardımını te-
dife malOm olduğu üzere taarruza kar- Sovyetler birliği olmadıkça kollektif 
f1 teşkil edilmekte olan cepheye Sovyet- emniyet olamaz. Ve yine Sovyetler bir-

ler birliğinin de l§tiriki için Ingiltere ta- liğinin yardımı olmakswn bir mukave
rafmdan yapılan tekliflerden doğmakta- met cephesi teşkiline imkAıı yoktur.Esa-
dır. sen şunu kabul edelim ki, bugün yapıl-

Fipro gazetesi de §Öyle diyor: makta olan müzakereler'.ın neticelerin-
Londradan haber almdıima göre eğer den biz kendi hesabuıııza nikbiniz. 

Bulgar komitecileri Dobricede • 

Silahlı harekette bulunurken yakalanmışlar 

Bükreı 11 (A.A) - Havas ajansı bildiriyor: 

Henüz teeyyüd ebniyen bazı haberlere göre 23 Bulpr komitedsi 
gizlice Romanya hududunu geçerek Dobrice mıntakasında silahlı ha
reketlerde bulunmuşlar, neticede Romanya jandarması tarafından ya
kalanmıılardır. Komiteciler Köatence hapisanesine sevkedilirken mu· 
hafızlar taarruza uğramışlar ve bundan istifade eden komiteciler kaç
mağa tetcbbüı etmitlerdir. Bunun üzerine iki komiteci öldürülmüş, 
diğerleri ortadan kaybolmuıtur. Bu hadisenin mıntakadaki komiteci 
hareketlerine nihayet vereceği ümid edilmektedir. Bu hareket Bul~ar 
hududunda bulunan Romanya esnafının mülklerine ve bilhassa Ro· 
manyalı tayyare fabrikatörü Zamfireskonun mülküne ve eahsına karşı 

müteveccih bulunuyor. 

68 ............................................ , 
Bugünden itibaren büyük müsa balca ve hediyeli PROGRAM 

min için artık kaybedilecek hiç bir za
man kalmamıştır. işte bunun içindir ki, 
Varşova ile Moskova arasındaki yak.ı'!l
laşma gitgide daha sıkı bir mahiyet alı
yor. Bunun bir ittifak halini alması için 
Fransa, Ingiltere ve Rusyanın sadece an
laşması kafidir. 

Milli Şef 
--<:t

NeplyatseJl8lslni 
19reDencllrdL 

-'fr-
Ankara, 11 (Telefonla) - Milli Şef 

ismet İnönü bugün öğle üzeri refakat
lerinde bayan İnönil olduğu halde on 
yılbk neşriyat sergisini şereOendirdi
ler. Reisicümhur sergide bir saat kala
rak kitaplar üzerinde tetkikler yapmış
lardır. 

---=---

MI. Balbo 
--<:t

Kral Faruk'a 
Mussoliniden mektup 

(ANSQUB~Tf 
Matbaalar ve 

Mürettipler 
------tt·---

YAZAN: ŞAHİN AKDUMAN 

Zekidan, illinden ve fenden bir ma
zarrat ıelettğini tahmin edebilir misi
niz? .. Halbuki, işte insan zekası ve bu
nun yarattığı bir eserden ibaret olan 
bilgi ve fen, faydadan Zİl ade, bütün be
şeriyet için çok tehlikeli bir Akıbet ha
zırlamaktadır. 

Bir taraftan kanser gibi, verem gibi 
beşerin bayatını kısaltan hastalıklan gi
dermek ve bu suretle ömrümüzün uza
masını temin etmek çarelerini arıyan 
bi]ti ve fen, diğer taraftan da bütün 
dünya)ı tahrip edecek ve yer üzerinde 
canlı biç bir mahliık bırakınıyacak bir 
kuvveti biiz en korkunç, en yıkıcı 'e 
maı.,·ooici marldcler, öldürücü silahlar, 
iml•a ve tahrip usıtalan bulmağa çalı
şıyor .. 

Bu perhiz ne, bu lalına turşusu ne? 
Geçen gün gazetelerden birinde oku

duk.. İngiliz alimlerı bi~ kaç CC28YI bi:
birinc katmak suretiyle korkunç bir 
yıkma?= kuvvetini haiz, gayet tesirli b:r 
m dcle bulmu'"lar .. Ve bunu yapmd. 
icln, beher kilogram basına on İngiliz 
lir ı J>ir masrafı göze almak ~ etip tc 
artıyormuş bile!. 

Bu maddcn·n bir kilo'.!ram a;'r.rlığın
daki küçük bir parçasında dünynl ı ye
rinden oynatacak ve JJir saniyede koca 
bir memleketi mahv :ve berbat edecek 
derecede bir -tahrip ve tesir kuvveti var
ını ... m~-· nuş .. 

Demek İngiliz ilimleri insan ömrünü 
bu kadar ucuzlatmak ve muharebelerin, 
en zengin 'e en kuvvetli bir devlet büt
çesini bile sarsan o büyük masraflannı 
arUk son ve küçük haddine indirmek 
çaresini bulmuşlardır .. Öyle ise eyvah.. 
Vay başımıza gelenlere .. 

** Bugünkü bHgiciler, böyle insan öldi" -
ren ve memleketler yıkan katil mad
deler anyacaklan yerde, meseli, niçiu. 
Klitemberg gibi yapmıyorlar? .•• Onu.ı 
icat ettiği baskı makinesi gibi, insanln
rı.. fikrini açmağa, iliın ve marüet ışığı
nın dlinya yüzüne yayılmasına yarıyan 
daha faydalı kesiOerde bulunmağa ça
lışın yorlar? .. işte bu ciheti zihnime bir 
türlü sığdıramıyorum, vesselim .. 

** Kütcmbcrg dedim de aklıma geldL 
Bizde ilk matbaa açan zat Müteferrika 
muni~ le anılan ibrahim efendidir. İbra
him efendi, Sultan Selimde, kendi evin
de hir matbaa ,:ücuda 'etirdL Ve dince 
bil' 1D87..""'.mltı olmadığına dair hocalar
dan fetva dahi .W.. Fakat fetva almmıı
sma rağmen, bu iş, kara kuvvet per'.i
siyle ilfili bazı kuş beyinli insanlar n 
ya) garalarma, pmatalarına yol aç · .. 
Bunlar dini kitaplann matbularda t ::ı
sılması dofru olmacfıiım, bu işin dine 
karşı bir saygısızlık teşkil edeeeiini ile
riye sürdüler. Bittabi onlar üriiclii .• Ve 
ken•an yürüdü.. Hiç aldıran olmadı.. 

Daha önceleri, kitaplar el yazısiyle 
yazılırdı .. Kitap yazanlar arasında l-ir 
çok bilgisiz, acemi hattatlar da vard:
Bunlar muttasıl imli hatası yapar, h
zan bir ibarenin manasını tamamiyle cle
ğiştirdikleri de olurdu.. O kadar ça:.m 
devirirlerdi ki. hatti (Füzuli) bile bun
lardan yaka silkmiş : 
Kalem olsun eli ol kitibi bet tahririn 
Ki sevadı rakamı surumuzu sur eyler 
Kalı bir harf sukutiyle kılar nasın nar 
Kah bir nokta sukutiyle ıözü kör eyler 

Kıtasını yazmak suretiyle, onlara bct
duada bulunmuştur_ 

Artık ortada ne yuma kitap kaldı, ne 
de eSki cahil yımalar-
Şimdi biitün eserler matbaada bası

lıyor .. Fakat eski kitaplarda görlilen im
li ha talan ortadan bDdı mı?_ Ne ıc
zer .. HiJA devam eclip fidiyor .. Eski ya
zıcılann mevkiini şimdi mürettipler iş
gal etti. 
~en ıün ıuetelerden birinde rast

ladık .. Zamiri Münir terkibi mnbır mm
bır diye okunacak bir şekilde hasılım~ - 1 

tı .. 
Biraz dikkat edilmeli değil mi? .. Yok

sa, bizim de (Füzuli) gibi yapmamm u 
(Kalem olsun) kıtasmı okuyarak hayır 
duaya başlamamın mı bekliyorlar? 

----·---
Tüeear ve müstahsil 
afyon satmıyor 

• 
sınemasında 

İstanbul, 11 (Hususi) - Tan gazetesi 
afyon mübayaasına dair olan kanunun 
hükümleriyle ofisin mubayaa şartlan 
arasında uygunluk olmadığı ve ofisin 
müstahsillere verdiği fiat alakadarlan 
zarara sokacağı için, ellerinde mal bu
lunanların şı'.irayi devlete müracaate 

getirdiii haberi karar verdiklerini ve ofisin morfin de-

SMID'E 

SÖN HABE'R 
~ ....... ~ .,. . . . .. . - .----... - --,. 

Reis, Istanbula • 
geçıyor 

Temaslardan müspet 
neticeler alınmıştır 

Ankara 11 (Telefonla) - Belediye reisimiz Dr. Behçet Uz'un iz

mir Enternasyonal Fuarını ve lzmir şehrini alakadar eden meseleler 
etrafında ve vekaletler nezdinde yaptığı teşebbüsler çok müsbet ne
ticeler vermiştir. Kendisini ziyaret ederek ihtisaslarını öğrenmek İste• 
dim. Dr. Behçet Uz: 

- T emaslanmın neticesinden çok memnunum. Bütün vekaletlerde 
lzmirimizin umranını ve Fuarımızın daha büyük bir inkişafa mazha
riyetini alakadar eden meselelerde büyük müzaharet ve alaka bul
dum. 

Demiştir. Dr. Behçet Uz bu akşam, kabil olmadığı takdirde yarın 
lstanbula hareket edecektir. lstanbulda bulunacağı günler zarfında 
lzmir Fuarına lstanbul sanayicilerinin daha geniş bir alaka gösterme
leri işi üzerinde Türk ofisde bir temas yapması muhtemeldir. 

Barem kanun layihası 
bütce encümeninde 

.!..) 

Ankara 11 (Telefonla) - Bütçe encümeni Barem kanun layıhası
nın maddeleri üzerindeki tetkiklerini ikmal etmiş, teşkilat kad .. oları 
cetvellerinin müzakeresine başlamıştır. Layıha önümüzdeki günlerde 
meclis umumi heyetine sevkedilecektir. 

Uzak Şarkta müdafaa tedbirleri 

ln~iliz genel kurmayları 
bir toplantı yapıyor 

Londra 11 (A.A) - Deyli Telgraf gazetesinin deniz muharrir" )a· 
zıyor: 

Süveyş kanalının öte tarafındaki bütün lngiliz filolarının genel kur
may heyetlerile hava müdafaa topçu subayları yakında Singapurda 
bir konferans aktedeceklerdir. Bu konferansa Avusturalya ve Yeni 
Zeland donanma kumandanlarının da ittirak etmesi pek muhtemel
dir. 

Bu tc?lantıda uzak şarkta her hangi bir harp takdirinde alınacak 
müdafaa tedbirleri görüşülecektir. Daha timdiden bir harp takdirinde 
Pasifik denizine gidecek zırhlılar tayin edilmittir. Şarktaki Fransız 
filolan tek bir donanma halinde tevhit olunacaktır. 

ltalyan kralı ve Pol 

Geçitte bulunmak üze
re Napoliye gittiler 

Napoli 11 (A.A) - Kral Viktor Emanuel ve Yugoslav naibi prens 
Pol büyük deniz geçidinde hazır bulunmak üzere saat 9,45 de buraya 
gelmiılerdir. Muuolini, Markoviç, Ciano ve Strace ile saat 8,50 de 
gelmit ve derhal limana Kitmittir. Kral ve Prens Pol halk tarafından 
hıuaretle alkıtlanmıı, top sesleriyle aeJamlanmıtlardır. Kıtaat tazim 
merasimi yapmıtbr. Müteakıben sekiz otomobil halinde teşekkül eden 
alay halkın alkıoları arasında limana gelmiı, Muaaolini tarafından kar
tılanmıthr. 

Kral ve Prens Pol geçidi seyretmek üzere T riyeste vapuruna bin
mişlerdir. 

Almanlara •• gore 
Müaellah 
Pariate 

bir ihtilaf korkusu 
en hdkim bir histir 

Paris 11 (ö.R) - Demokrat memleketler umumi efkannın bey
nelmilel meseleler muvacehesinde vaziyeti çoktanberi Alman Sıtazete
lerini metgul ediyordu. Bilhaaaa sulh ve harp meselesi hakkındaki te
mayüller takip ediliyordu. Alman gazeteleri o}tuyuculannı ıuna inan
dınnağa çalışıyorlardı: Müsellah bir ihtilaf korkusu lngiltere ve F ran-
1ada en hakim histir. 

Bugiin F rankfurter Zaytunaun Paria muhabiri vaziyet hakkında 
daha objektif fikirler veriyor: cFramızlar harp hakkında ne dütünü
yorlar}> ba11lıkh bir makalesinde muhabir Fransız umumi vil&yet mec
lislerinde ileri sürülen fikirleri tefl'ih ederek nutukların m&nidar bazı 
cümlelerini naklediyor. Mesela B. Saro tarafından eöylenen ıu dler: 
cFransa harpten nefret eder, fakat korkmaz.> Yine buna be~ JU 
cümle: cAncak dütman kuvvetli ve birlik olduğumuzu biline hJI. 
ketten sakınmak mümkündür.> 

Ve muhabir ilave ediyor: Geçen eylulden beri franeeda d= 
ve telakkiler deiitmittir. Eylulde Fransa harpten korkuyordu. 1 
bozmasından ve rahatini kesmesinden sakınıyordu. O valatki b .. 
lık ve endişe yerine timdi soğuk kanlılık kalın olmuıtur. Kültürpark tekzip ecliliyor.. recesine 25 kuruş verilmek ve bedeli 

Kahir 11 (AA) _ Mareşal Balbo- beş senede ödenmek üzere afyon satın ~ 
k 

ed,. . . . · ti miinasebetile Mı almak kararından dolayı ofis aleyhine Gönül Avcısı YENi SiNEMANIN 
ROBER2' 2'AYLOR • .JOAH CRAVFORD 
UONEL BARRYl\IOR. FRANCHOT TONE - l\IELVYN DUGL"S - J. 

S'PEV ART büyük tarihi müessir aşk hikayesi 

iKiNCi BALAYI 
~'YRO.N POVER • LORE2'2'A YOUHG 

BÜYÜK TABlıd AŞK ııtxA~t 
SEANSLAR: GÖN(}J. AVCISI: 3.10. 7.10 .. İKİNCİ BAJ ... AYI 5.00 - 9.00 

nun en ısını zıyare ~. - d . ki 
ba kil. be anatta bulunmuş- 3 ' a açaca annı yazıyor. 

sır şve ı, şu y --*--
tU:~u ziyaret, italyanın birinci planda İSTANBULDA SİS 
gelmekte olan bir simasını Mısır maka- t 

t tanımasına ve mareşalle dost- stanbul, 11 (Hususi) - Sabah hatıf 
ma ının . .. .. d Bow • . r ı . 
luk ve samimiyet ifadelerinin teati edil- s:- yuzun en .. gaz.ıçı vapur se er erı 
mesine medar olmuş olan husust bir zi- hır saat teahhure u.gadı. 
yarettir. 

Mukattam gazetesi, mareşal Balbo- MuhalazakArlar 
nun kral Faruka İtalya kralının b~ kazandı.. 
mektubunu tevdi etmiş olduğu haben-
nin asıl ve esastan Ari bulunduğunu Londra, 11 (A.A) - Hallamda Shd-
yazmaktadır. field şubesinde yapılan kısmi intihabatta 

Bostia, 11 (A.A) - Diln de 550 İtal- muhafazakarlardan R. Y ennings, 16.033 .. . . . . . . 

ucuz FİAT 

HAFTASI BUGON İKİ B'OYOK FİLiMLE BAŞLADI 

ORMANLAR PERi 
DORTHY LAMOUR • TABU RENKLİ 

İZMİRDE İLK DEFA 

UÇURUM 
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Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

-29 
Bu dakikada, bütün hızımızla Is- - 11 -

tanbula doğru ilerliyoruz... Artık oturan kibar adamları buraya toplu
büsbütün batan güneş, bütün muhi- yor .• Bu suvareler AvrupadakHere 
ti, .... Nar çiçeği ve koyu yeşil renk· nisbetle çok basit ve iptidai bir ma
ler altında gülümseyen gök yüzünü, hiyette ise de Boğazdaki kibar sını
Türklerin milli alametini te§kil eden fına mensup ve sayfiyede oturan ec
kanh bir örtü ile sarmağa çalışır gibi nebilerin rağbetini celbetmekten ve 
görünüyor ... Yer yer kızıllıklarla le- bunların ~ğlenceye olan ihtiyaçlarını 

.t itelenen bu sonsuz mai örtüye bürü- tatminden yine hali kalmıyor ... Ec
'Jıen İstanbul, yer yer kubbelerin ve nebilerin, sefaretlere mensup adam
:aivri minarelerin teşkil eylediği em- ]arın bu suvarclere iştirak etmesi, 
salsiz profilile uzaktan öyle eşsiz bir onların acemiliğinden ve iptidaili
vaziyette görünmektedir ki, bunun ğinden tcvlid eden kusurlannı, müm
hakil·at olmadığı ve gördüklerimin' kün mertebe azalmış ve hafiflemiş 
bir rüyadan ibaret olduğu vehimle- bir vaziyette göstermektedir. Hüla-
rine kapılmaktan kendimi kurtara· sa, Sümer palasın Cumartesi suvare
mıyorum... leri gidilmeğe ve görü im eğe şayan 

- Müşür hazretleri.. Bu Ledi Ka- bir eğlence teşkil etmektedir ... 
lıkland nasıl bir kadındır... Dün gece orada vakit geçirdim ... 

- Ledi K.alıkland çok zavallı bir Bnloya memnuniyetle gittim... De
evli kadındır, Miralay efendi ... Ko- rin bir hüzün içinde, genelik hatua
cası, düyunu umumiye lngiliz direk- ları birer birer zihnimden geçti ... 
törü sir Arşibald Ka1ıkland menfur bittabi dans etmedim ... Çünkü kırk 
ve adi herifin biridir ... Karısile ayni altı yaşındayım ... Fakat valsın icap 
evde, aynı çah altında birde metres ettirdiği bükülüşlerle kıvnlan, yu· 
bulunduruyor ... Kalıkland karısını muşak, bükülmeğe müsait vücutla
bırakarak metresile evlenmek isti- rın çıplak göğüslerin ve omuzların 
yor ..• Fakat, demin Led.i Kalıklandın temaşası beni pek ziyade mahzuz 
yanında gördüğünüz çocuk herifin etti .... Bundan mada, tarafımdan cid
bu arzusuna engel olmaktadır ... Bi- di hiç bir teşebbüs yapılmadığı hal
raz evvelki vaziyetlerine dikkat et- de, balkonun bir köşesinde benimle 
tinizse farkına varmışsınızdır, kadın bas başa bir mülakata heveskar olan
çocuğu presteş ederce muhabbetle ların mevcudiyetini de seziyordum. 

Çinliler 
Jap armo 
tayyal9esini düş·· 
Hongkong, 10 (A.A) - Çin kuvvet-

leri Kaifcng, Hangşov ve Suşovdaki Ja
pon mevzilerini muhasara altına almış
larclır. Bir Çin tayyare filosu iki gün
dür bu mıntnk.adaki ;Japon kuvvetlerini 
bombardıman etmektedir. 

Kiukingvdan Hanşmga gitmekte 
olan takviye kıtaatmdan 3000 kişilik bir 
Japon müfrezesi imha edilmiş ve bir 
çok harp levazımı ele geçiriJmiştir. 
Şungink, 10 (A.A) - Geçen cwnar

tcsi günü Sinin şehrini bombardıman 
etmek istiyen 17 bombardıman ve otuz 
beş avcı tnyya.resinden mürekkep bir 
j apon filosunu Lentien civarında Çin 
hava kuvvetleri durdurmuştur_ Yapı
lan şiddetli bir hava muharebesinde Ja· 
nonların yedi bombardımnn ve beş .av
.:::ı tayyar<>5i düşürülmüştür. 

ngı tz kralını 
hamil of an vapv.r 

,;---.---- -________ .._, 
~'=U.~t )ğ.tibirn1!~9!.'J 

Pişefıar Küçülı ismall efendinin hatıraıı.. 
ANLATAN: Eczacı K. K. Aktat 

1 

Eski Bir Hatıra • • • 
Is mail Küçük 

anahtarla 
ve l<omik Hamdi 

~·bi idiler .. lcilit 

lQ ~! ~";.!! ı~-ı;-~ 
Şişmanlığa ameliyat 

olur mu? 

--tr- -
YAZAN: Dr. G. A. 

Bu zamanda operatörlüğün pek iler
lemiş olduğu şüphesiz. Bir taraftan nm~ 
fiyatta mikrop korkusunun kaJkması, bir 
taraftan da operatörlerin gittikçe usta 
olmalan sayesinde, eskiden en tehlikeli 
ve en gÜç sayılan ameüyatlar şimdi ko
layca ve çabukça yapılıyor. Ameliyat gö· 
renler de bir kaç gün içinde hastaneden 
çıkıyorlar . 

O halde, insan şişmanlıktan kurtulmak 
için. uzun uzadıya perhiz edeceği ve türlü 
ilaçlarla vakit geçirip eziyet çekeceği yer
de, bir ameliyat yaptınp da vücudundaki 
fazla yağlardan bir defa da kurtuluversc 
iyi olmaz mı} 

Bu fikir her gİ§manın aklından geçe
bilir, bilhassa §i§man baynnlann. Kadın· 
lar nrasınd·a zayıflık moda kaldıkça her 
şiııman kadının - zayıflamak sağlığına 

znrnrlı bile olsa - uiımanlıktan mümkün 
olduğu kadar çabuk kurtulmak ~temeai 
tabiidir. Her i i en çabuk gören şey de 
ameliynttır. 

Şi,mnnlıktan ameliyatla kurtulmak fik· 
ri, operatörlüğün pek geride bulunduğu 
zamanlarda bile herkesin hoşuna gittiği 

( K ._ 1 1 için, iki yüz fU kadar yıl önce. 1 716 tari-
• .ıı n söylemiyeyim, bundan on üç \ Hıımdinin ölümü bize üçü.: smni 

k d hinde Pariste bir operatörün bir ka k 
veya on dört sene evveldi... efendi) nin onunla müştere en yürü üğü 

çıkığına karşı ameli)'at yaparken dört ki
Izrnirde mutad (9 Eylul) merasimi· nükteli sanat yolunda yalnız kaldığı ze-

1 Jo kadar yağ çıkarması üzerine bütün 
nin programını hıızırlamak üzere (Kızı- habını vermişti. 

b Avrupa memleketlerinde halle ile bmik-
lay) merkezinde bir toplantı olmuştu.. Küçük lsmailin cAli bey> adında ir 

1 te hekimler de bu operatörün §İşmanlığa 
Bu toplantıda bilhassa 9 Eylw günü aa- cKavuklu>, bir Komik> ile lunire ge işi 

ameliyatla çare buldllb".unu sanırlar. Her 
natlar mektebinde açılacak sergi etra· bu zehabın yersiz olduğunu gösterdi. 

taraftan, kasığı çıkın mış ~işmanlar Pa-
fmda görüşmeler yapılıyordu. Ve yine bize ispat etti ki orta oyunu 

rise, o operatörü bulmağa koprlar. 
Bugünkü lzmir enternasyonal fuarının tarihimizin hiç değilse bize yakin devir-

T Operatör bir kerre yaptığı ameliyatta 
adeta ilk temel taşını teşkil eden bu ser- terinin üstadı olan cKüçük lsmaib ür-

seviyor.. Kalıkland hem anasını •• BJ2'MEDİ •• 
boşamak, hem de çocuğunu elinden 
kapmak niyetindedir ... Şimdi bu ka
dın, kendisini tehdit eden feci ve ge
ciktirilmesi imkansrz bir akibeti dü
şünerek nereye gidiyor, biliyorrnu 
sunuz} ... Evine, kendi evine!... Fa
kat oraya bir yabancı vaziyetinde 
girmek mecburiyetindedir. Çünkü 
kocasının metresi onun yerini zaptet
miş ve vaziyete tamamile hakim ol
muştur ..• işte bu kadın kendi evinde, 
oraya adeta merhameten kabul edil
miş bir sığıntı vaziyetinde yaşamak
tadır ... Çok fena ve insan yüreğini 
parçalıyacak derecede hazin bir va
ziyet değil miL. Ben bir Osmanlı 
Müşürü, aynı zamanda Kafkasyalı 
bir prensim... Açık saçık kadınlara 
ve hıristiyanlara çok vakit selam ver
mem .•• Fakat Ledi Kalıklanda her te
aadilf ettiğim vakit, onu hürmetle 
aelamlamaktan k~ndimi alamıyo-

Tayyare piyangosu 
- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -

giye o zaman bir neşe vermek, orijinal kün mizah kabiliyetindeki yüksek yarab- tesadüf eseri olarak 0 kadar yağ çıkar• 
bir zevk katmak için çnrder düşünülüyor• cı ve yetiştiriciliğinin ileri gelenlerinden mı~ olduğunu ve her ~mnnın bu usul-

1 du. l§te bu çarelerin araştırmalan aıra- ve belki de ba,ta gelenlerinden biridir. de za;ıfla~~mıyacağım anl~tnrak, v ge-

l d d k h 1 d v b" Fı"lvakı" (Ku··çu··k Ismail) ile (Komik lenlen çennrse de felemenklı ve yag fi. 
sın a, §İm i pe atır ama ıgım ır za- 1 
tın teklifi ile, Istanbuldan, o zaman pek Hamdi) başlı başlarına ve kar§llıklı sah- çıst gibi bir §İşman, çok zengin ° maıu!,~ 

bır. ı tm ht l kil"t ·b· "k" güvenerek ve operntörü kandırabilecegı revaçta olan mehtcrhııne müzikasile ne er yara ış a.na ar a ı gı ı ı ı 

L1 k ti . t1t• t• · "dil umudunu bea.liycrek araba ile yola Çl• 100 RA KAZANANLAR orta oyunu takımı getirtilmesi ltararlaı- ıyme ı aana ar ıpı ı er. 
3420 7495 32919 23493 26760 21134 mıştı. Ve ben, küçük lsmailin hatıratını oku- kar. Parisc yakın bir yerde, araban b-

1-555 2?696 38582 301Al 27368 28765 d w l H d" . d rıldığı için yol üzerinde kalmış bir fran-:> - -t Bu karar, tertip heyetince tatbik edil- ugum zaman onun ya nız am ının e- . 
'l'M'IAr9 28015 25210 39685 21347 2AA4 w.1 d v d b" k k" sız kibarına tesadüf eder. Felemenklı, .c.c..~ - di. Mehter heyeti geldi. Orta oyunu kum- gı , onun eger ve ayarın a ır ço ı-
8959 14697 9638 2305110589 23395 Kral Altına Corç . . . v fransızı kendi nrabasına alır ve konUJUr• 

31716 5637 32746 14578 5971 Kebek, 11 (Radyo) - İngiliz kralı ve panyaaı da. 0 .nu .~~ıp etti. Sergı .a~l.dıgı litlere anahtar vazifesi gördüğünü öğ- ken Parue kadar niçin geldiğini anlatır. 
50 ı:..İRA KAZANA?l."l..AR kraliçesini Knnadaya götüren Of Avus- zaman bu ıkı buyuk numaranın ıkisı de rendim. Bu fransız Paristeki operatörün şiş--

o 5 12 50 1 .1__ 1-~tik d · · d haz v t "d"l Küçük lsmail, lzmire yalnız komik 20400 165 3 7 4 977 38663 7 1 tra ya transnUllllt4,bi., Atuuı · cnızuı e ır e mevcu 1 1 er. manlığa kargı ameliyat yapmadığını bil-
~0828 12878 3667 37211 35301 8851 şiddetli bir fırtınaya tutulmuştur .. Kral Burada mehterden bahsedecek deği- cAli bey>le beraber gelmemi~ti. Orta 
11582 10161 34rl 9035 12026 15908 kral" k aralar d ~·t.- "' l O 1 "h" d al · oyunu tarihinin elleme, kalbur üstü si· d.iği için, kendisine iyilik eden yabancıya 

;> 1 ve ıçe am m an ~uamaga im. aman ı tarı ın e yer mıı \'e nıcc mukabelede bulunabilmek üzere bir ça· 
25265 33 737 7312 33042 37026 mecbur kalmışJardir. Yeniçerilerin, nice Sipahilerin zaman za- malarından olan meşhur «sepetçi Ali Ri-

2 Köy boşa tıldı 
Ç1anakkalenin Ayvacık kazasına tabi ıki 

tehlikesi başgösterdi tum ... köyde heyelan Eylw Pazar 
Dün gece T arabyada, Sümer pa

lasda verilen baloya gittim ... "lstan- Edirne, 11 (Hususi) - Çanakkale vi-1 olduğu vekftletlere bildirilmiştir. Çanak
bulda ilk gittiğim balo bu idi Ve lnyctinin :Ayvacık kauısına bağlı Koz1u1 kale valfai Atıf Ulusoğlunun bu mesele 

t"ced Led" Kal ki d pr~ante ve Bayramcık Perovizler köyleri heye- ile bi7..zat alakadar olmakta ve bu köyle-
~.;d. e ı 1 an 8 ıan tehdit ve tehlikesi karşısında olduğu rin evlerinin yapılması hususundaki 

ı ım... mahallinden bildirilmesi üzerine mescle- alııkaları şükranla kar§llanmıştır. 
(Sümer palas, bütün Boğaziçine ye Çanakkale vilayeti btiyük bir ehem-

hakim yüksek bir tepede tesis edil- miyet vermiş ve bu köylerden Kozlu EDİRNE-İSTANBUL ASFALT YOLU 
miş büyük bir oteldir. Beş kattan köyü kfunilen tahliye ettirilerek ahalisi Edirne, 11 {Hususi) - Edime - İs-
mütesekkil bu cisim binanın cephe- civar köylere yerleştirilmiştir. tnnbul asfalt yolunun Lülcburgaz-F.dir-

• ~ w d 11 · ] ·· -·ı ·· 1 Provizler köyü de kısmen tehlikeli ne arasındaki kısmındaki inşaatına hum-
sı çam agacı a arıy e ortu mus o - .... lm . d b kı d b 1 h 1" b" tte d lunmakta.l . .:. 
d 

v d - . goru esın en u sun a u unan a- ma ı ır sure evnm o \ll.C, 

ugun an, otel uzaktan fark edıl- neler halkı tehlikesiz olan mahalledeki Buralarda toprak tesviyesi ve si.na! 
mez... hanelere naklcttirilmiş em\ral ve eşyala- imalat yapılmakta taş ve kum nakliya-

Fakat onun, Boğaziçinin bütün n da tahtı temin ve muhafazaya aldırıl- tına hız verilmektedir. 
güzelliklerini gösteren büyük ve mıştır. 83 hnncyi teşkil eden bu köy ev- Büyük Kuleli köy - Edirne ve Kule
yüksek bir balkona malik olması bi- lcrinin yeniden yapılması için lüzumu kapı ~ınôaki kısmın ~atına da ya
nada göze çarpan bu kusuru tama- olan kerestelerin civar ormanlardan kında bnş1anacaktır. 

meccanen kireç, taş ve kiremit gibi mal- Hudutlarımızdan İstruıbula 240 kilo-
mile gidermiştir ... ) zemcnin de mahallen temini ve muhta- metre kadar olan bu asfalt yol inŞaatı 

Cumartesi aksamları Sümer palas- cı muavenet olanlara nakdi yardım ve 940 senesine kadar tamamlanmış ola
da verilen hafif suvareler, bosforda mu:wen"tte bulunulması lüzumu nit <'ııktır. 

--==:::ıs 

EHR ZAD 
Büyük HALK Hikayeleri 
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Sığırtmaç ineği kesti. Lakin, derisini ötli~mcğe başlamıştı. 

üzünce onda ne et ve ııe de yağ bulun- Güneşin nerede ise doğacağını gören 
adığını, hayvanın yalnız deri ve ke- Şchrazad birdenbire susmuştu. 
iktt'll ibaret olduğunu görerek onu Ablasının sustuğunu gören kız kar -

urban ettiğime bin kcrre pişman ol- dcşi: 
um. Ama.. Sonradan pişmanlık neye - Şclıraznd abla.. Aman.. hikayen 
arar. Jnektcn kurban eti çıkmadığını ne güzel... Neye devam etmiyorsun, di
örünce sığırtmaca bana bir buzağı ge- ye sormuştu. Şehrazad da: 
iımesint- emrettim. - Bu hikayem yarın akşam anlata-
Sığırtınaç ta üveyi annesi tarafından cağım hiknycnin yanında hiç kalır ama 
uzağıya döndürülmüş kendi öz evla- acaba şanlı padişahımız yarın akşamki 
mı getirdi. Buzağı beni görünce şah- hikayeyi dinlemek ilzere hayatımı yarın 

andı. Ipini kopardı. Sevinerek yanuna sabaha kadar bağışlar mı? 
oştu. Beni kokladı. Etrafımda oynadı. Diye cevap vermişti. 
ayvanın bu halini görünce yüreğim Şehriyar da, Şehraznda: 
nu kesmeğc bir türlü razı olmadı. - Hikayenin sonunu dinleyinceye ka-
N e kadar olsa baba yüreği dei',-il mi, dar seni öldürbniyeceğim, diye vaadet

vllldı buzağı da olsa o buzağı evJ.adını mişti. 

a duyar. Sığırtmaca döndilm. Bu bu. Sabah olunca, Şehriyar harem tara -
ıyı kesmiyeceğimi, onun yerine baruı fından dışarı çıkıp sarayın sclfunlık kıs-

~ka bir inek getirmesini söyledim. 
1 
mına. geçti. Tebaasının şikiıyetlerini ora-

wı:_; 

znsı hemen orada verilirdi. 
Şehrazadın babası vezir de, kendi ko

na(,tında kızı için hazırlattığı kefen ile 
beraber Şchriyarın selamlık sarayına 

geldi ve kızının o gün idam edilmediği
ni görünce hem şaşırdı, hem de sevin
di. Lakin korkusundan kızının neden 
idam edilmediğini padişaha soramadı. 

Selamlık surnyınaaki işler biUnce 
Şehriyar tekrar harem tarafına ve Şeh
razadın yanına döndü. 
Şehrazad da masalına bıraktığı yerden 

bnşlıyarnk devam etti.. 

Lakin Sığırtmaç, bu buzağıyı gerisin 
geri ve getirdiği yere götünncğc kalkı
şınca karm1 ileri atılarak: 

- Aman .. Bu buzağıyı götürmeyiniz.. 
Baksanıza .. Ne kadar semiz. Işte asıl bu
nu kurban edelim ... 

Diye haykırdı. Lakin ben lsrar ettim. 
Bu buzağıyı dünyada kurhm ettirmem. 
Onu yerine götürünüz, dedim. 

Ertesi gün, bahçemde otururken Sı
ğırtmaç yanıma yavaşçacık sokuldu: 

- Size, çok sevineceğiniz bir müjde 
vereceğim, lakin müjdemin mUkafatını 
isterim, dedi. 

Ben de istediği mükafatı ona vaade
dince Sığırtmaç kulağıma eğilerek: 

man yüreklerini oynatmış, hoplatmış, za, meşhur terzi Salih) de beraber gel- re bulur. Pariste nüfuzu olduğundan, he
kah er meydanında sava§a ve kah hovar- miıti. Maamafih bu kıymetli sanat gru- men polise giderek felemenkliyi casus 
dalık aleminde cünbüıe tempo tutmuı bunda czenne>ler, cbacı kalfa>, taklid diye hapae attınr. Zavallı şişman orada 
bu iki teraAı müzikanın yanı başında yeT tipleri yeni yetiıcn heYeslilerden mürek- iki ay sadece su ve ekmekle geçinir, bir 

taraftan da öfkesinden tepinir durur. Fa-
alan orta oyunundan bahsedeceğim. kepti. 

Izmire gelen bu oyun takımının bagın- Ilk oyunu büyült bir zevk ile seyret· kat neticede. tabii. şişmanhktan lcurtu-
da bu oyunun mucidi değilse bile ibda- tim .. Küçük lsmaili çok eskiden, çocuk- lur. 

Yolda bulduğu sevcili dostu arada sı-
kun bir şahsiyeti olan meşhur pişekar luğumdan beri oyunlarından tanırdım .. 

racla kendisini hapishanede ziyarete gd· 
(Küçük lsmail Efendi) vardı. O da o zamanlar gençti. lhtiyarlamamıı-

diğinden f ekmenklinin tam ıvamı de· 
Yetmiı yaıını çoktan aımıı olan ve tL. Fakat bu defa, yetmio küsur senenin 

receııinde zayıfladığını görünce hapisha
maceraları, tiyatro tarihine hizmetleri ya- ağırlığı, mihnet ve mqaldutti altında ol-

neden çıkartır.. Ondan sonra, iki yol ar
ıadığı senelerin ay ve haftalannı doldura- masına rağmen sanat meydanında onu 

b d kada§Jnın dostluk1an ıutar mı, artmaz mı, 
cnk kadar zengin olan bu sanatkar ihti- yine ilk gördüğüm gi i genç. inç ve. .. 

bizim hekimlik tarihi orasını kaydetmez. 
)'ar, bastonuna dayana dayana b:mirin üstad bulmuştum .. 

h Vakıa, soğuk ve rutubetli bir zındanda 
davetine icabet etrneği bir .oeref vazifesi Oyundan sonra arkamndan o m~ ur 

iki ay riyazet bapsi ç~kmek şi~anlıktan 
bilmişti. (Pişekar) kürkünü çıkarırken yanına 

kurtulmak için en kestirme yol olsa ge· 
O sene, orta oyununu görmeğe giden, yaklaıtım. 

rektir. Ancak hekimler, ş~anfara iyilik 
koşan halk içinde oyundan ziyade temaşa - Şöyle bir yorgunluk .kahvesini be· 
ve tuluat tarihimizin bu canlı ve can ve- raber İçmez misiniz) 
rici şahsiyetini yakinden görmek, tanı- Dedim. 
mak iatiyenler daha büyüle bir ekseriyeti Hazret. benim bu teklifimdeki mfuıa-
teşkil ediyorlardı. yı sezdi mi sezmedi mi bilmem, fakat 

Küçük Ismail ve ... Kavuklu Hamdi.. gÖnül kırmak istem iyen babacanlıhkla: 
Bu iki isim birbirini tamamlayan değil - Olur evlad.... Dedi. 

fakat karşılattıkları zaman yarattıklan ı Ve ben, bu başlı başına bir sanat ya
CfSİz neşe ve ibret sahneleri ile birbirine ratıcısı ve sanatkar yetiştiricisi ile karşı 
muvazi yürüyüş iki ayn ve kudretli tip 1 kargıya kaldım .... 
idiler... • l • Rİ'J' EDf •• 
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dır. DUn kurban etmeğe kıyamadığımız diyorduı:n. Buz.ağı beni görünce neşcsin
buzağıyı ahıra doğru götürürken bizim den perendeler atarak yanıma geldi, el
evden geçtim. Kızım, buuığıyı görünce leriıni, yüzilmil yaladı. Ben. Sığırtmncm 
sevdi, okşadı. Sonra kulağını buzağının kızına evladımı yine eski haline getir -
başına dayadı. mesini rica ettim. Bu hizmetine muka-
Kızım, kulağını böyle buzağının ha- bil evimi de mallarımı da, koyunlarımı, 

şına dayar dayamaz gülnıeğe, katıla ka- ineklerimi de, velhasıl neyim varsa hep
tıla glilmeğe bnşladı. Sonra da acı acı sini de kendisine vereceğimi vaadettim. 
ağladı. Kız, vaadettiğim şeylerin hiç birini ka-

Ben kızıma, neden ilk önce o kadar bul etmedi. 
güldüğünü ve sonra da neden bu kadar Oğlumu ancak iki şartla eski 'haline 
ağladıl,11nı sordum. Kızım da: koyacağını söyledi. Bu şartlıınn biri::.i 

- Baba, bu insanı buzağı diye ahıra şu idi: 
götürdüğiine gilldüm, dedi. Bu bir hay- Oğlum eski haline gelince bu kızla 
van değil, bir insan, bir civandır. Hem evlendirilecek, ikincisi de üveyl annesi
de bizim efendimizin bir kaç sene evvel ne büyü yapacak ve o_nu bir Cey1ftn 
ortadan kaybolan oğludur. Onu üveyi şekline sokacaktı. Ta ki üveyi anne son
nnnesi bu hale sokmu~. Annesi de inek raları gerek oğlana gerclc oğlanla evle
haline konmuş. Niçin ağladığıma gelin- necek kıza bir fenalık edemesin. 
ce, ağlıyorum çilnkü kurban olarak ke~- Ben, kızın bu tekliflerini memnuni
tiğiniz inek bu oğlanın annesi idi, dedi. yetle kabul ettim. Kız bir çanak temiz 

Bu sabah uyanır uyanmaz hemen ri- su aldı. Suyun üzerine bir dua okudu. 
ze ko~twn ve işte size bu güzel havadisi Sonra buzağıya dönerek: 
veriyorum dedi. - Eğer seni Allah buzağı olarak ya-

Ben bu haberi duyunca sevinçten Ade- rattı ise sen buzağı olarak kal, yok Al
ta sarhoş oldum. EvlAdımın, bir buzağı lah seni başka bir ~ekilde yarattı ise 
şeklinde olsa bile, sağ oluşunu düşün- Allahın izni ile yine eski kıyafetine gir. 
dükçe saadetten çıldıracağun geliyordu. Diye söylendi. Okunmuş suyu buzağının 
Hemen, Sığırtmaçla bCTaber evvela onun üzerine serpti. 
evine u v radık. Sıöır k-lZ 

etmesini istemekle beraber, dostunu Dn
dana attıran fran"1Z kibanndan daha na· 
zile oldukları ~in, riyazet hapsile şipnan
lıktan kıntulmak usulürrü henüz kabul 
cdememi lerdir. 

Buna ka'lllık amerikalı operatörler, 
her i~i acele görmek merakında oldukla
rından, yahut modaya uymakta aceleleri 
olan amerikalı şiıman bnyan1ann hntın 
için, 4İşmanlığa ameliyat koymak usulü· 
nü bulmtı§lardır. Aralanndn birisi bu 
amdiyllta güzd biri ·m de takmıştır: U
pe.ktomi. yani yağı keserek çıkarmak. Dil 
mcrnldısı iseniz eski yunancıının üç lce· 
limeai bir araya getirmekte gösterdiği ko· 
}aylığı da elbette takdir edcrainiz. 

Şişmanlık bütün vücutta yayılmış ol· 
duğu vakit böyle, yağlan keserek çıkar
mak. şüphesiz habra gdcmez. Bütün TÜ• 

cudun derisini padan buradan .kaldıra• 
rak albndaki yağlan kazımak. eski mı-
sırlılann mumya yapmalarına benzer. 
Çirkin !JCY ve olacak iş değil. 

Fakat her §İşman hayan, bütün vücu
dundan ~man olmaz. Fazla yağ taba
kalan bazı yerlerde toplanır da vücudun 
öteki kısımlan gene güzel ve endamlı, 
zarif kalır. Mesela sarkmış iki göğüs, ap· 
ğıya doğru düşmüı ve yağdan şişmiş bir 
karın. Bu türlü isman1ıklar ameliyatla 
pekala çıkartılır. Güzellik iç.in ameliyat 
yapmakta mütahassıs bir operatörün bı
rakacağı diki yerleri de hemen belli. 
belirsiz kalır. Zaten belli olsa da bu di
kiş yerleri dekolte elbiselerde bile açıkta 
kalmazlar. 

Şişmanlığa ameliyat yaptırmak, sah· 
nede güzel endamlı görünmeğe mecbur 
olan icadın artistler için mühim bir mese
ledir. Şiımanları yıldız olmaktan mah· 
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Marina.~. Bu genç ve 
güzel .. Kız .• 

Jp uzun uzandığı yatak içinde işveli 
onun erkeklik hislerini nazarlarla 

mütemadiyen kırbaçlıyordu 

Sebastiyano, omuzunda yükü küçük ı şimdi Marinadan anlamak istiyordu. 
vJn dar mer.::-·eninden koca vücudu Halbuki Sofi annenin falında gördüğü 
le duvarlara sürüne sürüne çıktıktan bu mühim şeyler ne Hıristidinin, ne de 
onra kendini önüne çıkan ufacık oda- Marinanın faaliyet çerçevesi içinde de 
•a attı ve omuzundaki yükü bu küçük ğildi ve hiç birisi o gece baş papas E!
·danın köşesindeki yatağın üzerine ol - timyosun imparator piç Leonla olan 
lukça bir iüna ile bırakp. görüşmelerini bilmiyorlardı. 

Bu ev .. Sebastiyanonun bir zamanlar Sebastiyano, Marinayı Karbonopsina-
Carbonopsina için şehir içinde tuttuğu nın yatağına yatırdıktan sonra hemen 

•vdl. belinden kılıncını çekerek ve tıpkı bir 
Kariler!mlzln hatırındadır ki Sebastl- mücrimin kafasını uçuran cellad gibi 

•ano Karbonopsinayı saraya yerleştir· battaniyeyi, battaniyesini iki ucundan 
nezden evvel ve yerleştirdikten sonra bağlıyan ipleri kesti ve kılıncını bir ta. 
ınunla şehirde bir evde bulunuyordu. rafa atarak acele hareketlerle battaniye-
3u evde Karbonopsina bütün kadınlık nin katlarını açtı. Marina, bu genç ve 
re gençlik ~velerl ile bu ihtiyar kurdu bütün saray kızları gibi erkeğe susamış 
ıarardı. Sonra Karbonopsina, yine Se • haris kız, battaniyenin içinde, uzun 
>astlyanonun refakatinde ve fakat ar- müddet bağlı ve hareketsiz kalmanın 
<aSına muhafız a.skert Uniformasını gi - uyu~ukluğu ile göründü. 
ıerek saraya dönerdi. Belki kasden belki de bu uyuşukluk 

Genç ve harla kızın cinsiyetini bütün eseri, Marina bu hareketsiz halinde ya
>arlaklığı ve cazibesi ile gösterecek 11- rı çıplak olmuş halini örtecek vaziyette 
>Ular bu ufak eovde mevcut olduğu gibi görünmlyor<lu. 

ınun vücuduna uygun muhtelif erkek Ve bu hal. Sebastiyanonun ilıtiyarla-
?lbl.selerl de burada vardı. mış kafası, fakat hali hovardıılık aşkı 

Sebastlyano, dengin içinde bulunanın ile çarpan, kabadayılık sevdasının oski 
\.farina olduğunu anladığı zaman onun- hatıraları ile dalma terütaze görünrn 
.a karşı karşıya gelmek ve kendi bulun- kalbini oynattı. 
"'8dığı sırada sarayda olan biten işleri Bir müddet, bu genç kızın kendi,:ni 
:iğrenmek için ilk aklına gelmiş olan bırakmış mühmel manzarası önünde te-
rer de burası .. Kendi yeri olmuştu. maşadan alamadı .. 

Esasen Sebastiyanonun kafası, (me- Marina ise, karşısında kendisini süzen 
tum ev) de Sofi annenin söylediği söz- bu adamın hislerini daha fazla tahrik 
!erle dolmuştu .. Sofi anne ona bu gece etmek ister gibi işveli bakışlarla onu 
.arayda mühim şeylerin cereyan ettiğl- alevlendiriyordu ... 
ıü lhsas etmişti .. 

Bu mUhlm §eylerin ne o!abileceğinı o ··BİTMEDİ·· 

Milyoner kadın 
Paristen kaçak elbise 
elmas getirtiyordu ... 

Tatlı yiyip tatlı 
söylemek 
----tr---

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA.Ş 

Bazı insanlar vardır ki ağızlarından bal 
akar, çok nikbin derler, her şeyi çok iyi 
görür, hayıra yorarlar .. 

Böylelerine ıcker gibi adam deriz. 
Şeker umumi mahiyette tatlılık ifade 

eden bir ~ey olmasına rağmen kimyada 
ıeker demek mutlaka tatlı demek değil
dir. Şekerle bir münasebeti olmadığı hal
de oakk.arin tatlıdır, ıeker olduğu halde 
tadı, tuzu olmıyan maddeler de vardır 
tekerlerin çeşitleri pek çoktur. 

Bizde teker denilince aakkuoz dedi-
ğimiz pancar şekeri gözümüzün önüne 
gelir. Halbu ki üzüm şekeri süt ~ekeri, 
kudret helvası ~ekeri. arpa oekeri diye 
oaymağa başlarsam şekerlerin çeşidile 

başınızı döndürcceğime eminim. Şeker; 
alkol, asetun ve aldehit nevilerini müşte
rek ve karışık bir surette bünyesinde top
lıyan idrojen karbunenin adıdır. Cıda 

kuvveti büyüktür. Halbuki şeker taklidi 
olan sakkarin şekerden (300) defa daha 
tatlı olduğu halde bünyesi biç de şeker 
bünyesi değil bilakis. azot ve kükürt ile 
benzin esaaatanı taşıyan bir cieimdir. sak
karin de ıekerlilı: olmadığı için gıd11 kuv
veti de yoktur. Şeker yerine kulla.rulmaaı 
muzır bile telakki edilir. Hekimlerin te
ker hastalığına karıı verdikleri aakkarin 
müoaadesi elbet mahzurdan uzak kal-
maktad•r. Sakkarin aldabc.J. madeni ve 
içi lcof bir tatlılık verir halbuki teker, 
tadile olduğu kadar nazile nezaketile 
maruftur. Şeker değil ya audan, yağmur· 
dan eriyecek oözü bu oözün en beliğ bir 
ifadesidir. Doiru ve hileden ari İf)ere 

bal gibi denilmeoi yine §ekere matuf bir 
sözdür. 

Bence kömür yiyip ateı püskürmekten 
ise şeker yiyip tatlı oöylemek gerek .. 

Ruzvelt'in nutku 
--~{;:r·---

Reisicümhur Nevyork 
sanat müzesini sulh 
davasına ithaf etti 

-~-

SAHiFE S 

Deniz nümayişi 
---·-tr---

Prens Pol Kapride ~' - - - - - -
-27-

ltalyan filosunun ge
çit resminde bulundu 

Ateş lbrahimi yakmadı 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

sında ınilano konferansı, Alman • Leb 
gerginliği, Romanya hariciye nazın bq 
Gafenkonun Roma ve Belgrad ~ 
!eri bilhassa zikre şayandır. Böyl-. 
V enedikte tetkik edilıni.ş olan bir çolı; 
meseleler arbk bugün ayni şekli muJıa.. 
faza etmemektedir. 

Nemrud; düşünmek için mühlet istedi. Ibrahim 
de kardeş çocuğu Lut' a misafir oldu 

Nemrud, bu yüksek kuleden yanar 
dağ ağzı gibi kırmız• ateş içinde olan 
yanınış odun yığınının içine baktı. 

O da, kAhinler gibi burada kızıl bir 
kordan başka bir şey görmiyeceğine 

em.indi. 
Fakat El halnü haifiln .. fehvasınca bir 

kerre bunu göziyle görmek istemişti. 

Ateşe doğru bakınca az daha aklını oy
natacaktı. Çünkü lbrahiml... kızıl ateş 
çenberi içinde yemyeşil bir yerde ve sağ, 

salim görmüştü. 
Bu ne sihir ve ne de büyü işi ola -

mazd; .. Nemrudu derin bir düşünce al-

dı. 
Bulunduğu yerden seslendi: 
_ Ya Ibrahlm .. Sen nasıl oldu da bu 

ateşin içinde erimedin. yanmadın .. 
Ibrabim: 
- Beni, dedi. Senin şerrind•n , •• ilfe

ti11den Tanrım korudu ..• 

- Etrafındaki yanan ateşin üzermden 
aşarak yanıma kadar da gelebilir misin? 

Ibrahim bu teklifi tekrarlatmadan 
kalktı ve bila fütur ateş üzerinden ge -
çerek Nemrudun yanına geldi. 

Nemrud o zaman onun kudretine ve 
taptığı büyük kuvvetin kendi kuvvetin
den çok üstün olduğunu anladı. Hattı\, 

riırayet olunduğwla göre Nemrud o An
da Ibrahime tabi olmak, Tanrının ınev
cudiyetini kal>ul etmek üzere idi. 

Bunu yanındakiler ve bilhassa Ha • 
ran adında olan veziri farkettiler. 

Haran, Ibrahiınin amcası idi . 
Azer öldükten sonra Nemrud, en ya

kıp. ve sadık kimse olarak kendisine onu 
vezir yapmıştı. 

Akıl, mantık ve soy kanunu lbrahi -
ınin peygamberliğine evvelli. en yakınla
rının inanmasını icap ettiriyordu. Bu -
nunla beraber babası Azer da\filet ve 
küfür içinde olarak ölmüştü. Amcası 

Haran da şimdi Nenıruddan fazla ona 

düşman kesilmişti. 
Nemruda: 

Roma, 11 (A.A) - Kral • imparator, 
Kirinal sarayında prens Pol şerefine ,... 
rilmiş olan ziyafet münasebetiyle bir 
nutuk söyliyerek İtalya ile Yugosla..,-a 

- Aman, ne yapıyorsunuz, d~dl. Şlm- arasındaki münasebetlere daha zlyide 
diye kadar halk sizi yer yilzünün Tan· samimiyet bahşetmek ve iki memleket.hı 
rısı olarak biliyor .. Bu mevkilnizl bıra- tesanüdü esbabını daha ziyade derinlet
kıp ta gök yilzünün Tanrısına kul mu tirmek için İtalya ve Yugoslavya hükll
olmak istiyorsunuz. metleri tarafından sarfedilmekte olan 

Haranın, Ibrahinıin amcasının bu söz- mesai dolayısiyle memnuniyetini beyan 
!eri Nemrudun bozuk mAneviyatı üze- etmiş ve şöyle demiştir : 

- Milletlerin terakkisi için elzem 
rinde büyük bir tesir yaptı. olan nizam ve istikrarı muhafaza ve 

Tarihler, Nemrudun hak dinine dahil müdafaadan ibaret müşterek gayelerin
olmak üzere iken küfür içinde kalma- de elbirliği etmiş olan Yugoslavya ile 
'1na ve helak olmasına bu Haranın se. İtalya, yalnız kendi milletlerinin refahı
bep olduğunu yazarlar.. nı temine çalışmamakta, belki komşu ve 
Haranın bu teşviki üzerine Jl.cmrud dost devletlerle olan münasebetlerini 

Ibrahime: muhafaza ve takviye ederek Avruparun 
sulhuna ve asudeliğine çok büyük bir 

- Bize, dedi. Bir müddet mühlet ver, yardımda bulunmaktadırlar. 
düşünelim, taşınalım.. Senin Tanrı da- Prens Pol şu suretle cevap \'ermiştir: 
vetine bir cevap veririz. Bu müddet zar- - Majestenizin bize karşı göstermiş 
fında da sen, şehirde ve sana bir zarar olduğu sempatide Yugoslavya kralı !'& 

vermiyeceğimize emin olarak ikamet majeste ikinci Piyere ve bütün Yugos
lav milletine karşı bir dostluk nişanesi 

edebilirsin... görüyorum.. İtalyan milletinin hararetli 
Ibrahim, Tanrının kendisini ateşten sempatl tezahürleri, beni son derecede 

korumak ve Nemrudun zulmünü kendi <amimi olarak mütehassis etmiştir .. Be
hakkında yumuşatmak suretiyle vaki nim İtalyan devlet adamları ve hepsin
bu temennisine şükiir ettikten sonra şe- den evvel İtalya hükümet reisi eksellm 
hirde kardeşinin oğlu olan Lutun evine B. Mussolini ile buluştuğum esnada mü

şahede etmiş olduğum bu içten gelen ve 
misafir oldu. Ibralılmin kardeşinin adı kendiliğinden gösterilen dostluk nişane-
da tıpkı amcasının adı gibi Harandı. Bu leri beni bilhassa memnun etmiştir. 
Haran ölmüş ve Lut isminde bir oğul Majestenizi temin edebilirim ki, Yu
bırakm.ıştı. Lut .. Herkesten önce Ibrahi- goslıuryaya ve Yugoslav milletine kar
me tabi olanlardandı. Ibrahinı onun ya- şı gösterilen bu sempati ve dostluk te

zahürleri, asil İtalyan milletine ve şe
nında misafir kaldığı müddetçe halkı refli Savoie hanedanına karşı derin bir 
hak dine davet vazifesinden de fariğ ol- hayranlık hissi beslenilmekte olan Adir
ıruyordu. yatiğin öteki kıyısında derin bir akla 

Aylardanberi hazırlanan •te~te Ibra- tevlit edecektir. Esasen bu mütekabil 
himin yanmamış olması da ona tabi olan sempati ve dostluk hisleri, Yugoslavya 
kimselere kuvvet ve tabi olacaklara da ile İtalya arasında tahtim edilıni.ş olan 

itillfın sağlamlığının zamanıdır. 
cesaret ve timid vermişti. Fakat Ibrahi- Hükümetlerimiz, nizam ve istikrar fi. 
min asıl istediği ve beklediği Nemrudun kirlerinden ilham alarak bu faidell ve 
da kendisine tabi olması idi. Bu suretle devamlı i!ıte tam bir rutenk içinde mesai 
bütün {kafir) ler üzerinde hak peygam- birliği yapmaktadırlar. Hükümetlerl· 
berliğini tam olarak tesis edebilecekti. miz, bu sahada faaliyet sarfcderken da· 

ima komşu ve dost devletlerle iyi mü-
•• BİTMEDİ •• nasebeılerl derinleştirmeği ve Avrupa

da sulh ve sükU.nun muhafazamnı gözö
nünde tubnuşlardır. Prense.1 ve ben, 

-BAŞTARAFııiNcisABiFEDE- Manisa Halkevinde zehirli gazlar- !::.!y~~~i~=~~:ı:;;:z bir ha-

tayyare hazırlıyacaktır Roma, 11 ( A.A) - Dün öğleden son-
Bunlar garanti filoları adı allındn teş- dan korunma k U rslarl ra Venedik sarayında Düçe ile Yugos-

kilatlanacaktır. 940 martında Amerika, lavya kral naibi arasında ynpılınış olan 
A vrupadaki dost milletlere her türlti uzun ve dostane gö~menin üç çeyrek 
yardım hazırlıklarını tamamlamıs bulu-, saat devam etınis olduğu tasrih edil-
nacaktır. mektedir. 
RUZVELTİN NUTKU Roma, 11 (A.A) - Dün Venedik sa-
Vaşington, 11 (A.A) - Nevyorkta rayında Düçe ile yapmış olduğu uzun 

ınodern sanat müzesinin kü~dı ınüna- ve dostane bir görüşmeden sonra prens 
,cbetiyle B. Ruzvelt, bir nutuk söyle- Po\, beraberinde Preııses Olga olduğu 
nü~lir. halde Capitüle git:miş ve orada Roma 

Elbiseler ve mücev. 
herler müsadere edildi 

Radyo ile ncşredilnı.iş olan bu nutuk- valisi prens Colonna. Şereflerine bir zi-

kun kibar 
. d b"" ük" . "b ta, müşarünileyh ezcilmle şöyle demiş- yafet vermistir. 

yor sosyete!iln e uy ıti ar tir . --~7--

---·-tr---
Milyoner kaçakçı bir 
milyon dolar para 
cezasına mahköm 
edilecek... • 

~bidir. Kocası <;:ook Ayerden .. dokuz •Hayatın birer cazibesı olan sanaUar, İspanyada terhis VGr 
milyon dolarlık bır servet tevarus et- ancak bir sulh havası içinde inkisaf ede- Madrid, 11 (Radyo) - General Fran-
miştir. Dostları arasında Düşes Dö Vind- bilir.• · 1 ko ordw;•ınun t~rhb emirnamesini im-
sorun birinci kocası Simpson da vardır. Rcisicilınhur. yeni müzeyi sulh da-, zalamı tır 
Memurlar apartmanda araştırmalar ya- vasına ithaf etmistir. Mü.'llU"Üllİleyh, sa- ---!';ı---
parken hizmetçiler hayret içinde idiler .. natlarla demokrasi arasındaki sıkı mü- Milletler Cemiyeti 
Bn. Ayere gelince hasta olduğundan ya- nasebetlere işaret etmiş ve şöyle demiş- 1 lıOnSe"•i 22 ma...ı••a 
tağında idi. Bu hadise temyiz azasından tir : "' ., .. 
Lauerin karısı aleyhinde adli takiba!L Siyasi husu;atta hürriyet dediğimiz tehir edilecelı 
icap ettiren kaçakçılık hadisesini ehem- şey, ayni zamanda sanatlarda mevcut Cenevre, 11 (Ö.R) - MilleUer ceıni-

Nevyork, 7 Mayıs - Günırük ıne- mlyeti itibariyle çok geçmektedir .. Me- olan hürriyetteıı doğmaktadır. Sanatla- yeti konseyinin içtima tarilıinin bir haf. 
nurlan Nevyorkun maruf zenginlerin- murlar Bn. Ayeri ihbar edenlerin isim- rın inkişaf etmekte olduğu cemlyette ta tehiri hakkında Sovyet hükümetinin 
len Bn. Yames Ayerin apartmanında !erini vermekten istinkaf ediyorlar. Bn. kendiliğinden fışkıran bir hayat mevcut 1 \ talebine uyarak genci sekreterlik bu ta-
ıraştırma yaparak Paristen kaçak ola- Lauere oda hizmetçisi ihanet etmişti. olmadıkça sanat eserlerinde hayat ola- lehi resmen konseyde aza bulunan dev-

·akalgetirtilen 30hbin dolar dkıymetinde Bn. Ayerin tehadi~ine~e birahkmil!on d~lolar ~azte. ~ilzetrnl şeklyledrin vkrücu~a. getir!1"'t~- Manisa Halkevinde :enirli gazlıırdan konmınıı kurslarına d<?1lam edenlerin bır Jetlere bildirecektir. Konseyin 22 ına• 
;uv et ve mücev eratı müsa ere et~ para cezası yesıne m um e ı ece- nı şçı e e e eıno asıyı teşçı e ınış cıl . [ • yısa tehir edileceği muhakkak telAlı:lı:i 
ir .. Bn. Ayer altmııı yaşındadır.. Nev- ği tahmin ediliyor. oluyorU7 .. • arada "'""' resım en ~""""""-.,;e;,;dili;;;. ;;;·y;..;o;.,;r;. . ...,,..."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,...":""!!!!!!!!!9 

•c. -zz;a - - Blıı't!ş;*' eı;:di .. Verdiğiniz kitabın J caktı. Bu küçük ve k:::' çiçek ya~rağı anl;;§ılmaz ve kaba homu';i;::jarla cevap l lık isterain! Diye sormuş ve o da: 

J 
bütün sahifelerini birer birer sçarak başlı başına bir mesaj ve bir şiirdi. Bu veriyordu. - Aylık mı.. Ben aylıkla çalışmaı'!a 

DEMiR MASKE kontrol ettim. Belki yaprakları arasında kurumuş çiçek yaprağı Pinyerol kale - Senmars. Leküycrin sözlerini kerde- alışmadım. 

Büyük tarihi ve macera 
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romanı 

.Leküyer, Rozarjdan aldıiit kitabı, aca
•a içinde oalı:lanmıı bir ıey var mı diye 
•eı dakika kadar muayene ederek elin· 
le evirdi, çevird~ oonra kitabı genç aoıl· 
adenin baıında oturduğu maoanın üze
ine koydu. 

- Monsenyör .. Dedi. iote arzu ettiği· 
iz kitap .• 

Monoenyör Lui baıını birden ve hay• 
yen zındancınm aeainde tuh.af bir eda .. 
\jy taıJJık Ve manaltlık V&rdL .. 
Leküyer tekrar köşesine dönmüş ve 

ırtını duvara vererek çömelmişti. 
Ve o orada, monsenyör Luinin hayr~t 

;inde açılmış nazarları altında sert bir 
1 hareketi ile suratının büyük bir kıs
unı kaplıyan sert, siyah ve takma sa
alını çıkarmış, başından takma saçını 
ekmlşti. 

Monsenyör Lui dehşet içinde ayağa 
allı:arak bir iki adım geri çekildi. 

- Yarabbl. dedi. Rüya mı görüyo -
rum... Siz... Siz... şövalye dö Layar .. 
Siz ha! ... 
Aynı esnada odanın demir kapısına 

bir anahtar sokuldu. 
Lekilyer derhal takma saç ve sakalı

nı takmıştı. Monsenyör Luinin başında
ki demir maske onun yilzünde hAsıl olan 
değişildiği bereket versin göstermeğe 

mAnidi. 
Içeriye Rozarj 3irmişti. Doğruca Le

küyerin yanına gitti: 
- Nasıl, dedi. Yeni vazifene alıştın 

mı! Ondan memnun musun! 
Leküyer çömeldiği yerden homurda

narak kalktı. 
- Alışmak ve memnun olmak, bun

lar ayn ayrı meseleler ... 
Ve sonra sesini monsenyör Lui tara -

fından lşitilecek m&nalı bir şekilde yük
selterek devam etti: 

bir şey vardır .. Sonra beni mesut eder- sindeki zındanın pençeresinden Ivona şinin bir öküzü bir yumrukta yere sere- Diye cevap vermi§ti. Senmarsın: 
siniz.. attığı menekşelerden birinin )•aprağı bilecek kabiliyette olduğu hakkındaki - Peki .. nasıl geçiniyorsun! 

- Bu hususta merak etme dostum. idi. Demek lvon onu terketmemlşti. sözlerini tecrUbe etmek için bu dev cü.- Sualine de: 
Kitabı ben daha evvel tetkik ettim. Için- Genç kızın kendi yakınında olduğuna seli aptala: - Ağabeyim LekUyer kazanır, geti • 
de bir şey yoktu .. Bugünlük senin va • J şimdi tamamen emindi. Artık yaln•z de- - Bize kuvvetini göster bakalım. rir, biz yeriz .. Onun eski elbiselerini de 
zi(en bitti. Işini eyi gördün. Kumandan ğildi. Dedi. Antuvan sağına soluna şöyle bir biz giyeriz ... 
seni mükafatlandırmak için günün ka • Artık bedbaht değildi. bakındı. Muhafızlardan birini belinden Cevabını vermi§tı. 
lan saatlerini kardeşlerinin yarundo gc- Artık ümitsiz değildi. .. kavradığı gibi dört beş adım ötede du- - Seni bu adada hizmete alıkoyarsam 
çirmeğe müsaade etti. • Sonra Sir dö Layarı düşündü. Kont ran muhafız grubu ortasına fırlattı ve razı olur musun? 

Nasıl? .. Kardeşlerim de burada dö Brevanın bu asil kethüdası bütün gruptakilerden sekiz on kişi iskambil - Karnım doyduktan ve yatacak blr 
mı? 

Evet.. onları da buraya getirdik. 
Haydi gel... ikisi de Senmarsın yanın
da seni bekliyorlar ... 

Monsenyör Lul, Sir dö Layarın son 
sözlerinden kitabın içinde kendisine ait 
bir mesaj bulunduğunu anlaml§, bir an 
evvel sahifeleri karıştırmak için yalnız 
kalmağa sabırsızlanıyordu. 

Rozarj ve dö Layar çıkar çıkmaz he • 
men kitaba koştu. Evveli kabını tetkik 
etti. Sonra yaprakları birer birer aça -
rak muayene ettL Hiç bir şeye rastlama
dı. Nihayet cildin sırtındaki kısmın t~
kil ettiği oyuk gibi olan açıklık aklına 
geldi. 

Ve orada küçücük.. tüy kadar hafif, 
kurumuş bir çiçek yaprağı buldu. 

Az. daha bir sevtnç sayhası fırlata -

şüpheli nazarları aldatacak kadar usta- kAğıdı gibi yere kapandı. çuval üstü bulduktan sonra ne diye raı.ı 
lıklı bir soğukkanlılık göstermişti. De- Antuvan aynı zamanda yanı başında olıruyayım ... 
mek sadık dostları uzaklarda değiller. duran Rozarjın iki kaşı ortasına yerleş- - Peki ama .. Bu adaya ne şartla ge · 
dl ve belki de kurtulu~ .. pek yakındı.. tirdiği bir yumrukla onu sırt üstU yere !indiğini bilir misin? 

xxx serdi. Senmars Antuvanı bu zından- ka- - Ne şartla olursa olsun ... Neme Hl.· 
MONSENYÖR LtllNtN YEN! lenin zemin katında azılı malıkQmların zım .. Değil mJ ki karnım doyacak ... 

MUHAFIZLARI üzerine memur etti ve Antuvan bu va- - Buraya ayak basan bir daha bııra. 
Balıkçı Leküyerin başına gelen kaza- zifeyl bihakkın Üaya başladı. O aynı za- dan çıkamaz. 

nın ertesi günü (Senmars) m adamları manda çok obur bir şeydi. Getirilen ye- - Daha eyi ya .. Buradan çıkıp ne Y• 

karşı sahile çıkmışlar, balıkçının tarif meklerl bir lahzada silip sUpürilyordu. pacağıın? 
ettiği kulübeye git:mi§ler, mukavemet - Meydana çıkmak hiç istemiyordu. Bü - Işte LekUyerin küçilk ve cılız kardeşi 
lerine rağm.en iki kardeşi Sen Margrlt tün vaktini bodrum katında geçirmekte de bu küçük !mtilıandan sonra adanın 
adasına ge~lerdl. Leküyerin kar. sanki bir zevk alıyordu. müstahdimleri meyanına kabul edilmlt
deşi Antuvan hakikaten dev gibi bir Antuvanın küçük kardeşine gelince, ti. Kalede bulunanlar onun acemlcesine 
adamdı. Bünye itibariyle cidden Her. o, büsbütün Antuvanın aksi bir ıeydi. hareketleri karşısında kahkahalarla gil
ldlle benzemekte idi. Buna mub.bil ba- Zaif, nahif, çiroz gibi idi. Maamafilı on- lüyordu. Maamafih Şarlo kendisine ve -
ıık alnı, kırmızı ve kıvırcık saçları ile da da Antuvanın büyük aptallığından rilen zındancılık vazif.,.ini bütün aptal. 
o tam bir aptal .. Bir budala tlmsa)J idi. eser vardı. Senman ona: lığına rafımen büyük bir dürilstlükl• 
Senmarsın sorduğu bütün suallen o - Burada çal!Jmak için bizden ne ay- •• BiTMEDİ •• 

• 



Alnımın------ı 

Kara Yazısı 
( Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
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1 Anladım ki kadın koca.ını her 
pye rağmen ıeviyor ve yine an -
ladım ki adam ıonradan bu kötü 

· iptilalara alıımı, .. 

kendimi bu kadar iıkenceye koy
mağa ne lüzum var .. Kazın ayağı 
öyle değil kardeı.. Sonr,a inıan 
daha büyük ifkencelere dü,üyor. 
Yağmurdan kurtulayım derken 
doluya tutuluyor .. 
Kocanı evde rakı içmeğe ve 

ayağını meyhaneden keımeğe bu 
hlretle muvallak olduktan ıonra 
ona artık yavaı yavaı ta içkiyi 
azaltabilirıin .. içkiye al11an bir 
erkeğe içme tledin mi o yine ne 
yapar yapaT ve bu •eler daha la~ 
la içer. Maydanoz yer, ağzını ıa· 
na kokulmaz, lalıat yine yapaca· 
ğını yapar. Erkek cin•i htqarı bir 
at gibidir. Onan ıavariıi olan u
ta bir kadın gemini kumadan da 
i.tetliği tarala ıevketmeıini bilen
dir. Açık konuf'Jlım. Biz lenalık, 
kötülük için kalalarımaı ıeytan
ca nad i,ıetebiliyorıalı aynı :seka 
ile neden eyilik için i,ıetmiyelim. 
Ba bizim elimizde olan bir ıey de
ğil mi? 

Şevkiye hanım, bana atlamalııl
lı ıolıulmuı, atleta ağzıma gire -
cekmif gibi yaklapnlf, aö.zlerimi 
dinliyordu. 

Ben i.e t:Oflukça coımaıtum. 
Şimtli ıi.z, benim bu yazılarımı 

okurken içinizden ve benim hak
kımda ıöyle tliyecekıini.z: 

- Madam ki ıen ilôleme bu 
kadar hocalık etlecek ıeyleri bili
yordun .. Bunları neden kendi ha
yatında tatbik etmedin? 

Daladyenin çok 
mühim beyanatı. 
Fransız Başvekili 
görüşmelerden 

Türkiye ile 
de bahsetti 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE - vaadettik. Diğer taraftan B . Bekin Lon
şüphc yaratmağa çalışan ecnebi propn - dra seyahati ve Ingiltere ile Lehistan ara. 
gandalara ehemmiyet vermeden, ken - sında mütekabil garanti taahhüdü üze
dilerinden istenen gayreti göstermek, rine Lehistanla ittifak muahedemiz.in 
milletlerine ve muhteşem tarihlerine IU- derhal tatbiki için icap eden tedbirleri 
yık olmak azmindedirler. Fransa bugün aldık. Lehistanın, hayati menfaatlerini 
geniş bir imalathanedir. Milyonlarca in- müdafaa için uyanık bulunduğ:ı bu sıra
san, milli müdafaa için, fasılasız ve isti- da, 13 Nisan tarihli beyanahmın bu su
rahatsız, çalışıyorlar. Vazifemiz ancak retle hatırlatılması tam manasını kesb
vatanımızı düşünmek, onun selameti için etmektedir. 
elzem olan erkekçe kararları vermek ve 
muhafaza etmektir. Bir kaç gün evvel, 
Fransanın hissiyatına terceman olmağa 
çalışmıştım. Beynelmilel meselelerin te
nevvüü ve çapraşıklığı ne olursa olsul"!, 
bir tek realite vardır: Ya tahakküm, ya 
iş birliği. 

c Hakiki mesele şunu bilmektir: Mil
letleri ayırabilen menfaat ihtilifları sulh. 
çu iş birliği metodlariyle mi, yoksa cebir 
ve kuvvet usulleriyle mi halledilecek
tir? 

cSon hidiseleri, çekingen taahhütleri, 
yırtılan anla§malan, en yüksek vaadla

cTürkiye ile menfaatleı-imizin mütesanid 
nid olduğu şarki Akdenizde. sulhu ga -
ranti etmeğe matuf bir anlaşma akdet 
mek üzereyiz. Aynı suretle en dostane 
bir ruhla bir müddettenberi arnmızda 
muallak bulunan bir meseleyi de hallet· 
mek arzusundayız. General Veygandın 
Türkiyeye yaptığı ziyaret, §&I'kta iki 
milleti birleştiren derin takdir duygula
rını göstermiştir. 

cNihayet bu karşılıklı yardım eseri
ne Sovyet Rusyanın iştiraki başlıca ar
zu edilmektedir. 1935 te akdedilen Fı·an. 
sız - Rus paktı daima meriyette olup 

ra rağmen yok edilen Yeya esaret altı
na alınan milletleri hatırlatmak lh1m diplomatik faaliyetimizin devamlı bir 

unsurudur. 
mı? Siyasi ültimatomlara vesile olan 

Bolivyanın 

Berlinde Almanyaya 
bir teklif yapnuştır 

Bolivya Almanyaya 
petrol verip mamul 

eş ya alacaktır 
Nevyork 11 (AA) - Nevyor Times 

gazetesinin Buenos Ayres muhabiri Bo· 
livyanın bir mübadele itilafı akdetmek 
ve istimlak edilmiş olan Amerikalı stan· 
dard oil kumpanyasının petrol kuyula
nnm işletilmesi işinde Almanyanın müza· 
haretini temin eylemek maksadile Ber• 
)ine bir mümessil göndermiş olduğunu 
haber vermektedir. 

Bu muhabire göre, Bolivya Almanya
ya petrol vermek teklifinde bulunmak
tadır. Bolivya, buna mukabil Almanya· 
dan mamul eşya alacaktır ki, bunun kıy
meti 15 milyon dolara baliğ olacaktır. 
Almanya, Şakoda 5 60 kilometre uzun• 

luğunda bir petrol kuyusu vücucla geri· 
recek ve Paraguay arazisinde bir taafiye
hane inta edecektir. Bolivyanm petrol 
iatihaalltı, Paraguay ve Parana nehirleri 
yolile Buenos Ayrese ve oradan Avrupa· 
Y• aevkedilecektir. 

Aktedilecek olan ihtilafın Paraguay 
tarafından ham petrolün tasfiyesi ve Pa
raıuayın 30 senelik petrol ihtiyacının te· 
mini imtiyazını Bolivyaya veren itil&f 
eaaıma fatinad edeceği ıöylenmektedir. 

Rio-Oe-Janeiro 11 (A.A) - Son bir 
nutkuncla Reisicümhur B. Verguın elU 
hatlarını çizmit olduğu harict aiyasetin 
direktiflerini tasvipte berdevam olan 
Brezilya efkln umumiyeainin mütalaa· 
lanna tercüman olan methur muharrir
lerden Ozvedo Alara1, ezcümle eliyor ki ı 

- Biz, daima mahaulatımızı satın al
mak arzu eden memleketlerin istedikle
rinden fazlasını istihsal edeceğiz. Men• 
faatimizi nerede görürsek, ideoloji mü
lahazalarına kapılmaksızın mübayaahmı· 

Z1 oradan yapacağız. Brezilya, liberaliz
min vahi mütalaalarını katiyen terketmiş 
olduğundan bütün memleketlerle doa· 
tane münasebetler idamesinden vaz ge· 
çemez. Nevyorkun iizerinde bir harp uçağı 

- Kardeş, dedim, biraz evvel 
aöylediğim gibi, kadını erkek ida
re eder. Madam ki kocan ilk önce 
eyi bir adammı,. Onu evine bağ. 
lıyacak •endin. Onu kahveye ne 
diye yolladın. Ona kötü arkadaf· 
ların doıtluğunu kendi arkadaf· 
lıiın varken ne diye kazandırdın. 
Erkek kıımı yorgun argın evine 
MfQlflları döndüğü .zaman bir 
alaka bekler. Erkekler çoculılar
Jan daha çocukturlar. Eğer ba 
alôluıyı görme.zlerıe bQfka laral
larda ararlar. Senin kocan yine 
namu•lu adammlf ki iıi içkiye ve 
hmara vermİf ve onunla avun -
ma,.. BQfkaları baıka kadınlar 
pefinde kof'l1'ltlT. Kocana, ne ka
dar kötü olur1a ol•un, dört elle 1a
rJ, ona alaka göıter .. Ona eyi yo
la, ev yoluna ~kmeğe çallf·· Ona 
socuklarından, utikbalden bah•el. 
Bir kerre kahveye alıımıf, kuma· 
ra allfJnıf, içkiye al11m11 .. Ve bun
lara allfmlfken tle evinden •oia -
maı.. Şimdi ıen ona (bunların 
laepıini bıralı ta eve gel yahut ta 
beni bırak) derıen hata ederıin .. 
Herıey uıuliyle ve yava• yavaı 
tlii.zelir. Evlilik bu .. Çocukken ~ 
bek oynar gibi evcik oynar gibi 
tleğil .. Çocukluktaki bebekler tQf 
bebeklerdi. Şimdiki bebekler can
lı bebekler ... Çocukken evcik ka
pı arkaıında, minder kenarında 
olurdu. Şimdi bu iıi bütün mesıı
liyeti bizim üzerimizde ve bir yük 
içinde oluyor. Eğer her erkek .. 
,,_. koca eyi olıa idi biz kadınla
"" hiç bir kıymetimiz olma.ztlı. 
A•ıl iı lıötii lıocayı eyi yapmalıta 
ve onu yuvaya bağlamaktadır. 
Kocan içki mi içiyor. içme demi. 
yecekıin.. F alıat ona bu içkiyi 
eointle içmeıini lemin edecekıin. 
Mezelerini kendi elinle ve iıtiye 
Utiye htualıyacalı•ın.. Rahatını 
lemin edecektin. Kocan ıelecelc 
fli~ belrlerken fti•lenecek•in. 
Ona difin tle airua.. lıalağın da 

Böyle bir mali bana ıormakta 
haklııını:z. Fakat, haniya ne der • 
ler, hocanın dediğini tut ta gittiği 
yoldan gitme .. ı,te bu da onun gi
bi .. Fakat hakikatte eğer biri ba. 
na çıkıp ta dikkatle bunları •Öy • 
leıe itli elbette hepıini değilıe bi. 
le bir parçcuını tutardım. Fakat 
ben evde, anamın babamın yanın
da çok ıımarık büyiitülmiiıtüm. 
Sonra da bu 'ımarıklığun yüzün
den evde kimae beni çekemiyor 
ve bir cin evvel baflarından atmak 
i•tiyordu. Kocam da ü.telik beni 
ıımarttı. Eğer Sadık höt demeaini 
bilen bir erkek ol•a idi ve bana 
araaıra bir gö.ziiku itli beliti Je 
fimJi bu haltle olmazdım .• 

ekonomik talepleri hatırlatmağa lüzum cHülasa, ilk defa olarak orta ve şarki 
var mı? Harpten yirmi sene sonra or. AVTUpada sulhun muhafazası için daima 
dular seferber ediliyor, filolar, denizleri elzem telak.k.t edilmiş olan bir şart ta
yarıyor, tayyare kuvvetleri toplanıyor. hakkuk etmiştir. Bu da Fransa ve in
Milyonlarca insan yeniden silah taşı. gilterenin taahhütlerinde iştirlkleridir. 
yor. Fakat her milletin sulh aşkı o ka - Bunun, milletlerin hürriyet ve JstiklaJ
dar derindir ki kuvvet teşebbüslerini lerini korumaktan başka gayesi olmadı
setretmek için bile bu sulh aşkını ileri ğını ilaveye lüzum var mı? Biz, her hak
sürmeğe mecbur kalıyorlar. Fakat ac:ı- ka riayet dahilinde sulh isteriz. Cebrü 
ba sulh aşkı diğer milletlerin toprakla- şiddet veya tehdid Avrupayı felakete 
rıru istila etmek, ihtilaf mevzuu olacak sürükliyebilir. Buna karşı, buna muha
yeni müddeiyatı muttasıl ileri sünnek, lif olan bütün mi11etlerle birlikte dikil
mill~leri sefalete mahkOm eden silah - mek azmindeyiz. Sulh ya muhafaza edi
lanma yarışını açmak mıdır? Iş birliği lir, veya fesholunur. Bunun için her 
usullerine, her vatana riayete en bağlı günlük sebatkar mesaiye, bütün millet
olan milletler icabında bu cebrü şiddet lerin azimkar iradesine, hürriyetlerini 
usullerine basiret ve azimleriyle muka- muhafaza için her fedakarlığa hazır ol
bcleye hazır olm~d~. Frn~n d~ m~anM ihtiy~ var~~ Bu~an fil~ -~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 

18.f ve güzaftır. 
Sovyet projesi müşkilat çıkarmış 

ajnaa.. aancın tla olaa belli etmi
~k•in. Ama, diyecelt.ıin iti -B!TNED!-

şüncesi ve iradesi budur. 
cBu fikir ve irade hükilmetfn. hare - cMilli müdafaa bir küldür. Biz bu 

Mosko:va ırörüşrneleri 

ketlerine ilham vermiştir. Fransa kin ve uğurda icap eden tedbirleri aldık ve 
nefretin ne olduğunu bilmez. Her mille- bunları daha fazla takviyeye de hazırız. 
te karşı samimi bir sempati besler. Za - Milli müdafaa aynı zamanda mali, ek<>
ten uzun bir tecrübe ile belirir ki harp nomik ve sosyal tedbirlere lüzum gös
bugünün meselelerinden hiç birini h:ı1- terir. Hepsini yaptık. Yalnız 1939 senesi 
}etmez, bilA.kis hallini daha güç ve fela- içinde, vatanın müdafaası için, 50 mil -
ketli kılar. Fransa şu fikirdedir ki, fen- yardan fazla sadedeceğiz. Işçilerimizin 
nin keşifleriyle serveti on misline çıkan me98t müddetlerini artırdık. Buna rağ
dünyada, her millet kolayca kendi saa- men bizim işçi sınıflarımızın hayat ıe • 
det, refah Te hürriyet payını bulabilir. viyesi, büyük komşu memleketlerdeki 
Milletler pek eyi bilirler, ve ben de söy- arkadaşlarından daha yüksektir. Fran
lemekle müftehirim ki, Fransa kimseyi sanın malt vaziyeti sailamdır. Memle -
tehdit etmemektedir. Hepsiyle ~ birliği kete mütemadiyen altın geliyor, hazine 
arzusundadır ve hiç bir taarruz maksa· her ihtiy~ı karşılıyacak vaziyettedir. 
dı takip etmediğimizi ispat için etrafı • If1As veya enfllsyon gibi fellketU ihtl. 
mızdan yalvararak şehadet toplamağa maller yolumuzdan bertaraf edilmiştir. 
da ihtiyacımız yoktur. Istihsalitımız, ihracatımız arlmı§tır. 

cFransa, ihtilil adamlarııwı asil sö - clşte Fransanın insant ve millt gaye-
Bir Mebus Halifaks'ın Moskovaya 

gitmesini istedi züne uygun olarak, çoktanberi dünyaya leri bunlardır. Fransanın ve imparato~ 
sulh ilin etmiştir ve siyasetimiz sadece luğunun bütün çocukları, vatanın mü -

dana vurmamak için bu hattı hareketi- insanları ve milletleri sulhun müdafaası dafaası için, icap ederse en son fedakAr
ni bildirmekten istinW edecektir. için birleştirmeğe matuftur. Sôn hafta- lığa hu.ırdır. Sulhu kurtaracak olan ha-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE -

laımgeldiiini aöylemiıtir. 
Sovyetlerin illı telılillerinin ne 

olJuiana tanila etmeie davet 
olanan B. Çemberlayn, ceuap ver
melıten imtina etmiıtir. 

Ingiliz parlamentosu mebusları, Al. larda lştirlk veya teşebbüs ettiiimiz mü- kiki kuvvet Fransanın derin vahdeüdir. 
ınanyanın Papa tarafından vaki teklifi zakereleri ilham eden fikirler bunlar - Bazıl.ırı, birleşik vaziyette namajlilp ol· 
redöetmesiniıı tabi! olduğunu, çünkü dır. duğunu bildikleri Fransayı tehdid ve 
bu projenin tatbik noktai nazarından bir clngiltere ile tesanüdilmüz her za - sulh vaadlarının teselsUlü ile zaifletmeği 
takım müşkillit arzedecelini beyan et- mandan daha ııkı ve kuvvetlidir. Fran- ummuşlardı. Danı harpeız bu yeni harp 
mektedirler. Bundan başka bu proje, sız siyasetinin esasıdır ve ne entrikalar- şekli, bu kararsızlık, günden güne yeni· 

MOSKOV A MEHAFILINDE la. ne de menfur ve yalancı propagan - leııen endişe, inkisara uğrıyan ilmid 
M k ı ( Fransa ve Polonya için oldukça müşkül 

05 ova 1 A.A) - Diplomatik me- bir vaziyet ihdas edecektir. dalarla bunun zaifletilmesine müsaade harple Fransayı yıpratmak isterlerdi. 
hafilinde lngiliz - Sovyet müzakereleri- etmiyeceğiz. lngiliz milleti, açık görüşlü Fransarun azmi kırılmadı. Biz vatanımı-
ne müteallik auitefehbüm hakkında qa- Maamafih Almanya flkrinl değiştirdi- bir irade ile, asırlık ananelerini kırarak, 21, hürriyetimizi, itikatlarımızı ve -re-
•·daki , __ ı.. -ı il kt dir ği takdirde Fransa ile Ingiltere, projeye r-
.. .LMlWI ver me e · mecburi askerlik yolunda disiplin altına fimizi korumasını biliriz. A..:1 .. 1.-.1: mil -

'-...:1:- hilkilm ti M k dan t-...:ı_ muhalefet etmiyeceklerdir. .......,~ 
AU6.UU. e , os ova ~ prken Fransız milleti ona kardeşçe aavi bir sulh istenirse bunu yapmağa 

itte ve Fransanın Polonya ve Romanya - selAmmı tekrarlar. huırız. Fakat bu au1ba teaaDtlt edenler 
ra yardımda bulunmak üzere bir hare- INGILTERE - ALMANYA cB. Ruzveltin büyük Amerikan mllJe.. sillhlarımızın uclyle ~---1 ..... caklardı. r. 
lı~ i ~- 1 • hal' d L -.l•-=- Londra 11 (A.A) - DUn avam ka. --9~ 

•n cra ~e en ın e ve &euaiııiue ti namına dünyaya hitap eden mesajını Eter harp ile sulh araaında tereddüt 
bir · da b l ldu.ıı... takd' de b ha marasında B. Çemberlavn T-...:1tere hU· nca u unu ..... ır u - J..., ~ derin hayranlıkla bqıladık ve ilk daki- devresini uzatarak bizi yıpratmak latl-
rekete müzahir olmasını istemekle ikti· kilmetinin Almanya ile mütekabil temi- kada, buna tam ve külli iltihalrunw bil- yorlarsa 1Azım olduğu müddetçe dayana
fa etmiştir. nat teatisine Amade oldujunu, ancak bu dirdik. Hükümet böylece her Fransızın cağız. Ne kuvvet, ne cebir Franaaya kar-

Sovyetlerin, Fransa, ln&iltere ve Sov· hususun Alman hilkilmetine bildirilme- hislerine terceman olm\Jfhır. ıı bir -ye kadir d..»:'dir.> 
ret Rusyanın aralarında mütekabil taah. diğini ve Berlin hilkilmetinin de bu bap- cŞüphesiz, memleketimiz ernnil seli- ·r qsu 

lıUtlere girişmelerini istemiş olduklan ta Londraya bir g(lna tebligatta bulun- metini garanti etmek i.!tiyen bütün mil- == 
eöylenmektedir. madılını beyan etmiştir. Jetler arasında umumt bir anlaşma fikri- Norv.w- e. nazarı 

Moskova 11 (A.A) - Constantin Hu- dalına iltih k ~ ... ;.,tir Fak t harpt -Y 

-
111111111111111111111111111111111111111111•. ne a e~ · a en salhtan bahsediyor 

manski, Vaşington büyük elçiliğine ta- beri 20 sene devam eden tecrübeler bu _. __ 

yin edilmiştir. § . 9 E yliil oteli § umumi anlaşmaların ortaya çıkardığı Oslo, 11 (A.A) :..:.. Norveç hariciye 
• • vahim güçlükleri göstermiştir. Bunlara nazın Koht dün akşam bir toplantıda 

ALMANYA REDDETMIŞ ~ a ÇJ 1 d) § ne kadar çok millet iştirak ederse kuv- Norveçin harici siyaseti bakında aöyle-
Londra 11 (A.A)-Dün akşama doğru • • vetleri 0 kadar azalıyor, çünkil her mil- diği bir nutukta bu siyasetin sulhun ida· 

kabinenin ·hariciye komitesinin toplatı- : Eski İzmir ile yeni imar sahaunı: let bu anlaşmalara kendi tercih ve tah- mesi olduğunu söylemiş ve bir harp 
sında nazırların Bcrlinden yarı resmi E yekdiğerine birleştiren ve İzmirin S didlerini sokmak istiyor. takdirinde de Norveçin bu harbe girme-
bir haber almış oldukları ve bu haberin Sen modem ve asfalt caddesiyle ma-S sine mAııi olmak icap edeceğini kaydey-

: ruf ve müştehir ve bilhassa çarşıya 5 cBu sebeple, müşterek menfaatlerin !emiştir. 
Polonya meselesinin müzakeresi için bir 5 yakınbğı ile ehemmiyeti bir kat da·: müşterek müdafaası için bırliğe iştirik _ 
beşler konferansı akdine dair olan Va - 5 h~ artan İsmet paşa bulvannda yeni 5 etmek istiyen milletlerle sarılı, basit, -~---
tikan tekliflerinin Almanya tarafından : smema yanında bu kerre inşa ve tef-: açık taahhütlere giriştik. Diğerleriyle Sovyetler henüz 
reddedildigw ini bildirmekte olduguw sö~· - :_ riş ettiğimiz 9 Eylul otelini küşat ey-_: alite ka · 1 ·· k I d ,, aynı re ygısıy e muza ere er e- eevap verm--•· 
lenmektedir. ::ıedik. Fiatler gayet ucuzdur. Teşrif: vam ediyor. Her sulh seven memleket -X ~-·-~ 

ITALYANIN NOKTA! NAZARI Seclecek sayın müşterilerimizin ber5 -v-:: halde memnun kalacaklanm saygı.: bu iş birliğine davet edilmiştir. Londra, 11 (Ö.R) - Sovyet sefiri B. 
Aynı şekildeki haberlere göre Italya, E Ianmla bildiririm. : clki üç hafta evvel Romr.nyaya, bir Maiski Foraynofise giderek tahriksiz bir 

Papanın teşebbüsünü tasvip etmekJe :: Sahibi : taarruza uğradığı takdirde, derhal ken· taarruza karşı bir anlaşma akdine ma· 
kalmıyarak bu teşebbüse müzahert:t te S MEHMET ve HASAN S disine muavenette bulunacağımızı bil_ tuf İngiliz - Rus müzakereleri hakkında 
etmi§tir. Maamafih ltalya, Almanya ile : ı _ 13 5 dirdik. Keza Yunanistana da taarr görüşmüştür. Bununla beraber son İn-
........ ~~ ......,,, ~- :::JHllllllllll.fHl.1111.llllllllUUUllll marua ...... ~ ~ = =bil~~.et hükü· 

Çemberlayn bu müşki
litı önlemeye çalışıyor 

Londra 11 (A.A) - Tayınla pzeteal Sovyet projesinin bir takım miişkilll
ta yol açtıiını ve i§te Ingilterenin uıl bu miişkülitı önlemek için ulrB§tıtmı 
7azıyor. Ve diyor ki: 

Ingiltere ne komilniltlik ne de ~ için mücadele etmiyor. Ingiltere 
bidayetteki tekliflerinl biraz tadil etmekle beraber ı,te bu ciheti gayet açık
ça Sovyetler hükilmetine bildirdi. 

Deyli Telgraf, Incilterenin Sovyetlerin bizzat Ingiltere ve Fransa harbe 
girişmeden evvel Romanya ve Polonyaya yardım etmesini istemediiin.i ya_ 
zıyor ve diyor ki: 
~er Çemberlayn haklld bir ittifak hakkında Sovyetler tarafından yapılan 

tek.lifi reddettiyse bunun sebebi meal& ispanya ve Japonya ile ıiyast milfkü
Iat çıkaracak mahiyette bir teklif olmuıdır. 

Deyli Herald gazetesi, Sovyetlerin lngiliz teklifini reddedeceğine kat't na
uriyle bakıyor ve Sovyetlerin pek tabii olarak Incilterenin hattı hareketini 
ftlpheli gördUlllntl yazıyor. 

Nevs Chronicle, dün Çemberlayn tarafından avam kamarasında yapılan 
beyanatın Sovyet itlrazlarmı bertaraf edeceii tlmidinde bulunuyor. 

Deyli Meyl, Ingiliz. - Fransız - Sovyet paktının bir kaç güne kadar Cenev
rede aktedilebileceğini zannediyor. 

B. Lebrönün mesajı 
Fransanın sulhculuğundan, Fran
sız-lngiliz dostluğundan. bahsediyor 

Paris 11 (A.A) - CUmhur reill Lebrtln yeni riyuet devresi için iki mec
liae hitap eden Dlftajmda ezdlmle fÖYle demektedir: 

Namzetlitimi dünyaya FraNanın iıtikrar ve devamlılık iatediiini göster
mek için koydum. istikbal henilz kararsızdır. Ve dünya endi§e ve ıstırap 
içindedir. Geçenlerde atlas aprı ülkeden gelen yüksek bir hitabede hatırla
tlldıiı veçhile imanların mücadele etmlf ve uğrunda ıstırap çekmiş olduğu 
hukuk kaidelerini korumaja mUaaid bir blokta toplanmak hür, ıulhseYer ve 
milletlerin istikWi ile muahedelere riayetlli memleketlerin vazifesi icabın
dandır. Fransa bu manzumede kendiaine diifen yeri iatemektedir. Fransa 
kayıtsız ve şartsız olarak buna yardım etmektedir. Gerçi Fransa barış husu
sundaki hararetli ve aamiml arzusunu muhafaza ve sosyal terakki vazifesine 
huzur içinde devamı istemektedir. Fakat hakkını kendisine liyık bir suret
te kuvvete dayamak hususundaki azminden hiç bir kimse ıilphe etmemeli· 
dir. Fransa bu vazifesine kara, deniz ve hava ordulariyle toprağının zengin
liğiyle ahalisini zorla olmaktan ziyade 8evgi ile kendisine bağlamap muvaf
fak olduğu imparatorluğu ile llimlerinin, muharrir ve sanatkirlarının fikri 
kıymetleriyle ve nihayet kazanmağa muvaffak olduğu dostluklarla tesis et
tiği mukadderatına itimad ederek devam etmektedir. 

Lebriln burada lngiliz dostlujuna işaret eylemiştir. 

sulha geçişini ispanyanın harpten 
gösterecek büyük resn1i geçit 

Madrid 11 (A.A) - Başkumandan general Frankonun lspanyol 
payıtahhna girişi münasebetile yapılacak büyük zafer geçidi için Mad· 
ridde hararetle çalışılmaktad11. Bu geçid resmi, geçide iştirak edecek 
unıurlann adedi itibarile ispanyada şimdiye kadar görülmemiş olan 
en büyük askeri nümayiş olacaktır. 

Madridde yapılacak olan muazzam askeri nümayiş, lspanyol mille-
*-ia ...,, halinden tulh haline aeWiai aöeterecektir. 

- ~ •••• ,.... una 111UUputnm ... 
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Günün meselesi 
Hitler harbetmeğe 

karar vermiş midir? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ! Hitlerln muvaffak olmak için bugüne kadar 
: takip ettiği usuller nelerdir? Sivil şef ve sivil 
S diktatör macerayı daha ileriye kadar götü· 
i recek midir?-
..................................................................................... 

YAZAN: Pi yer Dominik 
Totaliteı devletler gerçekten harp lul ilk tctrin 1938, Mart 1939) ht; tün 

yapmayı düp.inüyorlar mı? Tabii bunu muvaffakıyetlerini ilk esası muazzam va· 
yapabilirler, daha doğrusu, içlerinden en sıtaların veya bir m uazzam vasıtalar z.e· 

kuvvetlioi. birlik ıefi. Jllnaöliye Hitler her vahirinin tekoifi ola n yeni bir tekniğe 
an bunu yapabilir, fak.at buna karar ver· borçlu olup olmadığı sorulabilir. Esasen 
m it midir} Y oba harpten ilıküyor mu} Hitler her yerdt Alman ordusunun, Al
Evvdi Fübrerin b ir sivil olduğunu mü- man havactlığının kuvvetini ne~r ve ilS.n 
tahede ediyorum. Harp esnasında, 19 14 edecektir.. . Propagtında., h iç b ir tenki
de göoüUü yazıldığı halde, Hitler en kü- de imkan vermiyecektir. Belki kendisi
çük bir cüzütamda bir tef olarak kendini ni olduğundan kuvvetli gösterecek fakat 
göstenoif değildir. O sadece bir nefer her halde olduğundan az kuvvetli gös-
ola rak kalmıştır. Buna mukabil , termiyecektir. 

daha sonraları, kuvvetli bir hitap Böylece evvela va!lıtal arın teşhir edil
iken, Münih isyanı emasında ~nca hir mesi. Sonra, şifah i tehdit ve tothiş. Ha
harekette bulundu. Açılan ate~ altmd , sımlarına harp fikrini telkin ed i)'·or, mu
bi.rdenbi.re kendini yere attl, bu ani ha- hayyelelerinin onları rahatsız edereğine 
reketiyl" kolunu krrdı. ve arkadaşların- güveniyor. 
dan biri tarafından geriye götürülüp bir Üçüncü olarak da - rejimi buna ko
otomobile konularak oradan on kilo- layl:kla iml:an verir - sürprizli hareket· 
metre mesafeye kaçtı. Bunun zıddına !erin tesirine ehemmiyet verir. Kuvvet 
olarak Ludendorf yürümekte devam et- darbelerinin ekserisi lngiliz bakanların ın 
ti. Garing de ayni oeyi yaptı ve hatta si- tatillerine g ittikleri Cumartesi akşamları 

lahlann.ı almıya çalışmak için bir müfre- yapılmıştır. Hasım tam bir istiraha t ha
ı:eni.a. üzerine yü.rüd.ü. lindeyken askeri vasıtaların birdenbire 

Ludeodorf vo Göring asltcrdirler; Hit- teıhiri ve ıiddetli şifahi tehdi tlerle hare
ler değildir. Ve asker olmıyan bu nevi- kete geçer. Diğer tata ftan m anevralara 
den adamlar (Robespierre de böyle idi) hep o başladığı için, hasım d aima mane· 
metodlannı anlunadıklan, aevk ve ida- vt earaınhya ve sürprize uğrar. Kendisi 
reai.ni üz.erlerine almıya muktedir olma- bundan masundur. Sinirleri gevıiyen ha
dıklan için daha ziyade harbe muhaliftir- sımlandır. (Fakat ıu yakınlarda, B. 
!er. Çemberlayin bam başka türlü bir manev-

Harp eanaaında Napo\yon hükümran ra çevirdi, ve cümhurreisi Ruzveltin me
kal1Yordu. Daha 2 Ağustos 1914 de sajı her halde diktatörlerin beklemedik
F ramm büküm.eti boyun eğdi, hükme· !eri bir ıeydi.} 
<len. Jof&e oldu. Ayni harp esnasında Üç usul: V asıtal:ınn teşhiri, sifahi 
ikinc.i Willıelm ve Bethmann • Hollweg tehdit. sürpriz şeklinde hareket, 1936 da 
do iktidarı kaybettiler. Harp halinde §an- Fransa üzerinde muvaffakıyet kazanmış
aölqe Hitler ne yapabilir} General Kei- br, fakat bu aeçjm zamanında olmUftur 
tel veya bir haıkuı birinci safa fırLya- ve üstelik, anglo • sakson aleminin na
caktu:. Bir aivil diktatörün harp yapmak- zarlarında Hitler haklı görürüyordu. 

'a menfaati yoktur; diktatör için bu bo- 1938 Marbnda yani tak tik Schusch
yun eimelc demektir. Esasen harp en bü- niggin ve ayni zamanda dünya kamoyu
yük tehlikedir. Şansöliye Hitlerse- Gob• nun üzerinde mükemmelen muvaffak 
beloin daima tekrarladığı gibi - tehlike- olmuttur. Falc.ııt ilci ,..lıcoer EylQ.J • ilk 
den kaçınır. tetrin 19~8 ve Mart 19 39 hareketleri 

Üstelik, iktidarı ele almıya çalışbğı olmuştur. Ey!Q.J - llk teşrinde, ı..dhiı 

esnadaki vaziyetini müşahede edelim. usulü garp devletleri, yani Çekoslovak~ 

layan günü müstesna, Hi~er h.ic; bir za .. yanın müdafileri üzerinde ta tbik edil

ınan bir kuvvet darbesi hazırlam11 veya miştir; 1939 da, bilakis bizzat Çeko, lo-
am-retmiı değildir. Hiç bir zaman. vak şefleri üzerinde. 

Taraftarlar topluyor. Onları heyecan- Tebarüz ettirilmesi lazım gelen dör-
landınyor, her pryden önce o büyük hir düncü bir usul de hareket~ geçmeden 
pr-daeıdır. Bundan ibareL Adede evvel ya hasmı tek ba,ına bırakmıya, ya
giiYeoiyor. intihabat tam onun itidir. but da gözetilen devletin içinde yardım· 

1919 daıı 19 33 e kadar olan devre lar aramıya çal~maktadır. Diğer bir til
tamanıen büyük seçim mücadeleleri için- birle, öyle hareket eder ki. tehdidin tesi
de gcç.mİ§tir. Nasyonal - Sosyalist parti- rine, tehdide uğnyan için yalnız kalımı 
alnin sokakt:ı değil, §U veya bu seçimde olmalı: hissini, kollektif bir tehdide ma
muzaffer olması mevzubahisti. Hakika- ruz bulunmak (Berlin, Vartova ve Bu
lca de, fon Papenin büyük rol oynadığı dapeıtenin birden hücumuna maruz ka
karanhk manevralardan sonra Hinden· lan Çekoslovakyanın kaziyeoinde oldu
burg, Hitlcri, reylerin yüzde 45 ini top- ğu gibi) veya h.iyanete uğramış hissi 
lamı§ olduğu içfo iktidar mevkiine çağır- (Schuschniggin ardında Seyss lnquart, 
dı. Bundan daha demokratik bir ıey ola- Beneşin ardında Henlain, Hachanın ar
mazdL Leninin iktidarı ele alması ıek- dında Tisaonun vazi~ti gibi) ellenir. 
liyle lcıya.slayın. Moskovnda bir azlık Bütün bunlar su götürmez surette bü
ılddet yoliyle hakim olmuştu. Berlinde, yük siyasetti ve Maehiavel 1936 - 38-39 
ekseriyet değilse bile, azlıkların en kuv- senelerindeki Alman usulleri önünde eğİ• 
vetlisidir ki adeta meşru olarak iktidar 

1 

lirdi. Fakat bütün mesele, sivil şef, sivil 
hakkını iatemİştİL diktatör, Hitleıin, dünyanın bugünkü 

Hiıler, 1919 dan 19 3 3 e kadar AI-
1 
kuvvetler muvazenesi kar,ısında mace· 

manyada yapmadığı şeyi 19 3 3 den aon- rayı daha ileri götürmiye k arar vermio 
ra Avrupada neden yapsın} 1933 den. olup olmadığını bilmektedir. Bu«Ün me
ıonra da, evvelce ~lduğu gibi, Hitler ür- todu bilindiği ve manevra~• dört kerre 
kütme Ye tehdit metodumı kullanacaktır. tahlil edilmiş ve ispat edilmiş olduğu 
Çünkü hasımlarını hep bu metodla yen- için, bunun aksine inanılabilir. Meğer ki 
mittir. Fakat daha ileri gitmiyecektiT. bir müttefik onu eürüklemiye muvaffak 
(Her halde bugüne kadar daha ileri git- 1 olabilsin. 1914 de de halin b öyle olduğu 
memiıtir ve bugün gitmiye cesaret edip söylenecek. Aksini iddia etmiyorum. 
etmiyeceği suali varit olmaktadır.) 

Hitlerin.(Mart 1936, Mart 1936, Ey- - Pieı-re Dominique -

lngiliz Kralının Kanada 
ziyareti etrafında 

lngi.liz Kralı ve Kraliçesi, imparatorluk 1 kararla~tırılmış olduğu için gerek ken· 
taciy)e kendilerini süslemek için Hindi•- dilerine, gerek maiyetindekilere, dirit

lana değil, Kanada ile Birleıik Amerika- , navtta yeniden kamaralar in,.. edilmiştir. 
ya seyahat etmektedir. Hiç ıüphesiz ki, Fakat Çemberlayn parlamentoda oöyle
bu tercih sebebi, Hintlileri teskin edebi- diği gibi, cRepulset nin bugünlerde Av
lecek bir tarzda izah edilmiştir. Zaten rupa sularından ayrılması muvafık gö
demokrasi ile idare edilen bir cihan dev- rülmemiştir. Kral ve Kraliçe, şimdi, 
!etinde bundan bedihi bir ICY olamaz. Empress of Australia> transatlantiği ile 

Kralın Amerika seyahati, Mart ayında Kanadaya seyahat ediyor. Maamafih bu 
biraz ıüpheli görülmüştü. Diğer taraftan, gemi Almanyada inşa edilmiş olduğu için 
Avrupada her an bir harbin patlaması buna da itiraz edilmiştir. Bereket versin, 
ihtimali olduğunu ileri sürerek, hafta ta- bu geminin makinelerinin lngilterede ya
tilini bile fed&. eden Cümhurreisi Ruzvelt pıldığını söylemek suretiyle, Çemberlayn 
Kral ve ailesinin göstermi~ olduğu bu ce- itiraz edenleri teskin edebilmiştir. 
sarete, her halde hayran kalacaktır. Kral. ve Kraliçe, bu Kanada se~a-

Dk önce, Kral Corç ile Kraliçenin tinden tabiatiyle istifade ederek, Birle
cRepuhe> diritnavtu ile aeyahat etmeoi tik Amerilcaya da gidecektir. Cümhuri· 

olunur. O, 1, 9, 10, 11 12 
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Vaziyette 
Sükunet var mı? 
Bazılan bir tevakkuf ve aükilnetten 

hah.ediyor. itiraf ederim ki ben vaziyet
te ne bir tevakkuf, ne de bir ıük\ınet gö
rüyorum. 

Almanya tıpkı Çekoolovakyaya yap
tığı gibi, Lehistana karp da bir manev
ra kullanıyor. Bir taraftan tehdit, bir ta· 
tan da. hak.iki mabadlannı gizlemek için 
propaganda yapıyor. 

Hakikaten, Bohemyada yaptığı gibi, 
Almanya Danzigde de stratejik mevki
leri ele geçirmek istiyor. Almanya, Dan· 
zigdeki bu stra~jik mevkileri ele geçi
rince yeni yeni fütuhata tetebbu. ede
cektir. 

Almanlar, geçen Ağustos ve EylUlde 
takip ettikleri senaryoyu değiftirnıekte 

fayda görmüyorlar. Bu suretle pıilolo
jinin zaaflığıru gösteriyor; çünkü, geç.en 
Eylülde kafi olan, bugün k&fi değildir 

Lakin, 19 39 Mayısı, 3 Ey!Q.Jüne hiç ben
zemez. H erkes tehlik~J i anladı ve ~özü
nü açtı, ' ditlcrin de~eri ned ir, b unu pek
al a ölçtü. Bütün mille tlerde itimat kal
madı. 

Lehlilcr Almanların Danziğe ycrl eş

ınesine razı olm ıyacakl ar. Rahmetli mil
letler cemiyeti tarafından tatblk ecliler: 
himayeyi Polonyalılar kCl!ılilerine L'r h .. k 
olarak t" ... · i ediyorlar . Du himn)t}'i. en 
esaslı bir ~mniyet endi~es.i ile derı.:hte 

ediyorla r. Bundan ba~ka, Polonya!ıl il.t 1 
D angiz ~ehrinin limanının yedi a .. ı rdan
beri kend ilerine ai t old u~unu idd~a edi
yorlar. Korkunç kom~ulannın Danzigi 
ellerinden almasına katiyen m üsaade ~t· 
miyecekler. Hiç şüphe yok ki sulhçu b ir 
rejim tesis etmek olan h er türlü müza
kereleri reddetmiyorlar. Fakat bu müza
kerelere, bugünkü hava içinde imkan 
yoktur. Çiinkü Alman korkusu ve şÜp· 

hesi vardır. Polonyanın Almanlardan 
korkmasına ve ıüphelenmes.ine sebep Al
manya ile Rusya arasında bir yakınlaşma 
imk8.n1dır. 

Dikkat edilirse, Hitler son nutkunda 
Sovyet Rusya aleyhinde bir oey ıöyleme
miştir. Sonra Berlinle Mask.ova arasında 
•efırlerin sık sık gidip gelmesi kaych de
ğer taraftan lngiltere de Sovyet Ruıı1:ya 

He yakmlaşmağa çalışıyor. ln~iltere dü
,ünüyor ki Alman Ü!tünlüğünü önlemek 
irin, mille tler ne kadar toplaruı;a gene az. 

dır. Bir köyde yangın çıkıp da onu Ön· 

)emek için herkesin bir dizi olması gibi .. 
Yalnız lngilterenin bu fikri tehlikenin ne 
kadar vahim olduğunu göstermeğe k&.fi 
gelebilir. 

Kuvvetlenmeğe devam edelim. Sioiri
mİ7İ uptedelim. 

- LP"mtransigeant -

Yeni Alman- ltal
yan anlasması 

---·.,'::z----
Münih 11 (AA) - B. Von Ribb~n-

trop, saat 9,5 te B. Hitler ile yapmış ol
duiu görüşmeden ıonra geceyi MUnih.te 
geçirmiftir. Führer, Berotesgadendedir. 
Ancak bugün Münihtcı tekrar B. Von 
Ribbentrop ile görüşeceği tahmin edil

melctedir. 

Berlin 11 (A.A) - Nasyonal sosya· 
listlerin bibliografi enstitüsü tarafından 
netredilen bir bibliografiye nazaran B. 
Hitler, iktidar mevküne gelmiş olduğu 
tarih olan 30 ikinci kanun 1933 tenheri 
420 nutuk söylemiştir. Hakikati halde 
bibliografide ancak 419 dan bahsedil
mektedir. Fakat bu bibliografi, 1 Nisan 
19 39 ~arihine kadar olan nutukları ihti
va ediyor. Halbuki Hitler, bundan son· 
ra bir çok mühim nutuklar söylemiıtir. 
Bilhassa Memeldeki nutku, 28 Ninanda 
Rayştar;da aöylemif oldu~u nutuk, 1 Ma
yıs nutku. 

B erlin, 11 (A.A) - ALnan iş cephesi 
teşkil~tı tarafından dave t edilmiş olan 
ve 11 murnhlıastan mürekkep olan ve 
aralarında bilhassa İtalya akademisi 
iizasından B. Marinetti bulunan bir İtal
yan tetkik heyeti dün buraya geJm~. 

Heyet, iş cephesi şefi Dr. Ley ve mü
teakiben nazır Frank ve Alınan hukuk 
akademisi reisi tarafından kabul edil
miştir. 

Paris, 11 (A.A) - Buraya gelen ba
zı haberlere göre hali liazırda tanzim 
edilmekte olan İtalyan - Alınan muahe
denamesi, iki taraftan birinin yapacağı 
her hangi bir yeni hareketin diğer taraf
la istişare mevzuu teşkil edeceğini na
tık bir maddeyi ihtiva edecektir. Filva
ki, Milfuıo görüşmeleri ""'18Slllda İtalya 
hükü;netinin esaslı kaygu:;u, bu olmuş
tur. 

yet idarelerinde krallar büyük bir şişi.a 
ile kar§ılanıp ağırlanmakta olduklarından 
(huna geçen yıl Fransada ,ahlt oldulc) 
gerek Vaşingtoncla gerek diğer devlet• 
!erde büyük törenlerin yapılması belde
nebilir. Bundan 15 O yıl evvel lngiltere· 
den ayrılmuını icap ettiren demokrasi 
menfaatleri, bugün Birlctik Amerika ile 
Britanyayı tekrar hiribirine bağlamakta• 

dır. 
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Nasıl muhakeme ediyorlar 
lngilterede mecburi askerlik 
tecrübesi karşısında Almanlar 

Bu rcsun lngiltered.e ah.:ı asker d<ıiTeleri önunde aık .. ı.-: 
görülen bir manzaradır. Lordların çoC'ltkZarı otomobiUerZe 
~here yazı!mağa gelirken yaya gelen i§çiler onlan süzüyor 

lngilterede mecburi uk.erlik hizmetinin ket venin, cihan ekonomi buhranı gelip mahiyette olmadığı iddiasiyle kendini 
tatbiki, Avrupa kıtasında alaka ile takip çatmış ve bu şerefli oyuna hir nihayet müdafaa etmiştir. 
edilen bir tecrübedir. Kendi müdafaaları- vermiıtir. 
nı lüzum gördükleri tekilde tanzim et· Amerika, bugün de hala bitaraflık lta
mek hakkını, hiç kimse lngilizlere çok nunu denilen bir kanunla tüfenk hedefin
görmez: ancak, mesele ba,ka bir zavi- den uzak kalmak suretiyle, bütün kazanç 
yeden, yani, lngilterenin başka milletle- imki.nlarına kapılan açık bırakmak ba
rin askerleriyle harplerini yapabildiği tiyle hareket ediyor. Ancak, bu ticari gÖ· 

günlerin artık geçmiş olduğu görülünce, rü9e, lngiliz aendikalannın ve solcu mu· 
Jngiliz kabinesinin vermiş olduğu karar· halefetin de İ§tirak etmekte olmalan, çok 
!ar, daha ziyade ehemmiyet kazanmak· enteresan bir meseledir. Sendikalar, ln
tadır. Nitekim cihan harbi de bunu isbat giliz işçisine bu davada düıen vazifeyi, 
etmiştir. lngilterc, para değil, kan da müttefiklere harp malzemesi imil etmek, 
dökmek zotunda kalmıştı. orta sınıfa rnenaup olanlardan teşkil edi-

Çurçil harbe dair yazmış olduğu mü- . lecek olan bir hava müdafaasiyle kcndi

him eserinde. Amerikalıları, az kan, fa- lerini korumaktan ibaTet görmektedir. 

kat çok para dökmüş olmalda ve hatta Bilhassa bu mahfiller, çember içine al
bu paraları tekrar geri istemek] ittiham ma işinin başmda yürümektedir. Deruhte 
etmiştir. ÇurçiJ, enteraliye borç bili.nço- edilmiş olan yanm mış, fakat parllmen
eunda paraya karşı kanın mahsup edil- toda, düzineden faz)a garantide, bu mah
mesini talep etmiş ve bu takdirde bile, fillere kiifi gelmemektedir. Bunlar, kabil 
Amerikalıların üste tediyede bulunmak olsa Çemberlaynı mümkün mertebe da
mecburiyetinde kalacaldarı neticesini çı- ha ziyade harp tehlikesine sürükliyecek
lcarmıştır. lerdir: fakat, buna rağmen. kendilerini 

Fakat, işler bambaşka bir cereyan al- asker yapıyor diye de, baıbakanı aözü
mıştır; Amerikalılar, sızdırmak ne müm- nü tutmamif olmakla ittiham ediyor1ar. 
künse, hepsini sızdırıp alıruılardır. Bere- Çemberlayn ise, mecburi askerliği, sulh 

zamanında tatbik. etmiyeceğine dair söz 

~lll'!!!!'•llili•ll!!!!=•;!llV.i•••Kll:'::,? vermiJ, bugün yaşadığımız günlerin. hiç 

Ege Tiyatrosu bir suretle •sulh zamanı• denecek bir 

lngilizlerin yaptıklan bu tecrübenin 
psikolojik teııirlerine bizzat lngilterede 
,..bit olııeağız. Hatta ferdin devletle olan 
münasebeti etrafındaki görüfün bile, hir 
reviziyona, tB.bi tutulmuı ve fngilizlerin 

de yabancı memleketlere dair yürütmek
te olduklan mütalaalarda daha temkinli 
olmaları beklenebilir. 

Doyçe AJıremayne 

Saytımg -

Rusyada münakatat 
komiserliği 

--&-
Moskova, 11 (.A.A) - İvan Peressyp

kine, posta ve elektrik münakalat ve 
muhaberat komiserliğine tayin edilmi<
tir. 

Japonların telAlddsi 

-*-Tokyo, 11 (A.A) - Almanya ile Sov-
yetler birliği arasında bir mukarenet te
sis edilebileceğine dair bazı Amerika ga
:zetelerinde Berlin mahreciyle çıkan ha
berlere Japon askeri malıııfili anti k0o 
mintern devletleri muarızlarının bir 
propagandası nazariyle bakmaktadır. ... , 

T em.-:illeri ,-
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Her Yerde 

Oynanır Bir 

aıle eğlencesidir 
Tüı-kiyeoin tanınmış sanatkarlan y 

topluluğu • 

Bu Akşam 
Bal Ayı 

•3• PERDE VODVİL 
Te.millden önce zengin variyete 

Yavrularınızı 
Yaz sıcaklarında 

s. erit 
Eczacı başı 
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Çocuk 
Pudra sile 

Koruyunuz 

Lastik, Çocuk Donları 
Lastik, Çocuk Muşambaları 
Lastik, Çocuk Önlükleri 

Her ihtiyacınız Şifa eczanesi 
için yalnız 
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llhan, iri kestane renkli gözlerini bir rısıne dikişini beğendirmek için uğ ştı. 12,30 program, 12,3S Türk müziği- Pi. 
kaç kerre açtı, kapadı. Odanın buz gibi durdu. Bu vesile ile belki müşterisi de 13,00 memleket saat ayarı ajans ve me
havasından korkarak yorganına biraz fozlalaşırdı. Akşam karanlığı basarken teoroloji haberleri 13, 1S,14 müzik (ka
daha sarıldı. Yatağının içinde sağa sola işini bitirmişti. Sarışın kadın tuvaletini rışık program • Pi.) 17,30 inkılap ders
bir kaç defa döndükten eo)nr'a ayakları- l giymiş, boy aynasının karşısında kıvrım !eri (halkevinden naklen) l 3,30 prog
nın ucuha basarak hazırlanmağa çalışan kıvrım dönüyor. ram 18,3S müzik (neşeli müzik) Pi. 
annesine seslendi. - Çok güzel oldu Selma hanım. Ren- 19,00 konuşma 19, IS Türk müziği (fa-

- Daha pek erken değ:} mi anne'?.. gi de beni açtı değil mi> Diye terzinin sıl heyeti) Celili Tokses ve arkadaşları 
Sabahın bu zehir aynzınd l donarsın val- tasdikini bekliyordu. 20,00 memleket saat ayarı ajans ve me
lahi... ı Ev sahibi hizmetçilere sofranın hazır- teoroloji haberleri, 20, 1 S Türk müziği 

Anne, lacivert etekliğini belinden in- lanması içın emir verdi. cSelma hanım Çalanlar: Zühtü Bardakoğlu, Cevdet 
dirmeğe uğraşırken: geç kalmasın~ cyiyelim de öyle gidersi- Çağla, Refik F ersan, Kemal Niyazi Sey-

A k d . ld d T" k • d' d hun. Okuyan: Müzeyyen Senar. 1 - hi-- nca .. ıye mın an :... a ur- nız> ıyor u ..• 
tuluştan Etlike yayan gitmek kaç saat Selma hanım boş ve soğuk bir odada cazı humayun . peşrevi 2 - Arif beyin 
IÜrer. Sonra, ne zaman dikiş!: başlıyaca- ı yatağının üzerine uzanmış, kendisini bek- hicaz şarkı: (Tasdi edeyim) 3 - Sa
iım da ne zaman bite::ek. l liyen oğlunu düşünerek içi sızladı ve he- deddin Kaynağın hicaz şarkı (Hazan ile 

llhan cevap vermedi. Sadece hafif bir men kalktı. Modellerini toplamağa baş- geçti) 4 - Şükrünün hicaz şarkı (Sev-
cevet> ten sonra yors;:dnı başma çekti. ladı. damı dilim anlatmaz) S - Kemal Niyazi 

Selma hanım cvlenr-li yirmi sen~ ol- - Müsaade ederseniz ben gideyim ha- Seyhun kemençe taksimi 6 - Arif beyin 
muştu. Fakat kocasiyle b~raber kaldığı nımefendi. hicazkar şarkı (Bir halet ile süzdü) 7 -
seneler sayılacak kıı.dar azdı. Kocası Sarışın kadın ısrar etti: Osman Nihadın hicazkar şarkı (Ellere 
Rahmi bey, ona, bir ak':am üzeu tıbbiye- - Hem bey de henüz gelmedi. Size uzaktan bak) 6 - hicazkar saz semaisi 

*AUP 

Bar

sak/arı· 

larımızı eme

rek üreyen ve 

bizleri gayri tabii 
bir çok şekilde ra

hatsız eden solucanlar
dan 

(iSMET SOLUCAN 
BiSKÜViTi) sayesinde tama

men kurtulduk. Gayet neş'eli bir 
sıhhate kavuştuk. Hakikaten her çocuk senede 

iki üc kutu lSMET SOLUCAN BİSKÜViT 
behemehal almalıdır. Tesiri kat'idir. Her Eczanede 
20 kuruştur. 

tZMtR BELEDlYESlNDEN: 

den dönerken tramvayda rastlamış ve verilecek kafi miktar param da yok. 9 Dedenin Gülizar şnrkı(Bi vefa bir çeş
evleninceye kadar arkasını bırakm:ımıştı. Şimdi neredeyse gelir. Birnz beklemez mi bidat 1 O - Dedenin Gülizar prkı 
Rahmi bey, genç, yakışıklı ayni Zdman· misiniz'> (Nazlı nazlı sekip gider) 21.00 konuşma 
da uçarı çapkın bir adamdı. Buna rnğ- Selma hanım, çar naçar kanapenin ke- 2 l, I 5 esham, tahvilat, kambiyo ve ziraat 
men beş sene mütemadiyen Selm:ıy:ı b:ığ- narına ilişirken kapı çalındı. Sarı1'ın kadın borsası ( fint) 2 1,25 neşeli plaklar - Pl. 
lanma ı kendisini bile !ıayr-ıc di.işürmiı~- bir hamlede dışarı fırladı. 21.30 müzik (riyaseti ci.imhur filarmonik 
tü .. Evlendiklerinin senesınd~ ilhan doğ- - Hah ... Geldi işte ... Merdivenlerden orkestrası - Şef Hasan Ferit A.) 22, 30 
du. Çocukları üç yaşına gelinceye kadar terlik sesleri, ince, sevinç çığlıkları duyu- müzik (opera aryaları - Pl.) 23,00 son 
aralarında en ufak bir anla~mamazlık bi- luyordu. ajans haberleri ve yarınki program 23, 1 S 

lZMiR StCiLt TICARET MEMURLUGUNDAN: 
lzmirde Atatürk caddesinde Riz ferhanesinde muamele yapan (Abot 

limited Türk §irketi) esas mukavelenamesinin 9 uncu maddesini değiı
tiren layıha ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 2494 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

Aziz akyürek bulvarının 9 e 
lül meydanından itibaren 1396 
yılı sokağa kadar olan kısmın 
paket taflariyle 3200 metre m 
rabbaında yeniden döfeme yap 
rılmaıı bat mühendislikteki ke 
ve fartnameıi veçhile kapalı za 
h eksiltmeye konulmuştur. Mu 

le görülmedi. Fakat üç senede·, sonıa, Genç kadın salonde fırıl fırıl dönüyor, 24 müzik (cazbant - Pi.) 
eve geç gelmeler, daha sonra seyrelı:: gel- gelen adama: SOFY A: 
meler baş gösterdj, ve nihayet ufak te- - Tuvaletimi nasıl buldun, çok gü-

1
20,05 Piyano musikisi .... 

fek, sanşın bir kadınla ayrı bir hııyat zel değil mi- Fevkalade bir terzi buldum, 20,30 La Boheme (Puccınmın operası) 
aürmeğe başlıyarnk bir dnha evine dön- gel sana .takdim edeyim diye mütemadi- ! LOND~A ~342 • 877). 
medi .. Kansı bu hadiseyi neden sonra yen söylüyordu... 19,50 Çıft pıyano konserı. 
işitti. Önce içinde bir ıstırap ve kin uy.:ın· Selma hnmm, dikiş odasından, pırıl pı- 21,20 Konser (Beethove!l'n t-serleri) 
dı. sonra sabır ve ümide bağlandı, niha- nl yanan salonda yeşil tafta tuvaletli sa- ı PARIS (Radio) 
yet bütün ümidini keserek oğlunu bağrına rışın kadının yanında kendi kocasını gö-

1 
18, 1 O Oda musikisi. 

bastı. Mahkemeye müracaat etmeğc lü- rünce olduğu yerde bir taıı gibi dondu 19,20 Şarkılar. 
zum g~rmemişti. Kendisini ve çocuğunu kaldı. Mümkün olsa kendini pençereden 24,0S Konser (Faurenin eserLri) 

geçindirecek kadar parası, malı vardı ... atıp ev sahiplerine görünmeden kaçacak- HILVERSUM 1 
Nasıl olsa bunlar bitinceye kadar ilhan tı. Elindeki modelin sayfalarını parça 19,00 Hafif musiki ve şan. 
yetişir ona bakardı. Bu düşünceyle, sc- parça koparıyor, makinenin kenarına da- 22,00 Konser. 
nelerden sonra Rahmi beyin nklınıı g'..- ğılan iğneleri toplamağa çalışıyordu. 24,25 Beethovenin eserlerinden mü-
lerek her ay kendisine ellli lira gönder- içeri girdiler, ev eahibi Rahmi beye rekkep konser. 
meği vadeden tezkeresini iade etti. Ve dönerek: iT ALYA (il nci grup, 369-814) 
hiç bir şeye ihtiyacı olmadığını ilave etti. -Selma hanım ... dedi. Sonl'a da Rah- 21,SO Senfonik konser (Nürenbergden 

ilk zamanlar kocasından ayrılmıı.ğı da mi beyi i~ret ederek sadece: naklen Haendel ve sair bestekii.r-
düşünmüştü fakat sonraları çocuğunun _ Rahmi dedi... ların eserleri) 
babasız kalmasını istemiyerek vazgeçti. Rahmi beyin gözleri mermere sürül- VARŞOV A: 

Ne çare ki günler arzu edildiği şek1l· müş iki yeşil damladan farksızdı .. Bir 16,30 Oda musikisi (Leh bcstekarla-
de cereyan etmedi. Bir büyük yangındnn anda selam vermesini, konuşmasını, gül- rının derleri) 
aonra oturdukları ev tamamen yandı. meeini hatta müteessir görünmesini, her 20,20 Org, viyolonsel ve harpa konse· 
Bankadaki bir kaç kuruş da llhanı:ı m~k- şeyi, her şeyi unutmuştu. ri (Leh bestekarlarının eserleri) 
tep hayatına sarfedildi. Tamamen para- Selma hanım kendini daha çabuk top- 22,0S Koro konseri. 
aız kalınca Selma hanım gündelikle dL·tİ:ı ladı. BUDAPEŞTE: 
dikmeğe başladı. Böylece bir çok sene- - Teşekkür ederim ... Dedi, ben artık 18, 1 S Eğlenceli konser. 
ler daha geçti ve llhan orta mektepten gideyim... 20,3S Opera binasındaki temsilin nakli 
mezun oldu .. Oç aydanberidir ki ilhana - Niçin yemeğe kalmıyorsunuz?. 23,30 Çingene orkestrası 
İ§ bulmak ümidiyle gelip Anka raya yer- - Kalmıyacağım hanımefendi, çünkü: 

leşmişlerdi. Yalnız değilim... Soframda beni bekli-
ilhan yatağının içinde doğruldu. Ce- yen bir oğlum var .. 

ketini omuzlarına attı gözleriyle mangalı Başiyle bir selam vererek kapıya doğ-
araştırdı, içi bom boştu. ru yürüdü. Sarışın kndın arkasından pa-

- Anne, hiç kömür yok değil mi'> ra yetiştirmeğe uğraşıyor, Rahmi beyden 
- Yok oğlum bitmiş... üç liranın üstünü tamamlaması için daha 
- Paramız da yok değil mi anne?.. iki lira istiyordu. Fakat Rahmi bey oka-
- O da yok oğlum. Ama inşallah ak- dar şaşkındı ki terini silmek için mendi-

pma ben gündeliğimi alacağım. Sen bu- lini bile kaç defa aradığı halde cebinden 
gün işinden iyi bir netice alamazsan da bulup çıkaramıyordu. 
üzülme .. Ne yapalım elbet allah bir kapı Selma hanım, kapıda nefes nefese hiz-
açacak. Böyle kalacak değiliz ya .. Ben metçiye eöyledi: 
akşama dönerken Samanpazarından bi- - Zarar yok, ben yarın uğrar alırım. 
ıaz yiyecek alır getiririm. Kömür de alı- Hanımefendi para için üzülmesin. Ve 

rız. kendini süratle sokağa attı. Sanki arka-
ilhan, yaşlı kestane renkli gözlerini ınndan koşup parayı getireceklermiş gi

buğulandıran bir sis tabakasını elleriyle bi izini dar sokaklara saparak kaybetmek 
ailmeğe çalı~rak: istiyordu, düz yolu bırakmış, alaca ka

- Babam ne kadar fena adammış an- ranlıkta bağların karlı, dar yollarından 
ne ... diye aöylendi. Ne zamandanberi bi- koşuyordu. 

zi aramadı. Buz gibi bir tipi döne döne vücudunu 

(BORSA] 
ÜZÜ!\I 

130 Esnaf bankası 
10 Nihat Üzümcü 
10 S. Paterson 

150 Yekun 
674871 ! Eski yekun 
675021 ! Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. JO 
No. ll 

ZAHİRE 
46500 kilo Buğday 

50 Balya Pamuk 

13 75 13 75 
13 75 13 75 
15 15 

12 
12 50 
13 
14 
17 

5 625 5 875 
49 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve F. Tenik imzası. 

1 - Liyıha. 

Abot Limited Türk ıirl:e~ .nizam:! Ab~t ~imited Türk Şirke~ ~izam: hammen bedeli 16400 lira olu 
namesinin 9 uncu maddesının yenı namesının 9 cu maddesının eski ihalesi 23-5-939 ıah günü saat 1 
şekli. şekli. dedir. 2490 sayılı kanunun tarif 

Macid S. 1 • tı dahilinde hazırlanmış tek 
• e 9.-. - ._ır~tetın. um~r ve m~- Madde 9- Şirketin umur ve mua-

ı k~ d d be t mektupları ihale günü azami s ame a~~~ı §Ure: 4 a : ı A §ı ~~vuz melLıtını §Üreka adedi beşi tecavüz 
etmdıeı takdırde ıureknnın ıttıfakt etmdii!i takdirde fÜrekanın ittifakı at 16 ya kadar encümende riyas 
ile ve tecavüz eylediği takdirde ser- ile ve tecavüz eylediği takdirde ser- te verilir. Muvakkat temin 
mayei şirketin l&tJcn.I üç rubun~ tem- mnyei şirketin liakal üç ruhunu 1230 liradır. (919) 
sil eden §Ürekamn muvafakatıle tn- temsil eden §ürelıanın muvafakatile 7-12-16-19 
yin edilecek bir veya miiteaddit mü- · d'l k b" ··t dd't 'k 
diran tarafından idare edilir. Müd:- ta!ıd~ c t eceafı. dır vedya 'dmu eeda ·ı· ı Belediye havagazı f~brı aslı 

h
. d d h · d · mu ıran tar n an a 1 are 1 ır. da tesis edilecek havagagı saat 

ran ısse aran an veya arıç en ın- M"d" h" ed d h • 'h . 1 bT Ş k d u ua..'1 ısa aran an veya arıç- ayar istasyonu için satın alınac 
~· ~: ve tayı~ dd ~;na 1 1.~: ~ a Ed~ den intihap ve tayin olunabilir. Şu alet malzeme ve teferruatı başkati 

1 1 Aı senV~ m1~ e e şe:ı · er .. en .1. kadar ki bir sene müdetle §eriklerden likteki ~rtnamesi veçhile açık eksi 
gar . ıte ın veresesı mumessı ı Ed A v· 1 b" · · R" J :t-

la M 1 R b. · r' "d" 1 gar · ıte ınncı ve ışar · meye konulmuştur. Muhammen b 
0 n arse usso ırın_ı mu ur ve Abo 'k' . "'d" t • ed'I · l /5/ 
R• J Abot 'k' • "d" t · t ı ıncı mu ur ayın 1 mı§ er- deli 2 800 lira olup ihalesi 26 
ışar . ı ıncı mu ur ayın . A • • • • • 

edilmiıılerdir. Mü-:lürJer ayni ıelahi- dir. Müdürler aynı ıelahıyetı ~aız Cuma günü saat 16 dadır. Iştır 
yeti h~i.; c!~t:t l'cr bi•i ayn ayn mün- olup he~ bi~ af? a~ı ~ünferıden edecekler 21 O liralık teminat makb 
feriden muamelatı ~irketi tedvir, şir- muameletı ~ırketı tedvir, .şırket namı: zile encümene gelirler. 
ket namımı her nevi evrakı resmiye na her nevı evrakı reımıye ve gayrı 26 11 28 1 2 1031 (62j 
ve gayri resmiye ve senedat ve mu- resmiye ve ıenedat "!e mukavel~t ve 
kavelat ve teahhüdata münferiden teahhüdata münfenden vazı ımza 
vazı imza ve ahz ve ka?z ve ıu~h v~ 1 ve ahz ve kab.z ve ~ulh ;e. ibra ve lZMtR DöRDONCO iCRA M 
ibra ve huzuru muhakimde şırketı huzuru muhakimde tırketı bızzat ve- MURLUöUNDAN. 
bizzat veya bilvekale temsile ve men- ya bilveki.le temsile ve menkul ve · 

939
,

1122 
kul ve gayri menkul mallar satın al- gayri men\'ul mallar satın almağa A ık il ·ı 
mağa ve ıatmağa ve ipotek ve rehin ve aatmağa ve ipotek ve rehin ve ~ ~~ e PİZ~ ç~vrı ec 
ve teminat ve tesisine veya kabulüne 1 temin-t ve tesisine veya kabulüne gakı me ka un w. _B~ il 
ve fekkine ve memurini resmiyesi 1 ve fe' :ki.11e ve memurini resmiyeai . ar~y~ . b: r~841 au: 
huzurunda takrir vermcğe ve takrir huzurunda takrir vermeğe ve takrir n~ e•._~~I 1l y;n~ n h h 
almağa ve tirket namına aharlarını alıne"'a ve •irket namına aharlannı ra lı SOIM>lfSUI a ve numara 

kil w ı w rh' .• 'I' ne er. 
tev etmege ve az etme~e sa 8 ı- tevkil etmeğe ve azletmeğe salahiyet . 
Yet ve mezuniyeti tammeyi haizdir- · t' t · h · d" 1 ltbu gayrı menkuller açık artım\ . . . ve mezunıye ı ammeyı aız ır er. ·1 lığ k ld B" . • 
ler. Şirketin hukuk ve vezaıfı tırke- . . k 'fi . k . ıuretı e satı a çı arı ı. ırıncı a 
• .1 . • d "d' Şırketm huku ve vezaı tır etın a..-aaı 15 6 939 tarihine müsad 
tın unvanı ı e vazı ımza e en mu ı- . . ed "'d' ıı.u uı • • • 

ahh .. _ı t .1 t .. ec1 unvanı •le vazı ımza en mu ıranın per•embe günü saat 14 de dairem~ 
ranın te uo3 ı ı e eayyun er· ahh'"d ·1 t ·· ed T ah :ı-
T hh"d" aki' · k t he te u atı 1 e eayyun er. e - de icra edilecektir Bu artırmada m aa u u v ın tır e nam ve - h b • 
sabına yapıldığının tasrih edilip edil- hüdü v~iin §İrk.et n~~ ve . esa ın~ hammen kıymetin yüz~e r._~tmİf 
memesi müsavidir. Müdiranın esami ya~ıldıgm'n tasrıh edılıp ed~lıneme!ı ti nisbetinde bedel venldıgı suret 
ve Aelahiyetleri gazetelerle ili.n edi- 11!üsa1vi~ir. Müdiranı~ ;sam~ ~e ıal~- müıteriaine ihale edilecek aksi~ 
lir. Müdiranın keyfiyeti tayininin h!yetıerı ga~etel.erle .il~~ edılır. Mu- en çok ar:tır8?ı!1 t~abhüdü baki ka 
veya bunlardan birinin selahiyeti hi- daranın k.e!~yetı t~y!°ın~n ~eya bun- mak prtile ikincı .artırması .. 3~: 
tama erdiğinde sicili ticarete kaydı l~~an b~!1~n. ıalihıyetı hıt~a er- 939 tarihine mü~ıf ~um~ gunu .Y 
lazımdır. Müdürlerden her biri mer- dıgınde ııcılı tıcarete kaydı lizımdır. ne saat 14 de daıremızde ıcra edıl 
kezi ıirketten gaybubeti takdirjnde Müdürlerden her biri merkezi tir- cektir. Bu artırmada en çok bedel v 
kendi.mesuliyeti tahtında olmak üze- ketten gaybubeti takdirinde kendi renin üzerine ihalesi icra edilece 
re diğer bir kimseyi vekil tayin ede- mesuliyeti tahtında olınak üzere di- tir. tıbu gayri menkul üzerind~ h 
bilir. ğer bir kimseyi vekil tayin edebilir. talebinde bulunanlar ellerinde reı 

Selma hanım hiç cevap vermeden şap- sarıyor, darlaşan nefesini bu soğuk hava 
kasını giydi. adeta kızgın bir alev haline getiriyordu, 

- Ben gidi) orum llhan ... Sen merak göğsü ve alnı yanarak buzlu, tipili yollar
etme, istediğin şeylerin ben hepsini ak- dan tek başına koşuyordu ... 

Doktor 
Sami 

Operatör 
Kulakçı 

Abot limited Türk sirketi esas mukavelenameıinin dokuzuncu mad 
Kulak, Boğaz, bU1'1111 desjni deği§tİren bu lay:ha muvafık göriilmü§ olmakla ticaret kanununun 

hastalıkları mütahassısı 514 üncü maddesine tevfikan tasdik kılındı. 

vesaik ile birlikte ve yirmi gün için 
de müracaatları lizı.mdır. Aksi hald 
haklan tapu ıicilince malum olm 
chkça payla§madan hariç kalacakl 
dır. Satıf 1>C4in para iledir. Yüzde· 
buçuk delliliye ve tapu harcı mü 
teriye aittir. Şartname 5. 6. 939 tar 
hinden itibaren herkesin görebilme 
için açıktır. Müzayedeye İJfirak e · 
mek istiyenler kıymeti muhamme 
nenin yüzde yedi buçuğu niabetind 
pey akçesi veya milli bir banka t 
minatı ibraz etmeleri li.zımdır. Dalı 
fazla malfunat almak istiyenlerin da 
ire münadisile memuriyetimize mü 
racaatlan lüzumu ili.n olunur. 

pma getiririm. istersen Nihada uğra... - Doktor getirdim anne .. 
Eve biraz geç gel. O zamana kadar da ilhanın ağ)ıyan heyecanlı sesi titriyor-
ben mangalı yakar, yemeği hazırlarım. du. Kendi işi için on gün sonraya vait 
Şimdilik allaha ısmarladık oğlum. alarak dönmüş olan ilhan, üç gündür 

Selma hanım, sabahın zehir gibi İçe ateşler içerisinde yatan annesine arka
işliyen ayazında, buz tutmuş yolları yü- daşı Nihaddan borç alarak doktor getir
rümeğe başlndı. mekten başka çare olmadığını anlamış-

Cebinde otobüs parası bile kalmamıştı. tı. 

O kadar yolu ynyan gitmek mecburiye- - Niçin oğlum?.. Ben iyi olurdum. 
tindeydi. Ankaraya yeni geldikleri için Paramız da yok ki.. Doktora ne verecek
henüz müşteri edinememişti. Bir gün ça- 1 ein "> 

lışırsa üç gün boş kalıyordu. Dün nkşam - Zarar yok anneciğim, ben buldum 
kom3ularından birinin verdiği bir adres şimdilik •• Sen üzülme .. 
üzerine Etlikte bir müşteri bulunca yo· ilhan, bir kız itinasiyle annesinin eaç
lun uzaklığına rağmen tereddüt etmedi. }arını, yorganını, yastığını düzeltti .. Son-

Modeli koltuğunda, makas ve yüksü- ra dışarı çıkarak: 

ğünü taşıyan büyük bez çantası kızo.rmış - Buyrun doktor bey. dedi. 

l\tuayenclıane Birinci beyler No. 42 
TELEFON : 2310 

Evi : Göztt-pe Tramvay Cad. 992 
TELEFON : 3668 
1 - 13 (750) 

yeti ve annesinin ıiyah iki damla halin
de yanaklarına eriyip dökülecekmio gibi 
duran dolgun göz bebekleri onu tatırt
mıştı. Fakat bir ı:ın içinde her şeyi anladı. 
Babasının cAffet Selma, affet beni> di-
yen sesine, annesi hiç cevap vermiyordu. 

ilhanın tanımadığı babasına seneler
den beri beslediği kini bu yalvarış karşı-
sındada sönmüştü. Yavaşça annesine 
yaklaştı. Ve ağlıyan bir sesle: 

- Anne ... Ne olur affet .. Artık benim 
parmaklarına asılı, karlı yollardan yürü- Doktor, içeriye girdiği vakit sanki bü- de baba diyecek bir kimsem bulunsun. 
dü ve Etlik bağlannda penbe boyalı bü- tün oda tavaniyle, damlnriyle, dıvariyle, dedi. 
yük Lir köşkün kapısının önünde durdu .. hastanın göğsüne çökmüş ve onu ezmiş

ti .• 
l lasta, başını kaldırdı. ilhanın yalva

ran yaşlı gözlerine ve kocasının hıçkı

rıkla sarsılan kocaman omuzlarına baktı, 
bir hasta kadın, bahusus bir anne bundan 
daha fazla ısrar edemezdi. Ateşli ellerini 
kocasının avuçlarından kurtararak onun 

On altı kuruşluk pul üzerinde 
veki.leti ticaret umum müdürlüğü 

Ticaret vekili N. 
imza okunamadı 

2 Mayıs 1939 tarih ve T. C. lktııat 
resmi mührü. 

ı.br .AliRiz;i Günlük bldir pazar 
.. açı ı 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Şükrü Saracoğlu bulvan ile Mimar 
Kemaleddin caddesinin birleştiği 

YERDE 

OSMAN BAKKALOCLU 
Keten iplikleri, balıkçı, perdelik, bükülü 
biiküsüz, her nevi ipliklerle makara ve Her gün hastalarını saat üçten son

ra Atatürk caddesi aEski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. " 

, hazır yorgan çarşaflan, çarşaflık, yatak
lık gibi bir eve lizım olan dokumalar 
toptan fiatine perakende yalnız bu pa
zarda ıJahhr.. Bu gibi ihtiyaçlarınızı TELEFON: 2987 

~1X"'~z~-

MENKUL MALLAR AÇIK 
ARTIRMA iLANI: 

SALiHLi iCRA MEMURLU -
öUNDAN: 988 

buradan almak menfaatiniz icabıdır 
1 - 26 (922) 

1605 (955) 

'P AR t S FAKOLTESlNDEN 
diplomalı 

DİŞ r ABİPLERİ 
Muzaffer Eroğul 

VE 

Kemal Çetindağ 
Muhteşem, sıcak bir salonda penbeler 

giyinmiş bir kadın onu karşıladı. Açık 
yeşil, tafta bir tuvalet diktirmek istiyor
du. Çok müşkülpesentti. Uzun zaman 
model beğenmedi, tereddüt etti, nihayet 
Lilmem hangi artistin üzerinde gördüğü 
bir biçimi tarifle biçtirdi. 

Selma hanım akpma kndar bütün gay· 

Rnhmi bey, hastanın kendi karısı ol
duğunu görünce bir an şaııaladıktan son
ra karyolanın yanına yığılır gibi çöktü, 
Karısının ateşli bileklerini avuçlarının içi
ne aldı ve baııını karyolanın kenarına da
yıyarak hıçkırmağa başladı. 

beyaz saçlarında gezdirdi. 
ilhan, alnını canıa dayamıı. 

Cinai, nevi ve miktarı haciz za
yqlı ve bıt varakasında ve prtnamede 

bir borçtan dolayı açık artırma 
ile sahlacağından utırma salihli 
pazar yerinde 24.5.939 çartamba 
günü saat 11-12 de icra olunacak
br. it tir ak edeceklerin österilen 

Hastalanru her gün sabah saat 9 
dan başlıyarak Beyler - Numan za
de • 21 numaralı muayenehanelerin-

ilhan, ha retle bak o 



12 Mayıs CUMA 19J9 

T. Bovven Re es 
ve şürekası 
CUNARDLİNE 

Messageries 
Maritimes 

KUMPANYA.Si 

YENJASIR 

Um dal Olivier ve 
UMUMi DENİZ Şürekası 
A~~~~ ~,!~· BiRJNCİ KORDON REES 

İA BİNA.Si TEL. 2443 

Deu tsche Le· 
vante Linie 

G. M. B. H. HAMBURG 

- -__ . .,,. ... .,. 
SAHIFE9 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ADRİATİCA S. A. Dİ 

NAVİGATiONE 

Liverpooı ve 
Glasgov hattı 

GERMAN vapuru 15/11 mayıs MİLOS vapuru 10 mayısta beklenl· 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 3 ha· arasında beklenilmekte olup Rotterdaın yor 13 mayısa kadar Anvers Rotter· ZARA .... 10 ,5 939 tarihind 

· ·· İstan Hamburg ve Anversa limanları için yUk LONDBA HATTI : ~ H b .'. Uk motoru · I e ge-
ziran tarihinde gelerek aynı gun • alacaktır HERON 15 nisanda gelip ' Bremen ve am urg ıçın y !erek ayni gün Pire Brindisl Trieste ve 
bul p· N li e Marsilyaya hareket · . vapuru alacaktır. . • 

' ~' apo v ANGHYRA vapuru ayın nihayetinde Londra için yük alacaktır. ACHAİA vapuru 23 mayısta bekleni· Vene<lige hareket eder. 
. . edecektir. . . , . beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- BELGRA VİAN vapuru 15 nisanda yor. 27 mayısa kadar Anvers Rotter- LERO motörü 11/5 tarihinde gelir, 

B~SNİA v~puru 25 mayıs tarihinde Her tlirlü izahat ve ınalfunat ıçın Bı· burg ve Anversa limanları için yük ala- Londr Hull ve Anversten gelip yUk dam, Bremen ve Hamburg İ.irnanları ayni gün Patmos Leros Rodosa hareket 

••••••••••• 

t.alınıinen gelip mal çıkaracak ve ayni rinci kordonda 156 numarada LAU- caktır. a, için yUk alacaktır ed 
zamanda Liverpool ve G!asgov ile yük iKİ BALKANLAR ARASI HATl'I çıkaracaktır. T · t er. . 
alacaktır. RENT REBOUL ve. ŞER: . vapur acen- ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOR A H L y E • FOSCARI motörü 17/ 5 tarihinde ge-

FERN LİNE tasına milracaat edilmesı rıca olunur. YUGOSLAV BANDIRALI LfVERPOOL HATTI ~RAKLEA vapuru 13 mayısta bek lir ayni gün Pire Brindisi Trieste ve 
TELEFON 2 3 7 5 lenıyor .. Hamburg, Bremen ve Anvers- ' 

: ı<LOVCEN» LESBİAN vapuru 20 nisanda Livlll'- ten mal çıkaracaktır. Venediğe harek.~t. eder. . 
NEVYORK HATl'I ------------- Lüks vapuru 14 mayıs 1939 pazar gil- pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak- ARMEMENT H. SCHULDT BRİONİ motoril 18/5 te gelir, ayni 

FERNHİLL motöril 16 mayıs tarihin- isimleri ve navlunları hakkında acenta nü Suşak, Trieste, Vened!k ve Pireden GLÜCKSBURG vapuru haziranın ilk gün Patmos Leros ve Rodosa hareket 
de tahminen gelip mal çıkaracak ve ay- bir teahhüt altına giremez. Daha fazla muvasalat edip eyni gü~ Köstence ve tırD .. ııt h Levante•Lfnle günlerinde bekleniyor .. An~~rs, ~tter- eder. . 
nl zamanda N y k . . yük ala- tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr Varnaya hareket edecektir. e SC e dam Bremen ve Hamburg ıçm yük ala- CİTrA Dİ BARI vapuru 18/5 tarl-

ev - or ıçm . ··ovcEN KRETA 15 nisanda Hamburg caktır 
caktır. nın 2353 telefon numara5Ula müracaat h.a. il vapur~ . T A H L İ y E , hinde gelerek ayni gün İstanbul, Pire 

Gerek vapurların muvasalilt tarihleri, edilmesi rica olunur. yapw·u 20 mayıs 93~ cumartesi günü ve Anversten gelip yük çıkaracak. GLÜCKSBURG vapuru halen lima- Napoliye hareket eder. 
Kostenceden avdet edip 21 mayıs 939 _____ ,_ l H b g B An 

.. .. d b' t ahh"t altın · ez llLll=ws o up am ur remen ve -pazar gunu saat 12 e.. kında acenta ır e u a gırem · rst yük ıkarmaktad 

Pire - Arnavutluk limanları - Kotor, Daha fazla tafsilat almak için Birinci DEN NO~SKE MİDDEL ROYALE NEERLAN 
Dubrovnik • Split, Vened!k ve Trieste- K rd da 152 numarada ıUMDALı • • DAİSE KUMPANYASI 

•ı•----------------••1•-mı--q•&,a ye hareket edecektir. 
0

..::; el • A talığı Ltd. müracaat HAVSLINJE, OSLO ULYSSES vapuru 9/ 5 tarihinde gele-

T. C. Zl·raat Bankası İzmir - Venedik - Trieste seyahat ~ . ~ruz 1 cen BALKİS vapuru 15 mayısa doğru bek- rek Burgoste Varna ve Köstenceye ha-

Kuruluş tarihi : 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası •• 

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

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
tKRAMiYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 1 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT ı Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmi

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlaııiyle verilecektir. 

" 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfil, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

' lednde çekileeektlr. 

........................... m!!I ....................... ~~ 

, . . \ 
Taze Temiz Ucuz ilaç 
Her Tii.rliJ. Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu haıu karşısında .. 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

MASK'OLEN, FEMİNEN, iki ciıııı koku 

Bahar çiçeği • Altın l'Ü)'a, Limon çiçeği 
Fulya, Son hatı~a, Ler!Ak, Menekşe, 

amber, Yaseınin 

Hilal Eczanesi: 

, 

Kızılay Cemiyeti Izmir merke
zinden: 
Cefll'le ~! gazİnoa~ mevlİınlik kiraya verileceğinden taliplerin 1:d!a 

şartlarını ogrenmelı: Üzere Kızılay cemiyetine müracaatları ılin 
olunur. 6, 7, 9, 10, 11, 12 1524 (911) 

müddeti : 7 gün.. edilmesı nca 0 unur.. . . !eniyor. Dilnkerk ve Norveç için yUk reket eder 
Gerek vapurların muvasaUlt tarihleri, Telefon : 4072 Mildilriyet alacaktır. · . 

gerek vapur isimleri ve navlunları bak- Telefon : 3171 Acenta AMERİCAN EXPORT LİNES İNC' HERCULES vapuru 18/ 5 tarihinde 
' Amsterdam, Haınburg limanlarına yük 

EXCHANGE vapuru U mayısta bekle- alarak h k d ktlr 
. N k 1 . yük ala -•~- are et e ece . 

,
1 
___ ıo;:;; ______________ ıı•------~-ı~ nıyor. evyor çın CtıAwr. 

.. ~~~En R.va:.;..,, 25 mayısta bekleni- SERVİCE MARJTİME 
yor. Tuna limanlan için yük alacaktır. Roumaln Kumpanyası 

İzmir İncir ve Üzüm TarlDl ::{atış kooperatifleri Birliği 

T A R İ Ş ŞARAPLARI 
Ege bölgesinin nefis yaş üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Döınisek ve kırını

r;ı Tariş şaraplarını daima tercih ediniz. Soframı da TARİŞ şarap lan ebik 
olmamahdır .. . 

T A R i Ş SİRKESi 
Sayın halkımıza enmiyetle arzediliyor. Tariş sirkesi, halis üzüm slrkesldlr. 

T A R İ $ VZCIM BALI 
Teksif edilmiş taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hasuslyetle

rini taşmıaktadır. Tariş ilzUm balı en sıhlıt ve mugaddi kuvvet şurubudur, 

T A R İ Ş İNCİR VE iJZCIMLERJ 
Fennin en son terakkiyatına uygun bir şekilde işlenmiş ve hıımlumıışbr • 

Zarif ambal8jlar içinde satılmaktadır .. 
Tariş markalı mıtbsulıit ve mamuliıtı her yerden arayınız. 

izrniP umumi satış mağazası : 
KEMERALTJ CADDESİ No. 71 TELEFON : 4195 

1 ··2' (2SJ) ·-........................................ -. ........ . 

Karaciğer, böbrek, taş ve k:umhırdan 

mütevelli sancıları'ruz, damar sertlikler! 
ve şişmanlık şikllyeUerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeler! eritir, kanı temizler, lez

zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yanın bardak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - İSTANBUL 

Sayın müşterilerime 

Mühim ilan 
Yeni mevsiıııln yııklaşnıwıı. dolayısirle müessesemin kimyevi temizleme ve bo

yanıa işlerini bir istisna olmak üzere fiatlerde yalnız 

Mevsim için 
Rekabet kabul etuıiyecek derecede tenzilıit 

İtinalı işleriyle şöhret kaza~mış olan müessesem bu fevkalade iskontosu ile 
sayın müşterilerimin teveccllhilnü kazanacağına emindir 

ŞARL PRIMU-S 
Büytuı Kaıodiçalı Han No. 48 'J'elefon : 3449 

T - 9 - 12 - 13 - 14 (923) 

Maliye vekaleti lzmir kırtasiye 
deposu memurluğundan: 
Kırtasiye depoau ittihazına elveritli kiralık binası olanlar mezkilr 

adrese müracaat etmeleri. 
9, 10. 11, 12, 13, 14 1S60 

TİSZA vapuru 4 haziranda bekleni- PELEŞ vapuru 8/5 tarihinde beklen-
yor .. Tuna limanlan için yUk alacaktır. . 
TİSZA vapuru 17 mayısta beklen!- mekt~ olup Malta, Marsilya ve Cenova· 

yor. Beyrut, Portsa!t ve İskenderiye ya yük ve yolcu alarak hareket ede-
için yük alacaktır. cektir. 
SERVİCE .MARITİME tTALtA s. A. ot NAVİGAZİONE 

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

nlyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- res için haniket eder. 
lan için yUk alacaktır. İIAndakl hareket tarihleriyle navlun-

JOHNSTON V ABREN LİNES LTD. !ardaki değişikliklerden dolayı acenta 
İNCEMORE vapuru 28 mayısta bekle- mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf

niyor. Burgas, Varna, Köstence, Sullna siJAt için llı:lncl Kordonda FBATBLIJ 
Kalas ve İbrall ltmanlan için yUk ala- SPERCO vapur acentıımıa mllracut 

caktır. edilmesi rica olımur. 
Vapurların hareket tarihleriyle nav· Tın.EFON ı ıoM • ZOOS 

luıılardakl. ~en acenta me- -------------
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsllAt için ATATURK 
caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 

Zee va Şsı. Vapur acent.alığına mtlraca
at edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2007/ZOOB 

Çok husas ve çok clayanıkhclır 

MİELE 
Süt makinalannın bütüı. akama 

paslanmaa: 

MİELE SÜT MAKİNALARI 
Diğer makinalardan daha sağlam ve 

daha ucuzdur .. 
İSTANBUL Satış dcpc.,--u ı Tııhbıb
le, 51 NoJu POKER TRAŞ lnç::ddan 
deposunda ... 

izMİRDE Satış deposu : S. ABUAF ve M. PEÇO 
Mareşal Fevzi bulvarı No. 6 TELEFON : 2213 

~ -;;;;ı;;;;..ıı.a1--'I 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: Her Fiyata Satış 

Emine Necmiye ile Haticenin Azimet dolayiaıyle 
fAyian mutuarrıf oldukları iz • J J 
mirde Namazgah mahalleainin aa. ace e mı'izayeue 
rımsak sokağında 81 No. ve sekiz ile ~atış: 
yüz lira kıymeti muhammeneli 
iki kath üç oda ve taraça ve mut- Önümüzdeki Pazar ırünü yani 
fakı havi olan ev mahkemece ve- Mayısın on dördüncü ırünü aabah
rilen izalei fUJ'U kararına istina • leyin saat onda Karataf tramvay 
den 14-6-939 tarihine müaadif çar- caddesinde Asansörde altta Şe
tamba ırünü ıaat on bette Izmir hit Nuuet bey ıokağında 17 nu
sulb hukuk mahkemeai aalonunda marada bay Şemuel Yakara ait 
aatıtı yapılacakhr. Bu arbrmada gayet lüks mobilyalar bilmüzaye
kıymeti muhammenenin yüzde de satılacaktır. 

• b • . . d bed l •1 Gerek lükı teımiyelik, 2 kesme 
Y~.!?11f etı nıa~e~ın ~ ~ verı - lüks bronzlngiliz karyolaları som
dıgı surette talıbme ihaleaı yapı • al • y1 kübik koltuk takımı ce
lacak aksi takdir.d~ a~ht IS ırün !iz ffikaebüfe, venedik lüks a;_, 
daha uzatılarak ıkınca artırması tek ve tifonyeralı aynalı dolaplar 
30-6-9~9 cl!ma günü saat IS de yi- küçük Vyena yatak odaaı takımı 
ne daıremızde yapılacaktır. etajer, büyük divar saati, dört kö-

Gayri menkul üzerinde hak ta- fe yemek maıası, 12 adet Vyena 
lehinde bulunanlar ellerindeki aandalyeları, tül ve ipek ve yün 
resmi veaaikleri ile birlikte- yirmi perdeler, divan tabakları, elektrik 
gün içinde dairemize müracaatları lambalan 2 cam komezaaı, 1 eta
lazımdır. Aksi halde haklarında jer nikel, komodinolar, emaye kü
tapu sicili mal~ olmadıkça pay· çük saat, aiyah etajer, antika mer· 
!atmadan harıç kalacaklardır. mer saksı, 2 salıncaklı orta ma -
Şarbtame 25-5-939 tarihinden iti- sası aynalı, lavoman tuvalet, ipek 
haren görmek için açıktır. Müza- tablo, divan, beyaz ayna, 2 lavo -
yedeye ittirak etmek istiyenler man ıervialeri, seccadeler, man. 
kıymeti muhamminenin yüzde ye- gallar, ve aair bir çok lüka mobil
di buçuk niıbetinde pey akçaıı ve yalar bilmüzayede satılacaktır. 
ya milli bir banka teminatı irae Satıf petindir. 
etmeleri lazımdır. Gayri menku· Emniyet müzayede ıalonu mU-
lün vergi ve sair kanuni mükelle- düriyeti 
fiyetleri satıcılara ve yüzde iki 1-2 (958) 
buçuk dellaliye ve ferağ harçları ı--------------
alıcıya ait olup ihale bedeli defa
ten ve p~inen ödenecektir. ihale
yi müteakip mütteri ihale bedeli
ni vermediği ve veremediği tak • 
dirde satıf 1 S ırün müddetle ar • 
tırmaya konulup bu artırmada en 
çok bedel verenin üzerine ihaleai 
ya ılacak arada 

cek ihale farkı biç bir hükme ha
cet kalmakaızın vecibesini ifa et• 
miyen müşteriden tahail oluna
caktır. Daha fazla malumat al• 
mak iatiyenler dairemizin 938 • 
163S aayılı dosya11na müracaatla
rı lüzumu ilan olunur. 

f 
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Fransa Cümhurreisinin Mesajı 
Atlas Okyanosunun ötesinden gelen asil sesin sahibin.in 

gibi sulhu korumak için bir hüzme halinde birleşmek 
hatırlattığı 

lazımdır 

Fransa emniyet içindedir Polonya - Rusya işbirliği 
"Çünkü karada, havada ve denizde Baltık devletlerine müteveccih olan 

kuvvetli bir şekilde silahlıdır,, tehdidi zaafa uğratıyor 

ltalya mahafili 
Artık Yugoslavyanın 

pakta iştirakinden 
Anti .; Komintern 
halısetmi yorlar 

Romanın fikri: Macaristan Romanya ile 
nnlaşmaclan YuQ"oslov ya ile anlaşamaz .. 

Macaristan ve Romanya arasındaki mü
nasebetler de yoluna sokulacak olursa, 
Yugoslavyanın Macaristanla mukarene
ti daha kolay olur .. Zira Romanya ve 
Yugoslavya arasında hususi bağlar mev
cuttur ve Romanya - Macar münasebet
leri istikrar kcsbetıncdE!n bir Macar-Yu
goslav ademi taarruz muahedesinin ak-

. ~ıiM~o~anya tarafından ~oş görtilmiye-

en B. Gafenko Roma ve Belgrad 
m verelcri esnasında bu hususta hiç 
bii §Upheyc mahal bırakmamıştı. Niha
yet, Arnavutluğun ~gali üzerine İtalya 
ve Yugoslavya arasında çıkan bazı kom
şuluk meseleleri de İtalya ve Yugoslav
ya hariciye nazırları arasında müzakere 
edilmiştir. Fakat bu müzakerelerin ce
reyanı hiç bir siyasi anlaşmaya sebep 1 
olmıyacaktır. Yugoslav delegasyonu ma
hnfillerindc temin edildiğine göre Bel
rı,rad paktı İtalyan - Yugoslav münase
ctlerini dostluk esası üzerinde kat'i 

olarak tesbit ettiğinden yeni bir diplo
matik likit yapılmasına lüzum görülme
mektedir. 

Du iznhnttan anlaşılıyor ki Yugoslav
ya kendi hesabına lüzumlu bir hareket" 
erbcstisi muhafaza etmek arzusunda
lır. Kral naibinin seyahati bilhassa bir 

"'\Czaket ziyareti mahiyetinde gösteril
"'lekte ve sarih bir siyasi manası olma
-l•ğı bildirilmektedir. 

İtalyan gazeteleri de bunu o kadar 1 
ıi anlamışlardır Vencdik mülakatından 

sonra yarı resmi bir şekilde çıkarılan 
... nural HORTİ şayialar hilafına olarak, artık Yugoslav-

Paris, 11 (Ö.R) - Roma muhabirinin yanın anti komintem paktına iştiraki 

Bir taarruz halinde "KORiDOR,, un 
müzahereri 

müdafaası 
lazım .. için Parisle Londranın 

resmi Polonya heyetinin reisi B. Roman, 
reisicümhur B. Ruzvelt tarafından ka
bul edilmiştir. 
Varşova, 11 (A.A) - Dün aşağıdaki 

tebliğ neşredilmiştir. 
Sovyet Rusya hariciye komic;eri mua

vini B. Potemkin Bükreşten Moskoft
ya dönerken gayri resmi olarak Varp 
vaya uğramış ve ayın onunda hariciye 
nazırı B. Bek tarafından kabul edilmif
tir. 

Ayni gün öğleden sonra B. Potemlda, 
Moskovaya doğru yola çıkmıştır. 

istihbanna göre, Yugoslavya Macaristan ihtimalinden hiç bahsetmiyorlar. Yukarıda solda Tahranda yeni elçilik binamızın küşad resminde Tahran elçimiz nutkunu söyliyor - Sağda. Tahranda. mebıısan sarayı - Ortada Tahranda meşhur 
ile dostane münasebetler tesis etmek ar- Bu akşam Kirinal sarayında İtalya 
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