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Japonlar Amoy'a 
aıker çıkardılar 

Şangbay 12 (A.A) - Amoy entenıu • 
yona! mıntakasma japon kıtaah çıkan!.. 
D114br ... 

·------·-' ilin münderecatmdan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 
Cümhııriyetln ve Cümhııriyet eserinin bekçisi, $40alı.!an çıkaT siyan gazetedir Yeni A- Matbaasında Bu•lm ..... 

Türk - lngiliz anlaşması . M. Mecli
sine ve Avam Kamarasına bildirildi •. 

Ankara ve Londrada ayni zamanda 
yolunda mühim bir zafer 

yapılan 
telakki 

beyanat sulhu 
edilmektedir ... 

koruma 

Ba,vekilimız diyor kı: · "CIJ.mhuriyet hiJkiJ.meti millet/en harbın lec 
malıaadını giJden bir aulh, miJ.dalaa ve emniyet berabBrlıfiilie 

yer almak · için bııglln Millet Vekillerınin miJaaacle ve 

ak belinden maaun bulundurmak 
lngiltere ile yan yana yfJ.rlJmek ve 

taavibini İatemefe gelmi tir 
Ankara, 12 (A.A) - Büyük Millet 

Meclisinin bugün Abdülhalik Rendanın 
başkanlığında yaptığı ikinci celsede Baş
vekil Dr. Refik Saydam alkışlar arasın· 
da kürsliye gelerek aşağıdaki beyanatta 
'bulunmuşlardır : 

BAŞVEKİLİMİZİN NUTKU 
Muhterem arkadaşlarım, 
A vrupadaki siyasi ve askeri vekayü 

son zamanlarda ne yolda ve ne s\lratle 
inkişaf etmiş olduğu malilınunuzdur .. 
Dünya sulhunun bliyük ve kanlı veka
yii ile haleldar olmaması idare mesuli
yetini ellerinde tutan devlet adamları 
için en mühim ve en dikkate değer mev· 
~u teşkil ediyor. 

Memleketimizi yarının tehlikeli ha
disatından müınkiln mertebe uzak bu
lundurmak ve Avrupada ve büttin dün
yada baş gösteren ihtilaflar önünde sulh
perver siyaseti.mlzin samimi bir tezahü
Hl olan bitaraflığı muhafaza etmek cüm
huriyet hlikümeti !~in esas siyaseti teş-
kil etmekte bulunuyordu. · · 

MİLLi EMNİYET MESELESİ 

sirlerini ehemmiyetle hesap etmekten 
fariğ olmıyacağnruz aşikirdır. Cümhu
riyet hüküınetl hiç bir memleket aley
hine müteveccih olmıyan, hiç bir mem· 
leketl ihata ve izrar maksadını matuf 
bulunınıyan, billlkis milletleri lıarb!n 
feci Aklbetinden masun bulundurmak 
maksadını güden bir sulh, müdafaa ve 
emniyet beraberliğinde İn&iltere ile 
yanyana yürümek ve yer almak için bu
gün Millet vekillerinin müsaade ve tas
vibini iııtemeğe gelmiştir.. (Bravo sesle
ri, §iddetli alkışlar.) 

İngiltere ile bilyük tecrübelerden geç
tikten sonra aramızda teessfüı eden kuv
vetli ve samlm! itimat ve dostluk bağ
ları büyük meclisinizin muhtelif vesile
lerle tasvibine iktiran etmiş ana oiyaset
lerimizden biridir. Bu metin rabıtalar 
politikalarımızın inkişafında birbirine 
hiç bir vakit zıt olmıyan bir görüş ve 
düşünüş tarzında müşareketlmizl temin 
etmiş ve iki hükümetı bir çok mülrinı 
vesilelerde bu görüş birliğinin feyizli se
merelerini iktitafa muvaffak kılmıştır. 

Baş1>eki1 Refik Saydam .DAHA ESASLI VE DAHA DEVAM-
Fakat hlidisatm Balkan yanmad4sına 111111::111:11111111111111c111.;::;:::r:::::::::::::::::::;r:ı::::;;;:;;;::;ı;;:;;::::1';;-;1; LI BİR EL B:IRı..töt 

intikal etmesi ve Akdeniz emniyetinin 1 l Biraz evvel arzettiğim veçhile A vru-
ınilli hayatumzda kendisini yeniden F .J [ d H padalı:l mühim hAdiselerin cereyl!Dl -
lılssetörmesi Anından itibaren hiiküme- ransız aev et ra yosuna gore nasmda ve hassaten endişebabş olan ve-
tlınizi kendisini clddf bir milli emniyet B. ÇembeTlayn / _ kayi Balkan yamnııdasına intikal eder 
meselesi karşısında bulmU§ ve bu em- masını daimi olarak temenni etmişizdir. i ııı rü .,, rı et 1 rü .,, i etmez hfikliınetiınizle İngiltere hiJkliın&. 
niyeti tehlikeli tesadüflere JnarUZ bı• Hiç bir alilkadar devle~ hakkı olduğu ng z • A r car an aşması, ,. • n- ı.l arasında ııamimi bir müşavere başla-
ralnnaksızın lakayt ve bitaraf bir _vazi· istifadeden mahzun etnıiyen, fakat hiç glHz siyası anltıfntaSı ue İngiliz • Fransız B. SaTaçoğ!ıı Şükrü ve DT. Aras llUŞ ve mlh ve emniyet gayesinde birle-
yette bulunmasının mümkün olaınıyaca- bir hegemonya hevesine imkiıı bırakmı· .Souyet müzalıerelerinin iyi fe'lıilde deuamı sini gene ııulh için birleşen memleketleri şen fikirlerimiz iki memleketin mubd
iı kanaatine varmıştır. (Bravo sesleri._) ?.'~ bk Akdeıılı nizamı b~ daima .göz hadden all!ırl ıa.tı"rasfartı Jıaf'SI iftll!G edilen IJa• ~e harbi göze alarak mlh gayesinde teş· d!'ratında .d~ esaslı ve daha devamh 
Malilınunuzdur ki Akdenlzde bütün onunde tuttuğumuz bir milli emnıyet 'J' H • • • 'J' rild mesai etmekte bulmuştur (Bra bır el birliğinin lüzum ana mil§tereken 

alakadar devletlerin birbirine karşı em- meselesidir. (Bravo sesleri ve alkışlar.) rajın en Jııymetfı malzemesi hıılımUnde adde• sesleri, alkışlar.) - vo kani olmakta geci.kınemiştir. 
niyet içinde bulunarak ve bu denizi Bu şartlar içinde hükünıetiınizin ıniJ. dil Jıtedlr Bir Avrupa devleti olan Türkiyenln E:ıasları '?· H. P~ meclis grubu-
mü~erek b~ vatan s~yar~ onun n;ıüsa- Jeti harp badiresinden azami imkAnlarla me .. u Avrupad":1<1 m_ıll;ı ~şebbUslerlnin ve =tim~ttefikananıa:~:: iktiran e~ek 
vı nımetlerınden hepimlzın müstefit ol- uzak bulundurmanın en müessir çare-•unnnnnınnnınnnnunnuını~unnınnnnnnnnnnnnnnunıunnu harp tehlikelerırun mill1 hayatımıza te- ·-'•'---~ h~Y arzederel~'? §UD.di 

• y~ uzurunuza ecegım. 

Demokra-
silerin yolu 

----.t:ı----

Sulhu istikrara 
kavuşturmak 
istiyen yoldur 

- i;:?-
ŞEVKET BlLGIN 

İngiliz - Rus müzakerelerinin uza· 
ması bir çok "tahmiıılere yol aÇmıştu. 
Esasta mutabık olan iki memleketin 
şekle ait noktalarda zorluklarla kar· 
şılaşmasına sebep nedir ? 

Mevcut müŞkülffet prensip anlaş· 
masını suya düşürecek mahiyette 
midir? llkönce şunu söyliyelim ki 
lngiltere ile Sovyet Rusyayı birbiri· 
ne yaklaştıran sebepler bir takım 
prejüjelerle, batıl inanlarla manasını 
kaybetmiyecek kadar kuvvetlidir· ıı 
Her . i~i memleket ayni tehlikenin 
tehdıdı altında olduklarını hissetmiş· ı 
!erdir. Şu veya bu memleketin istik- I 
laline karşı ölüm darbesi teskil eden 
suikastları ayni şekilde mü-talaa et
mektedirler., _Yumruk politikasının ı' 
Avrupaya hakım olması halinde ken
dil.'.'rini 1?';kliyen akıbetin müthiş ola- 1 

ca~nı bılıyorlar · Bunun içindir ki 
~utaarrıza adım attırmıyacak olan 

. hır sulh cephesi kunnağa çalışıyor- \ 
lar. • 

Şimdi anlaşmayı geçiktiren sebebi 
bulmağa çalışalım: 

lngiltere, Polonya ve Romanyanın 
hudutlarını garanti etmekle «Bir cil
vei tali> olarak Sovyet Rusyanın da 
hudutlarını ister istemez garanti et
miştir. Fransız • Sovyet paktının ya
pıldığı günlerde böyle bir şeyi yap-

- SONU 2 iNCI SAYFADA-

Son nutukların Türkiye • İngiltere müşterek bey..,... 
namesi üzerinde mutabakat temin .,._ 
ıniştir. 
Müşterek beyannameyi aynen okuyo-

rum: 

Umumi kanaate göre mihver hadlerin tecavüzü 
halinde umumi harbi artık muhakkak bilmelidir 

1 - Türkiye ve Büyük Britan.
ya hükümetleri birbirleriyle sı.kı 
bir i•tifarede bulunmu,lardır. 
Aralarında cereyan eden ve hala 
deuam etmekte bulunan mii:uıke
reler gÖriiflerindeki mutat birliği 
tebarüz ettirmiştir. 

Londra 
-*

Romanya ve Yunanis-
tana iktısadi garanti

ler de vermiş 
bulunuyor··· 

muhasara arzusuna değil, fakat sulhu 
muhafaza kararına müstenittir.. Fransa 
kendi kuvvetini müdrik olduğunu gös
terdikçe Avrupa nefes alıııaktadır. 

- SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

2 - iki devletin kendi milli 
emniyetleri ne/' ine olarak karşı. 
lıklı taahhütleri tazammun ede • 

- SONU 3 ONCO SAYFADA -

Arap ileminde 
Türkiyenin nüfuzu günden güne 

kuvvet ve itibar bulmaktadır 

B. Gafenko F al ı·t M d. h de Atina 
12 

( ö.R) _ Pres Assosiation ransız ordusu bCl§kıımandanı gener Gam!enin ilç mıı.te ı poztı e ıne şe ri n n bir manzaTa 

bildiriyor: Paris, 12 (Ö.R) - B. Daladiyenin dün gam olan •Vreme• gazetesi Paris mu- Londra 12 (ö.R) - Pres Asosiyeşin münasebetlerini takviye yolunda lruv• 
Ingilterenin siyasi münasebetlerini akşamki nutku beynelmilel matbuat ta- habirinin şu tefsirlerini neşrediyor. '. , Ankara ~ehaziy~e. bildiriyor: .. vetU hatveler ataiı Türkiye hükilmeü, 

. ' .-. Balk memle- rafından ehemmiyetle tefsir edilmiştir. Mevcut intiba Fransız başvekilinin Türk diplomasısı son zamanlarda Tür- bilhassa arap Aleminde günden güne 81'o 

takvı~eye karar ~erdıgı ~erini de Belgradda çıkan •Politika• gazetesi yeni biç bir şey söylemediğidir .. Beya- kiyenin tarihl, lçtiınat ve siyasi büyük tan büyük bir nüfuz sahibi bulunmııkı. 
ketlenyle ~ktıs~di munasebe. beyanatı hemen aynen neşrederek şu natı, ~ansamn evvelce illın edil~n .ni· ehemmiyetiyle mütenasip bir siyaset ta- dır. 
kuvvetlendınnege karar vermış olması cümlesini manşet yapmıştır : Avrupa yetlenne mutabıktır. Fransa şıındiye kip ederek blitün yak kta f ali Hicaz kralı Ibnissuudun ordusunu 
Atina siyasi ve iktısadi mahfillerinde milletleri için tek bir mesele var : Ta- kadar ne yapmışsa, sulhu muhafaza. aı;· tini g . 1 tnıiştir ın şar 8 ye-

hakküm veya iş birliği! zusiyle yapmıştır. Diğer devletlerle ıtti- l'"111Şde 
1
_., : . tensik için Türklyeden mualllm ıub~ 

• · · · · · en gayret bir Is am ev =erıyle myas! ve kültürel lar lstiyeceği öğrenilmiştir . 



--·-=-------------------------------------
SAHİFE2 

Kurtdereli'nin hayata 
verdiği derin mana .•• 

Dünya 
pehlivana 

şampiyonu olan rahme 1i 
ait güzel bir hatıra 

E 
icra memu 

----&---
İş $Ghiplerine iyi 
muamele edecefı 

YENİASIR 

iR BE 
~ 

arı e a 

LERi 
tin· kararı 
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Demokra
silerin yolu 

----&---
Sulhu istikrara 
kavuşturmak 

Ecnebilerle evlenen mual -~=:~~t';:sA!Iİn;DE-
Memurların iş sahiplerine karşı ıyı mağa değil, düşünmeğe bile imlli 

YAZAN: Eczacı K. K. AK.TAŞ muamele etmeleri ve mümklin olan ko- ı• •• t f• 1 k 
Düny ta" veııııJ§, '1'1irk gibi kuv- bu siU ltızdim, gilreşi ıb.u:dııı:<ilım, ;:~:;.:stı:uı::~::ı~:=n~: ım er mus a ı sayı aca yoktu. 

vea miiz11ıııüa doğrul · kımno halka hl eı dedim ki be!ll bu l'lintliyi hususa ~e r.iayet edilmedi~ Adlip İngiltere-. S..q«ll. Rıasyanın 
daha tıillıllD Ayrıqıapı Jsp.ı. .eın.if TIL..ıt ,Jirmi ciakikada yenece'·· , bıtnden iri ".elWet.iııin nazarı .dl.1131atini ce~tımş. fi r _ d . -.>ya ve Plıılbu;ya~ıamnt:iietm ... i 
pehlivam Kurtde....ııtıin J'lahkesirde öl• benden ağır bir adam mısıl yeniliyor tır . Adlly• vekfil<ıtinclın: gelen. l>ır 1> e ftÜZ ~ya J a m JY m 3 ) m r istiyor. FıJfıakika şa r 
düğilnU haber aldığım vakit her f3n.inin dikkat ediniz.. ~~ıde, iş ~ipl~rine karşı mevzuallm. içinde bu garantiyi mevcut farzet-
akıbeti gi'W.buloca Tüdriiade ebedi,ye- Bu söııh!dllcleriıni derhal frenkçeJ en ~usaadesı ~betinı;Ie bu . h":'~ daha hakkında da takibat yapılacaktır mek kabildir. Zira Polonya ""Ya Ro· 
te gidişini pelt: Wlit gördüm. bösle t:erııüm" ettiler, bir al.ltış kopl:n, tutwr zıyade haaı;asıye.t. a;psteı:ıne.1.erı ı.cap et- man.:ıra Uıtilayao u&radıklıaa ıı$iıı S -
olmalda bfta?ıer içimd'ıt bu :yiğit ihti)'a- tıık, pınm saat oldu; etralbm. takırdı.- tiği bil~~«tw. İcra mıtmurllmından ~ 
ra kariı. bir acımak his d~dum. Kurt- lar, .. ı çaııpmalaı:ı başladı, yenemedin di- halka dürüşt ınııamale edıımle:ıı hakkın- Soıı adı. kanunu mucibince bugünıt r • l!ll!muriıı kanmıunun.4 cii maddesiııi.ıııı "Jet . R~anm: llıoll~"m ~ baiJlyw:ıııllt 
de...IQ;i çocuklaığumda iri ve bvutli :ırcıdlırdr. Yar:ım - oiılu G~iı:ı:ıde da llıanunl muenwlp :f8pıTaealktu!:. kadar soTadlarıru nüfus kiltükleri!Rdo. {z)ı fıimB, ecmıJ>i.lerJe. ..,.n olan1- scyıll<llı kal1J1Bsum. ımkan l'aılıftı'..:; 
vücudu ile tanımıştım. Senelerce görme- beni yenmek için ~er'.1'~ müddet geçti, • -*- ğum kağıdına kaydettirmemiş olanlar memuriyete alınmıyacağı ve memur 5".~Yet!er g~r.P' lromşulanmll' en rııı&i 
miştim. Bundan beş altı yıl evvel İzmir. o da beni yenemedi, nihayet mayna ver- Cürümde lıuJlanlfan bunla hakk d k n1 takibat iken ecnebilerle evlenenlerin de müstafi muttefıklerıdır . Bununla beraber 
de galiba Kızılay cemiyeti, bir pehlivan dik, on dakika sonra tekrar gilreşecek- $iltihJar halılıında 

1 
va~ k .. r . . ın a :'~ . . bil- dd dil ..,.,_, §.m.i bul d • d Moskova beynelmilel kararsızlığın 

müsabakası. ya"nuş Kurtdereliyi de ha- tik, o sırada ter içinde ve yorgun geı.i- b" mir Y~~ a. uzereifısım .~:lv~ de eruunb'ld' · ı. a . e eccı;= r un ugun an mu- ideal bir şekilde tesviyesini arzu et-
kem diye İzmir" davet etmişti. niyorduın, yanıma küçük bir çocuk gel- ır e .. j dirilmesı maar ve"'" etin en ı ırı allimlerden ecnebilerle evli olanlar var- ekted. O da b •. k .. 
Mezarlıkbaşından geçiyordum.... Bir di, Tilrkçe söyliyordu.. Orada doktor- Cürümde kullanılmış olan silah ve fi. miştir. sa vaziyetler! tetkik edilmek üzere bil- m ır. nun nazarın ugun u 

kalabalık .. Ortada sandalyeye çıkmış iri luk okuyormuş.. şenklerinin mahkeme karariyle veya Muallimlerden soy adlarını kaydettir· dirilmesi maarü vekllletinden bildiril- mücaldkle ı"a?ec.e .~~~rruza uğray~~ 
bir adam, başında bir kasket etrafa ba- - Aman Kurtdereli sakın yenilme, alfilcadar makamlar taTafuıdan tetkik meyip te henüz sicillerine işlenmeıniı ·..ru meme et erın ıstı a ve mevcu ı-
kını~ .d.uruyordu. . . . sefir paşa hazretleri Türkün şerefini ko- edilmek üzere Milli Müdaf.~a .. v~~-a~eti olanların da nüfus kağıtlarının tasdikli nu, · yetlerini müdafaaya inhisar edemez. 
Bırw : Kurtderelı, dedi.. Dikkat et- rusun diyor dedi.. {en ve sanatlar umum mudurlugune b ' b 1 . . .. d ril . . t • Askerlik dersleri, kız talebe için Taarruz zihniyetini yaşatmıyan, har-

tim,, siması tamamen değişmişti.. Fakat Yorgundum, sinirli idim, bu Türk gönderilirken alınması lazım gelen ted,. ".er enzer ennın gon e mesı ıs en· mecburi bir ders halinde bulunduğun- bi imkansız kılacak olan bir emniyet 
1rl ı" d"8i. · eslli. ve · boywıa ~ tersle.ıim. biı:leıı· hakkında adllvtr nlııill.etinden ala- nı.qt;ı:. ı c!ao hmıiçtıeu. J.iııe."" <ırl:ı okul111. bitlrmıt ı.a- yaraJımaif'- ibtiıcaıt vacdu- Ih 
geniş ve uzun gövde idi. :ır>:a!a'!>alı~ ~r~- . - Ge!Sin .sefir pa:;a kendi güreşsin, kadarfara bir tamim ge~tir. . • • Memurin kanununun 12 inci mad- sın~vlarına girecek kızların da erkekler maksadta .Kolleltif emniyete temel 
sında sandalyeye çıkını§ ta değil ıdi .. div gıbı herıf be dedıın. . . Dolu olarak postaya verılen sılfilı va desi sarahatine göre önce maarif vekar .. ask lik d .._ . d ""b' "- . . .. k .. 1 ·ı 
Ayakta ciwıtıyoır. har larslııın .)liilı:.vk ı,,,.. ISeneler lll!"ltiı 0 çpııuk İlıtanbul.ila, fi!. n!<ler, .,.ota menrıı•llırmı. ,,.. 1 , ewdildııri fiıtııgraf tarihi be Wı gıbi. . er e:-ımı:ın e ~ınava "'. ı.1'.1· "8.Zı.ı&sını gorme uzerı:: ngı tere • 
yu ile etrafa gülümsiyordu .. Tabir caiz- doktor olmuş, çocuk hekimi Fevzi Raşit habere evrakını tl!fı.likeye dlişilrmekte ;1;:" Y kil .

1 
d ~. tulma!ttr maarif' v..ıcaietinden. bildi.ııi.JI.. .fi -ıte $Jwy.ell ~ a sıkı 

se bu div gibi adamın nihayet bizim ec- paşa olmaz. mı, beni çağırdı hikayeyi an- ve bazruı da bozmakta idi. Bunların ~ urmuş vey~ şe . ve şe~aı c~ e~ ıni.ştir . bir ittifak akdinde israr ediyorlar. 
u.neden içeri girdiğini görciüm.. Iıl:..A- !attı, all:llm.a ııe!llii gj;Tdiim .. p!B ile ~ri ~ıılllmişjli:ıı: ElMie- mıııı .. ı.ı.. ~yam en .fD~ ... . ~el< hudu.tlaııını sarahatle garanti 
siyle görll•mek istem;• haber gönder- Biz hik""·emize devam edelim · O nuı silahlar ve "·-nkler '-·-ıtııarak vermelen ıcap etmel<tedlr. Bu kallill"'1'lll, "Kadın og.,.ı.menll?rdtm. muhtelif ... ed' ı:,- t ahi\··~- k d k h -:ı ••..ay, ay . ' ~ u~ • • nl . . en ır e um: o a ar ço e em-
ıniştlm Sandalyeye oturdu; omuzlar, meşhur güreşte nihayet Geyllni ile gönderilecek ve her halde endaht sure- sicil dosyalarında saklanmak üzere iki- beplerle soy adlarını değiştire enn yenı · t I . b et' · kol 
• .:;-.+ '--· .. de fe_ ..... _,._,_ .. 1"' .. b daha ka hı.. herif k lru ili. . 1 crübe' 1 ,._._ el _,,u lla _ _,,__ '-·' ·dareı . d....ı.-• mıye verme en u n ıceyı ay-._., ..... ,. gov ............ ırı ..., goz. ir pış...., · ço vve .... tiye te o urunası"""" g en.......,,. şer fotograflannın yo nması istenmiş- SJ>y ......... ının o .. w ı erıne .,....,.. '--turnalı: . · dir 1 'ite Sov et 
lerinde fer !ralmımış, ihtiyarlamış idi. Bir çeyrek sonra bir biçim.ine getirdim, !ar ve fişenlder hususi surette ambalAj tir. bildirilmesi velr:lletten J.steııınqtir. -ırR ıçınedd. üd. .~~ re k .! I 

- 73 ~dedi.. vurdum yere... Etnıftaıı •Yaşa Türk• edilerek Ankara mUddeiumumiliğlne uayanın ter unu pe ıuze 
Hlıı hasta olmamıJ, hastalık ne • diye bir ~ patladı.. Her yer yıkılı- sevkedilecektir. Bu •mhalAjlar lçln ad- k anlıyor. Rusya teahhüdlerinin neti-

ıne\Ur bilmiyordu .. Fransaya gittiğini yordu.. liye veklletl bütçesinde tahsisat ayrıla- Dersler Mayıs sonunda kesi lece ceai olarak bir harbe sürüklenecek 
..ı.tD, onda yaptığı enternasyonal CU· O gece otelde uyuyamadım.. Sabah ta caktır. olursa lngilterenin bütün kuvvetile 
nıtleri lılklye etti. yataktan kalkamadım.. Bu kadar yorul- -*- kendisine yardım edeceğini bildir-

Aklımda kaldığına göre bilmem doğ- duğumu hiç bilmem.. Meğersem Hintli- Breslav Veka" Jet ı·mtı·han gu·· nle- miştir. Bundan daha ileriye geçmek ru mu Geyllnl adında kendisinden iri Din kolu çıkmış gazetecilerden korka- daha · t mab' 
bir Hintli pehlivan ile karpl•ptJ. Gey- rak sabaha m;. sedye ile trene bin- hh''d~enl§ 1ve umu_m k • ıyett~ te-
llnl Kurtderell ile bir eleme peşreft · Parlsten kaçmış.. Sergisinde !'ürlı d a u er atına gırme ietemryor. 
yaptıktan sonra halka hitaben demiş ki: 'icurtderelinin bu tarih! hik.ayesini standJ açılıyor e e 1 Ak d ı belde • Böyle bir teahhüdiin Japonya ile 

-:- Bu TOrkü yanın saat sonra yene- dinler~n : . . . . . .. Breslavda açılacak sergide teşlıir edil- rını a a a ar ara ) ır ) lspan!a.yı. Berlin .~ ~ma a~~ı~İ 
eeğim... . - Hiç !enilmedin mı dec;tnn.. ~üldu : mek üzere Berlin Tilrk ticaret odasınnı askerı ıttifa.ka surüklemeaı ıhtıma· 

Esasen Geylini her karşısına çıkan - Benı her kes hiç yenilmedim zan. . tenil .. le İzmir ti t odası !inden endife ediyor 

:;u;:::.ı~ ~ d=~:= d::·k~b~us~ ~e::r.::~ay:: ~ıs e:~;ı;ndö:::ki~T·ilrrk. ·ta. Bdınaı:'cl:r ~~ 30 Haziranda bütün sınavlar .barlşte .şekle ait olan. ihtilaf bundan 
--'-da y-~gını· · . ,,._ ed . enilın kt k kmaın bilmi' av scrgısın e s n yer..,, ... - ı ettır. 
z.mrıın ~ llilll er ve aynı y e en or , oyun yen- :l.-: .. . • .... 

daJdkw!a da yenermi.ş.. den korkarım... Bu pehlivanlıkta da rw-tir. . .. • k 1 d • ı • b 1 kt Moskovanın tezı §öylece hiı\asa 
Kurt.dereli bahsin burasında : böyledir, hayatın her tarafında da .. Mc- ~~v~ Turk standı bu sene çok 1 ma e l mJŞ U Unaca Jr edilebilir: 
- Dikkat et eczacı bey, dedi. burada seia siz eczacısı.ruz.. Karşı.ruzda tüccarlık cazıp ır şekil almışbr. Zamanın nezaketi tereddütle va· 

Hlııtli ~van bana .yarım saat gi\,i bilmiyen bir eczacı ile .. alışver~ yapar- • -*- Lise ve orta okullarla ö!retmen okul- receklerin ıIDAvları bA§lıyacaktır. 30 kit kaybetıniye müaait değildir. Bu-
,..... ~ mesafe vennıJ .. Fa~3.t !ene<-e- sanu: korkun ondan.. Tuccar sizi aldat- Miisa""!!'alar, nffjsame. larınm 938 • 939 yılı den kesimi. ve sı- Hariranda olgunlıık suıavlan ve lise nıe- güne kadar mütearrızlar bütün kuv• 
~~"!.erekalbk ~vvelkul kent dismı. l>una saKdaurtdkorerelinin~b· .. .. k _, __ . dir reler, torenler navların yapılacağı günlerle, yeni ders zun!yet sınavları ikmal edilecektir. vet darbelerinde Büyüle Demokrasi-
........,,.._, ıne vve vermış, son- u sozu ço u=ın ... BugUn saat 15 te Kız kollejinin yıl1ılı: ka dl b bil " TALEBE KAYDI 1 · dd · 1 ' · d · 
ra henim. kıılbim.I zaifletmiş, etrafa kar- Yenilmekten lcoı:kmayıp oyun bilmiyen- müsameresi vardır. Bugün saat 17 de Yl ılmda yılar arı aşlılaya~ğı ünl;e tun- 1 EylO.l 9"" C -''-U , ... _ _._ lerdı~ teDr~. iıt erındenb.'.st~fka e ekbnıt-
11 da benden üstUnlüğllrlü ilAn etmişti. den korkmak sözünde büyük bir hlk- F bahçe takımı Alsancak tadında eme sınav ının yapı cagı g er maa- ~~ uma .. ~ """' ve o... er ır. unyanın en uyu mu ave-

Dıııdl "" glllerek UAve etti : .. met vardır, Arslan Kurdun ruhu şld A::porla karşılaşacaktır. 5 
rif vekAletinden şehrimlzdeltl elli.kadar- okullara alınacak parasız yablı taleb&. met kaynaklanna sahip olan üç dev-

- Hayatta her hangi mUcadele böyle 1 olsun. Yarın saat 17 de Fenerbahee t•kımı lara bilcjirilıniştir. Din müsabaka aınavlanna l>•§l•n•cağı let öy)e bir ittifak vücuda getirmeli· 
b••nıb•, brfısmdakipln içiııl bonnakt Ecucı KEMAL K. AKTAŞ Doğansporla ~ır. Öğretmen okullariyle orta okullar ve gibi ayni tarihte öğretmeıı okııllariyle dirler iti sulhçu bütün devletler cesa-

• Tayyare pıyangosu 

Sonu 17 ile biten numaralar ikişer 
lira amorti alacaklardır 

İaıtanbul. lZ (Husu.si) - Tayyare pi- 1 
pnpmmun keşldesine bugün de devam 
edildi ... Kazanan numaralar şunlardır : 

15,000 Lira 
39017 numaraya isabet etti .. Sonları 

(17) ile biten biletler ikişer lira amorli 
alacnldıırdır. 

12 bin lirayı (32026) ve 10 bin lirayı 
da 32410 numaralar kazandılar. 

DİÖER KAZ.ANAN NUMARALAR 

zooo LİKA 23654 13677 
ıooo LİKA 5098 834! 

Numaraya isabet etmiştir. 

100 LİRA K.AZA.ı."ANLAR 

37542 38694 37749 29362 37106 21937 
12450 29091 1096 22103 33736 29685 
16986 6804 26641 38808 21998 22977 
23570 38544 34490 36545 2303 35283 
32920 24463 30304 14762 5980 31281 

24114 28517 522 7204 15507 24580 
27087 37674 2943 15146 39790 34868 
11145 2972 31525 38319 26453 6902 
29787 34563 

50 LİRA KAZANANLAR 

29606 3183 4549 18417 23506 9364 
39555 19752 17951 18557 24781 37179 
18587 34389 12221 17281 21494 15435 
32317 266 518 36698 32753 34803 

Pazartesi günü Şehitleri anma günü- lise 1 ve 2 inci sınıflarında 3 Haziran Cu- orta okulların. llae 1 ve 2 ci sınıflarının retle onlar etrafında toplanabilsinler. 
dür .. Sabah saat onda Cümhııriyet mey- martesi günü deısler kesilecektir. 6 Ha- bütünleme ve engel sınavlarlyle orta 
danından hareketle Kadifekalesindeltl ziran tarihinde ög" retmcn toplanı<> yapı- okul 10n smı.fuıın aözlli dıpndan bitir- İngilterenin bu teze i~tirak etme-
Şehitliğe gidilecek ve saat 11 de türen "" ' 
yapılacak ve ~ehltler anılacaktır. lacak, 9 Haziran sözlüye kalanların ken- me ve mezuniyet sınavlarma girenlerin meai yüzünden İngiliz - Sovyet an--*- dilerine bildirilecektir. Sözlü sınavlarla, imtihanlarına başlanacaktır. lafması akim kalsa Rusyanın dıt po· 
Vekiller Heyetince d11ardan orta okul bitirme sınavlarına 5 EylO.l tarihinde parasız yatili talebe !it.ikası değişir mi~ 
tasdik edildi ve orta okul mezuniyet sınavlanna 12 mliab•ka iıntihanlan ibı:ıal edilecek- Bunu dütünmek bile en hafif ma-
"' .. . . Haı.iran Pazartesi günü ba.•lanacaktır. tir. 8 Ey!Ol tarihinde ııon sınıf •U1Avları na1ile gülünç olmaktır. Filhakika ha-
lli< okul oı:retmenlerınden geçen sene . . . ~ . . k la Sovy R 

zam görüp te henüz •D• barem cetveli 30 Hazıran akşamı bu gıbılerın ımtıhan- ikmal edilecektir. 9 EylO.l olgunluk sı- zı politi a aoytarı n et usya 
tasdik edilmediği için zamlarını alamı- !arı bitmiş olac•Jrtır. navlarlyle 1930 t.arlhll talimatnameye Ue Almanya arasında gizli bir anlaş-
yanlar hazirandan itibaren alacaklardır. Lise 3 cü sınıfında 31 Mayıa ders kesi- göre mezuniyet sınavlarına başlanacak- madan ciddiyetle bahsetmişlerdir. Bi
•D• cetveli Vekiller heyetince tasdik mi yapılacak; 2 Haziranda öğretmenler tır. ze göre bu masala inanmak için iki 
ve viliyete iade olunmuştur. toplantısı yapılacaktır. 3 Haziranda söz- 15 EylQI akşamı öğretmen olrullariyle memleket arasında ııenelerden beri -*- lüye kalanlar i11ıı. edilecektir. 7 Haziran.. orta okı.ılların, lise 1 ve 2 ci sınıflarının devam eden mücadeleyi unutmak ld.-
CelUit gölünde da sözlü sınavlarla dışarıdan liseyi bitir- bütünleme va ebgel •ınavlariyle orta zımdır. 
tetfıilıat ~apddı me sınavlarına girenlerin sınavlarlllA okul bitirme sınavlarına dıpndan gi- Bir sosyal adalet mefkuresine bağ-
Yeşilköy ıslAh ve deneme istasyonu başlanacaktır. 17 Haziran Cumartesi gü- renlerin ve 1939 tarihli talimatnameye lı olan Sovyet Rusyanın yeri daima 

müdürü B. Mirza ile vilayet ziraat mü· nü sözlü sınavlarla d1§8rıdan liseyi bi- göre yapılacak mezuniyet imtihanları Demokrasilerin yanındadır. Bizzat 
dürü B. Refet Diker Cellllt gölü m.ınta- tirme sınavlarına girenlerin •ınavları bitirilecektir. kendi selamet ve emniyeti. buna bağ-
kasına giderek araziyi tetkik etmişler- 1 1 1 aktır 19 Haziran p l8 EylAl 939 p k 11 E l·'ld lıd dir. Ziraat vekaleti için ayrılan kısım .ama":'_a~ o ac . . a- ,,.. azara pmı y. u e ır. 
hakkında hazırlanacak. rapor ziraat ve- zartesı gunu olgunluk sınavlarıyle, 1930 başlıyan talebe namzet kaydına son ve- lngiltere ile Sovyet Rusya anlaş· 
kllletine gönderilecektir. tarihli lise ve orta okullar talimatname- rilecektir. Yine 18 EylQ!de olgunluk sı· mağa mecburdurlar, anlaşacaklardır. -*- sine göre lise mezuniyet sınavlarına gl- navları ikmal edilecektir. Bu anlaşmanın en mühim neticesi 
ZEYTiNCtJ.jK «sulh cephesinin> moral kuvvetini 

5tO LİKA KAZANANLAR 

29397 23061 19223 28419 38357 33597 
35015 426 11379 12452 9191 25446 
12795 31637 12403 23022 33530 196ll 

KııPsıı - .. -·etıen11ı e· ki b. F b h 1·1 en yük.sek hadde çıkann.a:ıı olacaktır. 
20000 LİRALIK Bt}y(}K MÜKAFAT Bornova;;:,::;: istasyonunda açı- JÇa a Jr ener a çe ) er Sovyet Ruayanın inanılacak bir par-

lan zeytincilik kursu nihayet bulm 1 d •• Jd · ı töıier olmadığını iddia edenler ar~ 
13738 18724 11742 30826 31460 34093 kursa devam eden mıntab memurı:! yara ama un ge 1 er eözlerine .kimsenin kıymet vermedi· 
4472 38154 11455 145 18745 33366 yerlerine dönmüşlerdir. Kurstan bUyUk D" _ ... ___ saat yirmi bir oh•• sırala- ._ . , _,_ Doğan"""r ·- ••-·•- ,..,,,. ğini görüyorlar. lngilt.ere gibi muha-

150 LİRA KAZANANLAR 
30457 1750 22342 13321 2995 36633 iatifadel · _.,,_,...,_ un ....._... •~ umır.... -.- ·~ ,,.,.,..., ......., mlek rfık 
17218 36979 33769 25141 14166 34971 er temm ~~. nnda İkiçqmelikte bir yaralama vak'ası küme maçlarını yapacak olan Fener- fazalı:ar bir me et ası anan,.-

26990 12911 25249 8123 18211G 19567 
14541 34290 14687 35702 29751 2045 
20804 20853 lll61 22234 14211 U602 
6033 29707 18504 9566 6631 15114 

18619 19169 20133 8040 33758 34590 -*- olmuştur. bahçeliler dUn alqam ekspresle ıehrimi- lerini terkettikten sonra Demokrto· · -
7519 210 32537 5098 13261 13125 Belediye Encümeni Sarhoş bir halde olan helvacı Kadri- ze gelmişlerdir. lerin sulhu istikrara kavuşturmak 

35935 28453 39560 32110 Belediye encümeni dlin öğleden ııon- nln oğlu yirml yaşlarında Mültezim Kafile on üç lı4idir ve kulüp genel istiyen yolu tamamen açılını~ de-
lOOOO ı•~lık bu"yük "k" 644 ra B. Yurdkorunun• başkanlığında top- yangın yokuşunda rastladıl:ı _~ Ca- sekreteri B. Ni.zanıettinin başkanlığında- melttir ... 

25362 13m -~ mu ıuatt 1 8 !anarak bazı kararlar almışbr. vitle kavgaya tutuşmuş ve uzermde ta- dır .. Fenerlilere hoş geldiniz der, mu- &'f:VKET BiLGi., 
1 Nwnua kazanmıştır. -·- §1dığı bıçakla Cavidi arb•mdan yara- vaffalayetler dileriz. 'f' Y n 

-------------------- LJ lk • kö fil • ~. Vak'a mahalline yetifen z.abı
na evı ye erı ta yaralıyı hastaneye götUrmllştUr. Tah- BiRTADM 

---~·---

Bir Hava EL HAMRA SiNEMASINDA 
Bugün Matinelerden itibaren 

S~anlığın en kuvvetli komikleri 
ARŞAK PALA»ıtlKYAN VE KUMPANYASl 
5-in kat'iyym en kanetli emsalsiz komed4l 

3AHBAB ÇAVUŞLAR 

HARBE GİDİYOR 
TtlıncÇE SÖZL'tl' llABİKALAB ŞAllliSEidNDE 

AYRICA 

Bursa Senfonisi 
Tarih, tabü ve turistik güzelliklerile YEŞİL BURSA 

T'CBKÇESÖZLC 
PROGRAMA tı.A.VE OLARAK 

Gayet güzel ve nefis CANLI" RESİMLER 
PARAMUNT JUKNAL'ıle dünylllllll ea soa haberleri 

SEANSI.AB : Her ~ 3 - 5 - 7 ''e akşamlan 9 da .. 
CUMARTESİ VE PA.ZAil 11 DE BAŞLAR 

Pazar günü D-Aıanlar kikata devam olunmaktadır. 
V?f -*-lıöyiinde lıöylU Ue Dört kişi memnu 

haslrihaJdebuJrauu:alı.. -

Manha belediye icra memuru Nihat 
Kayacan villyet evrak kaleminde mün
hal kltipliğe taylıı edilmi,tlr. 

kazası Hallı:evı köycüler kolu idare heyetı mmtakaya gi1'milJ ISTANBUl..DA 
pazar günü Bornovanın Doğanlar kö- Denizde sandalla :,~;!,_:,apargo~rül~enen Mezar tQfları So11yet lıadın tııyyared 
yüne giderek köylü ile hasbihaller yapı- memnu mıntakaya ,....~. ---•----• 
1acak, ihtiyaç!an sorulacak ve hastalan dört kişi ya1raı.aara1ı: adliyeye verilmiş ·-·---··ı-- Polfn Oa$ipenlıo ue bir 
muayene edilerek il!ç verilecektir. ve müddeiumumilikçe serbest bırakıl- İstanbul - Mahalle aralarındaki ~ LiPa fıumandam fnı 

=-"'--vi . bu haftadan _,..... ıı:arlıklarda bulunan mezar +.ala- beJ&. fttfl 
........, seyyar sıneması - .... -. .. ..... memurlan tarahndan ~·---. lızaya lıurban g er 

itibaren köylerde, köy okullarından 1-- -*- ~T ~ 
t1Iııde ederek kul sal nlannda köylü Yeni Ad m gsıızetesl caktır. Bu mezarlıklarda yatan t.arilıt .si- 'Moskova, 12 (A.A) - Pauline 0...1-

ln o öste~ k:tir " a maların isimleri de tesblt edilecektir. penko ile Liva kumandanı Anatole Se-
yeK~l" •dahaema.g d ıhhtece '. .• .,_, Yeni Adamın 228 inci sayısı çıktı .. Bu roY dUn bir tecrübe u~u esııamıda 

oy uye zıya e s ve ogre..... d t aJl H-'-'- Balta-,.,.ı Hilsa M d 4 d"· k "lm"şl dir filimi i.nkılib anlandır hlldi l sayı a sın &IUU .....,,,.u, • anceste e ...şere o u er . 
. ~ g~ecek:tir an ;e e- mettin Bozok, Nusret KllrkçUoğlu, Ad- r Tayyareci kadın Pauline Oasi~o 

nn · nan Cemgil, Hakkı Toklu, Nurullah KA- binbıışı rütbesinde idi.. Mumaileyha 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• zım 'lilgen, Fuat İzer, Em.il Durkhelim. infilak oldu 1936 da kadıulara mahsus dünya yüksek 
: Gelenler Gidenler : imzalı yazılar, çocukları arasında yapıl- uçuş rekorunu, 937 de Uç beynelmilel 
:••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••= mış enteresan bir anket, iç sosyete, dıf LondrAt 12 (A.A) - Mancbes:terin ttkor, 938 d~ de diğer bir rekor kınn•ş:
Aydın mebusu Nazmi Topçuoğlu Atı- sosyete, kültilr haberleri, haftanın dn- merla.,inde dört bUyük infilAk olm.uf tır. 

nadan geldi. Türk haı·a kurumu ınllfet- şünceleri vardır. Aynca Yeni Adam an- ve bir çok camlar kırmışsa da insanca Serov, rı:ıemleketin müdafaası için 
~l Zihni. Dlivenll Dil,ihdcn, maliye mil- sildopedisl adlı eser ilAve olarak veril· zayiat yoktur. Bu iııfilrutlar posta lru- kendine '-erilen husu.si vazifelerin Üa· 
fettlşi Abbas İdil ve muaviııi İbrahim mektedir. Yeni Adamı blltün okuyucu- tu!arına konulan saatli bombalar yü- sında göste<-diği kahramanlık dolayısiyle 
Temiz al f.ıanbuldan eldiler. larımıza hararetle tavsiye ederl7.. z;Unden vulrubuhnuştur. 1 hava kahramanı unvnnmı almu idi. 



Türkiye - Ingiltere anlaşması münasebetiyle 

Millet Meclisinde 
•• 

F e hi Okyar ve Kizım Oz .. 
alp'ın çok heyecanlı sözleri 

Bestekar 
ve nekre 

---·-tr---
y AZAN : ŞAHİN AKDUMAN 

Gazetc:miz, dördüncü yaprağında, 
orta oyununa dair bir yazı neşrine baş
ladı .. tık lasnunı derin bir mernk \C 

zevkle okuduğum Sll'ada geçmiş günler, 
bütün çizgileriyle, birden bire güziimün 
önünde belirdi. 

Orta oyununu da, Karagöz gibi, sırf 
Türk zekllsı yaratmıştır. Milli bir Tiirk 
tiyatrosu demektir. Bir zrunanlar Tiir
kiin 7.cvkine en uygun bir eğlence \ası-
tası idi .. 

Ankara 12 (Hususi) - Bugün büyük 
Millet Meclisi müstesna günlerindt"Il bi
rini daha yaşamıştır. Türk - Ingiliz an
laşması hakkında başvekilimizin izahat 
vereceği ve bu hususta hükümetin be
yanatını okuyacağı haberi duyulur du
yulmaz meclis etrafında büyük bir ala
ka kesafeti toplanmıştı. 

Orta oyunu dendi mi, kavuklu Ham
di ile Pişekara çıkan küçük İsmaili ha

Artık hundan böyle bir karış toprak menfaatlerinin bizimle müşterek olduğu~ tırlamrunak inıkansızdır. 
değil, hakkımızın bir zerresini almak is- nu takdir edeceğine itimadım vardır. Ha- Orta oyunu ynzısında da kaydedildiği 
tiyenlere ka~ı Türk milleti kahraman yat sahası aramak için tecavüz maksadile vcçhilc : Hamdi Kilit, küçük İsm~il ise 
orduları ile birlikte dimdik duracak ve yapılan tertipler sulhu bozmağa giden anahtar dcmekt.i. Hamdiyi küçü!~ Isnıa-
bize fena nazarla bakanları geri çevire- d B v • • • il açar onun bır takını ince nuktelcr, 

yollar ır. unun agır netıcesı ve getire· '··zı b l t hil ederdi Blı cektir .. (Bravo ... Sesleri ve şiddetli al- V• • • • • tuhaf so er u masını es . · 
kışlar) .. Biz hWlu istiklal harbinde is- cegı fdaketlerı daha tımdıden hesap et- nun için, bu iki büyiik sanatkar, birbi-
pat etmiştik.. Arkadaşlar .. Eşsiz kahra- mek lazımdır. Akdenizde taarruzun ne· rinden asta ayrılmazdı. 
manlık timsali Atatürk hepimizin ve ge- reden ve ne §ekilde olabileceğini etrafile Pişekar oyunda başına uzunca hir 
Iccek nesillerin kalplerinde canlı ola- mütalaa etmi§ ve bunu yalnız ba§ımıza külah geçirir, arkasına da eflatunu an
rak y~maktadır. Ve yaşıyacnktır. (Al- defi ve tard için lazım gelen tedbirleri dıran bir renkte kumns kaplı hafif bir 
kışlar) Atatürkün en muktedir, en almış, hesapları yapmış ve kararlarımızı kürk giyerdi .. ~lindc daima ~ir şa~ şak 

Ba~vekil B. Refik Saydamın meclis 
ktirsilsündeki ııözlerinden sonra pek çok 
hatipler bu vadide söz almak için riya
set divanına müracaat etmişlerdi. "ik k da 1 b ·· ı ba d .. d" bulunurdu .. Dumbelek ve çifte narata-

enerı ar a şıarı ugun ş şın a vermışız ır. rm caJcbiı kendisine mahsus bir mnrş 
Ilk söz alan Saffet Arıkan, bu anlaş

manın büyük, siyasi ve sulhçu ehemmi
yetinden bahsetti. Saffet Arıkandan son
ra kürsüye gelen B. Fethi Okyar, sık 
sık alkışlar ve (Bravo .. ) sesleri ile kesi
len ve yarım saat kadar süren uzun bir 
hitabede bulundu. B. Fethi Okyar, Av
rupadaki huzursuzluktan, Çckoslovak
yanın, Arnavutluğun işgalinden bahs
ettikten sonra hükümetin kararını al -
kışladı ve dedi ki: 

bh~lub~makd ta
1
dU:. (T~~kki~lar) .~inhaeı:ıalet~1! Şimdi bu mukaveleyi yalnız başımıza arasinda ilk ol-ırak meydana gelir, oyun 

ıç ır ev etin ur ye cum urıye ını d w •1 d .1 b"' .. d . I h• . kil d h d b" k d 
t kr b .. 1 b. t "be km w cgı , onanması e utun enız ere a· salıncsinı teş e en sa a a ır aç e-
e ar oy e ır ecru ye çe ege ce- ·· eak" b. d b" d 

t t · V• k ı•· · kim bulunan lngiltere ile beraber yap· {a dolaanac;ını mut ıp ır en ıre u-sare e mıyecegıne a ıyyen ınanıyo- "':-· . .. d 
rum .. (Şiddetli ve devamlı alkışlar .. ) 1 mağı düşünüyoruz. ;rur, seyarcılerc yenl

1
e!1.uç efa temenna 

M 1. J k ~ ] 1 . ettikten 10nra, mcse a · 
ec ıste son o ara ~oz a an genera Böyle bir mukavelenin ne kadar şıd- _Efendim, oyunumuz Nekrcye hile.. 

Kazım ÖT.alp yapılan sıyasi anlaşmanın detli ve ezici olduğunu takdir etmek bi- Di ·erek hangi oyunun oynnnacağım 
ehemmiyetinden bahsetmiş ve demi~tir ze düşmez.. habc~ verirdi .. 
ki: Arkadaşlar, bu anlaşmanın meınleke- Nckrenin kıyafeti ise, arkasında al 

- Bence acele ve yanlış bir gidiş ya- timiz için çok faydalı olduğuna kaniiz. bir cübbe .. Ba ında, mukavva bir şapka 
pılmadığına kanaat ederek, vicdanen ve Hükümetimiz tam zamanında bu an1aş- kutusu şeklinde dilimli bir kavuk. .. Ye 

- Türkiyenin vaziyeti coğrafiyası ve 
Türkiycnin kahraman ordu ve donan
ması (Şiddetli a1kışlar) Ingiliz bahri
yesi, Ingiliz kuvvetleri ile beraber ve 
her hangi bir tecavüze karşı hareket et
mesi kararlaştırıldıktan sonra eminim 
ki Akdeniz havzasında sulh ebediyen te 
essils etmiş olacaktır. (Alkı§lar). 

Arkadaşlar.. Arazi kaybetmenin bir 
haddi vardır. 

tamamen müsterih olabiliriz. Arkadnı· 

lar, bu anlaşma sırf tedafüi maksadlara 
müsteniddir. Bunun gibi hangi millctl~r 
birbirleri ile anlaşmalar yaparlarsa biz 
onları candan alkışlarız. Sulha yardım 
eden insaniyetkarane ve samimi hareket 
böyle olur. Dostlarımız ve hayırhnhlnrı
mız bizim bu hareketimizi tasvip ediyor
lar ve memnun bulunuyorlar. Şimal kom
şumuz ve dostumuz Sovyet Rusyanın dn 
bunu yalnız tasviple kalmayıp onun da 

mayı yapmağa muvaffak olduğundan holca bir şalvarla sarı papuç ,.e mcsttcn 
dolayı takdir cdilmeğe lfı~•ıktir .. (Alkış- ibaretti.. Nekre sahneye Pişekfırdnıı 
lar.) sonrn çıkardı .. 

Reis - Daha yedi arkadaş söz alınış- Jlıµndi etine dolgun, orta boylu, eli! 
tJr .. Bir de kifayeti müzakere takriri cözliİ ve lar saç ve bıyıklı bir adamd• .. 
vardır. İlkönce hu takriri reye koyaca- Küçük İsmail ise bunun tam zıddı. uzun 
ğım.. bo~ Ju, sivri burunlu ve zaif çe idi .. Her 

Reye müracaat edildikten sonra tak- ikVi de tema n tarihimizin en unutul
ri r kabul edilmiştir. Hüküınetin siyasc- mnz simalanndan maduttur. 
ti ve beyannamesi reye konulmuştur. lf• 
Neticede 353 reyle müttefikan tnsvip Pişckarla Nekre sahnede ilk buluş: 
edilmistir. Meclis pazartesi günü topla- tukl:ın , •nkit, aralarında derhal uzunca 
nncnktır. bir nıulıavcrc başlardı .. Tıpkı Karagözle 

Türk - lngiliz anlaşnıası B. 
ne ve Avam kamarasına 

eclisi
bildirildi 

Hadvvndm nmhaverelerindc olduğu 
vcçhilc Pişekar Nekreyi açmağa çalışır, 
onu coşturdukça coştururdu .. Ve bu sa
yede Nekre binlerce tuhaf sözler, açık 
sa~lk, fakat ince manalı, zarif niiktcler 
bulurdu .. 

1'; ela Knragöile Haciyvat gibi ":ı-
1iirlü itilaf edemezler, ka,·gal a başlar
lar, ~onra tanışarak : 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -ı sal için mÜfaVere halindedirler. 
(Çok güzel sesleri.) 

cek uzun müddetli nihai bir anlaş- 1- Surası mukarrerdir ki, yu-
ma akdetme/eri takmrür etmi' - karıda ~ikredilmiş olan hükümler 
tir. iki hükümetten her hangi birinin 
• ~ -. Bu nih~! ar:ılaJ~.a~_ın a~di- sulhun takviyesindeki umumi 
ne ıntızaren Turkıye hukumetı ve menfaat iktiz:asından olarak diğer 
Bürük Bri!anya h~kümeti v~k? • hükümetlale anlaşmalar akdet -
buıaca~ bir tecavaz har~ketının me•ine mani değildir. 
Akdenız mıntakasında bır harbe Aziz arkadaşlarım, 
•'!ik .. ol?'~'. ~~linde y~kdiğeriyl~ Gördüğümüz veçhile Türkiye - Ingil
~ıl~ııl ışbırlıgı yapmaga ve yedı tere mlinasebatında bir temel taşı ve 
ıktıdmlmında bulunan bütün yar- aynı zamanda mühim bir merhale olan 
d~ Ve "!_Üzahereti birbirlerine bu anlaşmayı iki hükümet arasında el -
gostermege hazır bulunduklarını yevm müzakereleri cereyan eden kat'.i 
beyan ederler. (Bravo sesini, al- ı ve devamlı taahhütler takip edecektir. 
kıflar ). Ve bütün bu karşılıklı anlaşmaların hc-

4 - Gerek beyanat ve gerek defi birdir: 
derpiı edüen anlaşma hiçbir mem- cSULH ve EMNIYET ... > (Bravo ses
leket aleyhine müteveccih değil - leri, alkışlar). 
dir. Ancak lüzumu tahakkuk et - Türkiye ve Ingilterenin umumt siya
tiii takdirde Türkiyeye ve Büyük setlerinde ana vaSfı teşkil eden bu hedef 
Britanyaya kar,dıklı bir yardım öyle zannediyoruz, o kanaatte bulunu -
ve müzaheret teminine matuf ur. yoruz ki, dünya harbına mlni olacak 

5 - Nihai anlQfmanın ikmalin- kuvvetli bir unsurun teraziye ilAvesi 
den evvel lıar,.Iıklı taahhütlerin tarzında tecelli ediyor. (Bravo sesleri, 
meolıii fiile geçme.ini icap ettire- alkışlar). 
cei ,artların daha aarih bir ar • Menfaaüınizle birlikte sulhu tutma -
rette tayini de dahil olmak iiure ğı, kimsenin hakkına tecavüz etmemeği 
bcuı meselelerin daha dttin bir umde bilen siyase-timizle hakların çiğ -
tetkike ihtiyaç göstadiği her iki nenmesine mfuıi olmağa bütün gayreti
hükümetçe kabul edilmektedir. mizi sarfetmekte devam edeceğiz. (Bra
Bu tetkik halen devam etmekte - vo sesleri, alkışlar.) 
dir. Bugüne kadar olduğu gibi yarın da 

6 - iki hükümet balkanlarda sul~rverliğimizin maddi delillerini ver. 
emniyetin teaisini temin etmek lü- mek fırsatları zuhur ettikçe bunlan ka
urmunu dahi tasdik ederler. Ve çınnıyacağız. Fakat bir gün müşterek 
bu gayeyi en seri bir aıretİe iatih- hak ve menfaatlerimiz ihlal edilmek t~ 

#Jw.--------------------·----~, Bugiinden itibaren büyük müsabaka ve hediyeli PROGRAM 

Kültürpar~ • 
sınemasında 

Gönül Avcısı 

ROBEar 2'AYLOR • .JOAH CRAVFORD 
IJONFL BARRYMOR - FRANCHOT TONE - MELVYN DUGLAS - J. 

STEV ART büyiik tarihi müessir aşk hikayesi 

iKiNCi BALAYI 
XYRON POVER • LORE2'2'A YOUlfG 

BÜYÜK TARİHi AŞK HiKAYESi 

SEANSLAR: GÖNÜL AVCISI: 3.10 - 7.10 .. iKİNCİ BALAYI 5.00 - 9.00 
• ve 

şebbüsüne maruz kalır~a bize hakkımı
zın verdiği kuvvetle buna silahla mani 
olnınktan da tereddüt etmiyeceğiz. 

(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Bunun içindir ki, mefkiıremizi tarif 
ederken cSULH ve EMNIYET> kelime
lerini kullandım. Ingilizler1e şimdi nrz
ettiğim itilaf ve bunu takip edecek olan 
nihai mukavele Fransa ile de aramızda 
dos1ane müzakerelere mevzu teşkil et
mektedir. Bu görüşmelerin yakında eyi 
bir neticeye varacağından ümidvarız. 

Muhterem arkadaşlar: 
Büyük komşumuz ve dostumuz Sov -

yet Rusya ile en sıkı, en samimi temas
larda devam etmekteyiz. (Bravo sesle
ri, alkışlar). 
Müşterek gaye ve menfaatlerimiz önü

müzde teşriki mesai yolunun tamamen 
açık olduğunu bize ispat etmiş ve sayın 
misafirimiz Potemkinin Ankarada geçir
diği günler zarfında aramızda tam bir 
görüş ve anlayış beraberliği olduğu ve 
yarınki siyasetimizin de bu esas daire -
sinde inkişafa namzet bulunduğu tesbit 
edilmiştir. (Alkı§lar). 

Dünya buhranı içinde mevkii çok na
zik ve mühim olan Balkan yarımadasın
da müttefiklerimizle mevcut münasebet
lerimizin her zamanki samimiyetiyle de
vam edeceğine üınidvar bulunuyoruz. 
Sulh yolunda daha müessir bir şekilde 
çalışmak için yer almış olan Türkiye -
nln tam mAnasiyle bir sulh unsuru ola-

ilan 
BANKA KOMERÇ1ALE lTAL -
YANA 
BANKO D1 ROMA 
DOYÇE ORlENTBANK - DRES
DNERBANK ŞUBES! 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 
1ZM1R ESNAF VE ARAL! BAN- N 
KASI 
OSMANLI BANKASI 
TüRKtYE 1Ş BANKASI 
TüRKlYE C. Z1RAAT BANKA

SI 
Izmir şubeleri 15 Mayıs 1939 ta

rihinden iş'arı ahire kadar gişele -
rini aşağıda yazılı saatlerde açık 
bulunduracaklardır. 

Her gün saat 8.30 dan 12.30 a ka- " 
11t dar. 

Cumartesi günleri 8.30 dan 11.30a 
kadar. 

9-11-13 (934) 

- Vay Hamdiciğim; 
- Vay İsmailciğim. 
Diye hemen birbirinin kucağına utı· 

fırlar \'e uzfasırJardı. Ve bu vaziyet orn
da bulunanları kahkahadan kahltmağa 
kafi idi .. 
Şu dakikada, seyircilerin kopardı~" 

kalıh11ıalan hatırlıyor ve o sesleri ~·1-
ki şimdi tekrar duyuyormuşum gi'>i , 
kulaklarımda derin uğultular ve çmTn
malar seziyorum .. 

Belediye Reisimiz 

DeB.Uz 
Bu akşam geliyo .. 

Ankara, 12 (Hususi) - İzmir beledi
ye reisi Dr. Behçet Uz İstanbul seyaha
tinden vaz geçerek buradan bu akşam 
doğruca İzmire hareket e~tir. 

rak kurulan Balkan misakında yeri de
ğişmemiştir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Yine ümid ve temenni edelim ki, Bal
kanlarda Balkan menfaatlerini koruyan 
blok daha genişlemek vazifesini daha 
veliid şekilde yapmak fırsatını bulsun 

Her zamanki ilham ve tasviplerinizlc? 
inkişaf eden siyasetimizin aynı direktif
lerden mülhem bugünkü tezahürünü 
yüksek tasvip ve tasdikinize arzeder ve 
millet vekillerinin biraz evvel okuduğum 
b('yanname iizerinde açık reylerini kul
lanmalarını rica edeTim. (Sürekli ve 
şiddetli alkışlar). 

Başvekilin beyanatını müteakip Saf
fet Arıkan, Fethi Okyar, General Kazım 
Özalp söz alarak hükümetin siyasetini 
tasvip etmişlerdir. 

Bu izahattan sonra reye müracaat 
edilmis, hükümetin beyanatı 352 rey ve 
mevcudun ittifakiyle tasvip edilmiştir. 

·( .'PO'r'YClOE . 
':f'J'li·M ·EMA_,I 

2.:ıo, J.ı!O, &.15 ~c:m;:.1armda 

Dü4Jıün Kadınla~ 
(Le pctites Alliecs) 

1, 4.15 ve 7.40 sc:ınslannda 
MAYERLİNG 

Charles Boyer-Danicl Darriy( 

METRO JURNAL 

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

. r.:::. . 
. SON .·H~Aa~~ 

·~ - .... ·. ·" ' ·' . -- .. . ~ . ... --

Birinci Neşriyat 
Kongresi kararları 

Tatbikata geçmek 
Vekaleti tedbir 

Üzere Maarif 
almağa başladı 

Ankara 12 (A.A) - Türk neşriyat hayatında kuvvetli bir haml 
ve inkişaf yaratacağı muhakkak bulunan Birinci Türk neşriyat kon 
gresinin kararları Maarif vekilliğimiz tarafından dikkatle incelenme 
ye ve tatbikat sahasına konulmak üzere tedbirler alınmağa başlan 
mışbr. 

Telif hakkı kanununun bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılamadığı an 
laşıldığından bu husustaki kongre kararlarının hukuk fakültesind 
alakadar profesörler ve doçentlerden müteşekkil komisyon tarafında 
incelenmesi Istanbul üniversitesi rektörlüğüne bildirilmiştir. 

Bu komisyonlar esbabı mucibesiyle birlikte yeni ve tam birer hakk 
telif kanunu projesi hazırlıyacaklardır. Bu projelerde müellifin hak 
lan ve kitabın haysiyeti ile müellifin mesleki şerefinin korunması ka 
dar ammenin istifadesi ve kanunun tatbik kabiliyeti ile müeyyideler 
de ehemmiyetle gözönünde bulundurulacaktır. Tercüme hakkı mah 
fuz kalmak suretile beynelmilel konvansiyona iltihakımız da dü ünü 
lecektir. Ayni mesele hakkında mütalaa ve tekliflerini bildirmesi içi 
Ankara hukuk fakültesi dekanlığından da ricada bulunulmuştur. B 
proje hazırlandıktan sonra alakadar resmi dairelerle hususi teşekkül 
lerin de tetkik ve mütalaalarına arzedilecektir. 

Balkan güreşleri 
Bükreşte yapılacaktır 
lstanbu~ 12 fH'!~si) - Avrupa ~üreş şampiyonasına iştirak 
eden. gurqçılerımız bu sabah sekıule Romanya vapuru ile 
geldıler. Sporcular tarafından karıılandılar. Bölge namına 
kendilerine bir büket verildi. Kafile reisi B. Vehbi beyana
tında, Y aşmın Avrupa birincisi olan lsveçliyi yendiğini fakat 
puvan hesabiyle ikinci sayıldığını,Balkan güreslerinin buse
ne Bükreşte yapılacağını, Bükreste 24 Temmuzda baslanaca-
ğını söyledi. ' ' 

lta]y3da siyasi ~ayret 
Macaristan ile Yugoslavya arasınd 
bir yakınlaşma lehinde faaliyet 

Roma 12 (A.A) - Havas muhabiri bildiriyor: 
Bu gün İtalya kralı, Yugoslavya kral naibi B . Mussolini, B. Marka 

viç "'!e kont Ciano Triste kruvazöründe bahriye geçid resmini ziyare 
etmışler ve bu arada görüşmelerine devam eylemişlerdir. Sanıldığın 
göre ltalya Macaristan ile Yugoslavya arasında bir aklaşma lehinde 
faaliyet sarfında devam eylemektedir. Buna Yugoslavya da muhalif 
değildir. Fakat Yugoslavya bu yaklaşmanın Romanya, Macaristan 
münasebetlerinde bazı salah eserile vukua gelirse daha ziyade müessi 
olacağını ileri sürmektedir. Diğer taraftan tahmin edildiğine göre bil
hassa Arnavutluğun işgalinden sonra meydana çıkan bazı komşuluk 
meseleleri müzakere edilmiştir. 

Fakat temin olunduğuna göre yapılmakta olan görüşmeler her han
gi bir siyasi anlaşmanın akti ile neticelenmiyecektir. ltalyanlar Prens 
Polun ziyaretine büyük bir siyasi ehemmiyet atfetmektedir. Bununla 
beraber şayanı kayıttır ki Belgradın Antikomintern paktına iltihakı 
ihtimalleri etrafında artık hiç bir imada bulunulmamaktadır. 

Vatikan sitesi 12 (ö.R) - Yugoslavya Kral Naibi Prens Pol ve 
zevcesi Prenses Olga bugün saat 12,20 de Vatikanda Papa tarafından 
kabul edilmiştir. 

P ariste bir ziyafet 
Bu ziya( ette Fransa - Romanya sıkı dost

luk ve müşterek menfaatleri görüşüldü 

Paris 12 (Ö.R) - Rorrıanya büyük elçisi şerefine Latin matbuat 
cemiyeti tarafından bir ziyafet verilmiştir. Ayan meclisi hariciye ko
misyonu reisi B. Beranje bir nutuk söyliyerek Romanyanın Paris ve 
F ransamn Bükreş orta elçiliklerinin büyük elçilik haline ifrağını ve 
ilk büyük elçi olarak B. Tatareakonun intihabım memnuniyetle sclam
lamışhr. B. Tataresko buna teşekkürle muka~lede bulu.nmu! ve ... ~il: 
tün gayretinin ebedi Fransız - Rumen dostluguna tahsıs edılece11tını 
söyliyerek tunu da ilave etmiştir: 

c Esasen bu dostluk siyasi adamlann değil, bizzat tarihin eseridir. 
Bunun delili şudur ki tehlike saatinde Romanya Fransanın kardq ell
ni daima kendisine yardıma hazır bulmuştur.» 

Rumen büyük elçisi netice olarak bütün milletleri, Franaa ve Ro
manyamn müşterek idealleri olan, beynelmilel tesanüd ve ltblrlilf 
prensiplerinin zaferi için çalışmağa davet etmi§tir. 

--~~~--~~~--~~~~~~ 

.-ı ı o.s~;xaıw '""" -YENi SiNEMANIN ucuz FlAT 

HAFTASI BUGÜN İKİ BÜYÜK FiLİMLE BAŞLADI 

ORMANLAR PERiSi 
DORTHY LAl\lOUlt - TABii RENKLİ 

İZMİRDF.. İLK DEFA 

UÇURUM 
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}~ ATLER : BALKON 15 - 20 ... SALON 15 - Si 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cumartesi, pauır: 10 - 12.45 - 2.00 - 5.00 - 8.30 DA 
Sair giinJer : 12.45 - 2.00 -



Osmanlı 
Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

-30-

YEJf!ASIR 

Pifelıtir K~ıı İsmail efendinin llalıratı.. 
Çoğumuz doğduğumuz gibi ölüyoruz, ANLAT AN: Eczaa K. K. Aktat 

arkamızda bizi habrlatacak bir çizgi bi- 2 

Kızların acelesi 
artıyormuf •. 

--tr-
y AZAN: Dr. C. A. 

le bırakmadan... İnsanlann çoğu ne ken- - -
dini bulmuş, ııe kaybetmiş ve ue de ye- K •• •• k ı • ı d • k • Kız çoc:ul. her yerde erltek çocuktım 
aiden bulmuştur. Kaybedilecek bir u çu smaı ıyo r ı daha çabuk büyijr Ye büfiii yıqıaa. da-
ıeyleri yokta ki bulunacak bir şeyleri ha çabuk erifir. Onun için her memle-
elswı. Buııla.r aktıklanndan haberleri ketin kanunlarında da kızlann evlenebil-
olmıyan ırmaklar p"bi varlıklannın far- U B • h J E. • J l • mek yqı erkeklerinkinden daha küçük 

F k-~ k k bi . t d.. dildim" A lı d" l t1a I kına varmadan geçip giden ruh müsved- enım atıra ae,-ferımae, genç erın. gösterilir. Hatttö bizim k ......... umuzun Je-
a QL or unç r vazıye e uş~ e ..• vrupa ıp oma r a clelericlir. Buııun için hayat yoDannm -. ~· Q 

mek korkusu, ileri atılmaktan beni reji ve bankaya mensup bir kaç yük- byılannda yem yeşil ormanlar ve cen- Hahralarında aldata gibi mehtaplı. Safalar diii gibi cmiichir bir sebep> bulunursa 
men ediyordu... lhtiyarlann, çılgın- sek memur... Cemiyetin erkek aza- net gibi bahçeler vücuda getirmişlerdir. L l annesinin kendi yaptlan olan bzlardaa 
ca hm-ek.etlere atılmaktan kendileri- su bunlardan ibaret bulunuyordu ... Anlaşalan cbşm onartılınası düşüncesiz. değil, mihnetli CeTQ ar bulacaksınız ~ • • " daha erken evlenmeaine izin verilir. 
ni korumaları lazımdı... Beni, lta}ya sefiri ihtiyar dük dö vi- olmaSI ıerektir. Z-etinın en iyi inkişaf Kızların büluğ ya2ı - erkek çocuklarm-

F abt ben hiç çağırmachğnn hal- lavioyozanın yamnda mevki alnn,.. edeb~~ği yer dünya olduğu halde en IWıden daha küçük olmalcla beraber • 

d L _,.1;1~~. .ı_ - t fok luzumsuz ve zararh yer de OD.OD ber "cxde bir olmadıö.... da tabii b,.,__ 
e, macera s.e .. M.U.UfSmCllCll ayagıma ım... • • L----dır B bakımdan w uz 1 

- _.... 

idi V b. k~L 'b' h A b "k k . - ıçm uur- • u çogum ' . . Sı _L eml-Let} . L . ...ı__ ~.L ge • .. . e. ~ aous gı ı emen . vrupanın .u en y~ se smyor- hiç olmazsa nebati hayat olarak. yer ınnrz. cıuı; m ~ enn "'~ '°",_ 
karfUDA dikildi... le11 tarahndan ıdare edılen muhave- yüzünde muvaffak oluyoruz. Muvaffak memleketlerin kızlarından dAha. erken 

Bu hayal değil, evet bir hakikat... rede, iatidatsızlığimdan dolayı bir tat, olmıyanlar nebatlığa ve hatta hayvanlı· 'Lüluğa erişirler. Bu it de iklimin tesiri 
Matmazel Kalorilerden biri... Bak- tuz duyamadığım ıçm konuşulan ia razi o~1:~~· w • • •• pek büyüktür.mesela, lngiliz aı1eleri Hin-
ristin, yahut da Kaliop ... Artık bu sözlerin çoğunu kaÇ11ıyor, yaptlan _Fakat krmunız dogd~~~ .. gıbı .. ~l- distanda yerle§tikleri vakit. ilk bir kaç 

d f uka - _J __ -1!__ M 1.~- 1.-.:::...-1-Lla la lA l~L da 1 nııyonu, arkamızda bw butün ıyilik r ,_ 1 ı gil d LaJ e a m vemet eoc:IDCQllU... e- ~ ~QL lA r asa aıa&.a :romu- k"tül''kl .. 1 h tırl ta k ı,· . nes ın ıuz an n · tere e"' an büyük. an-
i ,_,._. · d anladı T d ve 0 u erım.ız e a a ca ır ı:z- neleri gibi geç bü(iigwa eri .. tikJerı· halde 

c~ sızu~mı, 4:>_ • a .. .• _ ··• rampe- yor um.·· . . . . ler koll~ksiyonu bırakarak göçüp gidi- v 

tın tevlit ettıgı gurültuler arasında Bu sırada, sohbet daıreaını gemt- yoruz. insanların bir kısmında buluna- • sonra onlar da yerli Hint kızlan gibi ça-
koluma girerek beni büyük balko- letınelt lazım geldi ... Yeniden iki kişi cak, kaybedilecek ve soma yeniden bu-

1 
buk büyürler. 

nun en karanlık bir k.öıesinc doğru, daha gelmişti: Sir Arşibald Kalıkland lunacak bir çok .şeyler vardır. Baht bu ( içtimai hayatın - iklim kadar deiiJ.e 
zorla sürüklemeğc başladı. .. ve prens Sitanislans Sernoviç •.. Her fonkslyo~ olab~~si iç~n . b~ gibi de - gene epeyce tesiri görülür. Şehirler-

Paravanalara bedel karanhk bir iki.sini de, Bursa sobğma geldiklezi adamlara gülmez. Gulseydi gizlı. Olan deki küçük bayanlar biraz cılız bite ol-

k.. H . d . . d -u ~:.-.l bu ad b' d fa _Lı.. bulunmaz, bulunmuş olan kaybedıhnez al k- l d - b kızl d ~şe... epsı e ayıu vezıyett: eg ıs~c:_n sonra, r a ır e oa.na ve kaybedilmiş olan da yeniden bulun- ı ar, oy er e yaşıyan gur üz ar an 
mı ~... Duygularunın olgunlugu ha- gonnuş oluyordum... mazdı. Btınlann en büyük bahtları hu daha küçük yaşta kendilerini bilirler. 
sebile, o sırada kendimi idareye Onlann gelmesi, makine gibi işli- iş için böyle yaratılmış Olmalanndadır, ıehirde aynı evde yaşıyan köylü besie-
muktedir olmadığımı da anlatmak yen çeneleri birdenbire duruverdi ... daha ne istiyorlar? Miinbit bir toprak me kız evin küçük bayanına nispetle hay-
lazımdır ... Matmazel Kaloride pek Kalıkland elimi sıkarken, Mehmet ü~tünde tediye terli~e çalışılmazsa fı!ç lice gecikir ... Şelıirli kız da fabrikada ya-
nazlanmıyacak ve ipn ilerisine va- pasanın bu adam hakkında söylediği bır şey elde edilenuyor da keınallerın hut aiırca her hangi bir iıte çalışına, ken-

1 ak . l . _ ..ı. - • le . .. •1 . h l b . . l imkanını nefsinde toplamış olan ruh d' · ·b· al tl · tI 
rı marn şartıy e ıstccıgım şey . r~ s<;>~ ~n ~hr amı!Jbm ~un. ıçın :ı- ıstırap çekmeyince eserlerini nasd ve- ısı gı ı ç ışmıyan yaşı arına ruspe e 
yapmama ses çıkarmıyacak gıbı gı1ızın elıne temas eden elım barıd recektir? Yürekteki yanpnı göz yaşla- (K..::,..;r'- geç kalır. Bu fabrikaları izah içfu baıka 

·· ·· ·· rd On bu u'"lulu h ek ~-· b' · tt kalın t la ] la ruh Yarım asır evvel yıkılan. Gedikpcı§a tiyat'l'OS'!mtm ilcimnm bCZ§hğı .. :.-~ türlü bir sebep alda gelmedıgı··· ı'rin, bol gorunuyo u. .. un "' - ve ar eutız ır vazı ye e ış ı... rımız su aya su ya um uzun cen- ..-· 
ğundan cesaret alarak, birlikte bir Prens, Vilaviayoza. ile benim ara- netini kendi ellerimizle inşa ediyoruz.. Ismail efendi bu tiyatroda oynıyamamıştır) yiyip içerek rahat yaşıyan kızların daha 
kayığa atlamamızı ve oradan uzak- ma yerleşti ... Ve Rasi ne dair güzel- Bunu yapmıyan '!1~eler . ise b~ Kahvesini yudum yudum içiyordu. mış, yıpramnıı bir defter.. . erken genç kız olduklannı ileri sürerler. 
lasmamızı teklif ettim ... Ne cevap liklerle beni izaca ~ladı... ruhJannın ceh~nemını kendi ellcrıyle - EVlad, dedi. Biz eskiden de kah- * Bir de soyun bülıiğ yaşı üzerine tesiri 

~ b . . . ' Bö' 1 .. d' le d bina etmektedirler. Hiç bir cey bulma- • b- le d yud i kah- Ert . .. .. ğr dı li ld - l k k d k verse eyenır sınızr... ye rnutema ıyen onun a ın- k k bet tn k :. 'de veyı oy yu ınn um çer ve esı gunu eczaneye u a ve e - o ugu sanı ara , anne aç yaşuı a en-
. ha k k lan - . 1 b.. ma , ay me e ve soma yenı n dili 1 d ka l akl b" d ft eli . b·ım· '--- d - Benı ştan çı araca sınız... . n .. bulundugu .. b.1:' .. sa on~ ede .. ı bulmamak için yaratılmış olanlara cen- ve yudumunu · "miz e amağımızm me sarı p ı, san yapr ı ır e er nı ı ışse ıuzı a ayın yaşta büHiğa 

Ben kızını ... ; hır mübahase yurutülmesının gu- net ve cehennem diye bir şey yoktur... arasında şapla ta şaplata mihenge vurur- uzattı. erer, derlerdi. 
Diye cevap verdi... Bu cevap lünç olmaktan başka bir netice Nebatlar ve hayvanlar için var mı ki dok.. Acaba içinde arpa karışığı var mı - Buyurun .. dedi. Halbuki bu fikrin pek de doiru olma-

bende soğuk bir duıt tesiri yaptı ... vereceğini tahmin etmediğim için bunlar için olsun? Hayvan1ar için 'bir diye ... Şimdi de yine yudum yudum içi- Bu ihtiyar Türk sahne santkarın.ın dığı yeni tetkiklerle meydana çıkıyor. 
Ve duyduğum bütün hararet ve he- hiç mukabelede bulunmadım ... thti- araf vardır, bunlar için o da yoktur. yoruz_ Acaba içinde halis kahv~ var hatıra defterinde tiyatro tarihimize ya- Kızlarda bülıii yaşının zaman geçtikçe 
yecanların sönmesine kafi geldi... yar dük da imdadıma yetişerek Ana- lBıkunlarkiçıkun'n öJümdelı~ soilnrba ger!;ekb ylarok- mı diye... rıyacak çok orijinal malılmat vardı. küçüldüğü, kızlann anne ohnalc için git-

Fak S .. bal d k d 1 l k t o or ç var gı e emen a'j • N . .. dı ,~~- d . . B b d ft uht vi t 'kl - .k dah d l tikl - ani -' at umer osun a matma- dolu ya asın a yapı an son avcı ı Kurtulmak için büyük günahlar gerek- eşe ve esprı usta J.CU.ın ümenmı eıı, u e er m e ya ını 1 gun ti çe a a ace e et en aşuıyor. 
zel Kalorilerden daha alaları vardı... hareketine dair suallerile Sernoviçi ür.. Büyük günahların büyük azapları. çe.virerek: iki gece çalakalem kopye ettim. Gün Amerikada Çinçinati üniversitesinde 

BalkQnda, hasır kanepe ve san- işgal etti. .. büyük azapların büyük mağfıretleri ve - Ihtiyarladık ta, dedi, ondan ola - ola harman ola diyordum. Işte şını-ii, profesör Mills kendi memleketinde, 1844 
dalyelerin derinliklerine gömülmüş Fakat öte tarafta, cemiyetimizin büyük mağüretler!n büyük sevaplan cak. Ağzımızın tadı kalmadı .. Nerede aziz karilerim, onun yapraklarını hu:w- yılından 1916 yılına kadar doğımı~ yaşlı 
diplomatlardan mürekkep bir grup diğer azaları başka bir muhavereyi v:ırdır, Bunları ise aı_ıcak kendini bula· o günler ... Nerede o eski gençlik.. Ara runuzda ve birer birer açıyorum. ve genç 58 J bayanın hangi tarihte idet 
arasında, bu daha alalarm bulundu- sürükleyip götürüyorlardı. .. Bunların bilFecel~kadatlem ykıapabil~~:_ b·•~•-:- nl sıra o demlere ait hatıralarımı defterim- güııleriDi görmeğe başlad.ıklannı tahkik 
- d'• · · · lan ba d d K l f · · d b' e a e re zmıya.a.uu, lllllLAl> 0 a- d kl d Ku··~:ı.- Ismail el.endi, hat, .... d-Lterm' e _.._:. He'-'--'-- L-u sorm-1-tan, __ Lı __ _ gunu sez ıgım ıçın, on n arasına ~n a ma am er o temın e ır n ruhumuzu daP• t •-·-·-..1 en yo ıyorum a ... . !1-...... ~- eı <allllır ...uıını oun ıuL . suuuaa 

k ak . d" o·· k ıA R k d b 1 d Bow . . we ve UYAWıiUBUaD Sö" .• .• k ı· .. 1 b 1 t 1-'- d ı k b anşm ıste mı... ıger e seans- us a mı u unuyor u... gazıçı- kurtaracak nimetler gibi sevelim. Fehl- zunu es mı.. şoy e aş amış ı: ması - mes eden o ayı - pe ta ii ~· 
lar meyanında bizim sefir Narsis nin bu meşhur çi~ği, aşka dair bir ket görmemiş adam ne kadar özlü ve -Nasıl, derum. Bir hatıra defterin.iz c- Babam, Batum valisi Mehmed b~ de Amerikalı bayanların pek hususi hal~ 
Buşe de mevcut bulunuyordu ... anket hazırlamıştı ... Keodisi en aşa- temiz olursa olsun ne kendinin ne de mi var- .. yin vekilhar~ ~efendidir. Ben Is- ferini o kadar kesin olarak kaydedilmiş 
Yanlarında kadınlar da vardı.. Ge- ğı haftada ütt defa yaptığı. uzun tec- kendi?den ötesinin farkm~adır. Küçük Ismail efendi, orta oyunu mey- tanbulluyum. Fatihte, Zencirlik.uyuda olmaları doğrusu takdir edilmeğe değer. 
ce hava serince olduğumlan hepei- rübeleriyle aşk kitabını haftan başa !'~lakevt~er raJnız . tubıye ''e tashih danında konuştuğu gibi genzinden ko- doğdum. Babamı yedi yaşında kaybet- Bu bayanlardan 1844 yılında doğan 
d k la bo _1__ b- .. .. 1___ zılan k .. "k edıcı degıllerdır, aynı zamanda şuura k d 95 d bu1 '(" 15 e at ı ra rnoa.ıa.ra urunmuş- oıaımuş onun ya nı, en uçu hatırl ttıv • • kudretli L' nuşara : tim. Halil isminde bir ağabeyim vardı. ve oim i yaşın a unan oayan 
1 d• B" k v • h l nd akt harfi • k-_.1__ 'b' ŞUuruDU a gt IÇlll ulr da k J•_• b'-'..l:::..: L-Ll- _ı __ er ı... ır er egı ... ~Ya. ırm a enn~ ~arınca~ aoar su gı ı mantık ve itikat kayıaağıdırlar. Bu kay- - Ne zannettin ya .. dedi. Elbet benim Babanım ölümünden pek az sonra o da yaşın enwm ıı~.. ıuuuc;. onQllll 
kızlarından daha buyuk. bir maharet ezberlemi§ bır vazıyette olmasına naklardan bize doğru seller akıp gelme- de hahra defterim var .. Bu z.amanJa ha- evin bahçesindeki havuza düşerek bo-- sonra doğımış ol.anlarda. bülUi yaşı Kit- · 
sahibi olan madam Kaloriyi de nazi- rağmen, şimdi burada toplanan ze- ğe başlarken onlardan korkup ~mağa cak kadar çocuklar, yumruk. kadar afa- ğuldu. Allah rahmet eylesin zavallı an- tikçe küçülmüş ve 19 l 6 yılından sonra 
kane bir tarzda atlattıktan sonra vahn da buna dair ayn ayn düşünce· teşebbüs etmiyeliın.. Yazın toz n kir· canlar hatıra defteri tut.ar da ben tut - nem, hem kocasını hem de bir evladını doğanlaı- da 13, 15 Yatın kadar inlllİf, 
tekrar ba.lk.ona döndüm ..• Ve bu leri~ hususi mütalaa ve tefsirlerini leriyle pislenmiş taş ve çakıllar kuru maz o1ur muyum... bir hafta ara ile üst üste kaybetti~l için yüz yJa ya.lem bir zaman içinde, ıöyle 
gruba doğru ilerliyerek bizim sefiri öğrenmek istiyordu: dl e~clyabfa.kllann~a snon~aharın yağmbeurk- Latife yollu söylediği bu sözleri ben beni pek h~ tutardı. böyle, ilci yıllık: fule demek. Hem ele ba 

1 A lad arıy e es erunış se en seve seve - be 
se am ım... - Fransız sefiri efendi ... 1-ladi ba- ley ip nasıl tertemiz olurlarsa insan da litife sanmıştım.. Evde adeta ali kuan baş kesen gibi fa.rk. elli yıldan ri artıyor-

- Bonsuvar Kolond . •• Oturmaz lr.:ahm ... Bana cevap veriniz. .. A§k lekelenince felaketi serin bir rüzgann Ustad: idim. Dediğim dedikti ve bir dediğim, Kızlanıı bülUi yqının zamanla. k.iiçii)-
mısınız? ... Bakınız burada boş bir ne dirL. ferahlatıcı tesiri diye kabul edip ondan - Ama, dedi. Benim habral.arımda bir isteğim iki olmazdı. meai yalnız Amerikada deiil; Norv~te 
koltuk var.. . Marsia Buşe omuzlarını kımılda- ruhuııun Y~ me!.~~r ~~a gençlerin hatıralarında olduğu gibi O zamanki &det ve erkan üzere beni 1668 yılında vuati bülui YllfE 16, l iken 

Narsis Buşe bütün ltitüfkirhğını, tarak alaylı bir tarzda cevap verdi~ çalışlm;nı.w_r._Felilinkedt köbirtunudamn elirule hır mehtaplı safalar değil, mihnetli cefalar ilahilerle ~e başlattılar. Sırmalı 1905 te 14,5. 
b.. .. ___ ,_ - . le l E t F-'-- b .. izd . d reza e"7 ıymın e e ne et olur v __ ı_ __ b "' ·· -'-•- acele •--leıiai utun nczaKetinı e a mıştı... ve - caat unu ıçım en sız en - m • bulacaksınız.. cüz kesesi boynumdan geçme ipek gay- ~- ayum~ e....,.; 
bilirim... Onunla hususi temasla- daha iyi kim bile bilir, madam~.. İZVESTİYANIN BİR Baktım ki bahsettiği hatırat işi şak:ı tanı ile kolumun altından asılı olarak, ı:n.edeniyethayatma bağ~ak doiru ola-
rımda, gözlerinde, §ahsıma ~üte: Tam hedefe rast gelen ~ bir MAKALESİ değil, ciddt. .• Onu obımak zevkini ka- Fatih civarında 0 zamanın sayılqöhret- mıyacak. Çünkü Fihpin ad.alann.da. 19 OS 

veccihb~ adaskam senibade, n: ~~eli~d ıybe~ taşL .. b~ehrl~fu~ m~ceradaland ~-des- Moı:ıkova, 12 (Ö.R) _ İzvestiya, bey- çırmak isteme<Iim. Çünkü bu hatıraların leıinden olan {Hoca ömer efendi) nin den önce doğmU§ kızlarda b~lıli yap 
var, ır er, reaı ~ n e il tan gı ı e~esın agzm o~yor- nelmilel vaziyetin sü.kfuıa avdet edebil- üstadın sanat hayatı ve yetiştirdiği sa- rahlesi önünde diz çökerek ilk. tahsil 15.7 olduiu halde 1915 yJındanberi 
mana okunur ... Fakat kalabalık hu- du. .. mesi için saWıiyettar Rus mah!eilerinin natldrlann hayatları ile alAhdat oldu- besmelesini çektim. Evde, dedim a, bana doian kızlarda 14,~ Fili~ kızla~ 
zurunda muamelesini tamamile de- •• BİTMEDİ •• kanaatine makes olan ve bU: çok teklif- ğu muhakkaktı. çok yüz veriliyordu. Mektepte ise. bir- Anupada ve Amerikadalü kızlar Kİbl 
ğiştirirdi. .. Ben bir margi dosevine- leri ihtiva eden bir yazı yazmıştır. isteğimi memnuniyetle karşıladı: den sıkıya girdim. O zamanki mektep- modern bayat sürdüklerinıe n saat dön 
. B . __._ k al -·- 111 la d ecl ek lıt kle 1 : .... :L_ yım.. . enı prazante eaer en as et İt I d•• - Hayhay bey oğlum ... dedi Vera- ler, hae mahalle mektepleri malilm ... çay ruıa evam 6 0 1 ~.._.. 

ünvanımı da zik:retmek fır.atını hiç Mareşal Pilsudskinin , .. as!aya onen yim, okuyunuz... Defterimi daima ya- Hoca efendinin elinden eksik olmıy-c:Jl leıine dair bir haber de yoktur... Hela 
kaçırmazdı. .. Ve bir asilzadeyi mai- 4 üncü ölüm yılı --ıS.--6'fer.. nunda taşının.. Yanımda dediysem şhn- kwlcık sopası, sık sık duvarda asılı ol- ömürlerinin en büyük kısmını buzlann 
yetinde ça1ıştndığı için koltukları Var<ınva 12 (ÖR) - Mareşal Pil- ~ma, .12. (Ö.R) -: Tunust tan ve Ce- di üstümde değil .. Otelde, bavulumda ... duğu çividen yere ineı·ek ferman oku- arasında geçiren Eslcimo kızlan. Onlar-

a nr, erın surette o UT en gı sudskinin ölümünün dördüncü yıldö- ı ı · ı"taı d"' k -"'-1 B .. Ama o defter gençlerm hatıra defterlen yan falaka beni hocadan da mektepten a. 1 u ug yaşı e ı e Yaf k ba d · b''b .. l div• r- ' • zayırdenışsızkalanbll'çok talyaname- ı . . d b'leb-ıAW l69!d T9il 20 

d h ı ı k dil' d' B .. __ __._ e en yaya onme teu.u- er.. u do- ' d ld v h ld l935 •- 15..5 
er. a rar .. e.. ır ı .. .. u usrLUQ, O nümü münasebetiyle bütün Lehistanda nüşten buralarda İtalyan amelelere q gibi cicili bicili, yaldızlı ınaldızlı fala-'1 de korkuttu. araa.ın a 0 ugu a e uo ya-

dakıkada bu tun cemıyete prazante merasinı yapılmıştır. 1 \'f'rilmcdi~i manacn anla<:ılmaktad.ır. 1 değil ... Benim gibi ihtiyarlamış, s:ırar - •• Bİ'J'MEDİ _ şında olanlar büliiğa. ermişler .. 
e __ E-...! - --> - - 1222- - 0 --- - -· •_; _ ::c:z --·--" Bütiin dünyanın kızlan anne olmakta 

H R A Z A D ne üç kardeş arasında taksime karar ver- denize açıldık. Varacağımız yere varın- muşlar. acele ediyorlar demektir. Bu da dünyada 
_ dik. Ticaretimiz yolunda idi. Ettiğimiz ca beraberimizde getirdiğimiz mallar çok Ben gece karımın yanında masum ma- insanlann aaym pek çoğalac.ağını aöa-

kar ise ümidlerimizden fazla idi. Lakin para etti, bir altınlık malı on altına sa- sum uyurken beni aldılar, denize fırlat- terir. Sadece, kızlann annelik vazife.ine 
kardeşlerimin ikisi de rahat etmediler. tabildik.. Mallarımızın hepsi satılınca, tılar. Karun bağırmağa kalk~tığı için erken haıladıklarından değil. Bir taraf· 

Büyük H AL K Hikayeleri 
-7-

Bu.zağı silkindi ve birdenbire ne oldu razı olunca ikinci derviş şöylece hika
bilmem, karşımda buzağJ yerine kendi yesine başlamış: 
oğlumu gördüm. Hemen oğluma :;arıl- D~Ze k4ra köpeklerin hikayesi: 
dım ve- kurtulduğundan dolayı hem. ben cBiz üç kardeştik. Babamız. ölünce bi-
hem de o Allaha bin şükürler ettik. ze üç bin parça altın bıraktı. Ben bu 

Yavrum çektiği sıkıntıları bana anlat- parayı üç müsavi kısma ayırarak kar
tıkça. gözlerim yaşlarla perdelendi. Biı: deşlerim arasında taksim ettim.. Ben 
az sonra. eve dönünce yavrumun üveyi kendi paramla hir dükkan açarak tica
armesinin Ceylana döndüğünü gördüm. rete koyuldum. Bir müddet sonra kar
Işte bu Ceylan odur. Demincek buradan cleŞlerimin birisi başka memleketlere 
geçerken bu tüccarın ağlamakta oldu - gidip uzaklara seyahat edeceğini söyli -
ğunu gördüm. Tüccar bana derclliıi an - yerek seyahate çıktı. 
Jattı. Ben de acaba ne olacak, ne bitecek Bir sene sonra on parasız geri döndü. 
diye onunla berabtt bekledim. Biz bC>y- Ona çok acıdım. Onu hamama götürüp 
le beklerken, ey ifrit, sen görünüverdin. yıkattı.rdırn, en güzel elbiselerimi gey -

Ifrit bu hikayeye şaşmış ve tüccarın di:rdim. Evimde ikram ettim, izaz ettim. 
kanı üzerindeki hakkının üçte birini bu Sonra dükkinıma geldik. Her sene ne 
birinci dervişe ba~lamış, o zaman iki kir edersek aramızda bölüşeceğiınizi 
kara köpeği sürüyen ikinci der~ ileri kendisine vaadettim. Aradan bir sene 
gelerek, onun da başından çok şeyler geçince ikinci kardeşim de ticaret için 
gelip geçtiğini ve onlan anlatınca ifrit ırak memleketlere gitti. O da birincisi 
~Ri takdirde, tüccann kam üze - gibi parasız, pulsuz, çıplak ve fakir ola
rindeki hakkının üçte birini de ona ha- ı rak döndü. Birinci kardeşime yaptığım 
ğzPayıp bağışlamıyacağını sormuş. lfrit yardımı ona da yaptım. Ve karı herse-

Üçümüzün 'birden seyahate çıkmamızı yine vatana dönmek fuere gemiye dön- onu da arkamdan denize attılar. Evveli tan da bu vazifenin daha ziyade devam 
istiyorlardı. Ben de onlara cevaben: dük. Deniz kıyısında fakir, üstti başı yemyeşil, sonra kapkara derinliğe doğru edece~i için. Çünkü bir ku: ne kadar er-

- Siz seyahatlerinizden ne kaıa.ndı- yırtık. pırtık bir kadına rastgeldim. Ka- ağır bir taş hızı ile batarken karım üs- ken anne olabilecek hale geline, kadın 
ruz ki tekrar seyahate çıkın.ağa hlk.ışı- dın bana sadaka venneği ve eyilik et - tümden geldi, beni kaldırınca, havalara olduktan sonra da 0 hdaı- geç annelir 
yor ve üstelik bir de heni de beraber meği adet edinip edinınediğimi sordu. uçtu. Beni götürüp bir adanın üzerine vazifesinden tekaüde çıkar. Ta'biatm tew 
sürüklemek istiyorsunuz. dedim. Dük- Ben de lldet edindiğimi söyledim. O za- çıkardı. Beni adaya çıkarır çıkarmaz, li:aüt kanunu yirmi yaşından ö•ceki lriz~ 
kandan ayrılmamağa karar verdim. On- man elimi öptü ve kendisini zevce ola- kendisi gözden kayboldtı. meti lıaaha katbktım. batb. bir kız talm 
lar mütemadiyen birlikte gitmemiz için rak kabul etmemi istedi: Ada denizin üzerinde atılmq biı: çi- )'aft.im ne kadar öa.ce ioe bap•nuşea te• 
ısrar ediyorlardı. - Bana eyilikle muamele ediniz. Çün- çek demeti gibi güzeldi. Orada sabaha kaüde çıkanlmak yqı o kadar çok ileriye 

Aradan altı sene geçince kardeşleri- lü ben eyilikle muamele edilmeğe la- kadar yalnız kaldım. Şafak olup ta yıl- götürür. 
min yalvarmasına daha ziyade dayana- yıkım. Bana yapacağınız eyilikten do- dızlar birer birer kaybolmağa l>aşlarken Fakat bu bahes. tizndj.k: llDftelere ve 
mıyarak, onlarla birlikte seyahate çık- layı mükafat göreceğinize emin olunuz. karım önümde göründü. Karım bir peri babalara da bir vazife verecektir. Kızla
mağa karar verdinL Benim şimdiki halime bakıp aldanmayı- imiş. Kendisini evvela tanıyamadım. nn, ıailık balwnmdan, en nazik zamanı 

Seyahate çıkmazdan evvel elimizdeki nız. Ben bu dakikada göründüğüm gibi Onun için gülerek yanıma geldi Karım büh1ğ yaşma eriştikleri yaştadır. Kızla-
paraları saydık. Tam altı bin altın para- değilim, diyordu. olduğunu, Allahın izniyle beni bir gece nn sağlığına daha erkenden dikkat et-
ınız vardı. Ben kardeşlerime bu paranın Kadına acıdım. O kadar ki, yüreğim- evvel kardeşlerimin şerrinden, ve acık- mek lazım olacak.ur. c. A. 
üç binini ayırıp yere gömmeği teklif et- de ona karşı muhabbet uyandı. Yüre - lı bir ölümden kurtardığını söyledi. L~- -:---
tim. Çünkü, dedim, geriye parasız dö - ğim oynadı. Kadını karım olarak yanı - kin işinin daha elan bitmediğini, zira ba- Gazete fıağadı içinde 
nersek, o zaman gömülü bıraktığımız ma aldım. Ona en güzel elbiseler geydi- na fenalık etmek istiyen iki kardeşimi lı dl 
paralar işimize yarar. rerek, gemide en eyi odaları onun için gidip öldüreceğini de illlve etti. o öyle bir çocıı cese 

Onlar fikrimi kabul ettiler. kir 1 d O l d di İstanbul - Dün, Edirnekapı mezarlı-
a a ım. na e im en gel 'ği kadar d~!in~_e, kalbimi ~ir kara keder bürüdü. ğında oynamakta olan çocuklar tarafın-

Altı bin altının yarısını yani üç binini hürmet ettim. Çunku kardeşlerım, ne de olsalar kar- dan gazete kağıdına sarılmış bir kız ço-
ay ırıp kimsenin bulamıyacağı bir yHe Gemi denize açıldıktan sonra kardeş- deşlerim idiler. Karımdan kardeşlerimi cuğu cesedi görü1erek, Otakçılar kara
gömdük. Elimizde ÜÇ bin altın paramız lerim mesud olduğumu görerek nedense bana bağışlamasını rica ettim. Her kesin koluna haber verilmiştir. Ceset Adliye 
kalmıştı. Bu üç bin altını da üçe bölerek beni kıskanrnağa başladılar. Bu kıskanç- fenalığı kendisine ait olduğunu ve fena- tabibi Enver Karan tarafından muaye
her birimiz biner altın aldık. 'trç kardeş lık sebepsiz yere yavaş yavaş bir kin lık i_şliyen adamın işlediği fenalığın onun ne ed~~ ':~ ~orga kaldırılmasına lU-
bu biner lira ile ayrı ayn eşya satın al- halini aldı. Bir gece beni öldürmeğ.i ve zum gorulmuştur. 
dik Yu .. klerı·-:.; b:- --;ye 1..•-~'-, 1 ·ı ka 1 " _! _____ _::=::.::=~--1rtı1J...;T:ca;hldka;iiiiitaİİİİlıİmiUd2ideiiiii'uınilumıiii·iıımmiiiuaiviıiiioliie-• ·~ ... o-·- UUHUn1U1. ma ım ı e nmı a maiı tasarıRvın kın·- _.._ __ • 
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!!.!.~~1!.~ .. ~~~~.!.!.1!.!.~.!.f. ... -r..1!..~.lf.. Yaza•· ECZACl~KEMAL KAKTA!J Nemrud karar verdi 
Genç kız soyunuyordu Kuzu kuliğiyle keçi boynuzu, kuz" Sık ilk tartılan adisini daha iri 

~=tı~ c1e~::ıdar~er\:: Tanrı ddvaaı gilden bu adam ben /brahimin lir; kendisini iyi tanıyanın sıhhatı 
Keçi boynuzu tahta yer gibi çepıi lezze- All la 6ld.Jt. -1.A D • • • Jı iyidir. Bu söz sıhhat için sıhhatli 

Vücut aüzellitY.ini bir erkek kar11:ııında teşhir ti~ıe.~ ken~ ne .kadar sev· a ını uraum·· ıye sevınıyor u düsturdur. 
e 5 r dınnış ıse kuzu kulağı da ekşi lezzetiyle, Zayıflama.le güçtür. Fakat eter 

efmek imkd:nını bafdufıı için Je seviniyordu : ~~d: :~ :=::. ~1~: aı~:ruıc!ıy::~~n~=~= N~~:;~a~~e görUyomuı? nlzi her uman iartarak ne halde oldu 
!ağı denilmesi o iki afacan yaprağından· peygambere tlbl olınıyordu. Dedi. Haran açıp baktı. tunuzu öğrenmeuenh, bu stiçUlk dlıh 

Sonra. kalın, kıllı kollan ile Marinayı 1 - Soyunuyorum. dedi. Aaker esva- dır, dikknt edilirse bu yapraklar, kuzu- Tıpkı Firavun da Musanın pefinden _ Yer yüzilo.il toz gibi görüyorum... çok artar. 
kucaldadıiı gibi yatağın içinde doğrul· hını kadın elbisemin üzerine nü giyeyim. nun gevrekİlk, oynak ku1aklarına pek koştuğu sırada Tanrılık davasından vaz Dedi. Nemnıd: Size bazı yemekler tarif 
du 1 Genç kız. vücud eüzelliğini bir erkek ~~rl:_r. ~da ç~~U:~ .arasın~ geçmek istemiş. fakat o da veziri tarafın. - Yukarı kapıyı da aç bak.. Eğer, bu tavsiyemize riayet edecek ol 

.. . . f bul gelışı guzel yetışır. Ekşiliği, ıçınde asıl . . ·· kalmada 4 8 kilo ı.a 
- Ne var ... No oldu~ .. Seni Hıriııtidi karıwnd~ tq .. hır .e. t.m. erun ıraatıru • oksalik dediMıniz bir maddesi oluşun- dan menedilmıştı. . . . Dedi. Haran: sanız uç aya n • 

1 
ld - b tün h lt t 6 • b ı ihl d larsuıız. Bu tarif edeceğiınlz yemekl 

bu balo niçin koydu?.. muı o ugu ıçın u soyunma are e • dandır. Bu asit kireç ile birleştiği vakit Esasen peygam er en.o tar erm e, - Gök yüzilnü de yer yüzü gibi toz 
00-e eordu. lerine iıve ve cilvesinin bütün ahenktar idrarda kum var de~en kumun kendi- evvelce de söylediğimiz gibi böyle birbi- halinde görüyorum... Amerikan usulildilr. Bu usul Hollivudd 
Marina vaziyeti olduğu eibi anlattı. aerbeatisini de vermekte idi. sini yapar. Kireçli su içenlerin kuzu ku- rine çok yakın benzerliklere çok rastla- Dedi. Bir müddet daha havalandllar. çok itibar görmektedir. 
_ Ben. dedı', aız· benı· od·-··da bıra· Sebaatiyano esasen onun hakkında ka· lağı yemesi hesaplı bir iş olmaz. nır. Sabah uyanınca: Büyük bir barda ...... Yer yüzü de gC>k yü:ı;ü de görünmez ot. 

kıp gittikten bir müddet sonra zehirli rannı vermi§ti. Asit oksalit, limon tuzu gibi bir şey· Nemrud Ibrahlmi daha kü~Uk iken du ve etraflarını bir '--1uk sardı. dolusu portakal suyu için. Yanın sa 
. k K b · d zakl dir suda eritilir bu solusiyon mürekkep b .,,d:. k · · biıU ~ ""'9& •onra: Şekerli veya siltlll bir ~ lçi 

ıerbett. ne olur ne olmaz, ortad.an ay· dık ar onopsınlayı ksalrayhan u b azekşbr·. lckeler"ın"ı ...,kanr, foto~fçılıkta çok ulup oı urme ıçın erce çocue;ıı Nemrud eline yayını aldı ve ~1 .. x.a ._ T ,_ iL tan a t "'' o• - k ....,~""5 Fakat fltbini birden içmı"ye kalkmayln. 
betme~ iatedim. am sarayın ~i.ı nan ta· aonr ya ruz a an aya ını u ı kullanılır. Kuzu kula" .. 't-1--nııza ıym1c:tı. d ğru it gmı çoc~-· -s o üç o attı. Haberde şöyle rivayet * 
rahndaki arka kapıdan çıkmak üzere ve güzel kwn mevcudiyeti ile doldura· yedirmiyclim, yiyen çocuk görürsek Firavun, Musayı ele geçirmPk için sa- edilir ki hak tAall Cebraile emreyledi. KJr.t kada ıkı Bir b 
idim ki bileğimden Jtuvvetli bir el yaka- caktı. kulağından tutup öğretelim, diyelim ki yıslz Beni.israil çocuğunun kanına girdi. Nemrudun oklan kana b~dı ve "l> eye r ac rsanız: 
ladı. Korkudan kendimden geçtim ve Marina, arbsındaki üniforma ile ta- kuzu kulağı insan bünyesinde taş ve Romaya tlbi olan Filistin kralı zalim tekrar Nemrudun üstüne geldi. Nemrud domates suyu içln. öğle ye.melfnde, 
bayılırken de karşımda yalnız Hıristidi· nınmaz hale gelmiş, genç bir muhafız kum Y~~ar, çocuğun i~ göre taşı, Hirodes te tsayı daha çocuk iken yok kanlan göriince : kaç salatalık meyva. t50 gram balık 
nin yüz.ünU gördüm. Ondan sonra ne ol- neferi olmuttu. ~m~ ıyı anlatın~, tA.

1 
kib. çocukları arsa etmek içın" hesapsız Benüsrail çocukla- vası çiy domates ve kavnılm111 mt 

1 K d
. ld"". Seb . k d k b' uzerme kum ve kıreç e ına yapı ır ze- . . ti - Ibrahimin Tanrısını öldürdüm.. bug~ dayl Meyva kompostosu Yarun · 

du, bi nüyorum. en ıme ge ıgun za- astıyanonun arşısın a as erce ır h b d kal rmı kılınçtan geçırmış · · · 
man iıe bir adamın sırtında taşındığımı selim verdi. a 10 n masın .. _ Ibrahim, biraz sonra göreceğimiz vcç- D~ye sevindi. Mızrakların baJlarmı can çay veya kahve. Ekmekler ktzamt 
hisaettim .. Sesimi çıkarmadım. Nereye - Emrediniz kumandanun, dedi. lotc s ki hile Nemrudun şerrinden (Babil) den aşağı çevirdiler. Kartallar sandığı gök olmalı. 
götürüldüğümü, niçin götürüldüğümü hazırım .• Saraya gidiyoTUZ deiil mi) on nutu arın (Mısır) a hicrete mecbur kalml§tı. ~~Unden yer y\lzU.ne indiı:meğe başla- Aqam yemeğinde: Ku.ann~ ekme 

bilmiyordum ve ltoiltuyordum. Sizin ıe- - Evet. bu•• yu•• k akt.Slerl• Musa, Firavunun ~errinden Mısırdan b' h Bu sırada go1t y{lzlindeo milthl§ Biraz beyn 1>"flllr. Domates sa1auit. 
aiai&i dU)'Wlea derin bir nefes aldım ve Küçük evden önde Sehutiyano ve ar- kaçmıştı. ~ rtma zuhur etti. Gök gU.rllyor, Fm· * 
luartulduiamu anlacLm. bda bir muhahz neferi çdtbfını lfÖren f.r. lsa da Hirodesin şerrinden Beytü!mu- f çakıyor, yıldırımlar blfbhinl ko- Sabahleyin uyan.uıca: lılllavl 

Genç kız böyle aöyleclikten ıonra Y onseçin gözlerinde bir hayret ışığı par· _ BAŞTA.RAFI t tNct sAJdn;DE _ bddesten Meryemle beraber firar et- valıyordu. Nemruda hiç blr§ey olma· da br.qtınlmlf bir bardak portabl 
_ ._ ._ il s b • b ı d . dan sandık yere indi. Fakat o handa -'L çıpl...- s;o arını e aatıyanonun oynuna a ı. mifti. lk en& SUJ'"· 

doladı. Marina ona kartı da hoppa bir selam Buenos Ayres gazeteleri nutku birin. BUtUıı b&& benzerlikler- tarihin ctelcer. en yıldırımlar aarayını yakın~ yer- Yanm aat .sonra: Şekerli ,oeya ııüt 
Bu itveli harellet koc&lm.aı kurdu mem- çakmtfU. ci sahifelerinde bnyUk başlıklarla net- rUn ha9sasmt ispat ediyorlar.. le~~ e:ı1erdl. Bu meyanda bir •tcak bir fe1 içbL. 

nun etti. Fakat tfmdi o daha çok yapa• Seba'stiyaııo: ~lerdir. Atinada B .. o.ı.diJenm ço \..us-) de yere seri1ın111erc1L * 
cafı ieil dBtUn6yordu. - Yengeç.. Dedi. Bu eve diklat et .. ~en m~~el bir he~~ Harah Nemruda dedi ki: Bu tarih riv~ ve el.sanesi bize Fakat ıekede ka,rmak kanıını.>' 

Hırlstidinln Marinayı zelııirli fite elin- Burası benim huauat evimdi1'. icap ettiii ~lı~du;:::lhı::n m~fa7Ml ıı"usu· - Madam ki Ibnhimiıı Taıırw yerde Nemrudun lbrahune tlbi olmamak ~ Oi1eye kadar acıkırsuu&: 'Bir 
de yalcaladıfın1 batka gören olmuı mıy• zaman İfimİZe yarat'. sunda izhar ettiği kuvvet takdir edil- delil. g0'1ctcdir, o halde bu gökteki 1'ao- her çareye ~ \'Urdu.tunu v~ ~k domalel aı,yu. öile yemeğinde: Bir 
dı) Onun hükında· ağzından tek kelime miştir. nya gidelim, onu bulalım. Onunla cerik- dlvuından fari,i olmadıiuu gösterir. takat Sakta. 

Sarayda eeçmoainden korktuğu hldise çıkannıyacaksın. Hem bu gece bütün HOLLANDADAKİ ~A leşelim... Nemrudun inadı devam ettikçe ibra. ::Bir küplk piliç budu. 
yall\1% bundan m1 ibaretti} gördüklerin ve duyduklann sır olarak Hollandada B. Daladıye ve Çember- Nernnıd: hlmin de halk arasındaki irptlan devam Taze faaıl,e. Bir marul göbeli- l{f 

Kendini Marinanın kolları arlıından kalacaktır. Ancak ha suretle hareket e· ~= beJa;.a~ ~:u ~ -Bu nasıl kabil olur .. dedi. Biz göle ediyor ve bodisine tabi. olanlann sa -~ bir tana elma. Yan.m fin 
çekti. dersen bana layık bir muavin olduğu- ~e edilme~~-1 İki hükUmet :isinin nasıl çıkarız... yw. giln geçtikçe artıyordu. çay veya kahve. 

Marina da yataktan ııçrıyarak inmiı. nu ispat edebilinin. her :zamandan daha aziınkAr, daha ener- Bir rivayete göre gökte Tanr.ıyı bul- Nemnıd, flmdi veziri Haranın .tara· .Aqam yeaıetinde: Sebc.e 
Etrafını tetkike batlamıttt. Yengeç: jik, fakat ayni 7.amanda ı.ı7.laşınaya bağlı nuik için çok y{lbelr.: bir kule inşa etti- yında ikamet etmekte idi.. Çünlrll kendi Kıı.armq gçet ince bir ekmek 

- A. .. Dedi, ben buraımı tanıdım. - Bana emin olabilirsiniz... Dedi... o1an bu ifadeleri derin m emnuniyetle ler. Ve Nemrud bu kulenin üstüne çik-- sarayı ydchrmliarla yık;Jlm..ıştı. Çay veya kalıve. 
Sehastiyano hayretle aordu: Gözüm kör, kulaiım sağır olacak.. ~şıl~. Um~ v~ k!:: tı ve oradan gök yiiriineo bir ok attı. Bir akpm, vmrl Baran ile bqbap 
- ~ereden tanıdın.. Sen buraya hiç - Hayır.: 83lki_s gözünü dört aça· ati :=.ı~! ~ :kmdi .. v \ti Tanrı. Nemrudu oyalamak ve onu için-- vererek lbrahlm tııe9eleslnl kon\lftular. 

gelmedın . cabın. Kulagın ddik olacak. Her ıeyi Mihvel' devletleri tarnfmdaa pnutdd de puy~ olduğu kUfür ve da1ilet dem- Nemrud.: 
- Buruı.. Karbonopeinanan odaaı ... g&rmeie, he1' feyi duymaia çalıpcahm. hadlerin :tecavibll baftnde .....t Wr zma.. bliabütibı lmakmak için lN Okun - Ibrahiml, dedl. çağtrtalun, OQA tek· 

Bu yatak da onan yatafı delil mU BOtnn &frenddderini, ~eceldennt de hid'hba .... zaruri olnldr t.ıdp ecleee- ucunu cferifliılerb wısıtasfyle kina .,. rar naslliat edelim; bu peygamlt&lik 
- Evet am~a ... Nereden ~:m:_~ l yalnız ~:na,_~ab1 er vereceksin.. b ~ ~ ~ ~ ':: Jadı. Nemrud da~ işlnden VH&I'\,. ı ve yahut buradan çı-
- itte ıu kötede duran mananı; e • - ~er 'ooy e yaparsam o :zaman e· .:ıı. .._., __ d .....,~. !L.I h" - Ibrahl.min Tann.sını öldürdüm.. lap gitsin •. • 

• d bö l • • "b' L 5aDUL. .DO-. a um ..... ııc:ı-n. ULl il-
biseainden .• Bu dbiaeyi ben ekseriya sa• nım e Y e sızı~ gı ı ve munterem ~e: kfimet .reisine, suBı ve iş birUii sipse- Diye sevindi. Fakat bu rivayet muh- Haran ise lbrahimin sağ bırakılmama-
rayda, aizin odanızda görürdüm ve el- der 'baı papaz Eftımyos cenaplarının Clbı tine n!lılıklarmı bir claha şüphe ve fe.. tacı iltifat değildir. Çünkü tarih aynı 9l fikrinde idi. 
biae odanızdan kayboldukça da Karbo- şehirde huıust ev tutmak ve metres kul· redı1Ucle yer bıralanıyacnk şekilde ilin şeyi Firavunun yaptığını yazar. _Eğer, dedi. Buradan çıkıp giderse, 
nopsina aaraydan kaybolurdu. Şu baldo lanmak hakkım olacak mı> etmelerinden, bütün ihtilfu.~nn diplo- MaaricünnUblivve tercemesinde me.z- gittiği yerde de bOf durmaz.. Taraftar-
aiz Karbonopıinayı bu elb~yi giydir- Scbastiyano Yengec;in le.olundan slm· matik müzakere yolly~e hallinin ~~· kur olduğuna göre Nemrudun gökteld larını ,_;c_ttı L- •1 . . k ,_ d kün ve şayam temenna olduğunu bilcli'r· T il . ~ r ve sonra 'Ullflmııa gaı e 
mek auretile saraydan çıkarır ve ymo onu sı ı ,.-avra ı. 1 • d d ,_ . ttardır anr1 e savaşı §U şekilde olmuştur: çıkarır. Eyisi mi i>nu 81dflrme1ı: -rek .. 
b lb

. .
1 

•• d' . N EE ınc cnn en oıayı mmne . Hara b" . .::L L! dık a~ 
u e ıse ı e aaraya getırır ıruz:. - e dedin ... Dedi. timyoıun evi DERLİNDEKİ TESİR BÜYÜKTÜR n u,. ..... çe u.ı.r san yaptın- Nemrud: • 

Sebastiyano, bir taraftan eenç kızın ve metresi olduğunu nereden biliyorsun) Bcrlinde de nutuktan hlsıl olan tesir yor. Bu sandığın dört köşesine dört _ öldiiımek J.itedik. Fakat ateşte 
bu ,eytanea zekuını içinden takdir etti. - Siz bana gözünii ve kulaiını aç di- büyüktilr. Fakat ... a bir şekilde.. uzun mızrak bağlatıyor. Mıuaklann anmad dedl N tl h 'ıik edelim 
Bir taraftan da onun bu sözleri ile ka- ye enür vermediniz mi) itte ben de yap· Frnsm ve İngiliz liyasetinin bu ~çık uÇlarına birer hayvan lep takılıyor. )' ıunu:; as e " 
fasında yapacağı için plArunı kuruyordu. tım ve bunlan yalnız ai.ze aö)<liyorum .. tezahürleri Hitlerci propagandaya art.ık Maksat gök yüzline yükselmek, bulut-

- Marina dedi. Giy bakaymı hu mu· Ent.. Muhterem pederin Vlaberne sa- engel olmaktadır. Bu propaganda, Lon- lara karışarak Tanrıyı bulmak · k.lıwıı - Bu :ifi bana bırak.·· deaı. Ben hile 
.' . 1 d b dra ve Parisin yeni bir kuvvet darbesi- el . ~ _ .. ım ile oeu yok ettiririm. 

hafız elbi.sesını.. Sana gelecek mi? rayıoan sur an için e ir evi ve hu evde ne muhalefet etmiyecekleri hi98inl e geçırmea.ur. iri dört Kartal bulu- N d da eziri.n tek1ifia1 bbul 
Marina ıen bir kahkaha atb. de bir kapatması var. uyandı.nnağa matuftlL yorlar. BU dört kartalı uzun iplerle ..,. emru . ~ . et-
- Artık, dedi, Karbonopıinanın si- - Bunu sana kim haber verdi}. Utvlnofun istifasından sonra, Sovyet- ayaldannda aa.ndıtm dört k<>Jetibıdeld tl ~ oldilrlilme.ti iıin1 ona ha-

-zin yanınızdaki yerini almağa hatladığı- - Recyo söyledi. lerin Lehlstanla anlaşmalan da son ümit mızraklara bağlıyorlar. Sandıla da vale etti. 
ma hen kendim de inanıyorum. Allah - Recyo kim) g?lgelerlnl ..dağıttı: Di~ taraftan İskan- Nemrud ile veziri Haran giriyorlar. 
vere o biran evvel imparatoriçe olsa ve - Bu gece, sizden alWğım emir ilze- dınavya devletleri ~ • a~emi Kartallar epey zaman aç bırakıldıklann. 
be . Kısk rine muhafız kuvn:tleri kadrosunu tak- taaıTuz muahedesi akdi tekliflerını ka- dan mıuaklann ··-'·--dalri tl . 

-•tnlBDt-

* Uyuunca: Bir podabl fUrubu. 
Yama mt sama: ŞebrJl wp 

997 veya bh·..e. l'üm .lktal ıara

~ 
ôtleye kadar acıkırsanız: Bit 

dom•ıe. .uyu. 
öğle ~emeğinde: Sebze çorbası. 1 

gram bunmt biftek. Taze fasw 
LBlma ve turp salatası. Erik. Yarım 
can çay veya kahve. 
Akşam yemeğinde: Iki tane pata 

&IClk tereyatı. Biru yoğurt. 

* Sabah uyanınca: Bir bardak erik a 
yu. 
Y:arım saat sonra: Sütlü veya 

sıcak bir şey. 
OileYe bdar acıkasaruz: Bir 

kerelf'İz 3UYtl. 
öjlıe yemeiinde: Salatalık .meyva. 
dana~ KG.lde pifmlf solan ve 
tatea. Şekerli ıneyn. Bir bardak 
veya bir bardak bhve. 

Akpm yemeğinde-: Balik ıska 

Limonlu çay. nMı.. . ~asa~yl ._ C!-'b • • ~. • ~· L_ d 1 d bul etmediler ve Almanya ile her biri L • ~&ll e en ye- DaladlJJenln nallna 
arına uv1 ıe aıu er~en .:>e utiyano· vıye iÇii\ anpJe eto.q;mı ıumy ut ar an a d iki taraflı paktlar kdi cih ti- mea. için bnad çırpınca sandık bavala-

nun gözü önünde soyunmağa başladı. biri ... Kulağa çok delik birisi .. Bildikleri nerasıgtı:._~-....:ı.ıerı ;a.;o.1.....;.:_ oluna 11,..0 ,.., e nıyor .. Kartallan ı.-ıı.ı""'" ipler 0 su- llaldılftdCI İtalyan * 
S 

~m·~~ WUU.lll.U ~ & ua,ı; ·.1~ Sabahl~ kalkınca: istediğiniz 
ebıuıtiyano onun büyük bir laübali- hakkında size malümat vermesi için onu Damig hakkında Leh.istanda alınan retle yapılmış ki, bir ttırlü ete ye~eml· tefsirleri 0 b yük b" bardak 

likle libaslaTından tecerrüd ettiğini gö- da beraber aldım. Şimdi saraydadır. kat'ı vaziyet Alınan gazetelerine intikal yorlar ve yetişmek için kanad çarptikça --tr- vay, an ü ır . 5 .. ;;;eyva suyu. 
rünce: - O halde. haydi, biz de biran evvel etmemiştir. Fakat J,Iıistsmın aSkeıi ve sandık havada yükseliyor bulutlar ara- Roma, ız (Ö.R) - İtalyan guetele- ~saat:=::-· u veya~ 

- Ne yapıyorsun? saraya gidelim... manevt hazırlığının en yüksek derece'i sında ka bolu r ' ri Dalac:liJmin 9Ö)"lediii nutku çok aert sı ır feY ~· . 
Diye sordu. bulduğu ve Danzig dolayısiyle çWıcak y yo ... bu1uJodar ve beyne1.mile1 ihtitAAann öğleye kadar acıkırsanız: Bır bar 

bir ihtiJAfın mevzit blamıyaca!t Al- (Ol sandıpt ild bpw var idi. Bir hal1in1 kolaylaştıracak mahiyette pnnı- kaynamlJ ~ze suyu . 
..!,arina: - BİTMEDİ•• rnan~ artik takdir edilmektedir. kapısı aşağıda bir kapısı yukanda ldL) yorlar. Öjle ymıeğinde: 15e gram btiık. 

l~D~M!J EfiM-IRSCWWWMJ7JX&lifiMA:a> SKE ~::ı~alimo::~m~p:~~~: ::r~~~:.:ta;l;ld~:i~ n~enyör Luiniıı bu Anda hlssettiği :-:::t~;=: ~mabdar 

Büyük tarihi ve macera 
-155-

romanı 

pençere var. Vazifen mevkufu hattl da duaya gitti. bUyük heyecan bütiln iradesini elinden Alqaın yemegınde· bır kafık dol 
uyurken bile gözden kaçırma naktır. Salibin karşısında durur dunn.az bir· alınış ve ihtiyatı unutmuştu. kaymakla taze M'hırecJen salata. Tere 
Soracaf:ı suallere yalnız ceveb veya den hayret ve dehşetle geri sıçrad1.. Sesin geldiği tarafa döndil ve haykır- la kızarmış ekmek istec1i1iniz bir 
e:hayın diye cevap vereceksin.. Ha... Büyük duvar salibinin asılı bulundu- dı. . . ba~t A.ı_0_;_ ka d d·• 
ınühim bir nokta daha ... Her ne olursa ğu çivide, ince bir altuı kordonun ucun- ~~ J'U rı 8 

.say ,. 

lsu 
--'" d • ,_eli b d kim d d"ğ k .. ük b" li - lvon ... ivon .. . Sen!.. yemeklerde tereyagı çok az kullanı 

o n ~ emır mas~ u a am.ın a ı er uç ır sa p sarkıyordu. Filhakib a,.hkçmın kanleti olan bu tır Sebzel fırmd ... ,,.~.. tl 
oldug!unu a-cıtırmag·a ka1t...-ıvt>cak- Bu salıöi ~ren .. Lul titri- · er llD ~~ e er ·~ ""~"' .1- du~ monsenyor ' yeni zındanc.ı bütün hayatını ınonwı- balıklar kı~r. Salatalar, iki 
sın. yen arasında mırlldandı: .. L . . kurt lmasına vakfetmiş olan .._ . - .._ d 

P ki P ki B··ıUn •. \ . • k Kral"ı Ann d'O . . . yor uının u pa. suyu, zeytinyagı :ve azıcıs; a toz 
- e . .. e . . . u soz enruz u- - ~ tnşın ... Annemın Iedak&r vefaklr lvondan baş- k . ile .1._ 

yapmakta idi. Onun en büyük mer.iyeti sine başlıyacağını söyledi. lağımda küpe olarak kaldı. Yalnız, ne ö1ürken boynundaki salip... ~~ç ..ı~ı.ı: ' enBu emekyap.ı..ucl · 
verilen emirleri harfi harfma tatbik et- Moruıenyör Lul, mUhalıdarının sık d • d . . b dan , le 0 bu snl"b' . . -=.:-l • • ı...--ı:... ,~ uq;~ Y er inaaru şişmanlatacak 

k d k 
er.:enız eymız u zın cuı eyi Ş>'f! ı ı annesa 5U'o"ennı euo:ouve.& ... _L.. dö. ,r _.._ __ .-:ı...: b··..:n .. bir · tl f 

ınelrti. .. Sl eğişmesine artı alışmıştı. Bu iti. d •. 1 ,,, L....padl'L<-- ukadd bi ..__..._ lvon, ....-... a.AUIU" ~ u,...... susıye er bertara edilerek tanzim e 
egı vcssewm ... ... a.ı.aıı ~- .. a m es r umwa·a _ _.'-lri _..ı_ ı_ 

Senmars, onun hakkında da itimad barla onların artık yüzlerine bile bak - ....... . soğukbnlıhltla lN ad-~ m..-=•wnn miştir. 
hükmünU vennişti. mıyordu. Netekim Rozarj Şarloyu oda- Rozarj sert bir sesle: olarak alınq ve onu muhafaza ıç.in ken- wı alimlerin :pıpbelerini iD)eye muvaf-

... : .... :uıw dl lı-
1 

u - Boşuna gitsin gitmesin .. \"~'Zifedir, di eliyle lvona teslim etmişti. f k im Diba et kalb1nd y..-ttı ı=~._,.=. ,.a-...-.-.•-a 
Le~er Senmarsın yanına geldiii U· ya g~~. zaman e Lan 1 uakayd ola- yapacaksın.. Gevezeliği kes... Bunu buraya kim getirmişti. a 0 Uf ve Yib. • _ _. _ __:_ ~ • ............_. uc~• 

man küçük kardeşini orada görünce hiç rak onlara arkasını dönmliştU. Rozarj böyle söyledikten soa.ra oda- Ivon ruwl olmuştu da kendisine eaıa- ğı bUyU.k aşkın sah mm~ garme- De.,.....,,..,.... 
de memnun görünmedi, Hatti iki kar - Rozarj Şarloya: dan çıktı ve kapıyı kilitledi. J) giderken net verdiği bu ft,metli hatırayı elinden le muvaffak olmUfhl. Gece omm bndi- teminatı 
de§ birbirlerine kıskanç ve kötü nazar- - KilçUk ... dedi. Böyle t"abucak terfi monseny··r L · k · d ~ -•'1..a Ha u..... ı ,____ sinin y{lzilne bile bakmadan yatağa ya- .M. z o uı, ar asını yıne ona o6 ru ~rmqtı. yır ...... -.,.~r.. voıı uuu" . ---v---
larla bile bakındılar. ettiğin için kumandana dua et.. Şömineye dayanmış vaziyette kitap oku. yaparnaab ..• O halde ... Acaba D da bu- tıp uyumasına tahammill gösterdi... O Helsinki, 12 (Ö.R) -

Sennıars bunu görünce içinden: Şarlo da aptal aptal sırıtarak: yordu. rada mıydı! uyurken de canı gibi sa'kWfılı kendisi- milletlerinin hak ve hilkilmraniye 
- All .. dedi. Birbirlerini çekemiyor· -Terfi dediğiniz yine z.ındancılık de- Rozrujın ~yak sesleri uuıkla~ıp ta ta- Elinde annesinin hatırası kOçUk altı haç, ne emanet salibi duvardaki büyük sall- karşa Almanyarun hünnetklr ol 

lar. Bir kaç gün sonra da birbirlerine ğll mi, dedi. Her halde tatlı btr şey de - mamen kesilince elindeki kitabı masa- kendini eski hatıralarının tees.!Urilne bin yanına asmıştı. Belki daha bir mUd- hakkında Norveçin Berlin sefirine ~ 
düşman olacakları muhakkak ... Onların ğil ... Ben bir mev'kufla bir yerde bulun. nın üzerine fırlattı. Derin bir teessür kaptırmq olan manseııyör Lul iradesine det kendini belli etmiyecek, sevgilisi ile ~:n '~en;!:~Jô 
bu kıskançlık ve dilşmanllklan monsen- maktan.sa sıca~ yatağımda yatmağı da- içinde olarak kendini yatağına attı. hikbn olamamq, ağlamağa başlamqtL konupak aadetine daha bir müddet muştur. No~:," büyük komşusu 
yör LUin.in adamakıllı muhafaza altında ha çok tercih ederim. BiltUn gece uyudu. Bu sırada muhafınnın bulunduğu b- aabredıecekti. l'alcat onun ağlamu& bü. maoyanm son uman1arda yayılma 
bulunacağının satlam garantisi olacak. - Dik.kat et .. Bu mahkQ.ın, diğerleri Sabahleyin muhafızı giderken. akşam binenin bp1Sının açıldığını ~ muhafız tün indesini elinden a!mış \•e dayana - yasıetini gayet tabii olarak endişeli 

Senmars, brdep LekOyerln ooOnde gibi değil ... Ona karşı pek o kadar na- geldiği umanda old~ gibi yine yiizG- Şarlonun ya1daJtıimı duymadı. IUlftllb. lerle takip etmiş ve müdafaa tecllt>iıil 
Şarloya sadakatle hizmetinin mllklfata dk davranmağa gelmec. Şilpheli göre. ne bakmadı. Bir mUddet yatalmm ~ Kut.lmıa dibinde tatlı bir ses abeUl.. rinde kusur etmemiştir. Norveç, 

llarak o akşamdan itibaren yeni valh- ceiin en ufak bir harekette sana işitme- de 'kaldı Sonra kalktı. Y«dnU yıkadı. - Ben burada iken niçin a~ - llil'llBDf •• :ı ~!'"=t~~~ ........... 
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Alnımın---~-

Kara Yazısı 
Paris Üniversitesinde Daladyenin nutku 

Türk medeniyeti kürsüsü 
Bu seneki konferansları B. Remzi 

Oğuz Arık verdi 

lngiliz gazeteleri nutku 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
-81-

çok iyi karşıladılar 
Avrupanın en eski ve tanınmış üni- ğa metodik bir surette başlamalariyle 

versitesi, Türk tarih ve medeniyeti üze- Avrupada tahsilini bitirip dönen arkeo
rine eğilmiş bulunuyor. Sorbon; tanıdı- Joglanmıza bir tecrübe ve tatbik mekte
ğımız dost ilim merkezleri arasında mu- bi hizmetini gören ecnebi filimlerin yap-

Şevkiye hanım, gözlerimin içi- -Yine bu zıkkımı mı getirdin .. asır Türklüğün mana ve tekamülünü j tırdığı kazıların; ve nihayet 931 de ku-
ne bakıyor Ve bu aal temiz ahlak- diye yüzüne bağırırdım. O bana ciddi surette araştırmalı: için kapısını rulan ·Türk tarih kurumu• nun tarih 
lı kadını düımek üzere olduğu daima: resmen açan ilk büyük üniversitedir... arkeoloji, hafriyat ve neşriyat işlerine 
vartadan kurtarmak için de hen- - Karı .. yapma böyle .• Buna 935 te ve Türkiy~ devletinin tasvibi ile nasıl.~ep ye~i, esas~ bir hız, bir mana 
ilimde o zamana kadar hiaaetme- alıfmıfım bir kerre. Evde içme • kurulan Centre d Etudes Turques, F~an- geldıgını bildırerek_ . . 

d .•. b' L dl d b d _ _, • •• O k sız ve Türk filimler tarafındıın verilen • - Fakat, demı.ştir, bu sahada asıl 
ıgım ır RUVVet ve i im e ir aem lfarıaa ıçecegım. tuz •a. k nf 1 1 · did tanınmag· a ba~ büyük müessir Türkiye topraklarının 

t l'k t b l d l k L • • d d .. k o erans ara şun en ., , a a a a ayor um. raf a raR~ ;çın 11arı ~.yaz. u • Jamı.ştır. Şubat sonu ile mart ayı içine bizzat kendisi olmuştur. Tarihten önce 
- Kocanı, dedim, bir kerre evi- ruf verecegım. Yazık degıl mı? sığdırılması §det edinilen bu konferans- (Prehistoire) ve ön tarilı •Proto - his-

ne ıaındırdıktan ve içkiyi ona az Derdi. Ben de, ne bileyim, ca . !arın bir kısnu şimdiye kadar ya •tet- toire• den başlıyarak bugüne kadar de
içirmeğe ba,ladıktan aonra ikinci hillik bu.. kikler merkezi• yahut, İstanhulda vam eden zaman içinde bir çok mede-
Jerde parmak koy .. Kumar der • _Gözüm görmeain .. Ne cehen- •Fransız arkeoloji enstitüsü• tarafın- niyetlere teselsül imkanı veren Anado-

dı·n· .. Ona 
1 

dan, kitap halinde neşredilmiş bulun- !unun coğrafyası üstünde ... • o kadar çok 
~ nemde içeraen iç... maktadır. •Türk tetkikleri merkezi•nin ören ve kalıntı var ki onların keşfi, tet-

- Kumarı beraber oynıyalım, Derdim. Komıu kadınlar bana şimdilik Pariste •Yaşıyan şark dilleri kiki bütün insanlığın tarihini aydınla-
de .. Bilmiyoraan öğren .. Kiiğıt oy- (kocaya yüz verilmez) demiıler· mektebi• nde bir kütüphanesi de var- tacalı: vesikalar veriyor. Türkiyeyi bir 
nayın .• Tombala oynayın .. Ara aı· di. Ben onlara inandım, kocam dır ki ileride kurulacak bir enstitünün çok hafriyatın sahası yapan sebep asıl 
ra komfUları lalan çağır .. Ulak evde akfamları ifinden yorgan mütevazi bir temelidir. bu!• 
eğlentiler tertip edin.. V elhaaıl argın geldiği zaman ben kendimi Türkiyenin bu kürsüye yolladığı mü- Konferansın ikinci kısmı Türkiye top-

Londra 12 (ö.R) - B. Daladiyenln 
nutku münasebetiyle muhafazakAr ga -
zeteler Ingiltere ve Fransa arasında gö
rüş birliğini kaydediyor ve mihver dev
letlerinin kendilerine yapılan ihtarları 

artık gözden kaçıramıyacaklarını ümid 
ediyorlar. «Taymis> gazetesine göre B. 
Daladiye, bir memleketin manevi sılıha
ünl bozmak için iftira, tahkir ve tehdid 
usulleriyle yapılan yeni harpsız muha
rebe şekli karşısında bütün Fransızların 
azmini kuvvetle tezahür ettirmiştir. 
Nutkun sonu meclisin bütün sıraların
dan coşan alkışlarla karşılanmıştır. Bu 
sebeple B.Daladiye bütün Fransız mem
leketi namına söz söylediğini iddia et -
mekte haklıdır. «Deyli Meyh diyor ki: 
Fransadan gelen haberler eyi haberler
dir. B. Daladiye eyi konuşmuştur. Fran
sa uzun müddet beynelmilel meseleler-

den uzak durmuştur. Fakat bu sırada 
sessizce hazırlığına devam ediyordu. 
Şimdi silMıları tamamdır ve B. Daladi
ye beyanatiyle memleketine ve demok
rasilerin davasına eyi hizmet etmiştir. 

Roma 12 (ö.R) - Siyasi mehafil B. 
Daladiyenin nutkunu harpsız karşıla -
mıştır. Bunların fikrince nutuk beynel
milel vaziyete yeni hiç bir unsur UAve 
etmemiştir. Sadece Fransanm Italyaya 
karşı uzlaşmazlık siyasetinde ve mihver 
devletlerini muhasaraya matuf olan ha
rekette ısrar ettiğini göstermektedir. 

B.Çeınberlaynın beyanatını ise Italyan 
gazeteleri §evkslz kaydetmekle iktifa 
ediyorlar. Bu gazetelerin fikrince lngll
terenin Lehlstana verdiği garanti husu
sundaki teminatı Varşova hükümetlni 
Alman mUddeiyatına karşı uysallık g&
termemeğe tetvik edecektir. 

crkeğin anltauı ki eyi hayat, te • ondan daha çok yorgan İmifim gi- messilleri Maarif Vekilliği seçmekte, bu raklan üzerinde yapılan ve yapılmak-
zevat, başka yerde neşredilmemiş oriji- ta olan Türk ve ecnebi kazılarında ele ----------------·----------------

mi:ıı hayat dlfarıda değil içeride- bi göaterirdim. Oturup bir iki aöz nal bir veya bir kaç mevzu .Türk tet- geçen vesikaların arkeolojiye, tarihe ve 
dir. konafmak iatediği zaman: kikleri merkezi• nde, konferans halinde sanata yeni olarak neler getirdiğini tet-

F akat benim bütün ba dedikle- - Aman .. Hiç halim yok. Uy- Fransa ilim Alemine takdim etmektedir- kike ayrılmıştı. Şimdiye kadar yapılmı-
Robert Taylor'la AdQf olmak yüzünden 

rim yuvaaına bağlı, lakat itiyat. ha 6Öziirnden akıyor .. der ue he- !er. yan bu sentetik tetkik; tarih, arkeoloji 
hn-ına, al.,lıanlıklarına kendini men yatağa yatıp gözlerimi ka • ·Türk tetkikleri merkezi• nin 1938 ve sanat mensuplarından meydana ge
lıaptırmıf erkekler içindir. Banlar pardım. O da bir müddet yalnız 1939 yılına ait c;_aL~arı 1~. mart 939 len ~eyicilerin fevka!Ade ehemmiyet 
,, d h b h _ ı da başlamıştı. Bızlere ilk Hitit Grame- verdigı kısım olmuştur. 

Bir kasap çocuğunun 
en i ayatlarından kendileri de a,ına otar.ur, •a.nra ana tarı cuır, rini veren mösyö L. Delaportenin •Orta Arkeoloğunıuz bu fırsattan istifade 

fikayetçidirler. Ellerinden tutup kahveye gıderdı. Ne zaman gel· Anadoluda Hititlerden önceki medeni- ederek Türk kazılarındaki teknllı: ve 
rekecek biriaini ararlar ue bu bi- diğinin bile farkına Uarma:ıdım. yet• adlı konferansiyle açılan seri için· usul hakkında fikir vermek istemiş; 
riai karuı olaraa ona daha çok Ama infaallah bundan aonra bü- de• Türkiyenin ve Türklerin tarihini, bunun için de (Alacahüyük) ve (Kara
bağlanırhn-. Ama.. Ne kadar ilaç tün aözlerinizi kulağıma küpe dilini, coğrafyasını ve medeniyetini çok oğlan) da yapılan stratigraphique kazı-

başından geçen macera 
ı>erİraen ver teıir etmiyen bazı edeceğim. Hayırluı ile kocam ha- etraflı surette göz.den geçiren kıymetli !arımızı g~den geçirmiştir_. Netice ola- Bir franıız ııazet .. i diyor ki: Kadın 

1

. aoiiutup nihayet onunla evlenmlftlı. 
lıöklefmif illetler eibi ne vaparaan • ha d k O • tetkikler bulunmaktadır. Türk graıne- rak ta hafriyat yolu ile tarihe ve arkeo- veya erkek olunuz, fakat pyet mütevazi Fakat Miaa Crook, no kadar ol-. bu 

• " Pk~. '!be. en çı •ı!'.. S~a yıdne .. es- rinl o kadar esaslı ve mükemmel şekil- lojiye katılan yeni ve mühim kazançlar- bir memur iaeniz aalı:ın F red Aatraie veya darbe Iı:ar.,.ında ceaaretinl lı:aybetmemlf, 
yap /ayda verme:ıı. illet ıribi er· ıaı gı ı yapacagım. ıze e om- de azmış bulunan Mösyö J, Deny'nin da Türkiyenin ve Türk devletinin rolü . ' . . •. . . . . . . . . 
kekler vardır. O saman da en eyi- riimün aonana kadar dua edece- • ~klerin Asyada yayılışı • başlıklı belirtilmiştir. ıoa.n Crawfo~d gıbı fazla ıı~~e,I dahla ız~ıelvaçk vadını y.ermed ııetı~m~~21 • ~ 
.; ayrılmaktır. ğim. konferansiyle orta zaman tarihi husu- JfJf dogruıu lı:ulaga kadar batar '"°'."er ha - gliz uap çıragını &.va euer~ J •· 

Şevkiye hanımın gözleri ıralan- Biz böyle koDUfarken vakıt ta sunda bir otorite sayılan mösyö C. Ca- Her iki konferans ta Sorbonda, Ed- maktan aalı:ınınız. Çünkü bu takdırde a- terlin zarar ve ziyan ödemeiie mahlı:Gm 
mıftı. geçiyordu. Nerede ise misafirler henin •XI inci asırda Türk fütuhatı• gard Quinet anfiteatrında yapılmış, aaat ıınıza, altından bir türlü kalkamıyacağı- ettirmiftir. 

- Ah kardeıim, dedi. Seni bu. ve Perizad hanım geleceklerdi. adlı konferansı, nihayet bize .• Anad~.lu- beşten altı yirmi geçeye kadar devam nız acayip maceralar gelecektir. lı bukadarla h&I olıa yine iyi: Zavallı 
Ş k' h da Türk Abideleri• adlı eserıyle Türk etmiştir. Salon daima' hınca hınç dene- Ve gazete bundan oonra, lngilterede lı:aaap çırağı, lstemiyerek verdiği, kazan• 

raya Allah gönderdi. Çok te,ek. evHıyed' aknımda: d d' B sanatının üç ciltlik bir §bidesini vermiş cek kadar dolmuş hele ikinci konferans- cereyan eden acayip bir vakayı anlatı· dığı bu ıöhretten dolayı mü•kUI va-.ivet• 
lı.ür ederim •İze .. Bana annemin - ay ı ~r ef,. ~ ım. ~r~- olan profesör A. Gabrielin •Kanuni su!- ta ayakta kalanlar pek çok olmuştur.. • -·, 
babamın bile aöylemiyeceği ıöz. dan çabuk gıt .. Evının adresını tan Süleyman asrJ> adlı konferansı bu Türkiye Maarif vekilliğinin mümessili yor. tedir. Kendi kndineı 
ler aöylediniz .. Mahallede bütün de bana ver .. Ben imkan bulduk- aradadır. girerken, söze başlarken, konferans sı· Brixtonda Robert Taylor adında ve _ Bu iıi ustam, diiier esnaf, çarıı 
komıahn- Mpai bana bu aarhof ça aana yardım da ederim.. M~arif vekilliği Türkler". ".e Türkiye- rasında ve sonunda sürekli alkışlarla onun kadar yakışıklı, 21 yaıında bir de- halk duyunca benim halim ne olur) Şim· 
heri/le ne diye yafıyoraun diyor- Zavallı ... Ellerime sarıldı. Göz- ye aıt bu tetkikler merkezının davetıne karşılanmış; her konferansın sonunda likanlı vardır. Meoleği kasap çıraklığı ol- diye kadar bu cadaılıb onların hatırına 
l d O l b l l k b l . . l h d"k"I .. icabetle, bu yıl verilecek konferanslar §limler, kitle halinde kendisini tebrik muına raimen, 0 da kendine göre, kız- B d h k b • 
ar ı. nar öy e söy edi çe e• erının yaf arkınlı' 1 av~ld' o

0
u n:_uş için arkeolog Remzi Oğuz Arıkı seçmiş- ve yeniden konuşmalar yapmıştır. gelmemiıti. un an sonra er eo erum· 

nim de kocamdan aıdkım aıyrılı- mantoaanun o ıy e aı ı. nu Ra• tir. Hafriyat sahalarımızdaki mühim ke- Türkiyenin Faris sefiri sayın Suat lar arasında az çok ıükse yapmaktadır. le alay edecek .. 
yordu.- Hakkınız var .. Onunla hiç pıya kadar götürdüm ve yolla· şifleriyle onları tanıtan orijinal neşriya- Davaz verdiği ziyafette bu güzel mu- Senelerce müddet, Robert, çok m~ Ve bir avukata so~muı: 
meıgal olmadım. Akıamları gel- dım... tı ve memleketimiz namına iştirak etti- vaffaloyeti ince bir alfil<a ve memnuni- hur ve ıevilen bir adamın adqı olduğunu -Acaba Viyolet Crooku, bana bu ıu· 
dikçe cebinden fifeaini çıkardığı ği beynelınilel kongrelerdeki güzel mu- yetle kaydetmiş; yukarıda adı geçen bU- bilmeden, sakin ve mesut bir hayat sür· retle verdiği zarardan dolayı, d&va ede• 
.ıaman: •• BirlıfEDİ •• vaffakıyetleri Maarif vekilliğince takdir tün

1
" teşekküllda .. er ve miıdikl'esseseler afyaetlptık- müıtür. Bundan üç sene evvele kadar da mez miyim) 

Vaziyetin 
Türkiyenin 

anahtarı 
elindedir 

olunan mütahassısımız; içinde tahsilini arı ayrı vet ve ver · eri ziy er- Violet Crook adında genç ve güzel bir 
Yapıp bitirdigı" Sorbonda iki konferans le •Türk tetkikleri merkezi> nin mev· Kocasının bu itlere cam oılı:ılmasına 

-c._ kızla tanıımııhr. Günün birinde. knsap 
vermiştir. zulan ve muvaffaloyetlerinin .. ransada mukabil, joyce gayet memnunduı 

l hel canl • çıraiı Robert Tayloru l"Ylan dilrtmilı Birincisi : •Türk müzeciliği• mevzu- - son zaman arın e arına ragmen - - Kocamın böyle meıhur ve gllzel 
una aittir. Türk müzelerinin kimler ve ne kadar alfil<a ile karşılandığını göster- olacak ki, ahbabı olan genç kızı, joyce 

el 1 · ı d b k b' k ı be bir jsim ta•ımaıından do]aya ç.ok mem• hangi sebepler altında doğup teşekkül mi.ştir. aupoo 11m n e aı a ır ız a ra- • 
ettiği tetkik olunup Hamdi Osman, Ha- Maarif vekilliği bu güzel teessüsün her, Broadway Melody 1938 i seyretmek nunum. Onu bir imparatorluğa, hatt& ha• 
!il Ethem ve arkadaşlarının temsil ey- faaliyet ve muvaffaloyetine yardım ve üzere ıinemaya ııötürmüıtür. Bu filimde kiki Robert Taylora hile değlımeml 
!ediği devre - esaslı karakterleri içinde - iştirakte devam niyetindedir. de artist Robert Taylorun baı rolu oy- Hatıl onlar, kocama göre biraz daha y., 
takdim _,,.,_, ... ,_. Bu devreyi kahra· - kı . u J "- dah' 
manlığın fakat ayni zamanda teşadüfle-~ .... ~ L d nadığını söylemeğe, bilmem, hacet va7 ıuuı o muma rA11=•n ı .. 

Yazan: K""neth Williams rin hllk.i.ı:ıı olduğu devir• gibi anan Rem- on ra mı) Muhakeme cereyan ederken, iı bir lı:o-
Yer yüzünde bir çok diplomatik ha-, cak bir tehdidin kendilerine de bir teh- zi Oğuz Arık; meşrutiyet devriyle milli Bir çok sinema meraklm genç kızlar medi halini almak istidadını göstemıitth. 

nket ve temasların vukua geldiği ıu aı- did olacağını bilirler. Ankaranın gerek mücadele yıllarındaki faaliyetler üze- gibi, Joyce de, mqhuı bir artiatin adap Çünkü ortaya üçüncü bir Robert Taylor 
nda Sovyet Ruaya hariciye koml.!er Balkan antantında, gerekse SaAdAbad rinde_ kısaca durup ~ümh":?yet devrine --*-- olan bb- delikanlı ile ahbap olmanın ca-

1
daha çılı:mı~tır: Fakat bu zatın croll> 

ktınd b ! .. Ü • alın geçmış ve bu devreyı : •Muze ve arkeo- R zibesine kendisini kaptı~••, bu kadarla ~hitlilı. etmekten ibaretti ve lı:endltıi da ıııuav1n1 bay Potemklnln Ankaraya yap- pa a en aş ro u zerıne ası se- ıoı·i ış· ini tesadüfün eline bırakmıyan .. • omanya ve Yunaniı- ... ~ ~ 
lı" · • ehemmi •" de""dir b-·1• d&J<:!dir da lı:almıyarak, Roberti Violet Crookdan kaaap çıra1"nın babası idil .. ,.ı zıyare, u: ye..u IY-' • ç.,...,. ç15• • cümlesiyle karakterlendirmiştir.. Bun- •· 

'rurlı:iye Ue Sovyet Rusya birleşik Türkiye, komşularını kuvvetlendir· dan sonra Maarif vekilliğinin müzeler tana iktuadi garantİ· 
ellmhuriyetlerl arasında ideoloji bakı- meyi, onların da kendı..inl. kuvvetlen - teşki!Atını ana hatları içinde ele alan ar- l J • 
mından mevcut bulunmıyan iştirlk dirmesinl ıatemiştir. Bu suretle kendi- keoloğumuz, müzeler, abideler ve haf- eT ae Ver mıf 
m~nfaatlerln yakınlığı ve benzerliği sinin endüstri ve ziraat ıs!Mıatı pllln1a- r'.~steat d~Türsi:'.'ikin. n"-':'1 bçalışıh pusişltakie~i~ed·ni bulunuyor•• . Jean Gabin ve 

Viviane Romance 
kkıınından y cüınh v 1 go nruş; yenın u us .. -

mevcuttur. eni ur· rını tatbike lmk8.n bulacagını an amış • risat ve mütaha.ssıs yetiştirme progra- _ BAŞTARAFI 
1 
İNCİ SABİF'EDE _ 

ıeisl, Ismet lnönünün 1§ başına geldi- tır. mını da izah etmiştir. Müzelerin, depo-
jinden beri de llı:I memleket ara • !arın, hafriyat yerlerinin, turizme açıl- memnuniyetle kar§ılanıruJtır. Bu bahis 
•mda samimt münasebetl"r kuvvetlen- M<ıe"1'a. dü§1114nlığı: mış ören yerlerinin sayısı ve bulunduğu üzerinde Atlnenin kanaati ıudur ki, .;. 
~tir. Bilhassa araplar arasında bir takını yer üzerinde durduktan sonra, bütün bu yasi münasebetlerin takviyesi ancak lk- Fraııaada sinemacılar geçenlerde bir cuktur. Fakat sinemada hep zorba ıol· 

Bugün Rusya ile Türkiye arasındaki görmenler vardır ki bunlar, Türkiyenin işlere on .beş_ yıldır ayrılan ~'.':"~ l'.~ku- tısad! hareketlerin takviyesiyle müm- artist liatesl yap~••lardır. Bu liatede en ' !eri alır. Cinai filmlerde, seyircilere ı..Jı.. 
kan nunun elli milyon frangı geçtigım soyle- ··~ 

dostluk her zamankinden kuvvetlidir. bir takım maceralar tasarladığı aa- · sözün.. ·· 1 b·,;~;•tir . k:ündür. cverimli> ler kimlerse ıııraaiyle yazılıdır. ramanı olduiu rollerde haJUkl bir katli 

Sulhun bölünmez bütünlüğü: 
Türkiye, Rusyarun bütün dünya i§le

r!nde, bilhassa yalcın prk meselelerin
de ne kadar ağır basan bir mevcudiyet 
olduğunu gayet eyi takdir eder. Fakat 
tiu, Türkiyenin sulhun bölünmez bil· 
tünlüğil gibi meselelerde tıpkı Rusya gl. 
bl düşündüğü mllnasına gelmez. Türki
ye, siyasetinde doktriner olmaktan zl -
yade ampiriktir. Bu hususta daha ziya
de Ingiltere gibi düşün Ur. Yani sulhun 
tehdit edildiği· zaman sulh cephesini 
kuvvetlendirmeyi tercih eder. Şimdiki 
halde yardım icap etmiyen yerlerde yar
'1mda bulunacağına dair teahhütlere 
girişmez. 

Şimdi Rusya ile yapılan müzakerelerin 
realist esaslara istinad edeceği ve Bal -
kanlan kendilerini tehdit eden mihver 
l.stiHisı korkusundan kurtarmayı istih
daf eyliye<:eği umulabilir. 

· d dirl F k b' afın .. t rdiği mı.ş ve u şoy e ı-......,, • Ju 
tin e er. a at ır tar gös e , _ Evet .. Bu yekiln barikult.de bir Yunanistan, siya.eten söz verdil!I ül- Listenin en batında jean Gabinle, Vivia· hi11ini verir, ve çok muvaffak o r. 
bu korkulara öte tarafın ihtiraslarında şey değildir. Evet... Ne binalarımız ne keye malını satmak ve ldha!Atını ora - ne Romance vardır. Film çevirenler, bu Viviane Romance sevdiği adam ol• 
yer yoktur. teşhir vasıtalarımız, ne turizm hareket- dan yapmak arzusundadır. lngiltere, Ro- ilı.i artistin ne kadar para aldılı:larını llÖy- mayınca film çevirmek istemez. 

Türkiye cümhuriyetinin açıkça beyan !erimiz .. İdeal bir seviyeye hen~ .var- manyaya olduğu gibi Yunanlstana da !emiyorlar. Yalnız, iean Gabinin «ta· Georgeı Flamanı bir eml&.k .un..n idi. 
. . . .. . l mamıştır. Fakat bu, sadece bugünkü ve 000 

ettiği Haslardan bırısı mutecanıs o UŞU· yarınki nesillerimizin yapacağı işler bu- iktısad! sahada yardını edecek ve geniş rife> si bugiin film bqına 1,200, Bir sün aktör Michel Simonla bir ev 
dur. lunduğunu ispat eder. İtiraf edelim ki krediler açacaktır. frank, Vivlane Romanccin 800,000 frank mwırneleoi yaptı. Georgea çok gençli. 

Bundan dolayı, onun yakın bir istik- bizler, her şeyi hazır bulmaktan pek te Ingiliz ticaret heyeti, Yunan tütün - olduğunu ilin ediyorlar. Michel Simon ıenç simsarda bir artlotlilı: 
halde memleketin bu mütecanis manza- memnun ve müftehir olmıyan ve vata- !erinin kısmen Ingiltereye idhalinl, kıs- Jean Gabin bet senelik büyük bir ar- istidadı kqfetti. O sırada jeon Renolrin 
rasını bozup milliyetperverlik hisleriyle nın her şeyine yeni baştan zekA, hayat men de Yunanlstanla Romanya arasında ıiatae de Viviane Romanccin muvaffakı- «Diti köpek> ismindeki filmini çevire· 

ve enerı'imizi katmaktan sonsuz bir zevk d bir ·-'·· kafaları dolu arapları da hududları içine duyan!arız!. takas esasına müsteni ~ma ya- yeti aispeten yenidir. Uç ay evvel «fİIÜ- cekti. 
almağa teşebbüs etmesine ihtimal veri- 1.§imize başlamış bulunuyoruz ve onu pılmasını her iki memlekete teklif eyle- raoyon için artiot aranıyor.> Baılıklı bir Ceorgeıa bir rol verdi. Genç bu film· 
Jemez. bütün ateşimizle devam ettireceğiz .. miştir. Romanya, Yunanistandan 1atm makale çıktıiı vakit Viviane ismi ile yap• de fevk.alide muvaffak oldu ve mülı:enı· 

1 mkbııl için ümitl"1': 
Gerek Türkiye, gerek Rusya bugün

kü günde, geniş ölçüde, vaziyetin anah
tarını ellerinde tutuyorlar. Onların ve
recekleri son karar, merakla, fakat iti
matla ve emniyetle beklenmektedir. 

Türkiye; ilim ve kültür işleri bahis alacağı tütünlere mukabil Yunanistana bğı rol arasındaki nisbetsizlikten ıilı.8yet mel bir istidat göıterdi. Fakat çok geçmo
mevzuu olduğu zaman da her zaman- petrol, benzin ve buğday satacaktır. ediyordu. Çünkü afitlerde ismi büyük di. Fransız film artistlerinden jani Mare• 
kinden daha kuvvetli bir sesle cevap ve- Ingiltere bu iki memlekete siyasi ol- fakat senaryolarda aldığı rol basitti. Hal- zele iyi görüşüyordu. Genç kadınla bir 
recektir : •Buradayım!• d '--d k dl ti! d -•·- 1 1 b'I' İkin uğu .ıut ar i tısa garan er eve • .......,- buki timdi istediği ro ü a a ı ır. gün bir kaza g~;rdiler. ı'anie öldü Ceor• · ci konferansın mevzuu : •Türki- •r 

yede son on beş yılda yapılan kazıların tir. Lakin Viviane muvaffak olmadan ev- ges lı:urtuldu. Fakat artık Ceorges de film 
arkeolojiye getirdiği yeni neticeler ... • Romanya ile şimdi mer'i olan tediyat ve! uzun ve güç bir mücadele geçirdi. Pa- çevirmez oldu. 
idi .. Türklerin hafriyat işleriyle daha itilMı tadil edilecektir. Protokolda beş ris ııüzellik kraliçesi seçildi. Fakat ne pa· Ceorges Flamanı, 0 sıralarda Viviane 

Her ikisi de harp istemiyor. Fakat iki- imparatorluk zamanında da alakalı ol- milyon lngiliz lirasına kadar kredi ko- riali idi, ne de kızdı, iki ıenelik bir çocuk Romancele tanıştı. Kadın o zaman figil
si de, yalnız ecnebi askerlerin Türk ve duklarmı; bizzat Ham~ Osman, Ethem !aylıkları yapılması de7piş edilmektedir. anaoı idi .. Viviane bu yüzden mevkiin· randı. Flamanı artist olduğundan onun 

Galip ve Malı:ridi beylerin bir çok ka- B k b"J' d R h""küm 
Rus topraklarını istilaya başladıklan za- zılar yaparak Türkiye müzelerinin mo- u para mu a ı ın e omanya u e- den oldu. Lllkin biraz töhret kazandı. önüne düıtü, yol gösterdi, alul verdi. 

t hd.d dilrni" b 1 nm•• olmıya d b" kild k u1 · 1 · 1ıiz.. ti lngiltereden eşya satın alabilecektir. Paris gazinosunda çıplak olarak fiıı:u .. ran· Onun hocası oldu. Sulh yolunda. man e ı e ye aş a-....., - em ır şe e ur up ış emesıne 
·· daf tiki · · b"ldir R · o· Ingiltere hükümeti gelecek rekolte za - 1 k t V' · R 1 ki Türkiyenin 0 .rafında bulundu- cağını bildikleri istiklallerini mu aa met et erını ı en eınzı guz ı yap ı.. ıvıane omance artist o unca es 

için harp etmeğe hazır bulunmaktadır - Arık, cümhuriyet devrindeki faaliyete manı Romanyadan dünya fiyatları üze- jean Gabin bir çimentocu çırağı idi. atinasını unutmadı, onu, çevirdiği film-
ğunu söylcmoğç !uzum yoktur. Onun geçmi.-, hafriyat ve arkeoloı·i ı.ş· !erinin rinden 200.000 ton buğday alacaktır. 

f 1-Ll' lar ~ Sonra demirci çırağı oldu. Daha aonra ]erde rol almağa d8.vet etti. hazırlamış olduğu inkişa ve teraJ<.ıU · asıl bu devirde büyük bir genişlik aldı- ...1L 

Ank d M k d A --u-- makineci çıraklı1" yaptı. En oonra da ti· Ceorges Flaman! evvela asistan ola-plllnlarının gcrçe1<leşmesi için uzun za- ara a, os ova a vrupanın ğını söylemiştir. Bu faaliyet hızının se- o· 

man sulh ve hur;ur içinde bulunmak is- gerek şarkında, gerek cenubundaki va- bebini tahlil ederken başta yeni devle- Ziraat Bankası idare yatro aktörü oldu. Fakat aktörlüğil öğ- rak, sonra teknik mÜ§Aviri olarak çalıştı. 
tediği aşikardır. Bundan dolayı Rusya ziyetlerini gayet eyi takdir etmektedir- tin kültür meselelerine verdiği büyük meclisi azalığı renmeden.. Sinema, iean Gabini aradı. ı Ona derhal küçük roller verildi. Maksat 

d ı B "ki d J t il d tam yeri kaydeylemiş mesela imparatorluk Ankara - Türkiye Cümhuriyeti Zi- buldu. Ona bir filmde rol verdi. Filmin da ıöhretini kaybetmemesi idi. Şimdi de 
gibi Türkiye deksdulhunl idammle-sinit arzu be~ . ..:ıaışmaye: :arı~m~:;' a~~~~a~ için zamanında Anad~luda yapılan hafriyat raat bankasında açık bulunan idare ismi. cHerkeı kaderine küssün• dü. Bu Viviane Romancin yanında artl•t olarak 
eder. Fakat Tür ev et a a an ecer- yekunu ancak kırk iken, son on beş 1 

af 1 k d b 1 ·· "ti · ge çekleştirecektir meclisi azalığına eski Antalya mebusu film tam jean Gabine göre idi. Şimdi otuz . mevki almaktadır. Şimdi beraber üç film rüt siyasetine tar tar o amıyaca ere- es enen umı erı r · yılda bu yekunun yüzü bulduğunu gös- 1 
alik · 1 ,..._ t B ·ı · B. Tevfik Nazif Arıcanın 600 lira ücret- heı ya,ındadır. çevireceklerdir. Filmlerin kontratları im• cede uzağı görme hassasına m · tır er. - v-rea n aın terrni~tir .. Sonra, Türklerin bizzat mun-

Onla•, Balkanlı korıl§ularına vv~a~k~i ~o~l~a-~--------_..'."~n~d~th~e:...'.E:ast:._:~:ta~zan~·:_' ~e=k~i~pl~~~r~h!ab~·n~d~e~h~a~fr:'.::liy~a~t,.y~a~p~m~a:;,-~l~e~t~a~y~in~i~y~ü;k~s~e~k;,ta;;;;;s~d~ik~e~i~k~t~ir~an~e~t~m~l~şt~i=r·~_:C:a:b:i:n~, :h:•ya:zt~taimaaY:d;e~v~e~ın~ti:•;,;fi:k.;b~i,;,rJc~n-~l:~'G:::A~1'1~/?B~~=-··.ı;m~u~a~a~e~ıı:lum~u~mil/.ı .:;n~ıu~Vll!ıllnliı"ii"••••••I 
- - -- -- ~ .... il ııııı 1 
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DALGA VZUNLUGU 
BUGİİN 

1639 m. 183 Kca./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

(Erkek ııeni§ bir koltuğa gömülmü§, 1 fazla olduğu için bir adamı görür gör· 
aazete okuyor. Karw sabırsızlıkla, koca· mcz hükmü verebilirim. 12.30 Program, 13.35 Müzik (Virtüotlar 
•ının gazeteyi bırakmasını bekliyor.) Bayan: Peki. Kamillo. Senin dediğin pl.) 14.00 Mem1eket saat ayarı, ajans 

B8>'an (daha fazla beklemeie taham· olaun. O halde müsaade edersen sesle· ve meteoroloji haberleri 14.10 Türle mil-
..... k ı d - d · d b l · ziği. Çalaıilar : Vecihe, Reşat Erer, Bu-mu u a ma ıgın an sinirli bir hareketle neyırn e uraya ge sın. C vd ,..,.,_ Se-

b d şen Kam, e e.t Kozan. VAuyan : 
•eslenir.) Kamillol Bay: Seslenecek misin~ Herif ura a mabat. Özde H . nses. 1 - üzzam pcşrevı., 

Bay (hiç oralı olmaı. okumaia devam mı yoksa} 2 - Leyla hanımın hüzzam şarkı : aEy 
eder.) Bayan: Evet. Yandaki odada bekli- sabahı hüsnü an) 3 - Hayrinin Hüzzam 

Bayan (biraz bekledikten aonra tek- yor. şarkı : (Öliirscm yazıktır sana kan.) 4 -
rar seslenir;) Kamillo, iıitmiyormusun? Bay: Biraz evvel ben orada idim. Leyla hanınıın Hüzzam şarkı : (Harabı 
Sana söylüyorum. Odada kimseyi görmedim. intizar oldum) 5 - İ5mail Hakkının 

B ( L-- Bayan: Gardrobun irinde otuıuyor, Karcığar şarkı : (Sanyor gün geçtikçe) 
ay ~ını gezeteden kaldumadan) : " 6 _ Lcminin Karcığar şarkı : (Bir go1-

Ne istiyorsun? onun için görmemi~indir. ge ol beni peşinden •• ) 7 - Salfıhettin Pı-
Bayan: Seninle biraz konuımak iati- Bay: Pekala. Çağırda gelsin bakalım. nann Karcığar şarkı : (Sana gönül ver-

;rorum. Bayan (seslenir): Bıı.rdo§i 1.. Bardo- diın) 14.40 - 15.30 Müzik (Neşeli müzik 
Bay (öfkeyle): Tam aırumı buldun §if.... Pl) 17.30 Program, 17.35 Müzik (Dans 

ha. Biru sabret. Gayet enteresan bü 1 Bardop (içeri girer) saati) pl. 18.15 Türk müziği (Fasıl he-
K yeti) Tahsin Karakuş ve Safiye Toka-

makale okuyorum timdi. Bayan: Sizleri tanı§tırayım... ocam .. ym iştirakiyle. 19.00 Konuşma (Dış po-
Bayan (ba,ını uzatarak gazeteye ba- Nipnlım... litika hlıdiseleri.) 19.15 Türk müziği Saz 

kar): Bana da anlat. Bardo§İ (hürmetkar bir reveransla eserleri ve taksimler. Çalanlar : Kanun 
Bay (tehditkar bir eda ile): Anlatma- eğilir): Müsaade ederseniz, bayan Kler Vecihe, Keman: Reşat Erer, Cevdet Çağ

ia değer bir ıey değil. Bir koca kansuıı ile evlenmeğe karar vermiş olduğumuzu la. Ud : Cevdet Kozan, kemençe: Fahire 
boğınuı. arzedeyim. Fersan, Ruşen Kam, Kemal Niyazi Sey-

B Ka , Bay·. Azız· dostum, .. imdi merasimi bir hun. Tanbur : Refik Fersan, Santur : 
ayan: rıaım mı boğmuş) Ne- "' Zühtü Bardakoğlu, Nısfiye : Basri Üfler 

den? tarafa bnakalım. Açıkça, erkekçe konu· 19.35 Türk müziği çalanlar : Vecihe, 
Bay: Gazete okurken kendisine .rahat plım. Sen kurulmuş bir yuvanın içinde Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Okuynn : 

verroediii için. rahat ve mesut y~ıyan bir kadını, koca· Radife Neydik. 1 - Bimen Şenin Beste-
B&J'an (korkuyla) : Ben... Ben. Seni aındao istiyecek kadar küstah bir adam- nigar şarkı : (Her zaman serde .. 2- Sa-

rahataız etmiyorum deği.: mi canım? nupm. Bu anlaııldı. Ancak, karunın ,ah- lahettin Pınarın Hüzzam şarkı : (Aşkı-
Bay: Pekala, pekala. Yalnız çok rica si hiç bir servet ve geliri yoktur. Bundan na sürünsem.) 3 - Salabettin Pınann 

d • ah · d · F 1 Hüzzam şarkı : (Seviyordum onu .. ) 4-
ederim. biraz sus da şu gazeteyi okuya- haberdar ol ~unu. t . roı~ e enm. a· Faiz Kapancının Hüzzam şarkı : (Bük-
vım kat, karını fakir bır ailenın kızı olarak 1.• b''kl" . . ) 5 ,, . um u um sırma saçın emmım. -

Bayan (bir müddet susar, sonra çeki· ı yetiırnif olmasına rağmen, yalnız tuva- Sadettin Kaynağın, türkü : (San kur
nerek sorar) : Okuman bitince bana ha- let masrafına ayda üç yüz lira~.a~ fa~~a dela) 6 - Halk türküsü : (Karnnfil oy
ber verirsin değil mi giizelim} para safeder. Bu parayı, ben butun gun lum oylum) .. 20.00 Memleket saat aya

Bay (gazeteyj masasının üstüne bıra- ç&lıprak, dilenerek temin ederim. Sen, rı, aj~ ve meteoroloji haberleri. 20.~5 
kır): Yaz geçtim okwruyacajunl kanma benim yarumdalci hayatuu devam Temsil (Uyuyan kadın - M~ Beym 

. b'l k .. " A lık k hanımları) Yazan : Ekrem Reşıt. 21.15 
Bayan: Kamillo, sana çok mühim bir ettıre ı ece mısınr Y azancm ne· ı:-~ı..~- tah ~ı~t. k b" uku · u.x......u, VUG am ıyo, n t ve zı-

fCY aCiırliYcceiiml clir> Evveli buna anlıyalırn} raat borsası (Fiat) 2125 Neşeli Wdar. 
&,-: Söyle bakalım. 8enİ diol.iyonım. Bayan: Bundan daha tabii bir §CY R. 21.30 Müzik (Küçük orke~- Şef : 
~: Hayati bir meseleden bahse- olur mu} Bardoıi. meşhur bir reuamdır. Necip Aşkın} 22.00 Haftalık posta ku-

dcceifm. Mülhit para kazanıyor. tusu (Yabancı dillerde) 
S.,.: Peki canım. Seni dinüyQruz de- Bay: Rica ederim, yavrum. Sen lakır- 23.30 Müzik (Operet, roman, vesaire). 

dik yal d k npna. Ben tinıdiye kadar tanın- 23.00 Son ajans haberleri ve yarınki 
ıya a l d B d .' . . . program. 23.15.24 Müzik (Cazbant pl) 

Bayuı: Ama. darılııuyacağına dair mı§ ressam ar arasın ~ ar oıı ısmını 

evvela aöz ver. duymadım. 

Bay: Söz veriyorum. Oarılınıyacağım. Bardofi (kızarır. Şaşkın bir halde ke- 19.50 
LONDRA (NATİONAL) 
Orkestra ve piyano konseri Ve
ber Ravel ve sair bestegarlann 
eserleri. 

Bayan: Yemin et. keler) : Beni ... Tahkir ediyorsunuz... Bu-
0.,-: Allahrızaıı için arak kafi. Ne aöy- na hakkınız yoktur ... 

22.50 liyccckaen söyle. Asabım zaten alt üat Bay: Azizim, bot lafları bırakalım ... Orkestra ve piyano konseri 

olmuı. Birde sen aabnmı tüketme. Ben kimseyi tahkir etmiyorum. Böyle bir 
llqan: Kamillo .. Ben .. (D~vam ede- niyetim de yolc. Sen biraz evvelki aualt- 17.05 

LONDKA (342 - 377) : 
Orkestra konseri (Mo:zart, Deli
us, Debussy ve Berliozun eserleri 
Hughe the Drover (V. Villiam
sın operası) 

mcz. Susar.) me cevap ver. Nasın Karımın ma:ırafla-
Ba,y.: A ... Nc;redeyae çlldıracagım .. Ca- nnı karplcy-abilecek ka~m var mı} 21.05 

mm çakar ıu baklayı artık ağzından!. Bardoıi (şüpheli, §Üpheli bir erkeiin. 
Bayan: Kamillo .. Ben.. Ben niJanlan· bir de kadmın yÜZÜD.e bakar. Sonra çe-

'dım. kinerek .orar) : Hakikaten bayanın ser-

Bay (hayret ve şaşkınlık içinC!e kadı- veri yok mu} 
nın yü~üne bakar. işittiklerine inanamaz. Bay: Beı parası yoktur. 
Ne dedin} Anlamadım} Sen ne oldun} Bardoıi (kendini toplar. Tam bir 

Bayan: Nişanlandım! avantüriye tipidir. Dudaklarında sahte 
Bay: Niıanlandın mı} Bu da ne de- bir tebessümle söyler): Ben zaten ıaka 

mek) Yoksa çıldırdın mı) Sen benim yaptım. Evli bir kadını yuvasından ayı· 
karım değil misin) Seninle. kanunun ta- ıacalc karakterde bir adam olmadığımı 
rif ettiği bütün formalitelere uygun bir takdir ettiğinizi zannederim. 

BORDO: 
21.20 Eyfel kulesi (Lazarusun operası 

Paristen naklen) 
STP..ASSBURG : 

18.40 Hafif musiki 
21.35 Orkestra ve piyano konseri Ber

lioz. Veber, Bizet vesair beste
garların eserleri. 

İTALYA (il inci grup, 369 • 814) 
21.40 Hafif musiki 
22.05 Musikişinas çoban (Righettinin 

musikili piyesi) 
ıek.ilde evlenmedik mH Oç aeneclenberi Bay (alaylı bir tebeasıürnle bayanın 23.05 Şahla biilikte hafif musiki 

bir arada yapmıyor muyuz) Evli bir yüzüne bakarak sorar): Buna ne buyuru· 
kadının bir bqkasiyle n.İJıı.nlanmıuı ne- lur, sevgw KlerL 
rede görülmüı, kimden duyulmUJ) Bayan (öfkeden tim:meie baflu. 

Bayan: Unuttun mu Kamillo, evlen· Nefretle Bardoşiye haykırır): Alçakl ... 
diğimiz zaman biribirimize ne vac:letrnit- Seni.. Senin gibi rezil bir herifi kocama 
tik} deiifeceğime inandın bU 1... Defoll .... 

Bay: Ha tıılıyıı.mıyorum. 
Bayan: Biribirimizi katiyen aldatmı

)'acağımıza dair ıöz vermiştik. Her han· 
gi birimiz talih ve tesadüfün sevkiyle gü
nün birinde bir batk;aııanı sevecek olur
sak, bunu gizlemeden açıkça söyliyecc
ğimlzi vadetmemİ§ mi idik) 

Bay: Demek, şimdi sen başka birini 
sevl;ronun öyle mi) 

Bayan: Evet Karuillo. Ben. bir ba~
sını leYİyorum. Bunu aeıaden gizliyebilir
dim. Fakat, böyle bir hareketi hem çirkin 
hem de verdiğimiz söze aykırı bulduğum
~an, açıkça söylüyorum: 

Bayan (öfkesini yenmek için dudak
larını kemirir): Kimmiı bu 8eraerİ} 

Bayan: Terbiyeli kibar ve oldukça 
güzel bir delik.anlL 

Bay: Benden daha mı güzel} 
Bayan: Doğruyu söylediğim için aa· 

kın gücenme Kamillo. Evet, senden da

ha yakıııklı. 
Bay: Onu hakiki bir a~kla ııeviyonun, 

_öyle mi) 
Bayan: Maalesef. 
Bay: Benden ayrılıp, onunla mı evle

neceksin) 
Bayan: Evet. 
Bay: Kararın kat'i mi} 
Bayan: Evet. 
Bay (müteessir bir sesle): Bu vazi· 

yet karşısında boyun eğmekten baıka 
yapacak bir OCY kalmadığını anlıyorum. 
Kler, seni tahmin ettiğinden daha çok 
eevdiğim için saadetine engel olmak is· 
temem. Yalnız bir prbm var. 

Bayan: Söyle bakalım fU prtıDL 

Bay: O, serseri herif gelip, seni ben
den İlltetin. 

Bayan: Buna ne lüzum var) 
Bay: Senin böyle ıteYlere aklın ermez. 

Bakıllun seni i.tiyen adam bir aile rem 
olabilecek kabiliyette mi} Kazancı ae-

Çabuk defol evimden 1... Gözüm görme-
ain seni! .. 

Bardoıi (SeNizce odadan çıkar) • 
Bayan: (Kocasının göksüne yaslanır. 

Hıçlurık.lar arasında nurıldanır) : Kamillo 
benim sevgili kocam .... 

Her Fiyata Satış 
Azimet dolayi~ı yle 

acele müzayede 
ile aatış: 

Önümüzdeki Pazar günü yani 
Mayum on dördüncü günü aabah
leyin saat onda Karat-. tramvay 
caddesinde Asansörde akta Şe
hit Nusret bey eobğmda 17 a. 
_,.ada bay Şewl Yakara ait 
••Jet ımr. mobilyalar bilmüzaye
de satılacaktır. 

Gerek lükı temıiyelik, 2 kesme 
lüks bronzlnsiliz karyolaları som
yalariyle, kübik koltuk takımı, ce
viz lüks büfe, venedik lüka ayna, 
tek ve tif onyeralı aynalı dolaplar 
küçük Vyena yatak odaıı takımı 
etajer, büyük divar saati, dört kö
te yemek masaıı, 12 adet Vyena 
sandalyeları, tül ve ipek ve yün 
perdeler, divan tabaklan, elektrik 
lambalan, 2 cam kornezuı, 1 eta
jer nikel, komodinolar, emaye kü
çük saat, siyah etajer, antika mer
mer ıaksı, 2 salıncaklı orta ma • 
ıuı aynalı, lavoman tuvalet, ipek 
tablo, divan, beyaz ayna, 2 lavo -
man 1ervisleri, seccadeler, man • 
•allar, ve aair bir çok lüks mobil
yalar bilmüzayede sablacakhr. 

Sabf pefindir. .. 
Emniyet mizayede ~loaa ~ 

iTALYA (W üncü grup, 230 - 1303) 
20.25 Koro konseri 
21.40 Orkestra konseri (Rossini, De

bussy vesail' bestegirlann eser
leri. 

LtİKSEI\IBURG 
22.20 Senfonik konser (Haydn, Men

delsshon, Veber vesair bestegAr
ların eserleri. 

VARŞOVA: 
17.40 Piyano konseri (Leh besteglrla

rmın eserleri) 
20.20 Karışık nrusiki 

BUDA PEŞTE 
18.15 Eğlenceli konser (Kalman, Sup

pe ve sair bestegarlarm eserleri) 
24.05 Eğlenceli konser (Thomas, Jo
haon Strauss vcsair bestegarların eser

leri. 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

HemJefıeı hastanesi 
eslılopet'fdörö 

Her sün öile:re kadar Fransız buta
nesiade öğleden sonra Birinci Beyler 

•kaiuıda.. 
No. 4Z TELEFON 2310 

rEge Tiyatrosu 
Tem~illeri 

sınetJJGfa Bulllarında 

Tayyıb Şen Şakrak 
Ve Arkadaşları· 

REJiSÖR: 
ABHE'l' YEKrA BİR 
Türkiyeain fanm.IDIJ samatkarlan 

topluluğu 

Bu Akfam 
Delıri efendi ailesi 

.3. PEBDE voov.tı. 
Temsilden önce _. ndy• 

ftCU 

Esrarengiz alika 
lzlandada Almanlar ne şekilde çalı
şıyorlar Alman faşistleri adada üs

sülharekeler kurmak istiyorlar 
Moskova - cfzvestia> gazetesi clzlan

dada Alman desiseleri> başlığı altında 
neşrettiği bir yazıda ezcümle şöyle di

yor: 
cAlman faşizmi Izlandaya karşı son 

zamanlarda esrarengiz bir entercs izhar 
etmektedir. Bu ada Alman duristleri
nin> dlimlerinin> ve csportmenlerinin> 

' en sevimli bir ziyaret mahalli olmU§tur. 
Daha geçenlerde bu adanın payitahtı 
olan Reykyavik şehrine cMetoZ> na
mında bir Alman harp gemisi uğramış 
ve Arktik sularında bulunan Ahnan 
balıkçı gemilerini cmuhafaza> bahane
siy le bir hayli müddet kalmıştır. 

Norveç lisanından tercüme edildikte 
Iz.Ianda - cbuz mem1eketi> demek olup, 
mesahai sathiyesi 103,3 bin kilometre 
murabbaındadır ve Büyük Britanyadan 
sonra Avrupada ikinci büyük adadır. 
Nüfusu ise 125 bin kişi olup, bu adanın 
bilhassa sahil mıntakaları meskundur. 
falanda resmen meşruti bir Kraliyet 
olupt 'Danimarkaya tiıbi bulunmaktadır. 
Izlandanm harid münasebatı Danimar
ka Hariciye Vekaleti tarafından temin 
edilmektedir ve kendine mahsus ordu 
\'e filosu da yoktur. Belçika veya Isviçre 
gibi cdaima bitaraf> bir devlettir. 
AlıUan faşistlerinin adadaki faaliyet

leri Izlanda halkının fevkalade rahatsız
lığını ~ucip olmaktadır. Gerek halk, 
gerek matbuat, bir harp vukuunda Al
manyanm Izlandayı bir hava ve deniz 
Ussü olnrak kullanmak fikrinde bulun
duğundan husule gelen korkularını set
redememektedirler. Bu gibi tahminler, 
cLuftganu namındaki Alınan hava 
kumpanyasının Almanya ile Amerika 
arasında muntazam bir hava yolu tesisi 
için adada bir hava üssü vücuda getir
mek hususunda geçenlerde vuku bulan 
teklifi ile de teeyyüt etmektedir. Izlanda 
hlikilmeti bu teklifi reddetmiştir. 

Izlanda halkı adanın stratejik ehem
miyetini pek iyi takdir etmektedir. Bu 
ada Şimali Birleşik Amerikadan 2,600 
mil ve Şutland sevahilinden de ancak 
600 mil bir mesafede bulunmaktadır. Iz
landa {;olistrenin aktığı yol üzerinde 
bdlunduğu için limariları hiç bir zaman 
buz tutmamaktadır. Adada gayet çok 
liman ve koylar vardır ki, bunlar derin 
olmakla beraber dağlarla gayet iyi mu
hafaza alLına alınmış bulunmakta ve bu 
sebepten denizaltı gemileriyle harp ge
mileri için fevkalade bir üs olabilirler. 
Şunu da hatırlamak lazımdır ki, Alman 

askeri mehafili daha 1914 harbinin are
fesinde Izlandada bir askeri deniz üssü 
olarak istüade etmek teşebbüsünde bu
lunmuştu. 

cBaltimorsen> Amerikan gazetesinin 
bildirdiği üzere, geçenlerde kanatların
da haç işareti bulunan bir tayyare ada
nın cenup kısmında görülmiq ve bu tay
yare uzun müddet sevahil üzerinde 
ehemmiyetsiz bir yükseklikte uçu~ ya
pılmıştır. Şüphesiz ki bu bir Alman tay

yaresi olup adanın fotografını çekmi§Ur. 
Alman faşistlerinin taktiği, Izlanda 

halkını cAlmanyanın kU"netiyle> hem 
ürkütmek hem de kendi cdostluk hisle
rini> teşhir etmekten müteşekkildir. Fa
şist ajanları işte bu maksadla Izlandada 
konferans ve nutuklar vermekte, ve bu 
konferans ve nutuklarda Uçilncü impa
ratorluğun vaziyetini envai renklerle 
tasvir etmekte ve clz.landa ile Almanya 
halkının ırkan aynı olduklarını> söyle
mektedirler. Bu faşist ajanlar gençliğe 
daha faz.la ehemmiyet vermektedirler. 
Almanyadnn gelen hususi censpektör
ler> adada spor kulüp ve teşekkülleri 
kurmakta ve buraya mahalli gençleri 
celbetmektedirler. cNeşe kuvvet mem
baıdır> namındaki Alman faşist spor te
şekkülü cmütekabil çalı§ma ve bir dost
luk tesisi> için kendi azalarına Izlanda
ya bir çok seyahatler tertip etmektedir. 
Faşist calimler> gazetelerde makaleler 
neşrederek, bu makalelerde IZlandanın 
cŞimal ırklarının vatanı olduğmıuJo ıs
bata çalışmaktadırlar. 

Almanya Izlandada kendi iktısadi po
zisyonunu da sağlama bağlamağa uğraş.
maktadır. Almanya, klering sisteminden 
geniş mikyasta istifade ederek, Izlanda
nın harici ticaretinde Ingiltereden son
ra ikinci bir mevkii işgal etmiş bulun
maktadır. Maamafih, Alman tazyikin
den kU§kulanan falanda hükümeti, Al
manyanın bundan böyleki iktısadi hu
lulüne son zamanlarda kat'i bir surette 
karşı koymağa bnşlam"ıştır. 

cNevyork Herald Tribun> gazetesinin 
A1manyanın Iilandaya karşı kullandığı 
siyasetine temas eden makalesine göre, 
Alman faşizminin lı.landadaki pozisyo
nunu sağlamlaştırmak hususundaki bü
tün teşebbüsleri tam bir akamete uğrat
mıştır. Son parlimento intihabatında 

fS:Şistler bir nnmzet. bile kazanmamışlar 
ve parlamentoda yine eskisi gibi terak
kiperverler partisi en kuvvetli bir parti 
olarak kalmıştır. 1' 

Milletler Cemiyeti barı 
Bar Direktörü Karloya göre Cenev
rede Oburluk ve Perhizkarlık reko

runu kıran diplomatlar 
Bir Italyan gazetesi Milletler cemiyc- varlardı. 

ti barının .mi.ldürü Karlonun hatıra def-1 • Onun na~rında şaraptan başka iç~
teriMen bir kaç sahife :neşretmiştir. nın kıymeti yoktur. Şarap kadehlerini 
Karfo milletler cemiyeti mahfillerinde' tokuştunnaktan hususi bir zl!Vlc alırdı. 
tanınmış bir simadır. Bann büfesi pek 1 cDoktor Rüştü Arasa gelince o dip -
zengindir. Diplomatlar hararetlerini sön- lomatların en perhizk.arıdır. Sükfuıet 
dürmek' ve mideler.ini doldurmak için tab'ı yemesinden içmesinden belli olu -
isteiliklerinin hepsini burada bulurlar. yordu. 
Kıulo kızıl bir faşist olduğundan Ital- Barda ya bir kadeh sodalı Malina içer 

·ya ile birlikte Cenevreyi terketmlştir. veya bir çayla iktifa ederdi. Hatta bazan 
Karlo barın müdavimi olan diplomatla- bundan da vazgeçtiği vaki idi. 
rın karakterleri hakkında çok şayanı Rus murahhası Litvinof ta hatırı sa-
dikkat şeyler söylemektedir: yılır oburlardandır. Hatta onun rekor 

diı.san.ların huyları yemeleri içmeleri kırdığı zamanlar da olmuştur. En çok 
ile belli olur. Hangi yemeği sevdiğinizi, sevdiği yemekler kızarmış tavuk en sev
hangi içkiyi kullaqdığın_nı söyleyiniz, dlğl içki votkadır. Tavukla beraber en 
size karakterlerinizi söyliyeyim. az altı yumurta yer. 

Fransız delegesi Ivon Delbos sosye - Bunu da dört sütlil kahve bir sulu 
tenin göze çarpan oburlarındandı. öğle soda takip eder. Litvinof siyasi dostu 
yemeğini tıkabasa yemek ister. Kaz ci- doktor Arasın yemekten yana tamamen 

ğeri ile beyaz Bordo prabına bayılır. zıddıdır. 

Bir harp 
vukuunda 

---~---

Yugoslavya hangi ta• 
rafa meyil edecek -bi 

Bulgar gazetesinin 
mütalaası 

+ 
Sofya - Mir gazetesinde ihtiyar 

earof cYugoslavya hangi tarafa meyi 
diyor?> başlığı altında neşrettiği bir ma 
kalede Yugoslav Başvekili Sinsar 
koviçin Venedikte çok hararetli bir su 
rette istikbal edilmesi hasebiyle Yugo 
lavyanın ananevi siyaarum bırakara 
Bedin - Roma mihverine meylettiği hak 
kında bir telikki hlsıl olduğunu, Bul 
garistanda da bu tekilde bir kanaa 
meydana geldiğini, son zamanlarda g 
rek Sırpların ve gerek Hırvatların B 
lin ve Romanın takdirle karşılıyaca • 
şekilde dürüst hareket ettiklerini, b 
nunla beraber, Yugoslav milletinin rna 
lik bulunduğu bütün meziyetlere ra • 
men, küçük bir millet sıfatiyle kendi · 
ni harpten uzak bulundurmak mecbur· 
yetinde kald1ğ1nı yazdıktan sonr:a 
cümleyi soruyor: 

- Bir harp vukuunda Yugoslavy 
hangi tarafa meyledecektir?. 

Muharrire göre Yugoslavya, böyle bi 
hal karşısında bitaraf kalmayı terci 
edecektir. Esasen Versay muahede 
Yugoslavyaya iddia etiiği bütün araz.i 
vermiş bulunmaktadır. Bu itibarla Y 
goslavyanm ve hatta Bulgar.istanm d 
uzun müddet ve mümkün olduğu kad 
bitaraf kalmaları lazımdır. 

TORKIYE YENi BIR BALKAN 
PAKTI TEŞKil..I KANAATJNDED1 

cDnes> gazetesine Ankaradan bil · 
rildiğine göre politik Türk mahfille 
tam ve hakiki bir Balkan Birliği meyd 
na getirilmesi için faaliyete geçilme 
fikrindedir. Böyle bir birlik 90 milyo 
nüfusluk bir manzume meydana geti 
miş ve herhangi bir yabancı tesire ka 
kuvvetle mukabele etmiş olacaktır. 

Bu yazı cMin gazetesinde de intiştı 
etmiştir. 

IÇERDE: 

8 Mayıs, Bulgarlstaııda ordu hayra 
günü olarak tesbit edilm~r. Bu iliba 
la Sofyada büyük bir geçid resmi yapı 
mış, bütün garnizonlarda da muhte · 
oyunlar ve eğlencelerle bayram 
retli bir surette tesid olunmuştur. Gaz 
teler de ordu bayramı münasebetiy 
Bulgar ordusunun kahramanlıkları 

ait muhtelli yazılar vardır. Bulgar Ha 
biye Nezaretinin organı olan cMilli 
Müdafaa - Narodna Otbrana cmecmu 
sında bu hususta muhtelif yazılar, r 
simler ve menkıbevi hikAyele.r vardır. 

Kışlalarda yapılan tecrübe talimlerm 
kız ve erkek lise talebesi iştirak ettiril 
miş, gençliğe askerliği sevdirmek hu 
suslarma azanıl istina gösterilmiştir. 

ÜZÜM 

279 Esnaf bankası 
103 Albayrak 
63 ÖZtürk Şir. 
26 S. Paterson 

471 Yek\ın 
675021 -t E.5ki yekun 
675492 l Umumi yekun 

No. 'l 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHİRE 

200 çuval Buğday 
150 çuval Çavdar 
25 balya Pamuk 

627 kilo Yapak 
30 

13 2S 
14 
12 75 
13 

Doğum 

ıs 
ıs 
13 7 
15 

12 
12 s 
13 
14 
17 

s 
• 45 

51 

San.ki bir gün Kaz ciğeri yemese, beyaz Diğer delegeler arasında ikinci ve 
şarap içmese mecliste söyliyeceğini ~- üçüncü derecede oburlar pek çok olmak
şınrch. Teneffüs aralarında bile büfeye la beraber perhizcilikte rekor doktor 
gelir alelicele bir kaç kadeh §arap yu- Arasındır. Merhum Meserretçi B. Nuri kerimesi 

r.ıı••••••••••••••••••••••••_._ ve Bilyük Millet Meclisi riyasei husust 
,-~ - ..,. katibi B. Ali Kiper eşi bayan Gü~de 

SALONDA AT YARIŞLARI 1 Kipcrin bir oğlu dünyaya gelmiştir. Bu 

Her Yerde 

Oynanır Bir 

aile eğlencesidir 

iZMi&DE BEK rtiı'üNCODl!N ABAYINIZ •• FIATI (100) PARADIL 
UMUM DEPOSU : tzMiB DdNd MIBÇILAB No. S • 10 MCSKIBAT 

sa BAYii ırCsn1N BAllld VE ŞEKiP TlCABETHANl!'SL 

mesud doğumdan Nevzada uzun ve sıh
hatli ömürler dilerken ana ve babasını 
da kutlularız. 

(E. Halkopulos) 
ltalyan haıtaneıi doktoru E. 

Halkopuloı hastanenin kapatıl 
muı hasebiyle Alaancak Türkkal 
bi ıokaiıncla 13 numaralı eıki 
Sıhhat evine naklettiiini aayı 
nıiifterilerine aa~p ile bildirir. - . . 
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YAVRULARA G 1 D ft-. Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ••• 

IZMtR BELEDtYEStNDEN: 
Tahakkuk Mükellef 

Şubesi N. ismi 

Mahmudiye 77 Nesibe 
« 526 Letafet ve Fatma 
« 547 Mehmet 
« 576 Abdi ve Mahmut 
« 714 Hasan 
« 736 Ahmet 
« 747 Kara Mustafa Vs. 

Binanın Mev. 

Anafartalar C. 
Çangırı Ç. 
1 ci belediye 
2 « 
Tahmis S. 
Çekmececiler 

« 
« 748 Demir « 
« 792 Haşim ve ilmiye Hisar önü 
« 793 Salih Naşit « 
(( 794 ({ « 
« 795 İlmiye (( 

Emlak No. 

245 
16 

2 
8 

Ada 51 
17 
39 
39 
52 
54 
56 
56 

Borcun nevi Seneleri 

Tanzifat ve 
tenvirat 933 

« 933 
(( 933-937 
({ 933-934 
(( 933-936 
« 933-936 
« 933-936 
« 933-936 
« 933 
« 933-935 
« 933-934 
« 933-937 

Acele kiralık 
L.Kr. Bozyaka karakolu karfısında 
__ muhtelif cinslerde meyva ve zey

tin ağaçlarını, bir kuyu ve bir 
900 dükkanı ile altı dönüm tarla ile 
240 İzmirde kızlar ağası hanında 31 

6096 sayılı mağaza üstündeki yazıhane, 
1156 ayrı, ayrı olarak kiralıktır. 
1932 lstiyenlerin: Gazi bulvarı dok-
3148 tor Hulusi caddesi 42 sayıda diş 
2658 doktoruna müracaatları 
3456 9-11-13-14 (536) 

864 ~----~~~-~----
2880 ~s:mwww ~m~ 

2~~: ~Dr.AliRiza 

1 LAN 
Denizli belediye reisliğinden: 

Denizli şehri hidroelektrik tesisatının 127849 lira ke,if bedelli ceb
ri boru, makineler, yüksek tevettür, havai bat ve şehir dahili 4Cheked 
İ.4İ ihalesi 26 Haziran 1939 pazartesi günü saat on beşte Denizli bele
diye dairesinde belediye encümenince yapılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat miktan 95~ lira 67 kuru,tur. 
Bu i•e ait eksiltme şartnamesi ile bu .şartnameye bağlı: 
A - Mukavele projesi 
B - Keşif cetveli 
C - Proje resimleri 
D - Fenni şarbıame. 
( 639) kuruş bedel mukabilinde Denizli belediyesinden alınabilir. 

« 796 İbrahim ve Zeliha 
« 836 Refika vesaire 
(( 854 Abdullah 
« 897 Hüseyin 

« 
Sandıkçılar 

(( 

Kestane pazarı 
Gözlemeciler 
Keten Ç. 

58 
11 
14 
18 

{( 933-936 
« 933-936 
(( 933-936 
« 933-936 

2742 ~ 

3648 i 

3840 
3456 
1000 
5184 
5760 
5376 
4320 

•• 

Un len 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektuplanni muvakkat temi

nat ile en az sekiz gÜn evvel müracaat ederek Denizli viliyetinden 
alacaklan müteahhitlik ehliyet vesikası ve ticaret odasına kayıth bu

ı.,,ı lunduğuna dair vesika ile birlikte 29 Haziran 1939 tarihinde aaat 14 
~ <( 958 Mecit vesaire 3 « 

« 1085 Şöhret 23/10 (( 

933-935 
933-~38 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıkları Operatörü 

~ de kadar Denizli belediye encümeni reialiiine vermeleri ilin olunur. 
13, 18, 23, 28, 1611 (962) 

« 1080 Mehmet lbrahim 
« 1157 Hasan ve saire 
« 1166 Nesibe 
« 1189 Selanikli Haydar ve 

« 
Yol bedesten 

« 

23/3 « 933-938 
10 « 933-936 
28 (( 933-936 

c:T11· « 74: « 933 
« 1188 '< « 72 « 933 
« 1451 Hüseyin Palancılar 33/ 4 « 933-938 
« 1933 Şekip vesaire Alipasa 18 « 933-938 
« 2854 Preseli veki. Pol Sakızhane 11 « 933-936 
« 2819 Müslim Dr. M. Enver C. 13 « 933-938 
« 2883 Remziye Gazi Bulvarı 25/1 « 933-938 
« 2924 Bertazi Militi Sahiliye 5 « 933-936 
« 3215 Giritli Hüseyin Büyük tuhafiye 35/16 « 933--936 
« 3016 Şerife Sakarya 99 « 933-936 
« 3082 Ömer Lütfü 1 No. lu sokak 6 « 933---938 
« 3074 Ahmet Hamdi 7 « 2/1 « 933--938 
« 3116 Hacı Mustafa Bahriye 16/1 « 933---938 

1200 
1104 
5760 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi «Eski Birinci 
kordon» 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
r::zzrLT"~ZLL7ZZX"/XZ"'/2JrzF/J 

4320 ~-----~------
1068 
2458 
5760 
3006 
2960 

Günlük bir pazar 
açıldı 

2000 Şükrü Sarac()ğ]u bulvarı ile Mimar 
5184 Kemaleddin caddesinin birleştiği 

7200 YERDE 
2~00SMAN BAKKALOGLU 

« 3132 İbrahim Sururu Haliliye 12 « 933-938 3744 Keten iplilderi, balıkçı, perdelik, bükülü 
« 3181 İngiliz Rool 7.1banfiri 4 « 933-936 2880 büküsüz, her nevi iplik1cr1c makara ve 
« 3217 Hayrullah Biivük tuhafiye 34/39 « 933-934 1920 hazır yorgan çarşafları, çarşaflık, yatak-

771 Süleyman ve Ham- lık gibi bir eve lazım olan dokumalar 
diye 

8 933-935 2376 toptan fiatine perakende yalnız bu pa-
Hisar önü « 

1104 
zarda ~atılır.. Bu gibi ihtiyaçlarınızı 

« 784 Adile « 3 4.· « 933-935 buradan almak menfaatiniz icabıdır 
« 832 ismet Sandıkçdar 5 c 933-936 3440 ı - 26 (922) 
« 846 Behiye ve Hikmet « 33 « 933-936 2256 ---------
« 990 Osman oğlu Ali Sefahat sokak 11 « 933-936 1728 

(( 

« 3130 Mehmet Sururu Haliliye 10 « 933---938 3172 IZMIR AHKAMI SAHSIYE 
[§refpa§& 2117 Arabacı Salih 584 cü S. 28 Tanzifat 933-937 9 SULH HUKUK MAHKEME· 

« 3133 Yunus 616 « 6 Tenvirat 933---936 384 SiNDEN: 
« 3118 Ayniye vesaire tkiçe§melik 454 « 936-937 354 lzmirin karataşta asansörde 
« 3320 Nazif vesaire « 460/462 « 935--937 1440 tramvay caddesinde 388 sayılı ev-
« 3415 Sahver 671 ci S. 62 « 933 456 de oturan ve ,ekerciler çarfısın-
« 3940 Fatma 666 « 26 « 933-937 1644 da 18 sayılı dükkanda fırçacı ölü 
« 4269 H. Bekir 607 « 11 « 933-934 648 avram yersualmiden alacaklı ve 
« 4603 Kemal ve Hüseyin 714 « 4 « 933-937 1620 borçlular ilandan itibaren bir ay 
« 4620 Saide 71 O « 6 « 933---938 864 içinde alacak ve borçlarını m~ha-

933 yılı tanzifat vergili ve tenvirat resminden belediyemize borçlu bulunup ikametgahları malum olmıyan kemeye kayt ve beyan etmelerı ve 
mükelleflerin isimleri yukarıda aynen gösterilmiş ve 933 yılından itibaren tahakkuk e!_tirilerck simdiye lia- bu müddet gestikte? sonra varis· 
dar ödenmemi§ olan vergi borçlarının miktarı isimleri hizasında yazılı bulunmuş oldugundan bu borçl~ lerden ne tere~eye ızafetle. ~e ne 
tarihi ili.odan itibaren 10 giin içinde ödenmediği takdirde yüzde on zamla ve tahsili emval kanununun hu- de ,ahsen takıbat nazarı ıtıbara 
kümlerine göre mallannın haczi suretile b .hsiline tevessül edileceği ihtarname tebliği makamına kaim ve alınmıyacağı ilan olunur. 
alakadarlarınca malfun olmak üzere ilan olunur. 1624 (972) 1615 (970) - EZ 

lzmır Vakıflar müdürlüğünden : 
Muhammen B. 
Lira Cinsi N. Mevkii Vakfı 

inhisarlar lzmlr Tütün fabrı
kası müdürlüğünden: 

72 Dükkan 18/626 lhsaniye İhsaniye camii 
72 « 52/2 Gedikli Batçı mescidi 

100 Ev 63/ 8 Karantina hamam S. H. Osman P!· 
72 Dükkan 96/201 tkiçeımelik C. Asmalı mescid 

Bobin sandıklarının bölmelerile kapaklarından çıkan tahminen 9 
metre mik' ahı kadar tahta 25. 5. 939 perşembe günü saat ikide pazar
lıkla sablacağından İsteklilerin muayyen giin ve saatte müracaatları 
ilin olunur. 

Muvakkat teminat 7,5 liradır. 
124 « 110/68 Hisar önü Hisar camii . 13, 17, 23 1625 (963) 

40 « 112/25 Çangm ç. « 
144 Ev 115/2 Haftani sokak « 
140 Dükkan 127/14 1 ci belediye « 
150 Ev 151/3 Kefeli Toraman mescidi 

Siirt Vilayetinden : 
120 « 152/16 Kirpi sokak « 
60 Dükkan 132//84 Hiaar meydanı Hisar camii 

630 Ev 196/320 1 ci kordon Bezmi alem 

150 lira ücretli Dizel motörü ~letmesini bilen muktedir bir elektrik 
fen memuruna ihtiyacımız vardır. Taliplerin bir haftaya kad,.r vila
yetim.ize telgrafla müracaat eylemeleri ilin olunur. 

18 Dükkin 293/23 Tepecik Altay S. « 
18 « 294/25 « « 

110 Ev 298/13 Menzil sokak Yeni mazbut IZMiR SULH HUKUK MAH-
84 Dükkan 302/58 Halim.ağa çarJısı OmmügÜls~m KEMESINDEN: 

450 « 364/46 Anafartalar Şamh Saıde Jzmir telefon idaresi vekili avu-
170 Ev 389/3 Berberzade Emetullah hat\Dl kat Murat Çınar tarafından Ke -
100 Dükkan 404 Hal binası Mezarlık ba§ı mahlı hanında 53 numarada su 
100 « 405 « « bayii cevdet arif aleyhine ikame 
100 « 406 « « olunan alacak davasının cari mu-
t 00 « 407 « « hakemesinde müddeialeyh cevdet 
100 « 408 (( « arifin ikametgahı meçhul kaldı -
100 <( ~ « « ğından hukuk usulü muhakemele-
96 « « « ri kanununun 141 nci maddesi 
96 « 411 « « mucibince ilanen tebliğat icrasına 

1627 (961) 

IZMIR SULH HUKUK H.A -
KtMLlötNDEN: 

Davacı hazinei maliye vekili 
avukat Zehra Yeğin tarafından 
lzmir darağaç topçu ıokak 6-1 es
ki 8 yeni sayılı barakada oturan 
bitlisli mecit ve kızı feride aley
hine 939-1309 numara ile açılan 
tahliye ve ecri misil davasından 
dolayı mecit namına gönderilen 
davetiyenin ikametgahının meç -
huliyetine binaen bila tebliğ iade

iLAN 
Denizli Belediye Reisliğinden: 

Denizli şehir elektrik tesisatının 41899 lira 66 kuruş kC4if bedelli 
au ve yapı işlerinin ihalesi 5 Haziran 939 pazartesi günü saat on beıte 
Denizli belediye dairesinde belediye encümenince yapılmak üzere ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat miktarı 3142 lira 48 kuruştur. 
Bu İşe ait eksiltme şartnamesi ile bu şartnameye bağlı: 
A - Mukavelename projesi 
B - Ke$if cetveli 
C - Proie resimleri 
D - Hususi ve fenni şartname. 
(209) kuruş mukabilinde Denizli belediyesinden alınabilir. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektuplarını muvakkat temi
nat ile en az sekiz gün evvel müracaat ederek Denizli viliyetinden 
alacaklan müteahhitlik ehliyet vesikası ve ticaret odasına kayıtlı bu
lunduğuna dair vesika ile birlikte 5 haziran 1939 tarihinde aaat on 
dörde kadar Denizli belediye encümeni reisliğine vermeleri ilin olu-
nur. 13, 18, 23, 28 1612 

Turgutlu belediyesinden: 
Belediyemizce Turgutluda yeniden yaphnlacak 1858 lira 29 kurut 

bedeli keşifli pazar yeri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Açık eksiltme 27. 5. 39 Cumartesi günü saat 11 de belediye en

cümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminat akçesi 139 lira 37 kuru4-
tur. 

Bu husustaki plan, keşifname, .şartname belediye baş kitabetinde
dir. 

Taliplerin mezkllr gün ve saatte belediye encümenine müracaat-
ları. 13, 16, 19, 22 1616 (969) 

Elektrik tesisat keşif nameleri 
münakasası: 

lzmir incir ve iizüm tarım satış 
kooperatifleri birliğinden: 
Birliğimize bağh Manisa, Turgutlu, Salihli Tarım Satış Kooperatif

leri depo binalarında yapılacak elektrik tesisatının fenni ke4ifnameleri 
tanzim ettirilecektir. Keşifnamelerin diplomalı elektrik mühendisleri 
tarafından yapılması .şartiyle teklif mektuplan 20 Mayıs Cumartesi 
gÜnÜ sabah saat 1 O a kadar birinci kordonda İş hanında birliğimiz di
rektörlüğüne tevdi edilmelidir. Fazla izahat için birliğimize müracaat. 

13, 16 1608 (964) 

•• 
Odemiş 

ortaklığı 

.istihlak kooperatifi 
tasfiye heyetinden: 

Tasfiye halinde bulunan kooperatifimizin senelik alelide umumi 
heyet toplantısı 939 •enesi haziranın 17 inci cumartesi gÜnÜ saat 10 
da öde~ ticaret ve sanayi odası binasında yapılacağından mezkUr 
günde umum ortaklann içtimada hazır bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME 

1 - Tasfiye heyetinin raporunun okunması 
2 - Mürakabe raporunun okunması 
3 - Pilanço ve kir ve zarar hesaplarının tetkiki ile tasfiye heyeti

nin ibrası ve mevcut paranın niabet tevzii baklanda karar ittihazı 
4 - Yeni tasfiye heyeti seçilmesi 
5 - Mürakabe heyeti ~ilmesi .. 

1617 (968 
72 « 412 « « karar verilmit olduğundan müd-

100 « 426 « « deialeyhin muhakemenin muallak 
si üzerine ilanen tebligat ifasına --------------------------

100 « 427 « « bulunduğu 20-5-939 tarihine mü-
100 « 428 « « sadif Cumartesi günü saat 10 da 
100 « 429 « « iz mir sulh hukuk mahkemesinde 
108 « 431 « « hazır bulunması veya bir vekil 
108 « 432 « « göndermesi lüzumu ilan olunur. 
Yukanda müfredatı yazılı kiralık dükkan ve evler teslim tarihinden 1613 (966) 

itibaren 940 gayesine kadar on beş gün müddetle açık arttırmaya konul
muıtur. ihaleleri 25. 5. 939 perşembe günü saat onda Vakıflar idaresin
del:i komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat yüzde yedi buçuktur. 
Talip olanlar o gün Vakıflar idarcs!ne müracaatlan. 

13, 17, 21 1599 (973) 

Maliye vekaleti lzmir kırtasiye 
deposu memurluğundan: 
Kırtasiye deposu ittihazına elverişli kiralık binası olanlar mezkUr 

adrese müracaat etmeleri. 

IZMiR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Devlet demiryolb.rı vekili avu
kat murat çınar tarafından tepe -
köyde hacı oğlu mehmet ali aley
hine ikame olunan alacak davP-
sının cari muhakemesinde müd
deialeyhin ikametgahının meçlıul 
kalmasından dolayı ilanen vaki 
tebligat üzerine mahkemeye gel
mediğinden gıyap kararının da 
ilanen tebliğine mahkemece ka -. . 

karar verilmif ve muhakeme 5-6-
39 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat 1 O na bırakılmış oldueun
dan müddeialeyhin yevm ve vak
ti mezkurda bizzat ispab vücut 
etmesi ve yahut tarafından bir ve
kil göndermesi aksi takdirde hak
kında gıyap kararı verileceği lü -
zumu tebliğ makamına kaim ol -
mak ve bir nüshası mahkeme di
vanhanesine talik kılınmak sure
tiyle ilan olunur. 1607 (971) 

muallik bulunduğu 14-6-39 tari
hine müsadif çarfanba günü saat 
10 da müddeialeyhin mahkemede 
hazır bulunması veya bir vekil 
göndermesi ve aksi takdirde mu
hakemenin gıyabında bakılacağı 
lüzumu ilan olunur. 

ihbar ilanı 

T. C. Ziraat Bankası lzmir su-, 
besinden: 
3202 numaralı kanuna tevfikan 1 O. 3. 939 tarihinde Açık arttır

maya konulmuş olan Bankamıza ipotekli gayri menkullerden Balço
vadan Ali oğlu Bakkal Eteme ait iki parçanın ceman beş yüz lira be
delle Hüsnü Ataberk namına, Doğancılardan Ali oğlu Aliye ait altı 
parçanın ceman kırk üç lira bedelle, Mustafa kızı Fatmaya ait bir par
çamn bir lira bedelle, Arap deresinden Arnavut Zekeriya oğlu Hasana 
ait iki parçanın ceman iki lira bedelle, Işıklardan Ahmet oğlu lbrahim 
Hakkıya ait iki parçanın ceman iki lira bedelle, Salih kızı Aneye ait 
bir parçanın bir lira bedelle bankamız uhdesine ilk ihaleleri yapılmıe
tır. Bu ilin tarihinden itibaren on~ srün zarfında bankamız alacağı 
t.amamen ödenmediği takdirde kat'i ihaleleri yapılmak üzere satış ev~ 
rakının icra hakimliğine tevdi kılınacaiı ölü olan işbu borçluların va· 
rialerine ilanen teblii olunur. 



• 
13 Mayıs cumartesi 939 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CUNARD LİME 

Llverpool ve 
Glasgov hattı 
••••••••••• 

Messageries 
Maritimes 

KUMPANYASI 

2 = 
rEHJASIR 

1!ENl ASIR 

Um dal Olİl'İer ve Deu tsche Le· 
UMUMi DENİZ ş·· k A 

ACENTALICI LTD. ure ası 
HELLENic ı.tNEs LTD. . BiRiNCİ KORDON REES G. M. B. H. HAMBURG 

GERMANİA vapuru 15/17 mayıs 1 BİNASI TEL. 2443 
MİLOS vapuru 10 mayısta beklen!· 

vante Linie 

SAHiFE 

:IAHİFE9 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADIUA!'ICA S. A. Dl 
HAVİGA2'İONE 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru 3 ha· arasında beklenilmekte olup Rotterdam yor .. 13 mayısa kadar Anvers, Rotter-

zll'. an ta:rihiı• ıde gelerek ayni gun" İstan- Hamburg ve Anversa limanları için yük WNDRA HATTI: d B Hamburg için yu"k ZARA motörü 10/5/939 tarihinde ge-
al akt ON ıru 15 nl ....... d... ..llp am, remen ve 1 k . .. p· B . dlsl T ı-..4-

bul Pire Napoli ve Marsilyaya hareket ac u-. . HER vapt ~ .. g., alacaktır. ere aynı gun ıre rın r =w ve 
' . ' AN~HYRA vapuru ayın nihayetinde Londra için yük alacaktır. ACHAİA vapuru 23 mayısta bekleni- Venediğe hareket eder. 

edecektir. beklenılmekte olup Rotterdam. Ham- .... +" "' 1" · da LERO t" il 11/5 t ihin" d e1ir BOSNİA vapuru 25 mayıs tarihinde . . • h mal~ t i in Bi . ' BELGRA v .ı...ru• vapuru " nısan yor. 27 mayısa kadar Anvers Rotter- mo or ar e g , 
Her türlü ıza at ve wna Ç • burg ve Anversa limanları için yük ala- li •. nt.. ~, ___ ,__ .. od 

tahminen gelip mal çıkaracak ve ayni • • da 
156 

da LAU akt Londra, Hull ve Anversten ge P 3 .-. dam, Bremen ve Hamburg .ıuıuu.wın ayni gun Patmos Leros R osa hareket 
wnanda Lh•erpool ve Glasgov ile yük nnct kordon n~ara - c ~ALKANLAR ARASI HATTI çıkaracaktJr. için yük alacaktır. eder. 
alacaktır. BENT R~OUL ve. ŞER~ ' 'apur acen- ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOB T A H L İ y E FOSCARİ motörü 17/ 5 tarihinde ge-

FERN LİNE tasma muracaat edilmesı r~ca olunur. YUGOSLAV BANDmALI LİVERPOOL RA!'!'I HERAKLEA vapuı-u 13 mayısta bek- lir a · gün Pire Brindisi Trieste ve 
TELEFON• 2 3 7 5 leniyor. Hamburg, Bremen ve Anvers- ' ynı . uLOVCEN» LF.SBİAN vapuru 20 nisanda Llver- ten mal çıkaracaktır. Venediğe hareket eder. 

NEVYORK HATTI ------------- Lüks vapuru 14 mayıs 1939 pazar gü- pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak- ARMEMENT H. SCHULDT BRİONİ motörü 18/ 5 te gelir, ayni 
FER.NHİLL motörü 16 mayıs tarihin- isimleri ve navl~ hakkında acenta nü Suş~, Tr~este, ~eıı:dik ':.e Pireden tır.. ..GL't!CKSBURG. vapuru haziranın ilk gün Patmos Leros ve Rodosa hareket 

de tahminen gelip mal çıkaracak ve ay- bir teabhüt alb.na gıremez. Daha fazla muvasalat edip eyru guıı Köstence ve D ut it Levante Lfnle günlerınde beklemyor .. Anvers, Rotter- eder. 
ııi zamanda Nev. York için yük ala- tafsil.At almak için T. Boven Rees ve Şr. Varnaya hareket edecektir. e SC e 15 . • b dam Bremen ve Hamburg için yük ala- CİTI'A Dİ BARİ vapuru 18/5 tarl-
caktır. nın 2353 telefon numaraınna müracaat nLOVCENn KRETA vap~ .. nıs:da ~ urg ~ H L i y E • hinde gelerek ayni gün İstanbul, Pire 

Gerek vapurların muvasaldt tarihleri, edilmesi rica olunur. Vapw·u 20 mayıs 939 cumartesi günü ve Anversten gelip yük ç arac Ü . N r h k d 
Köstenceden avdet edip 21 mayıs 939 GL CKSBURG vapuru halen lima- apo ıye are et e eı-. 
pazar günü saat 12 de.. kında acenta bir teahhüt altına giremez. nımızda o~up Hamburg Bremen ve An-

Pire - Arnavutluk limanları - Kotor, Daha fazla tafsil.At alınak: için Birincl verstcn yük çıkarmaktadır. KOYA.LE NEERLAN 
~-.. ---.. ----------·- •• Dubrovnik - Split,.Venedik ve Trieste- Kordonda 152 numarada cUMDAL• DEN NORSKE MJDDEL- DAiSE KVMPANYASI 

T C Z• B k Y\=!ket;dec~ır. Tr' t ah t umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat ffAVSLİNJE, OSLO ULYSSES vapuru 9/5 tarihinde gele-
ıraa t an ası müddeti-: 7 e;n.. - ıes e sey a edilmesi rica olunur. B.~LKİS .vapuru 15 mayısa d?~u be~- rek Burgoste Vıırna. ve Köstenceye ha-

• • Ge k 1 ---"'t tarihi ı T t f • 4072 Müdilriyet lemyor. Dünkerk ve Norveç ı~m yUk. reket eder 

KUl'ulllf tarihi: 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zirai ve ticari beı- nevi Banka muameleleri 

PARA BbdKTiRENLERE 28.800 LİRA 
tKRAMiYE VERECEK 

Ziraat banbsında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bul11nanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşağıdaki plAna göre ik
ramiye da~ : 

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

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
uo • .{0 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT ı Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dUşmf

yenlere lbamlye çıktılı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 

re vapur arın muvö!ialil er.., e e on . alacaktır. · 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- Telefon : 3171 Acenta AMERİCAN EXPORT LİNE.S İNC HERCULES vapuru 18/5 t.arihinde 

, ___________ llE!m ______________ ~ 

İmı1r incir ve İtziiın Tarım !:iaUŞ kooperatifleri Birliği 

2' A R i Ş ŞARAPIAJU 
Ege bölgesinin nefis yaş ilzUmlerinden yapılmqbr. Sek, Döm.isek ve kırmı

zı Tuiş pnplamıı daima tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ şaraplan eksik 
olmamalıdır .• 

EXCHANGE vapuru 11 mayısta
1 

bekle- Aınsterdam, Hamburg 1imanlanna yUk 
niyor. Nevyork için yük alacaktır. alarak hareket edecektir. 

D. T. R. T. f 
SZEGED vapuru 25 mayısta beklen!· SERV CE MARİ2'İME 

yor. Tuna limanlan için yük alacaktır. Roıanain Kumpanyan 
TİSZA vapuru 4 haziranda bekleni- PELEŞ 8/5 tarihind bekl 

yor .. Tuna limanları için yü'k alacaktır. vapuru e en-
TİSZA vapuru 17 mayısta beklen!- mekte olup Malta, Marsilya ve Cenov. 

yor. Beyrut, Portsait ve İskenderiye ya yük ve yolcu alarak hareket ede.-
için yük alacaktır. cektir. 

SERViCE MAR.f2'1ME tTALtA s. A. ot NAvtGAZtoNI 
ROUMAİN' OCCANİA motörü 20/5 tar1lılnde Trt-

DUROSTOR vapunı 13 mayısta belde- esteden Riosanto, Montevide ve B. Ay
niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- res için hareket eder. 
lan için yük alacaktır. İlAndaki hareket tarihleriyle navlun-

2' A JI i Ş SİRKESİ JOHNSTON VABREN LİNES LTD. 1ardaJd değişikliklerden dolayı acenta 
Sayın ballıanuza emniyetle arzediliyor. Tariş sirkesi, halis üzil:m sirkesidir. İNCEMORE vapuru 28 mayısta bekle- mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf-

2' A R İ Ş VZ'UN BALI niyor. Burgas, Vama, Köstence, Sulina &ilAt için ikinci Kordonda FBA'l'ELLI 
Teksif edilmiş tw.e üzüm suyudur. •.raze üzOm suyunun biltün husaslyetle- Kalas ve İbnil lhnanlan için yük ala- SPERCO vapur acentasma mUrac.at 

tini taşunaktadır. Tariş üzüm hah en sdıhl vo mugııddi kuvvet şurubudur, caktır. edilmesi rica 0t1mur. ltm'allr __.. 4 defa, 1 Eylat, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Banraıı tarih· 
· lerfnde çeldleeektir. 
......................... m!! .... ll!lm .................. f!J: . 2' A R . $ INC R VE VZ~MLE . ttm.tardald d~erden acenta me- ------------i · İ ııfl Rİ 1 Vapurlann hareket tarihleriyle nav· TELEFON: ztM. ZOOI 

Fennın en son ter.ıkkiyatma uycun bir şekilde ışlenmiş ve hamlannıışhr. suliyet kabul etmez. z ~... V tah.ıı;.... n-

Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Cesitleri ' , 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında .. 

z il b ·~ ·1 · · d "-'--~-d ee ve ~.. apur acen 6'-'-"a mu.ı-nca-
ar • anı auıJ ar ıçın ~ sa.L•lUUlaut ll'.. Daha fazla tafsilat için ATATÖRK at edilmesi rica olunur. 
Tanş marknh mııhsulit ve mamulatı her yerden arayınız. caddesi 148 No.da v. F. Henry Van Der TELEFON: ZOO'f/%008 

izmiP mnıani satş mağazası : 
KEMERALTI CADDESi No. '11 TELEFON : 4195 

ı ··26 (253) 

~ ........................................... m .... •w 

Siz de bu kremden şaşmayını7. 

. 
.......... : .... ım:ıZil ...... &mmsı:ı11111 .. ~1·~arillP .. ımlllE&liil\ili~·E'SWFEr~gaqii1!1&Z=...,~ BALSAMIN KREMLERi 

1 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAS 

Sıhhat bakanhğmm resmi ruhsabnı 

!ıiiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima üs· 

tiin ve eş.ğz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecriibe mahmlii olarak vil

cuda getirilmiş yegine sıhhi krem· 
ferdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlafanhkla değil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden yüz
lerce krem arasında birincilik mükafa
tını kazanmış olmakla ispat etmişm. 

Krem Balsam in 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis aa badem ile yapılınq güıulüz ve 

1 
gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMİN; öteden beri tanımnq hususi vnzo ve tüp şeklinde satılır. 

~-.. İNGİLİZ KANZUK ECZANESt BEYOOLU - İSTANBUL 

Sayın müsterilerime , 

Mühim lldn 
Yeni mevsimin Y~1 dolav . 1 .. IDll. 1 kimyevi temizleme ve bo-., wy e ınuesscse 

yama ı,terlnı bir istisna olmak üzere fiatlerde yalmı 

Mevsim için 
Rekabet kabul tnıi 'lit e yecek derecede tenzı 

İtinalı qleriyle şöhret kauınınış olan nı·· b f , __ ,~d !-•·ontosu ile . • • • uessescm u eVl\iWI e ~ 
sayın milşterilerımtıı teveceülıu" .. ka u mm.· dir nu zanacagına e 

ŞARL PRIMUS 

B Ri S TOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

O~MANIYE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türki:renin en eaki otelciai 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Senelik tecrübeli idaresiJe bütün miifterilerine kendisini 

tevdirmittir--
Oteilerinde misafir kalanlu evlerindeki rahati bulurlar .. lstanbulda 

bütün Ege ve İzmirliler bu oteDerde buhqurlar •.• 
Hususiyetleri çok olan hu otellerin fiyatlan da re1-m~t kabul etmi~ 

ecede ucuzdur ...•• 

Umum doktorlann takdir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri 
en mükemmel bir kuvvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir lşti
ha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zeki ve hafıza kudretini yük
seltir. Sinirleri. adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği. fena d~~ 
celeri giderir. Viidut makinesine lazım olan biltiin enerji ve kabiliyeU vererek 
insanı azim, irade, n~ sahibi eder. Mide, barsak tenbelllğinden ileri geleıı mu
annit inkıbazlarda. bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler te

min eder. 
FOSFARSOLU; diler bütün kuvvet şuruplarından nynmn başlıca hasla, de-

vamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize 
gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum kansız
lıkla neticelenen tehlikeli hastalık1arın nekahat devirlerinde en mlikemmel bir 
derman şurubudur. Sıhhat vekaletinin resmi milsaadesini haizdir. 

lzmir vilayeti Defterdarlığı tah
silat müdürlüğünden: 
Afyon tüccan J. B. H. Günün eski vıl1ar kazanç ve veraset vergid 

borcundan dolavı tahsilit komisyonu lmrarile haciz ~1len Akdf"\İs 
mabaDesinin yab caddesinde kain 4 No. lu depo ve fevkani yazdıa. 
nedeki 4/1 hiaaesi satılacaktır. Mezkm binanın tamannna yeniden 
takdir olunan 12 bin lira kıymeti üzerinden 21 gün müddetle müzaye
deye çıkaplmıfb.r. Taliplerin ıs. 5. 939 gilnü aaat ıs de vilayet idare 
heyetine müracaatları. D. 240 

23--30-7-13 1359 (816) 

Bergama belediye riyasetinden: 
Bergama Dikili yolu medhaJinde kiin llimni namı ile maruf otel 

300 lira bedeli İcan senevi ile 31. 5. 941 tarihine kadar icara verilecek· 
tir. Artırma açıktır. Oıaleai 25 Mayıs 939 perşembe giiııü saat 14 de
dir. M·1vakkat teminah 45 liradD'. Talip olanların Bergama belediye 
encümenine müracaatları ilin olunur. 



Türk anlaşması Avam Kamarasında 
lngiliz Başvekili B. Çemberlayn dedi ki: "iki Memleketin karşılıklı 

menfaatlerini ve milli emniyetlerini garanti altına almak üzere uzun 
müddetli nihai bir anlaşma akdetme/erine lüzum görülmüştür,, 

Türkiye ile lngiltere Polonyanın istiklali için 
Balkanlarda emniyet, selametin acele Patlak verecek harbe lngilterenin ka
tesisini elzem telakki etmektedirler rısaca2'ını Cem berla vn resmen sövledi 

'--" -· 

:: hnrp r, rıı eri ve 11ı~i iz ta.ı :.arı 
Parıs, 12 (Ô.R) - Türk - İngiliz an- sına matuftur. İki hükümet, karşılıklı ya erişmek husustında mutabık kaln'uş

Jaşması hakkında bugün öğleden sonra,1 amenajmanlara lüzum gösteren bazı lardır. Bu gibi meseleler şüphesiz o va
Avam kamarasında başvekil B. Çem- meseleleri, kat'i anlaşmanın akdinden kit muam~le mevzuu olacaktır. 
berlayn tarafından yapılan beyanat sul- evvel daha dikkatle tetkik etmek lüzu- Eliti.in Inglliz ve Fransız gazeteleri 
hu koruma siyaseti lehinde mühim bir munu kabul etmişlerdir. İki hükümet, s.-ulh zincirini tamamlıyan bu sonuncu Polonyada zehirli gazlardan korıınma talimleri 
zafer telakki edilmektedir. İngiliz baş- ayni suretle, Balkanlarda emnü sela- h_~lkan1:" fovkal?de ehemmiyetini teba- Londra, 12 (A.A) - B. Çemberlayn B. Çemberlayn bundan başka İngilte-
vekili Türkiye ve İngiltere hükümetle- metin tesisini elzem telakki etmektedir- ruz ettırmektedırler. dün tekrar İngiltere hükürnetinin Al- re hilkümetiıün Almanya ile ticari mü-
ri arasında devam eden istişarelerin tam ler. Bu hususta beklenen tertibata da manyayı çenber içine alma tasavvurun- zakere1ere girişmeğe Amade bulunduğu-

baka h be mk ld ~ k d · l ı1 1 iHTİRASLARA KARŞI bir fikir muta ti ifşa ettiğini a r mü ün o ugu a ar .sürat e vas o - da olmadığını beyan etmiştir. Başvekil nu ancak bunun için itimadın teessüs 
vermiş ve §U beyanatta bulunmuştur : mak için iki hlikümet mütekabilen istki- Faris, 12 (Radyo) -

1
B. Nevil Çem- demiştir ki : etmesinin şart olduğunu söylemiştir. Leh orduları bCl§kumanclam Mareşnl 

c _ İki memleketin karşılıklı menfa- ş.-ırelerde bulunacaklardır. Tabüdir ~ berlaynın Türkiye ile ngiltere arasın- Almanyanın devletleri birer birer Danzig meselesine t as ed B 
atlerini ve milli emniyetlerini garanti bu anlaşma, sulhun umumi menfaatlerı daki anlaşmaya dair yaptığı beyanatı kendisine ilhak etmek ve nihayet dün- Çe be Iayn İ gilt ~mb en 1 ~y Ridz Smigli 

d. ~ ml k tl 1 1 al A k d d · b" Ak · • Id k · k m r n erenın u mese enın led B .,. d d ••ünib' • altına almak üzere uzun müddetli nihai namına ıger me e e er e an aşm ar vam amara<;ın a en erın ır mem- yanın ha imiyetini e e etme isteme - lih b' tt h ll d'lm . en sonra er~.esga en en .w.1 e 
kd ~ 1 k · mus ane ır sure e a e ı esı arzu- 1 . . B d bir k . kal -L 

bir anlaşma akdetmelerine karar veril- a ine mani o mıyaca tır. n nuniyet hissi uyandırmıştır. Ingiliz dip- te olduğundan şüphe edilmektedir. Fa- sunda bulunduğunu, fakat Polonyanın ge mıştır. ura a aç giın ac--
ıniştir. Bu anlaşmanın kafi olarak ak- Jiaşvekilin bu beyanatını müteakip Iomasisi şu son günlerde çok muvaffa- kat Alınan şeflerinin hakikati halde tır. . .. . 
dine intizaren İngiliz ve Türk hükü- amele mebuslarından B. Henderson R<: kıyetli eserler başarmıştır. İngiliz-Türk böyle bir ihtirasları olmaması muhte- =~tehdit dedecek ~at:. ~~t B. Fon Rihbentrop ta Münihte bulun.-
metleri şimdiden beyan ederler ki : Bir manyaya karşı bir taarruz halinde İngı- ticaret anlaşması, İngiliz - Türk siyasi meldir. . ususun a ısrar gı - maktadır. . . 
taarruz hareketi neticesinde Akdenizde liz deniz kuvvetlerinin Boğazlardan ge- anlaşması ve İngiliz - Fransız - Sôvyet İngiliz_ Alman deniz itilAfından bab- ~e: ed=~ verecek olan 8'3bir Var~~a! 1_2 _(A.~) - İyı bır ~emba-
çıkacak bir harp halinde fill surette bir- çebilmesi için bu anlaşmanın Montroö müzakerelerinin iyi şekilde devamı hu- seden B. Çernberlayn kendisinin bu iti- 1- ngil karıpcağını Y- dan _bıldirildiğine göre f!· Bek Milletler 
biriyle iş birliği yapmağa ve birbirine, muahedesinin on dokuzuncu maddesinin dut aşın ihtiraslara karşı inşa edilen lan daima iki milletin harp etmemek · . . .. 1 ~mıyeti konsey~ ~ münasebe-
mlitekabilen iktidarları dahilinde olan hükümlerini setredip etmediğini sor- barajın en kıymetli malzemesi hükmün- arzusunda bulunduklarının bir remzi MUnih, 12 (A.A) - B. Hitler diln °1- tiyle Cenevreye gıtmiyecektlr. 
her yardım ve muavenette bulunmağa muştur. de addedilmektedir. olarak telakki etmiş olduğunu ve iki 
ham'dırlar. Başvekil B. Nevil Çemberlayn şu ce- Londra, 12 (Ö.R) - Fransa sefiri B. milletin hükürnet1erinin bir harp vukuu B 81 ' •• 

cBu beyanat ve akdi mutasavver an- vahı vermiştir: Korbin bu sabah Foraynofise giderek hnkinına meydan bırakmıyacak surette um a gore 
laşma hiç bir millet aleyhine mütevec- - Yaptığım beyanatın mahiye~i hu- sir Robert Vansittart ile görü.şmüştür .. lmiltekabil münasebetlerini tensik etme- • 
clh değildir. Sadece, lüzumu halinde sust bir noktaya şamil değildir. Iki hü- MülAkatın umumi vaziyet i.izerinde ce- lerini beklemekte olduklarına kani bu-
mutekabil yardımla sulhun muhafaza- ktimet uzun müddetli kat'i bir anlaşma- reyan ettiği tahmin edilmektedir. lunduğunu ilave etmiştir. --------------------

Fotoğraf • • 
servısı .Anadolu Ajansının Harbe mani olmak kabil 

Bunun için ln.giliz - Fransız siyasetinin 
ayni kuvvetle devamı şarttır 

Parb, 12 (Ö.R) - Mebusan meclisi, j Değişmiş olan vaziyetlerdir.. Çekoslo
umumt siyaset üzerindeki müzakereleri vak dramında hUkUmet hAdiseJerin hüh 
müteakip, Radikal .. Soyalist partisi re- münü kabul eder. Mal<Undur ki o va
isi B. Şişri tarafından teklif edilen hü- kitki şartlar içinde kimse bir harp deli
kümete itimat takrlrini 230 rey muhall-1 liğini göze alamazdı. Hareketimizin te
{e karşı 375 reyle kabul etmiştir. Komü- beplerini o vakit anlattık: ve meclis tas
nistler ve sosyalistler aleyhte rey ver- vit etti. Bu noktaya geri dönmek için 
mişlerdir. Fakat B. Leon Blum bir nu- bir sebep yoktur. Fakat o vakitten beri 
tuk söyliyerek sosyalistlerin hilkiimete şartlar, Fransanın arzu ettiği seyri al
itlmat reyi vermemelerinin harici siya- mıştır. Bununla beraber Fransız kaıımı 
setini tasvip etmemek manasında olma- esirgemek te bir vazifedir. 
dığını tasrif etmiş ve milli müdafaa me- •Bugün derhal ve otomatik §Ck..Ude 
selesinde bir tek Fransız reyinin aynla- tatbik mevkiine geçecek müşterek taah
cağını zannederuerin ağır bir hata işle- htitler karşısındayız. Bizden başka coj
m.iş olacaklarını söylemlştir. raft vaziyette olan milletler de Franlla-

B. Blumun fikrince harbin önüne geç- nın sesini dinlemişlerdir. Bir çok mem. 
mek mümkündür. Bunun için de İngiliz leketlerin bu siyasette birleşmeleri iç)b, 
ve Fransız siyasetlerinin ayni kuvvetle Fransanın kalkınma siyaseti bot o1ma
devamı şarttır. İki memleketin bu yolda mıştır. 
tamamiyle karar kıldıklarını totaliter •Vergiye mtiracaat ve iş müddeünia 
devletlerin anlamalan lAzmıdır.. Eğer arttınlması tenkit edildi.. Milletin ft

bu devletler vaziyette hiç bir şey değiş- kar ve şerefle aöz söylemesine imkia 
mediğini zannederlerse, dünyayı felA- veren silAhları yapmak için b8§ka ;,ol 
kete sUrilkliyecek bir habaset olur. Çün- var mıydı?. Bunmı için ı.stırapb, _.. 
kü değişmiş bir §CY vardır. Diktatör!&- batlı, inatlı bir gayret lizundı. Abinl 
re bu kanaati vermek için Fransız - İn- iddia ebnek demagoji olur. 
gillz siyasetinin az1nı ve kuvvetle deva- •Kabul edilen fedakirlıklann ehemm>. 
mı elzemdir. yeti inkAr edilemez. Bu fedak.Arlıldar 

B. Leon Blum harici siyasette hükil- millt müdafaa için 54 milyar frank sar
meüne ittifakla itimat beyan edilmesini fını mümkün kılmıştır. Vaziyet Fransm 
arzu ederdi. Fakat itimat takririne veri- vatandaşları için zahmetli ve ıstırapbdır. 
len umum.1 şekil sosyalistleri buna iş- Fakat bütün dünya vatandaşları için de' 
tirakten menetmiştir. Bununla beraber, böyledir. HUkiimetin emirnameleri • 
Cümhuriyet müesseseleri kadrosu için- lAh edilebilir. Fakat esasına dokunula
de vatanın müdafaası siyasetinin tam maz. Yoksa, Fransız hazinesine, hiç ss
bir ittifaka müstenit olduğundan şüphe sılmadan bunca milyarlar sarfı iınk.Anı
edilmemelidir. nı veren emniyetli vaziyet izale edilmiş 

Bunun üzerine başvekil B. Daladiye olur.• 
hükilmetin vaziyetini bir daha izah et- Başvekil mali ve sosyal tedbirleri mü-
miştlr : dafaa etmiş ve verilecek reyin aslA ha-

c - İtimat takriri kısadır. Ne demek rici siyasetteki ittifakı bozacak bir ma
lhımsa onu söyliyor. Kimseyi kuşku- nası olamıyacağını teyit etmiştir. 
landıracak mahiyeti yoktur. Geçen ey- Neticede meclis 230 muhalif reye kar
lQlden beri Fransanın harici siyasetinin şı 375 reyle hükümete itimat takririnl 
değişmiş olduğunu zannetmek hatadır_ kabul etmiştir. 

lngiliz hariciye müsteşarı L. Play
mut sıhhi sebeplerden istifa etti 


