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il 

tlan münderecatından gazetemiz meauliyet kabul etmez. 
Cümhuriyetin ve Cümh.uriyet eserinin bekçisi, aabahlan çıkar ıfyaat gazetedir 

B. • 
gi tere s 

· Çemberlayn Akdeniz bölgesi tabirinin Boğazlar 
ve K aradenize de şan-.il olduğunu söylemiştir 

Akdeniz-sulhunu tehdit eden kibus 
Ve Balkan 

·Türk 
Antantına karsı mihver , 

- lngiliz anlaşmasile 

tarafından hazırlanan dram 
hiçe münkalip oldu 

Lonclra 13 (lJ.R) - Tür-iri~ .. 

• 
ıp 

a 

Bugün 6 ıncı sayfada 
Ta ·hten Notlar .• 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SULTAN lBRAHtM ve DEVRl 
YAZAN ı ŞAHıN AKDUMAN 

Yeni Asır MatbaHnxla Buılmlfbı'. 

/ngiltere paktının büyüh Millei Milli Şef Ankara. 1'Crim ıngi8i11i .:iyaretlerinde 
Meclmnce itt!l~la t~ibi lngiJ. berlayn ta..-afından Avam kamarasında rasyonuna husust bir ehemmiy~ atf 
taele fOlı cyı bir taır yapmlf ve yapılan ve 'lurk - İngiliz anlaşmasını mekte, diğer taraftan Türkiye w 
/ngilterenin Ak.Jenidelıi kadre· kısaca teşr.ih eden beyanat meclis tara- ı sa arasında da buna benzer bir an 
tinin Tiirlrlerce tam lııymetiyle fmdan hararetle alkı:ş~ ve ~bus· ı manın tahakkukunu beklemektedir. 
takdir eclilcliğine bir delil olarak ~ lJ:e~anatı müteakip .Tür~y~ cümhu- B. Çemberlayn beyaDatında Ank 
k il cl'l · ı· rıyeünın sulh cephesıne ıltihakından \'e Londra arasındaki mibakerelerin 
ay e 

1 
mrf rr. dolayı derin memnunluklannı iihar et- ferriiatına girişmiş olmamakla bera 

MISffiDA MEMNUNİYET mişlcrdir. şimdiden şurası muhakkaktır ki mu 
Londra, 13 (Ö.R) - İt:fil!.. • Türk Başvekil, bu yeni antantın hiç bir mil- zam bir netice elde edilmiştir. Türki 

paktı l\lısır umumi e.fkiın tru. ."lfmdnn da let~ ~ı .olm~~ğını -::e an~ ihtiyaç ve İngiltere arasında Akdenizde her 
son derece müsait bir §ekilde karşılan- halinde ikı Akidın mUtckabıl yardımla- nrruz teşebbüsüne karşı bu fili Hlfa 
m~tır. Knhircdc hüküm sfiren kanaate rını birbirine temine mntuf bulunduğu- tahakkuku üçlincü bir devletin bu 
göre bu yeni nnlaşnuı ile l\lısınn emni- nu tasrih etmekten geri kalmamıştır .. nizde hegemonya tcşcbbüsfinU men 
yet \'C sclfuncti de mühim m!:.--yasta tak- 1 Esasen yeni anlaşma, bir veya diğer ta- mck neticesini verecektir. 
viye edilmiş bulunuyor. rafça diğer memleketlerle de umumi sul- Beynnatmdan sonra sorulan suall 

ıNGİLTERED SEVİ hu tahkim için başka antnntlar akdine cevaben B. Çemberlayn İngiliz harp 
' ' .. E NÇ .. .... v marn değildir. milerinin Boğazlardan geçmelerine m 

Devlet mahallesinde M.Miidajaa vekaleti Londra, 13 (0.R) - Cuma gunu og- B kil iki" hüküm' .. tin Balkanlard sande meselesinin ileride halloluna 
lede s a İ giliz' l.n-·ekili· B Çe aşve • c a 

n onr n ~" . m- emniyet tesisi zaruretini takdir ettikle- meselelerden olduğunu bildirmiş, b6y 

8!!!!9!!111!!!!!!!~~~~~~~~t~a~~z~y~ı.~k~~ı.~n~ı.~!!!!!,!!!!!!"!1!!'.""!~u~r~c~l""'."""u~r~a~~n~~~~,~I:- -- ~ mb~:::rl :~~b:::%~ ~ı!:k_;~~ra:!~ünUe Italyan Se mevkide bulunmuş olan iki millet ara- 1hsas ebnı.tlr. 
sındaki bu ltar.şılıklı müzaheret deklA- - SONU 3 ONCU SAYFADA -

Türkiye Y akınşark ve Akdenizdeki siyasi oyunu 
en mühim kartını elinde tutmaktadır ... 

Tan gazetesinin mühim bir makalesi 
••••••••••••••••@••••••••••••••••••ıııaaıı•••••••••••~•r·~~• ıı••••••••••••••••••••••••••••••~••• 

Türkiyenin 
Cesurane 
Hareketi .. 

- -&--
ŞEVKET BiLGiN 

Büyük MilJet Meclisinde Başveki
limizin, Avam Kamarasında İngiliz 
Başvekilinin okudukları müşterek 
beyanname, beynelmilel buhran mu
vacehesinde mevkiimizi sarahatle ta
yin etmiştir. Dış politikamızın inkişa
fını takip edenler bu anlaşmayı haf
talardan beri bekliyorlardı. 

Coğrafl vaziyetimiz bize bir takım 
vazifeler yüklemiştir. Başvekilimizin 
açıkça söyledikleri gibi « alakadarla- Akdenizin ka.pısı Ocbehit tanktan iki· manzara 
nnın müşterek vatan saydıkları Ak- Paria J 3 (ö.R) _ Jngiliz • Türk an· tedir. lngiltere ve Türk.iye gazeteleri 
df'nizde> emniyetin tehlikeye düş- laımaaı bu haftanın en mühim hadisesi ve umumi efkara tarafından en büyük 
rnBİ~ bu vazifeler başında gel~~· sayılmaktadır. Bu anlaşma Akdenizde bir hararetle kabul edilen bu anlaşmanın 

abo n Yarım adasında statuko- hürriyet ve emniyeti temin etmekte ve büyük ehemmiyeti bütün dünya matbu· 
nun zulm f •v• • b" b .. · ·ı k '"k h ~masına at ettıgımız u- sulh aever devletlerin taarruza yolu lca- atı tarafından te aruz ettin me te ve ıu 
yu e 1 .. em~ıyete gelince, vatanımı- payan sistemine tam bir kıymet vermek- _ SONU 5 İNCİ SAHİFEDE ....:. 

Müjde 
----.tr---

Dr. Behçet Uz 
-tr-

Mllli Şefin fuar günle· 
rinde izmfri şerefl~n· 
direcelılerını 
söylemifti~-
Bır haftad~ An-k-arnda bulun -

makta olan sayın b~lediye reisimiz Dr. 
Behçet Uz dün akşamki Ankara ekspre
siyle avdet etmiştir. 

B. Behçet U:ı Karşıyaka istasyonun
da belediye reis muavini B. Suad Yurd
koru ile şehir meclisi azasından bazılan 
ve dostları tarafından karşılanmıştır. 

Basmahane istasyonunda da kalaba
- SONU 2 iNCi SAYFADA -

-------

zın se ametı narnına deruhte ettiği· 
miz mesuliyetlerden kaçmmağa asla F b -.f:r 
niyetimiz olmadığını her fırsat düş- ener ahçe _ Ateş ıngiliz hükümdarları 
tükçe göstermiş. bulunuyoruz. 

Sulh ve emnıvet davamızın kah- Salı gününden 

Fırtına 
yüzünden 

rarnan timsali tNöNO gençliğe hita- önce lCelJelıe 
besinde: cMilletler için en büyük Dünkü maçta Istanbullu takım sıfıra llGl'tunıyacalıtır .. 
kuvvet. her silahtan keskin, her kud- Londra 13 (ö.R) _ Amerikaya git-

retten üstün en büyük kuvvet kendi karşı bir sayı ile galip geldi mekte olan kral ve kraliçeyi hlmil 
evladları arasındaki birlik kudretidir cEmpres of Indio> vapuru kesif sis yü-
BiJhassa nüfusları cok milletlerin be~ zünden tekrar seyrini yavaşlattığı cl -
nüz insaniyet ideali icin. İstikrar bul- Ooğanspor ve Atet takımlarile milli limla~ılar. Biraz sonra da Ateş ayni ha- betle hükümdarların yarın Kebeke mu-
~~mı§ hariı ıiyase~Jerı ~arsısında lüme karııJ~alannı yapmak üz~re teh· raretlı alkışla •abada göründü. vasalatları şüpheli addedilmektedir. 
nufusları daha az mılletl.erın baslıca rimize gelen Fenerbahçe bugün ilk ma- Fenerbahçe kaptanı tarafından Atef Londra 13 (ö.R) - cPres Asosyeşin>-

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııı 

Polonya gazetelerine •• gore 
Türk·İnglliz anlaşması Avrupanın S1lllt çevre
si içinde yeniden teşldlAtlanmasa eserinin 
taçlanması olmaştar_ 

Varşova 13 (ö.R) - Leh gazeteleri TUrk - Ingili:ı anlaşması haberini bü
yük bir memnuniyetle karşılamış ve bunu Ingiliz - Leh anlaşmasının Akde
niz havzası için mukabili olarak te1Akld etmişür. Polonya gazetelerinin en 
mühimlerinden biri olan cEkspres Poronb şunu yaz.ıyor: 

cBütün toprak değişikliklerine ve bazı memleketleri hegemonya temayül
lerine karşı kurulan sed günden güne kalınlaşmaktadır. Türkiye ile lngiltere 
arasındaki anlaşma aynı zamanda Balkanların mukavemetini de kuvvetlen
dirmektedir. Bu sayede Balkanlar artık Rayhm hububat df!posu olmıyacaktır. 

cKuryer Varşavski> gazetesi de şunu ilave ediyor: 
cDilnkü gün, lngiliz - Türk anlaşmasının akdiyle, Avrupanm sulh çevresi 

içinde yeniden teşkilAtlanması eserinin tamamlanması olacaktır.> 

::;:1:1:1ııı:ııııııııır:ı::ıııırıııı::ııı:ı:ııııııııııııııı;ıııııııııııııııııııııııı:ır 

Şeh!rden Çehreler : JO 

Bornova ha,erat mücadele iıtaıyonu müdürü B.Nihat Eirihoz 
dayanacakları kendi içlerındeki, ken- çını cumarteai olmasına rağmım bet bine takımına bayrak verildikten ve mutadı in Ingili:ı hükilmdarlarının seyahat et
di aralarındaki nifaksız beraberlik }akin seyirci önünde Ateşsporla yapta. meraaimden •onra takımlar karıılıklı ola- tiği Empres of Au.stralia> vapurundaki 

- SONU 2 fNCI SAYFADA - 1 Evveli F enerbahçeliler lzmirlilerin al- rak. aıralandık.Jan zaman F enerbahçe,yi muhabiri bildiriyor: 

.~EVP.·~'f' aıLGİlf kıtlan araamda abaya çakarak balkı ,.. - SQmI. • Jllıa~-~-JSIHtqs~oı,.. !~~~~~~~~~~!!~::::::=:.:4~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~ 
Hu kifinin ameli """' Felek iaterıe nıhmcı.in 
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ar istekleri 
) ŞEHiR HABERLERi 

~ume? basınında şiddet- ı 15 Mayıs .. Müjde 
lı tenkıtlerle karşılaşıyor §;!:Ü~"· h••• ,ehlıı •• ını taziz~ ·--.er- tr'-

Türkiyenin 
Cesurane 
Hareketi .. 

~ŞEVKET BtLGIN 

Bulgar kralı ve kansı 

== Yurddaş, bu nıukaddcs vazifeni üa-:: Hava şehitlerini Dr. Behçet Uz 
:5 ya koş, vicdan borcunu unutma.. Si 
:: Yurd için hayatlarını feda edenle-:: anma günüclii.x --tr--
~= ri anmak, onların manevi huzurwı-:: Milli Win uar günler 
'f da 'irmetfu eğilmei: emeli vaı.i&T:: Yarın 15 mayıs, hava ~rini :nına Jfiilde İZrnift şerefle• 
•:.ıniz;. ~ımı m-.cumuzdur.. ::. güoüdür ... Türlt hava lüıru:mu .ızmir cfiPecelilel'ini 
; mel ; ·renin ifası, borcmı :! mc:r.l:eıincc liazırlanan programa göre •"""•.t-ı-.,.;w. .. 

• : edasr icın 15 mayıs ihtifaline iştirak:: törene iştiralt edecek oliı.nlar sa'bah saat • ~·~wın 'l'••.-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
kudretidir.» sözleriyle siyasetimizin 
hangi yol üzerinde aldirğanu, emni
yetimizle alakadar olan tedbirlerin 
fıangi istkiamette almacağııu daha 
bir aç ay evvel is~etmiŞlerdi . 

·: ct... · :: dokuzda Cümhuriyet meydanında top- - BAŞTARAFI 7 ci SAYFADA -
H T .. k Jl!':.M p t .. lık d stI af d •stikb l lunm a:;; .Asıtlık husumetler yerine geniş er ur ' vı;ı ayıs azar e-:: Ianacak!ardır. Saat onda meydandan o arı tar ın anı a o Uıc~ doatluiil ikam ede "-"'- p k 

aı:ak · Hale i:di;.:: hareket edilerek Kadifckalesindeki ŞC» tiı1"'. a.ı: _ e ~oaurn_n. a h
4 

r.uıemı.: oe: millet ~&ıf: bitlığe.: gjdılccektir. Bi lediye reisi Dı:.. Behç:ct U--z; Karşı- nın nasılvuc buU!n n b~lıyoruz. 
hayati led'tı kalır :! Orada yanılac:ıK: törene istiklal marşı :yaIQ i.Stib--yonunda: ıte:ndilcrlni Y.e::ıi A!IIr. Balkaıtla:rda . ~ı. b~lık ~ava
man havacdarınmJm lzmir:: ile b~Tu.nacaK, hava aliı~ı adın~ ve Par- namına istikbal eden bir muharririmize sını ~aratinak..~ı~ hrr: ~cıze. l~:m
afakında uçan ruhlarını fad:: il adına birer söylev ver~~ekt~. şu beyan.atta bulunmuştur: dır dıy~nler. gunun bırınde ıhtımal 

1 etmelidir. :: Pruii adına verilecek so.ylevı .. E~naf _ Büyti.k Milli Şefimiz ismet Inönü- vermedıklerı eserle karşılaşmışlardı. 
mau:nnı:unuıuıuuuuuı:nuu:: Bank direktörü B. Atıl In~ soyliye- 1 . !ilerin tehassUr ve t~zimlerini Balkanlar dünyanın en sakin, en 

Ç • • • cek.tir. Aziz ve kahraman .şehitle: usul : r!f.x;"'r p k .. tehassis old~ Fuar müsterih köıesi olmuştu. Bu vadide 

ınıy eri dairesinde selfunlanacak, havaya U.9 de- z ını.d et miflu . .
1 

bizl . · . d. sarfedilen gayretlerin hedefi Bal-
fa manga ateşi yapılacaktır. Torene zamanın a eşr en ı e erı sevm ı- k l b l .. f d 
mekteplerden birer grup, muhtelif te- rcceklerdir. kan arı akyab~nyük:ı aih~. nlu uzkunl an 

Bü.laq - Rumen ba.aını, son zaman- Balkan antantının çerçevesi dahilinde Ro- --1'.r-- şekküUer mümessilleri iştirak edecek- Sayın Başvekilimiz dokt.or B. Refik urtarm , u tiras.~ o ay-
larda Bul .. ariatanda reviziyonistler tara- manyanm Balkanlılar aramnda teşriki -;r,,r .. •• de b•... lerd.ir Saydam div uht kili 1 hkla sokulamıyacakları hır bolge ha-• l\.. oyu n 1 -- . ve ger m erem ve er - . 
Eından tartip edüen nümayi-1erden ve bu mesaide bulunmak suretiyle Avrupanın a -*- mız" d""" go··rd .. v .. üz alAka üzah lıne koymaktı. 

il' .... ugum a ve m e- So I f l . . d ıl . 
bapda vW nqriyattan bahsetmektedir. bu kısmında sulhün takviyesi için müt- h Ad •. se Dr. Behç~t Uz relin minnettarıyım. n la ta ar ıçın e yap an SUl· 

Gazeteler bu mevzu& dair yaptıkları tefikleri ile birlikte samimi surette çalış- a . . . kasd olmasavdı bu güzel eser daha 
Izmır enternasyonal fuarı ıçın geçen k la I-'L} .nki f ed _ l..oı..! M 1 f 

nefl'iyatta. yapJan nümayiılerin ve net- bğuu, son zamanlarda Bulgaristanda ya- Evvelki gece Tire ka7.asuı.ın. Çiniyeri Dün gece An .. -adan ld v .b. .. b" 1i . , o v IK a ı şa CCeJaI. aa ese 
HM•- sene o ugu gı ı yuz ın ra 1:emın oıun- .. •• b .. d B Ik nl d h' hak riyatın Balk.an milletleri arasında tesisi j palan reviziyoniat hareketlere karşı malı- köyünde Hasan Hüseyin oğlu Mehmet t Ikınal d'l kt lan uk ~unun ırın e a a ar a ıç -

lı b--1 d v Ahın Gü avdet etti- muş ur. e 1 me e o çoc kı 1 b'. "'k b. d 1 t" arzu edilen samimi ve doıtana tetrilci za bu gayeye iri§Dlek üzere sükut ettik- Demir, nişan 'uıun ugu et - . . ı..__ • • • d tm' b. 1. eril o mıyan uyu ır eve ın 
B l h ıniic:ün kızından ayrıldıgıv için kıza yap- Ankarada Milli Şefinıız tarafından ~tanesı ıcın e ye ış ın ıra v !!- A l y k ha v •• ··ıd·· me.aiye zarar getireceğini kaydederek lerini, u garistanın üsnü niyetini tqci """( uh: ... _,!..c ek"'-tl ktir rnavut uga aya stı~ ~ru u. 

bgıv masraftan babasından istiyordu. Ev· kabul buyurulan vem .wı.iı. v aı.e er ce K k A l • ._,L1 ... 1, • b v her banaıi ııebep tahbnda olursa olaun etmeyi ve Bıllk.an aulhünü ihlal etmemek , :ak · üc;ü rnavut uğun ıariKıaıım og-._. velki gece bu paraları tekrar Ahmet nezclinde şehre ve fuara ait işıeri t ip Ziraat mahsulleri müzesi için oıı beş 
hudutlarda tuhibat yapılmasına Roman- üzere gösterilen bu sükUtun hudutlarda Gum" u·•.,ten istcdigvi sırada Ahmet Gü- ve intaç eden değerli Belediye reisimiz b. 1 ,_ • edil . t' mak için yüzlerce tayyare, harp Re-

ıl ~ ın .ura temın mış ır. ·ı . rd l .. d ·ıd· B Ik l :yaam Ull muvafakat etmiyeceğini yaz- tashihat yap mut manasını tazammun mü". Dr. Behçet Uz dün gece saat 8.20 de El k ,,_ ku t mı erı, o u ar i:!;01l en ı. a ana-
Bul Y _1 ~ • Ank ks . 1 hr. . d e lr= ve su mpanyasının sa m h . . d v. • k k d d maktadır. etmiyeceğini. gariatanm, ugoa.ıavya - Burada bekle... Evden şimdi para ·ara e ;presıy e şe ımıze av et et- aluıa..rak Izmir bel di . dn . nn çe resını euıştırme as ın an 

Nitelcim Romarua gazeteai Rumen· ile ademi tecavüz ve daimi dostluk pakt- ve yaptırdığın eşyaları alır, teslim ede- nıi.ştir. Bcis ~ Beledi!': reis selesi iizerind N~ ye:ı;;etim: me - başka. bir Aeye atfedilemiyen hu akın 
Bulıar münasebab baıhğı albnda neşret· ları akdetmesi keyfiyeti kendisinin hu rim, dem.iştir. . ·~· =!edeakadaBebelledi~ye ::!::tua~d .• ~ gul 1 __ ,__._dıre v met- bir ~r siklet şampiyonunun besik-

kabil h k tlerd kk. d ... b' Mehmet Demirın bekledigı sırada ye ~ mu urıen o.ı..wa.a:ı.a . teki bebekl boka m mna ben 
tiii bir 7ADda. batda Kral olmak üzere .... lilı dardedeild·"· ~ tf~~a bı e ahece~nle • ır evine giden Ahmet Gtimilş yanına ak- tarafından karşılanmıştır. Rıhtım. heniiz yeni bir kanunla mil- • rd H ... ed·--• •o~ - ~ • ..._ __ .ıdM 4 

LıilUaıwn devlet ricali tarafından. yapılan ae a e ı ıgını ıu;at u t mı ,:nn· raba..<:ından Mehmet Akman ve Hüseyin Ankarada İzmir ~yesi ve fuarına rıakale ve muhabere Veklletine dene- zıyo u. a ll!IClertn t.; ~ ~ u-
aitaaddit be,-anatlarla Romanyanm ha- ~~ &ld~dıklannı kaydederek ezcümle Dumanı alarak hAdise yerine gelmiştir.. ~t .iş~ ~~~ ~taç _eden bele- dilmeokte olduğundan aynca tetkik edl- de mahal bırakmamıfb. • 
ricl tıiyuetinin ._. batlan (bant eever- IO)'le dıyor: Mehmet Demir, bir tecavüz hadisesiyle diye reısı, bilhassa şehir işleri hakkmda lecek. Hayat sahası ... Hayat sahası ... Di-
1!1. t---:L: --.: e.hirl h·-'-~'-~ h.. • Balkan antantının daimi konseyinin karşılaşacağını anladığından kaçmağa kuvvetli vaitler1e döımnü.ştür. Hükü.me- tir: . . • .-e havkıranlar bütün yakin sark mil-
ua.. "'i'ıuıı.ı m"'""', n ~una Ul' b 1amışs da .. çl M hm Demi ~-:...:_ fuar ~-t • ~...ı- olmak •. 1zm.irin de siYrisinek ve sıtma mUca- ı 1 • • • l ___ L • 

t '- d. h-L'-- h d ~'---- .. geçen Şubat ayında yaptığı toplantıdan ~ a uç su U, e et - •m ,~erme ,. ..... u..uu. uze- ıet ermm zararına ~ıs emeıı: nıyet-
me ve ~en ı ıuuunı Te u uaımnı mu· rin erkanından tabanca ve çifte ile mü- re vereceği tahsisat, bütçenin mecliste dele mm.takasına alınması işini sayın 1 • • . • 
dafaa) sarih olarak izah. edildiğine ve bu sonra yapılan beyanat, Balkan devletle- dd" d fal o.-:~1...-..:ı· S çl k bul.. .• ..t aki derhal veril ktir Sıhhi '-"• Dr B HuJ:A-· Ala _enT\ı giz]e~mıvorlar artık. .. 

• • h d l . . . tea ıt e ar ateş eu.~t:nıır. u u- a unu mu e P ece . ye veıu.u . . wsı taş 0 _ 1m·ı l 1___ ~,_,-tan 8zami 
siyuetin her tarafta aempati kazandığına rmın u ut annın masunıyeti temın şar- lar akaJanmıştır -·- eh . etl . ibar la--''-'---- oevne 1 e &ara1111Zll1': 

· l Bul · l _.,_. •J '- Y • emmı;y e nazan ıti a a ccuuarwı ··ı ··d · ti"fad - -' k Iha :ı. • t İfftl'et Atikten sonra ezeümle tôyle denil- tiy e garıstan a teş~. m~ı ~ ou- -•- Müessif IJir tecavüz vaad bu lardır. o cu . e :ıs ': exıe_re .. su nızme 
melttedir: lunulmak arzusunu tebaruz ettmnı~ ve s· b . yurmuş -:deb1\ecek tertinlen rla21tarak. etrafa 

T Öb" fmd b' .. dd t bu hususta Selanik anlaşmasını iyi bir Jf ÇO 30 Jıadisesı.. * "lanik sarar.~1c:. hecleflerine varmak 
C' unıının ur tara a ır mu e - Salhan d lelik d Abdullah Haber aldııhmıza go··r Izmir t 

nh . R ) h. l başlangıç olarak kaydetmişti. Bugün, e e ame e en °-· e, en er- bulvasındadırlar. 
te erı omanyanm a ey me yapı an . ah Dananın •o''ftUZll =ııe og·lu Hasan Can ve arka~~~ Hasan og· - nasyonal fuan ı·çin Ankara bu··yük" bir B·· 1 k"· .. · tl k da · . .. • 1 k h ti. • Bulgar matbuatı ile Bulgar siyası m - 11 ı • ~ _ ,~,_- · ov e otu nıye er arsısın ıa-
llCfTI7at ve numayıo ere arşı ayre mı· ağır yara'•andı lu Osman Özer, . Bayraklıda S_ alhanede_ ~ göstermektedir. iktaı· . ..d faad l ~ il felleri reviziyonizrn propagandasına ger- • Ze dında b kadının d t ını mu a an VY ma'lr.lln m -• ta .. b .. .. .. . ha d k eli . • o·. d . . Karak k.. .. . armda ynep a ır evm. en mı- defaki fu ". • ~ 
~-~- accu umuzu ız r an en mızı mi verdiklerinden ümitlerimizin boşa e.mışın uva oyu cıv safirlikten dönen Bn. Müyesser ve Ati- Bu . ann yeni ilAvelerle geçen 'etlerin seyirci vaziv,.tinde kı-1maları 
1UADUJ'Oruz kiremit ocakları mevkiindeki otlakta ld lı ak ll k eki fuardan daha · la v ö-. çıktığını teessüfle kaydetmek mecburiye- ha üd Sül ğl ,.. ..... _ + yeye yo a rast yar yo arını es- sen. . . zengm 0 cagı g- ~üvük hata olurdu. Tiirkiye Cürnbu-

Hariç.t siyasetim.izdeki sarih gayenıize t" d • yvan g en cyman o u .ruune.. • 1 ta rnaksadi 1 tarlalar r~lir rd ] 
ın eyız. ti ttd v ha anı ında b · · - · mış er ve arruz Y e · f"İveti mukaddes yu um uzun e sü-

Te kime kAIJl olursa olsun hudutlarızı Mazide her türlü anlaşma imkanlarını 0 :as ıgı ~ J:n:as :k:, ~~ arasına sürüklemeğe başlamışlardır. Fuarın açılma zamanı da yakl~akta rülme7. emniyeti ve gelecek nesille-
hütün kUTVetinüzle müdafaa hususunda- bert f d b ·~. te d ... beynel ~ ına Ahın yıdinayırm v JO>boı.ç: - Bunlardan &san Can Müyesseri SÜ- olduğundan işlerin bir An evvel bitiril - • '"~-_ -k L _ • b.. l 

n ara e en u v"""ıye av e.,, - gı sırada dana, e kasıgına ıy- -"'-'-di-· da 1 1!_! • ,_ • 
1 1 

"In v~ menıaatı nHmına ov e 
ki kat't azmimize rağmen Dulpriatanda l 1 . . k k ld .. il ~'- ğır tte arala cı..uue gı sıra SO ewu 1SII'lD1Ş \e A.a- mesıne ça_ışı_maktadır L• h d.. ___]• O • · d' 

mi e vazıyetm arışı o ugu fU :zaman• nuzu e vurara&.. a sur: y - duun feryadına yetişenler suçluları ya- • '>lr ataya us:mezut. . nan !c;m ır 
,..palmakta olan nümayi~leT, Rumen· Bul- luda daha ziyade garabeti mucip olmak- mıştır. Yaralı S~e~an oglu ~et, kalam.ıştır. Suçlular adliyeye verilmiş.- - ki sulh ceph,.~mde İngılterenm ya-
gar münuehabnı lüzumsuz bir surette tadır. hastaney: ~ak.l~dil~~. sırada al lıgı :·a- tir. 81. r katı· l Tllnda ver aldık. yalnız bu iestimiz 
.U.llJden ba~ka bir fayda temin etmiye- T .ki . t ft .d.k y· d canın tesırıyle olmuştur. b·ı h -._._ h • t ft lcl .. 

eşrı mesaıye ara ar ı ı . me e * -- ı e B"<.Ktn angı ara a o u~nu 
~tir. Komııumuz Bulgarlar, Romanya- öyleyiz. Fakat bütün kuvvetimi.z1e sÖy· &'efllf' Jaa-Pita-::e Bir köy ög"' retmeni ispata kafidir. 
DJtl Bulgar ll2'lıklanna karp olan hüsnü liyelim ki hiç bir suretle en ehemmiyet- Y "' -Y:r--
muamelesini takdir etmeleri lazımdL iş siz hudut tashihine tevall.uf eden bir pl~nı~rı . A yaralandı Bucada tevkif Sulh davası fedakarlık istiyen da-
bu azlığın mümeeailleri (Milli kalkınma) tC§riki mesaiyi kabul etmİyoTUl!. Şehirlerın harıla veya imar p1anları- E lki .. M . M be vaılır. Sulhu korum.ak icin hini hacet-
partiıine airdik!eri gibi İ§ bu partinin nı yapmak için müracaat edenlerden da- vve gun, cnemenm usa y d • ı d " 1 b' 1 b. · t" 

D Hali hazırda hudutlarımızın ebedi hiliye vekaleti heyeti fenniyesince veri- köyil öğretmeni B. Şeref Sezgin, Hasan- e ı 1 te nar ı göze a mıvan ır sıyase ın ne 
~ konaey~ne de kabul edilm~l':- olarak kalacaktır. Bu hudutlann teptiline len ehliyetnamelerin aranması böyle bir lar köyünden Arif oğlu Mw.1.afa Solmaz H'.k.. k _ 

1 
d . uhal- sulhu, ne de kendi vrı,.lı<hnı koruya-

dır. Bız Bulgarıstanda yaşıyan fakat hu- mütedair her türlü hareket derhal oman- ehliyetnameyi haiz olınıyanl~ iş yap- tarafından kalçasından tabanca kurşu- ılıku wnet Mona?1 ~vl usunCe ala arzİ •. . bilmesi mümkün değildir. 
k.. f d h.. - uamel • 1 11 . d kama ile ğır su t c yapan ersm og u m guş ıs- . .h 

umet tara ın an ~mu m ~ej yanın kat"i mukavemeti ile karşılaşacak- tırılınaması dahiliye vekaletinden vi1a- nıy e ve e erm e;, lı haru:ed re - minde bir zat bundan bir müddet evvel Türk 4 Ingiliz anlaşmasının cı an-
mazhar olmıyan on hınlerce Romerun tu • yete bildirilmiştir. te yaralanmıştır. ara . . . e:ı- son- Eınni t .. d .. ı·· ~ .. .. t d da yaptıg" ı muazzam akisler• dünya 

• · - ka alikad ı · m ra imdadı sıhhl otomobiliyle Iznrire ge- ye mu ur ugune muracaa e e- . 
akıbetten il7 bu~~ne ~ar. ar 

0 
: Timpul gazetesi Bulgar matbuatının İzmir AsJıerlilı ~uJJesj tirilmiş, memleket hastanesinde tedavi rek şayanı ~t ~ ~barda. bul~ matbuatının bu hadi~~~. sulh hesa-

madık. Lakin hızım bu ihtiyatlı hareke oayiaları kal'flsmda Balkan antanbnın • • • o.r altına alınmıştır. muştu. Bu ihbara gore Sıvas viliıretine bma kazanılmış en buyuk zafer te-
lim.iz Tunanın. öb_üT. tarafında başka su- müııterek menfaatleri başlıklı başmaka- Reı~.lijınden : . . . Yaralı 32 yaşındadır. Yapılan tahki- bağlı .. ·~~ şehri• kazasının Aşağı ~bi- laldci etmesi kuvvet ve ku~timize 
rette tehir edilmıştir. sinde, Bul ar matbuatının bir kısım a- Henuz. muvazzaflık hizmetini yapma- katta hA.disenin, ailevt bir meseleden d~r koyunde oturan Kar:ıJar m~cırı.: ne kadar cok değer verildiğini gös-

B k dil • ha 1 '- h d g Y mış dcmıryol sınıfından 316 dahil 333 il · ldiği anla lmıc+a.. S el M rmden Haydar adında bır adam iki ki- k . 
unu en ı erme tır atara~ u ut- hancı efkan umumiyeye göstermek üze- dahil d ğumlular snın. .. alt alın ak- en ge. . şı. ~~~· u. u ene- .. ··ıd·· .. 1 Si as zabıtasın terme tedır. 

ı hakk d h. b" .. ak o au. ma ac men adlıyesıne verilmiştir şıyı o urmuş o up v ca 
anmız.. ~n. a . ıç 1~ ~uz er~ye ve re ifşaa ettiği Bulgar metalebatına dair tır. Bu sınü doğumluların askere gitmek -*._,,,, · ehemmiyetle aranmaktadır. Bu adam 
pazarlığa gmımıyeceğımıze daır olan şayialar, Balkan memleketlerinin bugün- üzere iki gün içinde şubeye gelmeleri Bekir oğlu Bekir adına yazılı bir nüfus Gün geçtikçe yeni anla~manın 
kat'i azmimizi tekrar ecler~k y~ımıza, kil ahvali dahilinde yaklaşma menfaatle- ve gelmiyenlerln bakaya tanınarak h~- ilk mahsul arpa cüzdanı ve Dumlup~~ vapuru ile İs- akisleri daha deri? ol~caktır. T~Tkive 
B. Metabasın Kalamatada 25 Nısanda rine ancak zarar getirebilir. Romanya, la_:ında kanunt muamele yapılacagı tanbula ha:eket ~~ • cesurane ihareketıle Balkan milletle-
söylediği şu aözleri ile nihayet veriyo·ı' bütün Balkanlı devletler arasındaki bağ- ilan oltmur. 19~9 . yıblı ilk mahsulü olarak bugUn faJ~pılan ihb~r ~erKme..ı; İzmir .zabıtasb 1 rine daha kuvvetli, daha rnütesanid . . . _...*_ sehrınuz orsasına Menemenden renç- yete geçmiştir. ey.uyet lstan: u1 b" b. ı·k .. d · k f t 
ruz:: lan kuvvetlendırmek ıçın komşularına e· hk·"ıı.-: k bcr Arif Akbulut tarafından tüccar Ali zabıtasına bildirilmiştir. ır ~r ~ vucu a getırm.e ırsa ı~ı 

«Memleketi silahlandırmak. Balk.an it- karşı herkesten daha ziyade iyi bir kom- ır ma ~·~yet aran Günlügör vasıtasiyle yedi çuval arpa :İstanbul 7.abıtası, araştırmalar sonun- vermu~tır. Balkan Antantmda mevkı-
tifakını takviye ederek hudutlarımızın fUluk siyasetini takibe gayret ettiği gibi . "l!r~~ Ça:nh koyunb •. aen M~et Şa: gönderilmiştir.. da suçlunun İstanbulda bir müddet ika- ;mizi muhafaza ettiğimize ızöre, bun-
muuniyetioi temin ettik. Diier devletler- elyevm de etmektedir. işbu bağlan tak- hinik.. doldw:mM hmegeetteE~ iis!en suçadau aynıd Mahsulün tamamen tekemmül ettiği metten sonra İzmire gittiğini ve Bucada dan sonraki mesaimizin bilhassa bu 

b b t.ilı b k d ı l oy en e rın agır cez e- ~1-".1dığmdan t:ıl ilsaad turan h hril · · da bul • · · tuf laca y ta 
le olan üsnil münue etimizi m afaza viye etmekte ve ütün omşu ev et er, vam eden muhakemesi neticelenmiş ve ~. kil sad.: m,:~.~ fiamtl ihrae o uhetmşeel ennld ~- yanmb''~:-:~ netıceyı temıne ma o gı -
ederek müttefiklerimi.ze karo1 derin sa- her Balkanlı devletin istiklal ideali ile dört ay yirmi gün hapsine karar veril- e~·~ ve osu ört ........... ~ . e - ması m em 0 Uı;..u..U u~~":"· . biidir. 
dakatimizi gösterdik.> milli hakimiyeti hizmetine müttehid ltuv- miştir. ~~satın ~~~.!:_ Akif Karpat ı!;e:ag= :ı:cat akşam dev:ns!ı: Müsterek davamız sulh ve emni· 
B M ka b b R ti · · h · k ·· k * ~..u. 0 

po memuru · M·· k 1 d k et . eta asın u eyanatı omanyanın ve ennı ta 919 etme te muştere men- - - Borsada bu arpayı satışa arzeden oğlu Bekir nam diğeri Haydan görm~ yettır. ustere paro amız a ~ 
noktai nazarına tamamen tevafuk etmek· faatleri vardır dedikten sonra mütalaası- H A Z 1 lf E simsar Mehmet Gımzaldır. Masası bu ve vaziyetinden şüphe ederek kendisini önünde eğilmemek, mukavemet ~s-
tediT. Binaenaleyh bu nümayiılcr, 'kom- na şöyle devam etmektedir: Namına tefviz münasebetle bayraklarla donatılmış ve Buca karakoluna getirmiştir. Suçlunun termekten ibaret olmalıdır. Balkan-
ıwnuz Bulgarlatanla tesisini arzu ettiği- «~.ugü~ baZl ka~ışılc meseleleı~e ~e olanacak emval.. yeni mahsulün gelişi bu suretle tesit Uzerin~e, ihbar edildiği ~ibi. ·Bekir oğ- M:ır bizim sesim~i. duya~~lar?ı~· 
miz bümü münasebatı ihlalden başka bir hallı ımkansız o)dugundan dolayı hıç bır Maliye Vekaletinden gelen bir tamim- olth:uştur. . . lu Bekir• adına~ bır.nilfus cUzda- Zıra bu kardeş aeamm samımıyetmı, 
fayda ~min etmiyecektir.> devletin tetkike yanaşmadığı arazi meta- de hazine namtna tefviz olunacak emva• h ... cat tkil~şyamızınd b ekın mUhim1tli mahserınuld~ nı çıkdilmm.ı.ş~. Bundiun ~inek~ç.~udisttiC: dürüstlü~ünü tecrübe etmişlerdir. 

0 _ 11_ • • l b il b .. 1 b. B lk .. hadın ırıru eş e en u yme u- vap e ış, ye sene once oyun e ş H b" . k" k l ak.. ti 
Universal gıızeteai de .oaııı;.an sıyueti- e atı e oy e ır a an ıttı a va- lin tefvizinde na.zara alınacak esaslar bil- milz için rençber simsar ve a'lıcı ve sa- lenen katil hadisesiyle alakalı olduğu- ar 1 ım ansız 1 m ıçın gayre e• 

mizin bqhğı albnda DCJrettiği bir yazıda, sıl olmak imkan haricindedir::. dirilmiştir. 2004 sayılı kanunun hüküm· tıcıl.arınm.a gen.iş' işler ve hol kazançlar nu, asıl isminin Cafer oğlu Haydar ol- rimizi birleştirmekten başka çılcar 
leri dairesinde satılığa çıkarılan gayri temenni ederiz. masm.a rağmen zabıtaca aranmasından yol yoktur. , --· A4&1S' 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
Bogiln Matinelerden itibaren 

Sinemacıhğın en kuvvetli komikleri 
ARSAK PALABlnKi'AN VE KUMPANYASI 
Sen.;..m kaf"ıyyen en kuvvetli emsalsiz komedisi 

3AHBAB ÇAVUŞLAR 
HARBE GİDİYOR 

TÜRKÇE SÖZL'C BARİKAI.AB ŞAHESERİNDE 
AYRICA 

Bursa Senfonisi 
Tarih, iabü ve turistik güzelliklerile YEŞİL BURSA 

Ttl'RKÇESÖZL'C 
PROGRAMA itAVE OLARAK 

Gayet gii7.el ve nefis CANU RESİ..l1LEB 
PARAMUNT JURNAL'de dünyanın en son haberleri 

SEANSLAR : Her giln 3 - 5 - 'I ve ~lan t da.. 
CUlfARTESt VE PAZAR 11 DE BAŞLAR 

menkuller hazinece tefviz olunabilmek -*- dolayı milstear adla dolaştığını söyle- Bfüün bu sulhçu mesaimize ra~-
için, bu kanunun 129 uncu maddesi mu- İzmll'de bil' lıOPunına mişür. . men boşanmış ihtiraslar tecavüzle-
cibinee muamele yapılacak ve yapılan fıUl'Sa aalacalı k K~yelb~~~~~~st.su :Jaeh~ kaymas - rinde devam ederlerse Türk milleti 

_. am gına uu.~ ır. Y arın u bü' ··k ••tt fikl . . d kah 
teşvik ve terkiplere rağmen yine talip zu- Ziraat vekaleti, viayetlerde vet.eı:iner şehri sorgu hMdmliğince aranmakta ol- yu mu e ennm yanın a -
hur etmezse, hazinece bu mal satıp. çı- miidil.rlük.lerinin nezareti altında gerek duğu bildirilmesi üzerine Haydar ma- raman ordusunu en parlak zaferlere 
karıldığı vakit mala kaç füaya müşteri bu· pasif korunma nizamnamesinin ve ge- halline gönderilmiştir. ıevk edebilecek kudrette olduğuna 
lunacaba o mik:tan tecavüz etmemek rekse hava hücumlarına karşı hayvanla- -*.,,,,,,_., kanidir. 
üzere bir bedel takdir edilerek bu bede- rdml v~ hak yvımlardan h~ gelen mad- Cefıiftge ndicadelesi Temennimiz uçunımlarla dolu bir 

e erın orunınasına daır hususatın taf- _. ki t k turm k- t hlikel" lin yüzde ellisi nisbetinde hazinece pey ·ı an1 tılın . . '---slar ~--: de••am edf'UAf' yo a a 09 amn ço e l 
sı en a ası ıçm ıuu: açı.w:wııSllll .,. ı- 1 .. hakik · • • • l1lla im 

sürülecektir. bir tamimle vilayetlere bildirmiştir .. Bu İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli vili- 0 a~gı yatının ıyıce ~ .'fi ~: 
lzalei ouyu tarikiyle m.ah.kemeler marl- kurslar, hayvan hastalıklarının müsaade yetlerlnln muhtelif kaza ve nahiyelerin- ııdır. lnsanlıgın ve medemyetın talu 

fetiyle .. b.lığa çakanlan ha:rlnenin hisse- verdiği zamanlarda açılacak ve azamt de çıkan ve mez.ruata zarar veren çe- buna bağlıdır ... 
dar bulunduğu gayri menkullerin müza- ehemmiyetle takip edilecektir. Aynca kirgelere karşı a~ mücadeleye hızla ŞEVKET BiLGİN 
y deaind d 2-490 yılı kan 15 • • diğer müesseseler müdilrlüklerinin ken- devam edilmektedir. Mücadele, bazı. __ 
~ dd e. ~ülc .. ml•. dahilin.~unL-~ di memurları için münasip zamanlarda mıntakalarda ikmal edilıniştir.. İzmir 

cı m.a ea u en e ... ,..ı.u.et birer kurs açacaklardır. vilAyetinin ekser yerlerinde çekirgeden Bir merJıelJln maPlfefl 
takdir ettrilmesi ve bu kıymet mahkeme.. __ eser kal.mam.ı.ştır. Bergama civarında •Hacu Ali caddesinde belediye tanzi-
ce takdir ettirilen kıymetin aYDi veya r o R B A ı, I D A mevcut ru't çekirgeler de yerlerinde fabna ait altı numaralı merkep, sem 
noksanı ise bu la,..metin yüzde Yetm.İt be- imha edilmektedir. yaşında Mustafa adında bir çocu~ ba-
fine ve mahkemece takdir edüen kıy- EJeJıfplJı teskatı Çekirgenin en kesif olduğu Manisamo şmdan ve belinden ısımıak suretiyle 

tt fa_ı_ • b t-'- ı · ı __ u _ Torbalıda elektrik tesisatı yap.ılın.ası- Eşme mıntakasında zehir kullanmak su- yaralamıştır. Merkebin kuduz olması ih-me en z:aa ıse u .uı;cıı :r:;ı'" ııı.ıuuı;:em~ . . . .. . . . . 
takd. d·t k . üzd 75 .:.. ita- na nafia vekaleti muvafakat etmiş ve retiyle mücadele genışlemiştir. Çekir- timali mevcut olduğundan kuduz hasta-

ır ~ 1 en ıym~tın Y ~ ~e torbalı elektrik. teslsab. projesinin yaptı- geden bu mevsimde mezruatm zarar nesine .sevkedilnıişt.lr. Mustafa da teda-
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B. M. Meclisinin tasvip kararı 
lngilterede sevinçle karşılandı 

~··········~·~··~··~·~········~ 

~Kırpıntıları İ 
-: ••....................................•. 

Keçeci ve hasırcı 
zadeler 
--&-

YAZAN: ŞAHİN AKDUMAN 

SON :HAB"E 'R " 
..1, .... • • ' ... .. 

lsmetpaşa Kız enstitüsü talebeleri 
T. K. mötürlü tayyare kampında 

- BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE _ de kadar takviyesine deıalet etmesidir.- kadar olması tabü idi.. Türkiyenln men· 
Liberal partisinin en mühim gazetesi faatleri, Akdeniz ve Balkanlarda sul· Hasıro zade Mehmet Ağa mizahçı ve 

Ankara 13 (A.A) - lsmetpaııa kız enstitüsü talebeleri öğretmen· 
leri ile beraber sabah saat 8,30 da Türkkuşunun etimesut motörlü 
kampını ziyaret etmişlerdir. 

Talebeye burada tayyare başında askerlik dersinde gördükleri bom
bardıman, atış ve gazdan korunma hakkında izahat verilmiş ve bir çok 
uçuşlar yapılmıştır. Bundan sonra planör meydanına gidilerek talebe
ye paraşütle atlamalar ve planörlerle akrobasi hareketleri gösterilmiş
tir. Talebe, gördüklerinden fevkalade mütehassis kalmış ve hepsi de 
uçmak arzusunu izhar etmişlerdir. 

Başvekil ayni suretle şunu da tasrih olan •Manchester Guardiyem gazetesi hun ve emniyetin konmması için İngil- alaycı şfilrlerimizden biridir. Sakın a{.a 
etmiştir ki : Akdeniz bölgesi tabiri ne de şu k::naati izh:U- ediyor : .. .. tere ile bu anlaşmayı zaruri kılmakta unvanını taşıdıl,'1ru görerek, onu, oku-
Çanakkale boğazını, ne de Karadenizi ·Türkiye • İngıltere anlaşması bükü- idi. ma, yazma bilmez, alaylı bir ~ .~ri 
şümulü haricinde bırakmamaktadır. met tara!ından, yatıştırma siyasetinin Şimdi bu ıuılaşınarun, Fransa ile ya- sannıaym ..• B!I~, bilgisiyle buburlc-

terkindcn beri, elde edilmiş en mühim pılan müzakereler neticesinde bu mem· nen pek çok bılgıçlere taş çıkartacak de-
DtlNYA MATBUATINDAKİ kazancı teşkil etmektedir.• Jeketle akdedilecek diğer blr ıuılaşma recede bir irfan ve malfunat sahibi idi .. 
AKİSLER Büyük Liberal gazetesi şu noktayı da ile tamamlanacağı ümit edilmektedir. Eskiden zengin ve büyük hanedanlara lngiliz - Rumen Ticaret anlaşması 
Londra, 13 (Ö.R) _ Türk • İngiliz memnuniyetle kaydediyor ki : Sulha YUNAN GAZETELERİNİN mensup asilzade kişileri ağa diye çaf:ı-

ıınlaşması şimdiden bütün dünya mat· karşı tehlike hangi memlekette sadir TEFSİRLERİ rırlardı. için Belgrad gazeteleri ne diyorlar? butı tarafından en derin bir alaka ile olursa olsun, İngiltere ve Türkiye yan- Atina, 12 (Ö.R) _ Yunan gazeteleri Aslen Gaziantepli olan Mehmet ağ'a 
tefsir edilmektedir. yana harp edeceklerdir. Türk _ İngiliz müzakerelerinin netice- da, işte bunlar gibi, memleketinin en 

İngilterenin en büyük iki vilayet ga- Gazete, bu büyük muvaffakıyetten lenmesi münasebetiyle Ankara ve Lon· büyük ve en zengin ağalarından biriy-
zetesi olan •Manchester Guardiyen• ve sonra, artık Rusya ile de bir anlaşmaya drada yapılan resmi beyanatı geniş di .. Belgrad 13 (A.A) - Dün çıkan gazeteler, lnş:iliz - Rumen ticaret 

itilafının imzasına dair gelen telgrafları neşretmekte ve bu itilafın iki 
memleket arasındaki ikbsadi mübadelelerin inkişafı bakımından 
ehemmiyetini tebarüz ettirmektedirler. 

•Yorkşayr Post• bu ~aların ak- varmak lüzumunu son söz olarak gös- mikyasta nakletmekle beraber henüz Hasırcı zadenin alay tarzında ve hazır 
dinden dolayı İngiliz milletini tebrik et- !ermekte ve bu suretle Baltık denizin- ayrıca tefsire vakit bulamamışlardır.. cevaplıkta ne kadar büyük bir istidıu!a 
mekte ve bunun bütün beynelmilel sa· den karadenize kadar şarki Avrupa sulh Büyük Millet Meclisinde yapılan beya- malik olduğunu gösteren bir kaç misal 
hada temin edeceği faydaları uzun uza- koalisyonunun tamamlanmış olacağım natta, Türkiye ve Yunanistan arasında zikredelim : 
dıya belirtmektedirler. Bugünkü Türki- kaydcylemcktedir. mevcut çok samimi münasebetleri kay- Bir giin Antepte bir Hıristiyan İslam 

Gazeteler, ayni zamanda bu mevzua dair Bükreşte çıkan Timpul 
gazetesinin yazdığı bir makaleyi de iktibas etmektedirler. Timpul, bu 
itilafın münhasıran iktısadi maksadlarla aktedildiii;ini ve hiç bir siya:ıi 
ehemmiyeti haiz olmadığını kaydeylemektedir. 

yenin, 1914 Türkiyesine hiç benzemiyen deden kısımlar her tarafta derin bir olmuş .. Bu gibilerine yardım öteden lı<--
enerjik ve kuvvetli bir memleket ol- HAZIRLANAN DRAM HİÇE MtlN- memnuniyetle karşılanmıştır. Yunanis- ri adet olduğu için ahali aralarında ia-
ması bu faydalann kıyınetini bir kat KALİP OLDU.. tanın sıkı dostluk ve ittifakb ağlariyle ne toplamışlar ve Mehmet ağaya da 
4falıa arttırmaktadır. Gazeteler, Türk matbuatının mütala- bağlı oldui;'U Türkiye ile İngiltere ara- müracaat etmişler .. Çılmrmış, iki altın Roma 13 (A.A) - Yugoslavya naibi prens Pol ile ltalya kralı ve 

Yugoslavya hariciye nazırı Morkoviç, dün öğleden sonra Mussolini 
fromunda 5,000 ltalyan genci tarafından yapılan jmnastik talimlerin
de hazır bulunmuşlardır. 

Eski hariciye nazırı B. Edenin gazete- alarım ehemmiyetle naklederek İngilte- sında akdedilen anlaşmanın, Ankara ve vermiş ve akabinde de bunu söylemiş : 
si olan • Yorkşayr Post• diyor ki : re ile anla<mamn Türkiyede de aynı· ha- Londradaki resmi beyanata nazaran hiç' !'tfüslüınan oldu bir kiifi.r, şehit oldu 

•Anlaşma İngilterede çok iyi karşıla- raretle k.;şılanınasından memnun gö- bir taarruz! hedefi olmaması ve kimse- iki G87i 
ııacaktır. Ayni suretle, sulha bağlı di- rünüyorlar. Bu mütalaaların hülasası nin aleyhine tevcih edilmiş bulumnama- O zaman tedavül eden bir cins altına 
l!er memleketlerde de iyi karşılanmak- şudur : Bu anlaşma sayesinde, Akdeniz sı Yunan matbuatının ve umwn! efk&ı- Gazi derlermiş .• 
tan geri kalamaz. Zira bu anlaşma, ta- sulhunu tehdit etmekte olan kabus ve nın memnuniyeti için hususi bir sebep- Yine anlatırlar : Türk lngiliz anlaşması arruza ~şı bir hisar inşası için girişi- Balkan antantına karşı mihver tarafın- tir .. Böylece bu siyasetin Yunanistan ta- Mehmet ağa Sultan Aziz zamanında 
len mesaıde pek mühim bir merhale dan hazırlanan dram hiçe münkalip ol- rafından takip edilen ve bütün devlet- İstanbula gelıniş.. O sırada sadrazam 
teşkil etmektedir. Anlaşmanın diğer bir muştur. )erle iyi müna•ebetler idame etmeğe bulunan Fuat paşayı görmek için Ba
kıymeti de Türkiye ve İngiltere arasın· Türk hiikümetinin Karadenlze doğru I matuf bulunan siyasete uygun olduğu bılıliye giderek paşanın huzuruna çık-

-
da dostluk münasebetlerinin en son had- yayılma tehditlerine çok yakından ~la- kaydedilmek-tedir. mıs : 
--------- --------------- Haki paya ferı;iru etmek için amade-

Fransız ve lngiliz gazetelerin buna 
dair çok mühim yazıları Ingilterenin Beyaz Kitabı 

yim .. 
Muktczayi tiynetimdir ben Hasırcıza

deyim 
Diyerek kendisini tanıtmış .. Paris 13 (AA) - Fransız gazeteleri genel kurmay temasları vukubulacaltır. ** ITfük - lngiliz an~aşma~ında_n dolayı rnüt- Londra 13 (A.A) - lngiliz matb ua'. , 

Yahudiler yeni Filistin hükümetine 
iştirak etmek istiyorlar mı? 

Keçeci zade Fuat paşa da hazır ce- tefıkan rnemnunıyet gosterıyorlar. Türk • Ingiliz paktını harar etle kaMıla . 
vaplıkta, ince niikteler bulınakta Hasırcı Matin diyor ki: maktadır. Gazeteler sulhçu devl etlerin 
zade derecesinde mahir, belki ondan\ Bu anlaşma kar§ılıklı olan bir harp parlak bir adım attıklarını çünkü Tili 
daha üstündii.. takdirinde Türkiyenin Filistin ve Mısıra kiyenin askeri bakımdan fevkalade mU-

Fııat paşanın yaptıklarını da anlata- yardımını ve diğer taraftan da lngiltere· h im olduğunu ve boğazları elind: tut. 
lım: 1 

Frenklerden biri ona sormuş : \ nin Türkiyeye yardım etmesine istinat et- tuğunu yazarak bundan böyle bir harp 

Londra 13 (A.A) - Yahudi mahfil· 
!erinde söylendiğine göre Ingiltere hü • 

kllmetı beyaz kitabın neşrini müteakip 
hAsıl olan fena intibaı tahfif etmek mak

sadiyle Guyan komisyonunun raporunu 

natamam bir şekilde neşretmiştir. Aynı 

mahfillerde Guyan' ın istim.ar planının 

muvaffakıyetinden şüphe edilmektedir. 
Dr. Weizmann, lngiltere hükümetinin 

hattı hareketini tadil ederek Filistinin 
yahudi ocağı ittihazı prensibinin idame 

edileceğine dair kat'i beyanatta bulun -
masmı t emin etmek üzere son bir gay
r ette bulunmak için Çemberlayn ve 
Makdonald ile görüşmüştür. 

Yeni bir anlaşma husule gelmediği 

takdirde muvakkat bir zaman için teşek
kül edecek olan Filistin hükümetine ya
hudilerin iştirak etmek istemyieceklcri 
tahmin edibnektedir. Bu takdirde yeni 
Filistin hükümetinin nazırları araplar 
tarafından tayin edilecek olan zevattan 
ibaret kalacaktır. 

Çekoslovakyada 

Yahudi mahfillerinde söylendiğine gö

re Guyan komisyonunun raporu Çem • 
berlayn ve Makdonaldın iddia ettikleri 

kadar nikbinane bir lisanla yazılmamış
tır. Guyana gidecek olan ilk muhacirler 

büyük müşküH\Ua karşılaşacaklard ır. 

Beynelmilel mülteciler ofisinde beyan 
edildiğine göre lngiltere hükümetinin 

mültecilerin Guyana yerleştirilmesi hu

susunda verdiği kararlar, sarahaten ce
saret verici mahiyettedir. 

tev ifler 

- Dünyada en kuvvetli devlet kim- mektedir. Türkiye bir taarruza maruz takdirinde Ingiliz gemileri için boğazl a r-
dir?.. kaldığı takdirde lngiltere onun yardımı· dan serbestçe geçmenin temin edildiğin i 

Fuat paşa - Devleti Osmaniye.. na koşacak ve Mısır ve Filistine bir taar- yazıyorlar. 
Muhatabının dudak biiktüğünü gören ruz olursa Türkiye derhal bu memleket· Taymis gaze1esinin diplomatik mu · 

Fuat paşa izah etmiş: lere yardım edecektir. harriri diyor Jd: 
- Asırlardan beri siz dışandan, biz Sovyetler birliği ile Romanyanın Tür- Ingiliz - Tür k paktı Ingiliz • Polon~ a 

içeriden yıkınağa uğraşıyoruz, hala yı. 
kamadık .• Bu kadar tahribata lır .._;i kiye ile anlaşmalar akdetmiş oldukları kadar kuvvetli ve hatta daha vasidir 
dff.": .;-t lk.ı--ıt~>·l ir "" ve Franaanın da ayni awqle hareket et- Turki e vP. iltrre i A"<-.:J. nizd 

tl'çiincü Nnpolyon, kendisini ziyaret mek üzere olduğu göz Onünde tutulursa harbe silrükliyecek lıt>r hangi bir tec, .. 
için Par:.sc gelen sultan Azjz1e görüşU- umumi bir harp takdirinde boğaz.lann bu vüz veya Türkiyenin ve In_:ilteTC' t ~ r ..... 
yormus ... Yanlarında Fuat paşa da var- devletlere ait harp gemilerine açık bulun· fından garanti edilen devletlerin Ye Tü •• 
mış ... Napolyon, sözü bir aralık Girit durulacağı ve karşı taraf memleketlerine kiyenin menfaatlerine dokunacak !-er 
meselesine getirerek bu adanın Osmanlı 
d ise kapablacaaı tezahür eder. hangı' hır" ha-1·et bu "k' d 1 ı· evleti için bir gaile teşkil ettiğini ve o .. , ı ı ev e ı yanyanJ 
satılsa daha münasip olacağım söylemi.~. Epok ıöyle yazıyor: bulacaktır. 
Ve kaça satılabileceğini sultan Azizden lngiliz - Türk anlaşması son derece Yine Taymis gazetesi başmakal:?Sin r:i 
sormuş ... Napolyonun bu münasebetsiz mühimdir. Türkiye Karadenize giden bo- şöyle yazıyor ; 
sorgusundan canı sıkılan sultan Aziz ğazlara hakim bulunuyor Baltık denizi Ingiliz - Türk paktı yalnız Akdm "7 
imdadına yetişmesi için Fuat paşaya ba- ı· b' Al .. 1.. lal d b. · 1 -" ı ı · d - il 
kın K 

• d h lı ır man go u o ı an en nKutere ve mese e erıne cg· Balkan mesleleırin .:o de 
ca, eçet:ı za e emen şu ceva ı 

venni~ : Fransa Polonyaya ancak Karadeniz ve şamildir. Balkan paktının b ir uzvu ol-

Aln~aıı divanıharb1 bir Çek milliyetçi 
şefini idama mahkum etti 

- IIa.,'111etmeap .. Onu ancak aldığımız 1 yoluyla yardımda bulunabilirler. mak itibariyle Türkiye esasen bu mm-

finte satabiliriz... ı Figaro şöyle diyor: takada fevkalade alakadardır. Bariz ba-
• ~uat paşanın hem kendisini, hem de Şunu kaydetmek lazımdır ki Türk Jngi- zı müşküllere rağmen Ankara Bulgaris-
Ali ve mütercinı Rüştii paşaları anlat- ı· nl hd b k tanın Balkan antantına iltihak edebı' '·" · 
mak · · ·· ••tt"•" b' .. ,_,, ız a aşması ma ut şu veya u no tayı , 

ıçın yuru ugu ır muLKli:layı c!:ı .. . · ·· "d d' Lo dr d kaydt'dclim : istihdaf etmiyor. O Akdeniz mıntakası· cegını wru e ıyor. n a a da Ingiliz 
•Bir ırmak kenarına indiğimizde Kil':· na pmildir ki bu çok geniş bir sahayı ih- hükümetinin Bulgarlar tarafından yapı

şıy.'.'kaya :'?eçmek için bir köprü kurul- ı liva eder. Keza ıu ciheti de mütalaa et· lan şikayetlere çare olmak üzere bir 
dugunu gorsem ben hemen köprüye sı:J. mek lazımdır ki. ve bu yalnız Yunanistan tarzı hal bularak Türk hükiimetine tcl·-Zürih 13 (A.A) - Burada dolaşan 

bir şayiaya göre, Pragdaki Gestapo po
lis teşkilAtma mensup 20 kadar memur 
-Oöviz kaçakçılığı yapmak cürmünden 
dolayı tevkif edilmişlerdir. 

Emin bir menbadan bildirildiğine gö
re Brüm polis şefi, 20 kadar Çek polis 
memurunu tevkif ettirmiştir. Bu tevki
fatın, Çek nasyonalist risaleleri tab'ı ve 
tevzii işleriyle al!kadar olduğuna dair 
§ayialar dolaşmaktadır. 

Prag 13 (A.A) - Alman makamları 

Çek faşistleri şefi general Hajdayı her 
türlü siyasi faaliyette bulunmaktan men
etmişler ve aksi takdirde tevkif edilece
ğini bildirmişlerdir. 

Prag 13 (A.A) - Alınan divanıharbı, 

Çek faşistlerinin şefi general Gajdanın 
samimi arkadaşı Valclaviezek'i milli Çek 
zihniyeti sahasında siyasi faaliyette bu
lunduğundan dolayı idama mahkfun et
miştir. idam hükmü, Pilzende infaz edil

miştir. 

Prag 13 (A.A) - Pat ajansı bildiri -

F ransada Enternasyonal yeni bir 
ha.,a yarqı 

Jan Dark bayramı Roma, 13 (A.A) - Birinci dünya ha
va matbuatı kongresi münasebetiyle 

Faris, 13 (Ö.R) - Yarın bütün Fran- muhtelif memleketlerin pilot gazeteeile
sada Jan Dark bayramı kutlulanacak ve rinin iştirakiyle bir hava yarışı tertip 
vatansever tezahürata vesile olacaktır.. edilecektir. 
Pariste büyük bir askeri geçit resmi Kayıt muamelesine 15 mayıs pazarte-
yapılacaktır. si günü resmen başlanacaktır. , .................................. ,. 

Bugünden itibaren büyük müsabaka ve hediyeli PROGRAM 

Kültürpark • 
sınemasında 
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ROBERr 2'.4YLOR • JOAN CRAVFORD 
LİONEL BARRYMoa • FRANCHOT TONE . MELVYN DUGLAS • J. 

STEVART b" ük' • • uy tarihi miiessir aşk lıikllyesı 

IKINCI BALAYI 
rYRON PO VER - LORErr A YOllNG 

BÜYÜK TARİHİ AŞK HiKAYESİ 
SEANSLAR: GÖNÜL AVCISI: 3.ıo . 7.ıo .. İKİNCİ BALAYI 5.00 • 9.00 

de İKİNCİ BALAYI İLE BAŞı;.AR 

yor: 
Alman ciddi tedbirlere rağmen hayat 

bahalılığı artmaktadır. Bir kısım mad· 
delerin az miktarda mevcud olması ve
ya hiç bulunmaması yüzünden fiatler 
tedricen yükselmektedir. Mensucat mad
deleriyle bir çok gıda maddelerinin, 
ayakkabı, kömür ve sa.irenin ortadan 
kaybolduğu görülmektedir. Bazı fiatler 
yüzde 100 artmıştır. Alınanyada yapılan 
ilk sun'i sabunlar piyasada görülmeğe 
başlanmıştır. 

lngilterede 
--&

Tayyare imali 
Almanyayı g~iyor 
Londra, 13 (Ö.R) - Evening Stan· 

dard gazetesinin bildirdiğine göre İngil
tere aylık tayyare imali pek yakında, 
Almanyanın elde ettiği en yüksek rak
kamı da geçecektir. Bu sene sonunda 
İngiliz hava kuvvetlerinin adet itibariy
le Almanlarınkinden daha mühim ola
cağı tahmin edilmektedir . 

dırırım Ali =•a k'" .. .. ·1am ı lif d • · ı 1ın :· r; oprunun sag o up iç.in değil hatta Romanya ve Yugoslavya e ecegı zanno unuyor. 
0 adıb'llll tetkike başlar ve geçit arar 1 • • d f k l'd "h' d' J T Türkiye ile So~etler birlig" ini birbiri-Rüstü • b" ala k ... 

1 

ıçın e ev a a e mu ım ır. ngı ız - "J 

' Paşa ıse ır Y as er geçmedik- . · · t d b ·ı tık · d' I l' ten sonra köprüye ayak basmaz..• Turk anlaşması _Balh~lara da ıa~ldir. ne rap e en ag ar ar şım ı ngi ız-
Bu sözler, her üçüniin devlet idare- Demek oluyor kı lngilız ve Turk sıyuet- Sovyet münasebetleri iç.in bir irtibat 

sindeki mesleklerini ve aralarındaki !eri Avrupanın bu kısmında tamarniyle vazifesi de görülebilir. Türkiye ile Bü
farklan göstemıesi itibariyle ne kadar birbirine intibak etmiş bulunuyor. Bu yük Britanya arasında teati olunan mus
canlı ve derin manalıdır.. 1 husus sulhun tar.sini emrinde birinci de- lihane taahhütler Moskovanın besliye -

recede bir unsur te'1cil eder. bileceği ihtirazları ortadan kaldıracak-

11, 2.30, 5.40, 9.15 seanslarmıl 
Dü,ııün-Kadınlar 

(Le petites Alliees) 

1, 4.15 ve 7.40 seanslarında 

MAYERLİHG 
Charles Boyer-Daniel Darriyo 

:METRO JURNAL 

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

Populaire de ıöyle yazıyor: tır. Çünkü şarki Avrupada bir ihtilaf 
Göbelsin gazeteleri mihver devletleri· çıktığı takdirde Sovyetler birliği tecrid 

nin iş gördüğünü Demokrasilerin ise ko- edilmiş bir vaziyette kalmıyacaktır. 
nu~makla vakit geçirdiklerini yaza dur- Almanyarun ne iktisadi ne de siya~i 
ıunlar. hakikatte ise Demokrasiler de it bir ihatası mevzuubahs değildir. Işte 
görüyorlar. Onlar patırdısız çalışmayı ae- Çemberlaynın avam kamarasında Bü -
verler. Fakat bu patırdısız çal1Jmak Jngil- yük Britanya ile Türkiye arasındaki an
tereyi dün gerek kendi hesabına ve gerek laşma bu iki hUkümeti sulhun tarsin.j 
dostları hesabına iki muvaffakıyet temin için diğer hükümetlerle de anlaşmaktan 
etmekten mencdememiştir. menetmiyecektir, yolundaki sözleri eli· 

Övr gazetesinde bayan Tabouia diyor yor. 
ki, Bulgaristan metalibatını tehir etmedi· 

lngiliz siyaol mahafilinde tebarüz etti· ği ve Yugoslavya da Balkan antantı 
rildiğine göre lngilterenin Türkiye ile komşularının siyasetine müzaheret g(ia: .. 
yapmış olduğu fCY daimi hakiki bir as· termediği müddetçe Balkan devletleTlnln 
kerl ittifaktır. Çemberlaynın kurmak is· tam bir birliğinden bahsedilemez. An. 
tediği sulh devletleri bloku Türkiye ile cak şurası var ki artık bugün BUyUk 
kuvvetlenmiştir. Britanya doğrudan doğruya Romanya 

Pari• 13 (AA) - Figaro gazetcııine ve Polonyaya yardım edebilir. Çünkü 
Londradan bildiriliyor: 1 boğazlar yolu ona açılmıştır. Bugüne 

.~~...(;lZ~.a:D!F".:a::ı-....-117.7-=!70Z:ı:ııı:.ı-ııım••· 

YENi SiNEMANlN UCUZ FİAT 

HAFI'ASI BUGÜN İKİ BÜYÜK FİLİMLE BAŞLADI 

ORMANLAR PERiSi 
DORTHY LAMOUR • TABİi RENKLİ 

İZMİRDE İLK DEFA 

UÇURUM 

Ankara ile Moskovn arasında zımni hem Yunanistan hem de Romanya In c. 

bir anlaşma hasıl olduktan sonradır ki 
1 
giltereden hava yoliyle de yardun göre4 

lngiliz • Türk muahedesine karar veril- bilirler. Çünkü Ingiltere Türkiye 114 
miştir. Çünkü Türk hükümetinin müta- yaptığı anlaşma sayesinde Akdenizde vG 

)iası şudur ki bu muahedenin esas şarb merkezi şarkta askeri üsler elde etıni~ 
Sovyet yardımıdır. Hatta Ankara hükü~ oluyor. 
meti bir taarruz takdirinde Rus orduları- Deyli Ilerald şu mütal5.ada bulunu -
nın yardınunı f\.1oskovadan talep etmek yor: 
hakkına bile malik olmak istiyor. Bina- j MüdabJ sistemi bütün manasiylc mü
enaleyh öyle ümit edilir ki lngiliz ve essir ol n ak için SovyetleT birliğini de 
Fransız nazırlarının kendi parlamentola~ içine aln!..J.rı kalmıştır. Ancak Ingiltere 
nnda yaptıkları beyanat Mosko,,. ile ce· hükümeti Moskova hükümetiyle fazla 
reya.n eden müzakerelere Londranın. tek· 

1 sıkı ba5;la: !llaksızın da Sovyet yardımın

'

lifleri çerçevesi içinde y ni bir hız vere

'•w:ıllll•••••••••••ı•••••QılliWlllll~••:ııml5ıli••l(.ol!IMIW cek ve Moskovanın talebi üzerıne de 

d ... '1 ic- t'"' , ~ C' ., ı..;1 ... :=-ğı kanaatinde t 

rar ediy ·r. 
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TDIA•IR 

B. M. Meclisinde 
Tarihi celsede Bay Saffet Arıkan ve 

l Bay Fethi Okyarın nutukları •.•. 

aramızdaki dostane mi!n•sebatm ne ka
dar samimi olduğunu hariciye komiser 
muavini Potemkinin memleketimizin si
yasi ricaliyle vaki olan dostane münase-
betinden ve neticede çıkan tebliğden an
lıyoruz.. 

Bu da sayanı memnuniyet bir vctka· 
dır. Bu münasebatın daha ziyade takvi-
ye olunması da şayanı arzudur .. Bu su
retle arkadaşlar, her kim sulh ve em
niyet istiyorsa onlarla teşriki mesaiye 
funade olduğumuzu göstermeliyiz ve 
hükümetin beyanatından öyle anlaşılı
yor ki, bunu göstermek için her türlU 
gayreti hUkUmet sarfedec:ektir ve bu 

& •• Ardıcın diyor lıl : kardeşçe olan ınünasebatımız seneler- kiyenln vaziyeti coğrafyasa ve Tilrkiye- suretle emniyetsizlik dalgalarma karşı \den beri devam etmektedir. Balkan ya- nin kahraman ordu ve donanması (Şicı- Sulhu seven devletlerin birle§erek aıed 
8afyekilimizin diler sütuıılarımızda rınvdasmda bütün hiikUmetlerle bilhas- detli alkışlar) İngiliz bahriyesi, İngiliz çekmeleri lAzımdır .. 

aı;; beyanatından sonra ille olarak bay sa Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya kuvvetleriyle beraber her hangi bir te-
r.tfet .Arıkan (Erzincan) * almış, ile dostane ve müsalemetperverane mü- cavü:ze karşı hareket etmesi kararlaştı- SULH BlziM İÇİN EN IJÜY()K 
alan sö lemiştir . nasebatımız devam etmektedir ve bu nldıktan sonra, eminim ki Akdeniz hav- lUENF:AATThL. 
f • _ ıılterem ~kadaşlar; Sayın baş- say~ .. Balka_n y~adası senel~rden za.sında sulh ebediyen teessüs etmiş Tekrar ederim arkadaşlar. sulh Tür
~izin huzuruAliıme YUbıbulan ben g~~ oldugu sulh ve m~e- olac.aktır .. (Alkışlar.) . . kiye için en bilyilk gaye, en büyük me11-
~tı kararınıza arzetmiş olduğu met havası ıçınde yaşamaktadır. Şimal Arkadaşlar; bu hareketten hiç kimse- fnattir \"e öyle iddia ederim ki sufu ~ 21-
~e ~eİngiltere müşterek beyanna- komşum~ Sovyet Rusyası ile ta inln- n~ şüp?ele~~cğ~ h~kkı yoktur .. TUrk ruz Türkiye için değil, bütün mernle
lae.d CUmhuriyet hUkilmetlnin ta bida- lap ve mılll cldalden beri devam etmek- Cünüıurıyetinın şımdıye kadar takip et- ketler için en büyük bir nimettir. Sul
ıwtlen beri takip etmiş olduğu sulh po- te olan dostane münasebatunız eminim tiği mi.isa1emetk&rane siyaset her kesin bun temin ettiği nimet karşısında bir 
...... nm yeni ve muvaffak bir tezahü- ki, her iki tarafın menfaat ve memnwıi- malumudur. Hiç kimsenin bundan şüp- takım araziyi istila etmek heves ve 
IDdUr Hepimiz kanaat getirdik ki Tür- yetini mucip olacak bir şekilde devamı helcnmcğc ve şu Yeya bu hükümete em.el~rinin vücuda getireceği menfaat-

5
• sulh istiyenlerle teşriki mesai etmiştir. Türkiye cümhuriyeti ~yni za-

1 
~arşı hasmnne bir surette telakki etme- ler, 15 inci, 30 uncu derecede kalır. ~~ 

ve bu suretle Avrupa vaziyetine ~da Uzak ~evlctlerle de aY.11~ dostane ge asla. h~kki yoktur. Ma~dımız kara takım arazi parca1annı istila emellerını, 
olan yakından alakası her şeyden m~batını ıdame etmekte ıdi. B~ ~u- ve deruz h~.dutlru;mızı eı~1nıyet ~tına farzımuhal olarak, bir dakika kabul et

""Vel milletleri harp badiresinden kur- retle .h~ 0~ m~, ~ hav~ı ıç~ almaktır. Boyle hır ~?dbı:c de luzum sek bile, bugiln vesaiti harbiye o kadar 
jaımağa ve memleketimizin de emniye- d~ Türkıye c~hunyelırun ~lde ın- vardır, arkadaşlar .. Çunkü Balkanlılara şickletlenmistir ki şu veya bu arazi par
lıü temin etmeğe matuf bir siyasetin kışafına_ ehe~ıy~t vermek, mıllt ser- ait olınas; l.azı~ gelen Balkan y~r~- casını memlPketime ilhak edeyim der
pır.~ öteden beri takibini hükümete bir v_etlerinı tezyıt ~çın ~lışmak, sı:ıaı. ve dasına büyi.ik bır devlet askerlenru çı- I·en memleketin en güz~l parçaJannı 
llrektif olarak tevdi buyurduğunuz ana tıcarl ve nafıa ışlC:.ın~e terakkilennde karmış ve orny~ ayak atmıştır: tahrip etmek korkusu vardır. Cihan sul-

tin bir ifadesidir. Filhakika arka- berdevamdı. •. Bu musaıt s~ ~avasmın O devlet nynı zamanda. denız .hudut- hunu ihlal etmek ve cihanda bir yangın 
biz kimsenin aleyhine çalışmıyo- devam etm:-ıınden başka hıç bır ~u larımızın ~m bumu ~ômde _bır çok viicuda getirmek cüretinde her hangi 

Ve bizim bu iyi niyetimize bilmu- yol_rtu ve .yme ~oktur ... An~ son~- adalan da ~gal eder~k uzerlennde tah- bir recülü devletin bulunacağına itimat 
e her kes tarafından da hürmet lerın hadisatı birden hır; hır ~kım sı- kimat, tesisat ve tertıbat yapmakla 1:1~ş- ebniyonım. 
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Plfelıtir Kaçalı ısmall efendinin Jaatneata.. 
ANLAT AN: Eczacı K. K. Aktq 
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Süpür~e Fıkra Nedir? 
"Bizim zamanımızda orta oyununa zuhuri 
kolu denmez, "Süpürge fıkra,, denilirdi •• ,, 

plunacağıru umuyoruz. Binaenaleyh her yasi ze~lelerle .?er kesın efkarını :-'~ gul bulunmaktadır. Bu .h~e ~a~ b~ Arkadaşlar biz bir çok ara7J kaybet
ltangl bir devlete karşı mevki aldığımız beynelmılel munasebatın te~eller~ l....,;kümctimizden de İngiliz ~üku.met~~ miş bir devletiz .. Fakat arazi kaybettik
lfeya her hangi bir milleti ihata ve taz- sarsrruştır. Cekos;tovaky~~n .°?:11'. gun de bizimle karşılıklı ve muşterek mu- ten sonra kendimizi daha kuvvetli, da
pik etmek istediğimiz manası bu vesi- zarfında nasıl hantadan silindıgını he- şahcde ve mütalAalan karşısında kalın- ha bahtiyar görmekteyiz. Çok araziye Gedikpa§cı tıyatrosunda .Şemseddin Sammin (Besa) piye.ri temsil edilirken 
~ ve bunu takip edecek olan kat'i piniz biliyorsu~uz·~ On.?an sonra Alman- ca ahval ve vukuata intizare_n b~taraf sahip olduğumuz zaman büyük devlet- alınmt§ bir Tesim 
-1aşmadan elbette ki çıkarılamaz .. Bu ya Ro~y~ üc~ı m~ke:atında .~ kalmak elbette .. bek!?ne~~z~: Bıtaraf ler, Osmanlı imparatorluğuna ikinci de- Her sabah annem elimi yüzümü siler, 1 sı (icrayı lılbiyat) eylerdi. Komik Ham-
iloktayı ehemmiyetle kaydederken İngil- manya hu~umetı~e ::e~ılmış olan ":'lti- kalmak esasen mwnk~ mu ıdi?. O~un recede bir devlet muamelesi yapmakta ka d ' .. k . elline ve di, Abdi, Hasanın ortada ismi cismi he-
~ ile öteden beri mevcut olan karşı- matom değilse bıle ültımatom mahiye- da pek mümkün oldugunu zannetmıyo- idiler. rlrm~ı oyurur, cuz esemı - nliz yoktu. Kavasın bağındaki orta oyu-
Lkh ltlmat ve dostluk hislerinin böyle tinde yapılan bir tazyik, her kesin fikir- rum .. Devletlerin menfaatleri birbirleri- ve. kalb k .kle 

1 • deki h ük. On izal t · bu kad · · ik ld w b. d _ Allah -=L=n açıklığı versin... nu yine 0 devrin ur Ustü. onu. -MIJam ve devamlı bağlarla takviye edil- ~ . uzur ve 5 u . ~ e .. nuş- ne :ır gırış 0 ugu ı~ zaı:nan. ~ nHAKKIMIZJN BİR ZERRESİNİ :uıu de i-1' olmasını memnuniyetle karşılarız. tır. BılAhare husule gelen nısbı sükfuı ve uzak bır yerde olan hidisenın hızı VERMİYECElJılZ• Diyerek beni mektebe uğurlardı. Ve rinden meşhur KAmil a~ ıdaresın 
kısmen umumt endişenin yatışmasına doğrudan doğruya alakadar edebileceği . . .. . . . • ben evden çıkıp ta mektebe gidecek yer- i~i. Bir de ko~~ (Kör Mehmed) vardı 
yardun etmişken bunu milteakip Adir- sıralarda bitaraf kalmak bendenizce Arazimizin muhim hır kısmı .gıtmiş de doğruca Yenibahçe çayırına, ökse ile kı o saraçlar ıçınde Osknplü hanında 

nANSA. SOVYETLER, yatik denizinin şark sahilindeki zaif bir gayri mümkündür. Bu, yalnız gayri olduğ~ ?alde dahi kendi milli hudutla- w • • oynardı. Kör Mehmed, Klmll ağadan 
BALKANLAR müttefikine ültimatom göndererek işgal mümkün olmakla da kalmaz. Bitaraf rımız ıçınde bulundu~muz bu. sıra~ serçe tutmaga gıderdim. k b k mik C"d-
Fransa Ue de ayni esas dahilindeki altına alması da şimdiye kadar alıştığı- kalmak ayni zamanda pek hayırh bir en büyük devlet olan İngiltere bile bi7.e Yenibahçe çayın, Çapada şinıdi menı- çok baskın, ço usta ir 0 . ti 0 •• ı 

~lerin mUsait inkişaf e~~kte mız sulhu sükıin havasını tamamiyle ih- şey de değildir. Arkadaşlar bugün 1n- sami~ dost muamelesi, ve akran mua- leket hastanesi olan yerin önünde o za - den görülecek bir adamdı. 
Wunmasıru da iyi bir nazarla göril~ lil etmiştir. giltere hükUmeti bile bitaraf kalamıyor mclesı yapmakta_dır. (Alkışlaı:··> F~t man Çırpıcı, Kuşdili, Beykoz çayırlan Onun ayarında bir komik olmaz •e 
ruz. ve kendisine vaki olan ricalara ve istir- arkadaşlar arazı kaybetmenın de hır . b" J.l · · di B bulunmaz dense sezadır. Merhum komik 
~ dostumuz ve komşumuz Sov- EMNİYETSİZLiK HAVASI hamlara ~ağmen bitaraf kalmak istemi- haddi vardır. Artık bundan böyle biz- gıbi meşhur ır "'5 ence ye:~~ft . en Hamdi ile komik Hasan ancak onun wr 

yetlerle her noktada bir görüş ve an- İÇİNDE.. yor.. • den bir karış toprak değil, hakkımızın orada akşama ~dar oynar, ~~ san- tahğına biraz yaklaşmışlardı. 
Ja.yq beraberliği olduğunu Başvekilim.iz B ihlal dilmiş lan ha h k . bir zerrcfini almak istiyenlere karşı ki mektepten geliyormuşum gıbı cilz ke-

0 
zamanlar orta oyununun adı bam-

ifade buYl?'~ular. Bunu da~~ e~ huz~runu s:lbetmişo ve he;\e:r e= MESEIJEN1N MAHiYETi ~ürk 1:1i1J~ti kahraman ordusu ile bir- sesi boynumda yine eve dönerdim. b~c:ka idL 
h bir ~ ~art g~~ t ~yilk bir yeti icin, kara ve deniz hudutlarının Çünkü bahis mevzuu olan mesele ~ık~ =dik dura~ v~ blzek!~(~- Yenibahçe çayırı, Istanbulun en meş- '""$ 

~ı!:lardayet e a~ etm~ . ısmalerızt1m. d muhafazası icin tedbirler aramağa .sev- umumi sulhun muhafazası ve A'-Tupa~ asI a. .adrdı tl~erı ~?vırekl~e 1~1 r)avo hur ve en güzel bir mesire yeri idi. Bu- Zuhuri kolu .... diyeceksiniz ..• Hayır, 
myasetimız ur .• k ·~· B d ··ıed be · d . se erı. şı c ı ve S\lre ı aııLI.? ar.. . .b 1 k bugün belki çok tuhaf gelecek.. Ne der-

SuDı davası için kurulmuş olan bu blok etmı,.·~~· u meyan a o en n ~ nın bir veya iki devletın hegem~nyası Biz bunu İstiklal harbinde de ispat rası daha sabahtan ıti aren ço u ço -
IU1h için çalışan Türkiyenin teşriki me- tane m~naseb~tta bulunduğumuz İ?ırıl- altına girmesine mani olmaktır. "!3ız a~- ettik.. Arkadaşlar AtatürkUn, 0 eşsiz cuk, genç ihtiyar, yaşmaklı feraceli ka- lcrdi bilir misiniz, cSüpUrge fıkra oyun 
8Bislyle bir kat daha kuvvetlenecektir tere hükümeti, Akdenizde su~hu ihJM ni zamanda Avrupada ve Akdenızde hır kahramanın timsali hepimizin ve gele- dullar, abant sankhaından fesli ve kil- kumpanyası• ... 
kanaatindeyiz. Bu ki!lenin genişlemesi ;;~ehk~trl ıru~~etlı;;e~u:ü: ;~;n~kiasf:!~de~~g~~~:ı:~~Y~e~ cek nesillerin kalpl~de canlı olarak Wılıs~ kadar ~t çeşit insanlarla do- 0;.~~~de~8i;dı ~ı~i~rı;~~roA ı!3~ 
hu::~ bir te~ltı ç~~~ ~ ken hnrckct etmesine dair bir teklifte noktada İngiltere devletiyle menfaatl rsa)maktadır ve yaşıyacaktır.. (Alkış- lardı. Adeta daim! bir eğlence yeriydi miyorum. Komik kelimesi yerine de 

temennie n tamamı r ebnlışştir~ kugued U?1ıt ve bulunmustur. Bu teklif neticesinde, rimiz müşterektir Akdenizde sulh ve arA. tat·· kiln kt dfr e "ik burası .. Salıncaklar, atlı ltarıncalar, ara, kr k ll ılırdı 
ye en a erıı:. d d .. k t · h d da İn ur en mu e ve en en fJ 1 bazlar çadırlar i...:-Ae ma ne. e u an . 

Hnüsa k .ıftMlar Bü ük Meclisin ~un uza ıya ceı:cvan e e? _muza era mesalemetin devamı ususun a - arkadaşları bu ··n i başında bulınunak- s~a ge en_ can , ~. : Ka b ğ d ki . . ka 
uml • aJ:ı ~ğlıl wy b kadar nıhavet bugünkü karara ıktiran etmış- giltere hükümetiylc menfaatlerimiz ta- tad (Alk 1 gu) ·ri· al h hiç b. rifetler gosterenler hep burada ıdi. Sı- vasın a ın a oyun yerının -

lsaumbet d:.C t1 1t:m~ tl tir. Bundan dolayı tekrar hfikümetimizi mamen müşterektir Akdenizde gayet d ;:ı. Tüıi~ ·· .. ::;en_ e~ tekr~ mitçilerin. fıstıkçılarm bazları, gazel pısı iizerinde iri, sülüs yazılarla (Süpür
.._L_,_ı...":~ sattirea e h"':ke.. ı· . yasebee tebrik etmek isteri'!'·· E'8sen malumu- uzun bir sahilimiz ~-ardır. Ayni zaman- b~vl ıbn. . rt.ıhye cubö ulrıyb~ tecru""beye okur gibi mallarını satan kaymaklı viş- ge fıkra oyun kumpanyası -Kamil ağa 
WIUllAAUA e n u ume ımıze n ld w h'l 1 ·ııc bük.. ,.ti d oy e ır ım ı ana, ye ır . . "da . d k . ğ H kk f dl 
phsen teşekkür ediyorum .. (Şiddetli nuz 0 uını VeC' 1 '; ngı re U'll- da 'l'rakyada da hu~u .~uz ~evcuttur. çekmeğe cesaret edemiyeceğine kat'iy- neli dondurmacılar, mfınili keten hel - ı resın e- ne re mıs ya ı a ı e en 
alkışlar.) dalı~ ~vvel Akdenızlmhaknvz~sında b~ulhun Bu hudutlann her tilrlubtecavuze kkadrşı yen inanıyorum. (Alkışlar .. ) vacıları, borazanlı macuncular, ınevsi _ ile birlikte) fıkrası MI! gözilmün önü-

temınıne çaresaz o uzere, ır ga- emniyet altına alınması izce ne a ar . d k k kazanlarını burada g 1" or mm e oca oca ne e ıy · • · 
.. .. ,,.,.,.. oıı dh-- lıl: ranti vermiş ve ayni zamanda Roman- matlt1p ve miistelzem ise İngiliz hlikü- ı...wd... ._rt,,,.._ trt y .bah ed KA ·ı ğ "" kü lü ,__ 

&" C"• yar •ı.,.- • vanın da hudutlanm tekeffül etrni~ .. meti de Türkiyenin kuvvetli bir surette ~-.1.IABALE Em"n:r..1. VE - kaynatarak satan tize Mısırcılar .• Bas- em ç e amı a a, us P u.a-

8. Saffet Ankandan sonra, B. Fethi Böyle bir teklif kaTŞ1S1nda hükümetimiz hudutlan dahilinde yerleşmiş olmasiyle ~.A.~A ~AKABİLİRIZ.. . ton gibi uzun cam tüplerde ıerbet diye nında Kör Mehmed orta oyunu oynar-
Okyar (Bolu) söz alınış, şunlan söy• elbette kollan bağlı durarak eski gita- alakadar ve menfaattardır arkada~lar.. ..soz~me nihayet ve~ı~zden evvel h~- rengarenk boyalı su satanlar, velhasıl ken Gedikpaşada da GUllil Ağopla Fa-
miştir : raflık siyasetini muhafaza edemezdi. Menfaatleri bu kadar iştirak ebniş olan, kumetın beyannam~sı~ al~şla .tasvıp esnaf tayfasmın her çeşidi bu çeşitli in- sulyeciyan da tiyatro oynıyorlardı. 

• - Arkadaşlar, Başvekilin §imdi Cünkü evvelce arzettiğim gibi, em.nivet gayeleri bu kadar tetabuk etmiş olan etmekte oJ?uğu~u bıld~e~ iste~. kalabalığ "tli ğ)enceleri ar _ Bliyük lsmall, biraderi Hamid, küçUk 
okuduğu beyanameyi dikkatle, memnu- havası rnuhteldi. Bu emnivetsi7Jik ha- iki devletin her hangi birisinin tehlike Beyne~~ sıyasette istihsal.~.~ san ının çeşı e a Nuri, Ahmed Fehim, Ahmed Necip bu 
niyetle ve meserretle dinledik, bundan vası kinde: hiç bir ahdin hiç bir temi- karşısında kuvvetlerini birleştirmelerin- o.~ ~u. bu~~~. mu~affakıyet, h~e- sına katılırdı. 
evvel hUkUmetimizin İngiltere hükUme- natın, hiç bir sözün Dara etmediği hava den daha tabi! ve daha makul bir şey timiz ıçın buyuk bir şeref te~kil ede- O zamanlar çarşaf daha yeni çıkmış- kumpanyaya dahildiler. 
ti ile Akdenizde sullı ve emniyeti istib- içerisinde kolları bağlı olarak vukuata tasavvur edilemez. Başvekilimiz şimdi cektir .. Bu ~uvaffakıyeti ~1 .. muvaf- tı. Çarşaf giyen kadınlara yan gözle ve Ben, evden mektebe gidiyorum diye 
daf eden müzakerelerde bulundutunu intizar etmek; elbette hilkümetimi7Jn iradettikleri nutukta gönlillere ferah ve- fakıyetl~l~ ticari, sınai ve lriiltü;el sa- k··m la bakarlardı. çıkıp Yenibahçede mluju aldığını za-
biliyoruz. Bu müzakereleri muvaffakı- uek durbinane olan tavrı hareketinden ren bir cihet daha varsa o da yalnız bu- haJarda istıhsal etmekte bulundugu mu-

0 ıı:;:f li kad kalabalıw manlar Kavasın bağındaki Kamil ağanın 
~intaç ederek: bugün bize bu beyan- beklenemezdi .. (Bravo sesleri.) nunla iktifa etmiyerek Balkan devlet- vaffakıvetlerle tetviç etmesi temennisi- Çlll1 erace ın . gı ara- Silpürge fıkra oyun kumpanyasına de-
umeyi getirdiğinden dolayı hükümeti teri ve diğer biltün kom.şu devletlerle ni de ilave etmek isterim. sına karışan kaytan bıyık delik.anlıla - vam ederdim. Ve haftada üç oyun ve_ 
tebrik ile sözUme başlamak istiyorum. •AKDOOz HAV:1.A5i!INDA SULH hükiimetin sulhcuyane teşebbilslerden Arkadaşlar; istikbale emniyet ve iti- rın kahrını yana eğerek dolaşmalan ye-

F.BIDİYF.N TEMiN EDILMtş asla geri kalrruyacağı hakkındaki beya- matla bakabiliriz.. (Sürekli ve §iddetli nı Bahçenin meşhur piyasasını teşkil ren kumpanyanın bir oyununu bile ka-
BEYANNAMENİN MANASI OLACAKTIR"• natıdır. Hakikaten yalnız bu anlaşma alkışlar .. ) ederdi. Kuşdilinin, Kurbağalınm, Gök- çırmazdım. 
Beyannamenin manası çok milhim ve Teklif Ak:denlzde Tiirk ve İngiliz Ue iktifa etmek kafi değildir. Bununla - sunun piyasalan gibi buranın da piya _ Duhuliye yüz para idi .. • Ytlz paranın 

bilyQ1ctür ve Türkiye cilmhuriyetinin kuvvetlerinin, her hangi bir tecavüz ih- beraber komşu dostlanmızla münase- SIPp • 8aJlllHI Ol'toclOlıS urada . k lim . o devirde ne kadar mühim bir para ol-
diy kadar taki k ela k harek ti · bat d h · d tak · t lid" :.- sası maruftu. B pıyasa e esı -fim · e "p ettiği harict siyase- ümali arşısın , mUştere e en- ı a a zıya e vıye e me ır ve . . duğunu anlatmak isterim.. Ytlz paranın 

tin1n bir dönUm noktasını teşkil etmek- ni tazammun ediyor. Bu teklifi bu su- eğer mümkiln olursa Bulgaristanı da, lıDlselerfnln IJlp lıCll'CU'I nın adına uygun olarak bır haylt sevda içinde iki tane kun.tf ve dört tane bet 
tedir. Beyannamenin haiz olduğu ehem- retle kabul ederek Akdeniz havzasında bazı ara:zi isgali emellerinden vaz geçi- Belgrad, 13 (A.A) - İki Bulgar ve alışverişleri de olurdu. bozd 
m.J,veti Iayikiyle tebarüz ettirebilmek emniyet ve sulhun tesisine yardım etti- rerek, onu da sulh ve mcsalemet havası iki Sırp Peskoposundan milrekk.ep olan Yenibahçe çayırını biraz yUrilyünce para vardı. Kuruşları bozdur ur 
için Tnrkiye cümhuriyetinin şimdiye ğinden dolayı hiikUmetin karannı alkış- içine almağa gayret etmelidir. Sırp ortodoka kilisesi peskoposluk he- (Kavasın bağı) diye maruf bir mesire ve beşer para beşer para harca .• • 
kadar takip etmekte olduğu suDıcuyane lamak isterim. Çünkü efendiler bu ha- SOVYETLERLE ~OST yetinin dörtler komitesi, Sırp ve Bulgar yeri daha vardı. Burada 

0 
zaman Istan-

siyaseti bir kaç kelime ile hUlisa et- reket Akdeniz havzasına sureti kat'iy- MttNASEBETLERİMİZ ortodoks kiliselerinin ecnebt kitaplan- b 
1 

ruf rta kum 
mek istivorum. İran ve Irakla gayet vede sulh ve emnivet ı?etirmistir. Tür- 8im:l1 knmc:umtı. Sovvet Rusvası ile n•n birlestirilmec:ine karar vermiştir. u un en ma 0 oyunu panya-
==== ---= z:z:: - - -· 

E H R A Z A D Bir gün bu kadını çirkin bir erkek - Lakin padişahım, demiş, bu söyle-' ve tq dolu çatlak bir küp çıkmış. Ba -

· · ·-Büyük HALK Hikayeleri 
-8-

için bir ceza olduğunu anlattım. Ne söy
ledimle fayda vermedi. Kanını bir tür
IU gidip kardeşlerimi taşıyan gemiyi ba
tırarak onlan boğmak istemesinden vaz
geçiremedim. Nihayet kanm beni kolla
riyle sardı, ta göklere kadar yükselte
rek. uça uça beni yavaşça kendi evimin 
eşiği üzerine bıraktı. Ve yine riizgir 
olarak gözümden kayboldu. 

Ben evimin kapısını açıp ta içeri gi -
rince içeride iki kara köpeğin bağlı bu-
1 unduğunu gördüm. Köpekler beni gö
rünce ağhyarak kunduralarımı ve elle
rimi yaladılar. Ben şaşkın şaşkın onlara 
bakarken bir sesin: 

- Bu köpekler senin kardeşlerindir, 
onlar on sene müddetle köpek olarak 
uluyacaklardır. 

Diye bağırdığını işittim. Etrafta kimse 
yoktu. Onları yanıma aldım. Acaba bu 
lld kardeşime eski insan kıyafetlerini 
verecek birisini bulabilir miyim, diye 
etrafı Anflırmaia ba§ladım. Bu mak -

tüccara rastgelclim. Derdinin ne olduğu
nu sordum, o bana derdini anlattı. Ben 
de onunla beraber beklemeğe karar ver
elim. 

Ifrit bu ikinci hikayeye de §81~· 

Tüccarın kanı üzerindeki hakkından 

ilçte birini de bu ikinci dervife bağışla
mış. O zaman üçüncü derviş: 

- Ey liritlerin en cesuru, benim de 
hikayemi dinle. Öbtir iki arkadaşımı din
ledin, benim yüreğimi kırma ... 

Dedi. ifrit üçüncü dervişin hikayesin
den de memnun olduğu takdirde tile -
carın hayatı üzerindeki hakkında son 
kalan üçte birini de bu üçüncü dervişe 
bağışlıyacağına yemin etmiş.. ttçlincU 
derviş te başından gelen ve geçenleri 
şöylece anlatml§: 

Denıi§ ve Katır hikayesi: 
cBu yedeğimde sürilkliyerek gezdir -

eliğim katır, benim karımdır. Genç iken 
onunla evlendim. Vanmı, 

IUdeUne --

köle ile bana hiyanet ederken yakala - ~im hikAyeler balıkçı hikayesine kıya- lıkçı tevekkltil alellah diyerek ağı üçUn-
dım. Kadın hemen yataktan fırlıyarak sen hiçtir, der. cü defa atmış. Uçüncll defa da ağ ağır-
yatağm yanı başında duran su dolu bir Şehriyar: !aşınca, evvelki iki defaları ağı ku.rtar-
çanaiı kaplı. Çanaktaki suya· bir afsun - O masal, nasıl masaldır? mak için yaptıklarının hepsini yine bq-
üfürdU. Suyu ağzına alıp duman gibi Diye sorunca, Şehrazad da şöylece tan yapl111§. Bu sefer de denizden koca 
üzerime püskürttil. MUt.hiş bir ağn te- hi'lcAyeye başlamış: koca kaya parçaları çıkarmış. Balıkçı 
pemden tımaiuna kadar vücudumu sar- Balıkçı ve Ifrit hik4yeai: ~mı göle dotru kaldırarak: 
dı. Yavaş yavaş değişüğiml gördüm. Bir dhtiyar bir balıkçı Varmlf. Bu balık- - Allahım ağı gUnde yalnız dört de-
az sonra köpeie dönmüştüm. Söz söyle- çının ihtiyar kansı ve Uç tane de küçük fa attığımı bilinin. Alı Uç defa attım. 
mek için a~ımı açınca, ağzımdan insan çocuğu varmış. Bu adam çok fakir ol- Şimdi bir defa daha atacatım. nzk sen
sözleri yerine köpek bavlayışlar. çıkı - duğu halde, ağını den.ize her gün dört dedir. Çocuklarımı ve beni aç bırakma. 
yordu. Acı acı havlıya havlıya bir kasap defadan fazla atmamağı Adet edinmiş. Diye dua ettikten soııra atı denize ser
dUkklnına koştum. Kasabın kızı bana Bir gün kayığını ve ağını alarak denize mif. Ağı çekerken al yine ağıflafDUf 
acıdı. Bir afsun da o okuyunca ben yine gitmi§. Bugün bakalım hazreti Allah balıkçı dördüncü defa dalıp çıkmış. Ni
esk:isi gibi adam oldum ve iki ayaklarım kısmetimize ne gönderir diyerek, atını hayet ağı yukarı getirince, alın içinde 
üzerine kalktım. O zaman anladım ki denize atmıf. Ağı bir müddet denizde kalın bir bakır şişe bulmuş .. Bakır §İ§e
bir kadının yaptığını ancak ba~ka bir bıraktıktan sonra kaldırmağa kalkışmış. nin ağzı kurşun ile kapalı im.iş. Kurşu
kadın bozabilir. Ukin ağ o kadar ağırlaşmış ki, kaldıra- nun üzerinde hazreti SUleymanm milh
Kasabın kızı bana afsun okumasını mamış, ajın bir kısmını denizin dibinden ril okunabiliyormuş. Balıkçı kendi ken

öğretti. Ben de gidip hain karımı af- kurtardıktan sonra kayığa dönmüş. Ve dine: 
sunladım. Karım işte şurada otlıyan şu ait çekmekte devam etmiş. Bir de ağın - Ne ise, hiç olmazsa şişeyi bakır pa-
binek Katırı kıyafetine girdi.> içinde ne görsün? Koca bir eşek leşi.. zarına götürür de çoluk çocuğa ekmek 

"Oçüncü derviş te hikayesini böylece - Suphanallah, kısmetim bugün ne alacak kadar para bulurum. 
anlatmış. Tüccarın kanı iizerinde artık tuhafmış.... Demiş bir müddet sonra balıkçı şu p
Ifritin hiç bir hakkı kalmadığı için, Ifrit Diye düşünmüş. Zavallı balıkçı kıs- ıeyi satmadan evvel içinde ne var bir 
tüccarı &zad etmiş. Tüccar dervişlere met Allahtan diyerek ağı bir ikinci de- baksam da şişeyi sonra satsam diye dU
teşekkür ettikten sonra. yolcuların hep- fa denize abnıf. Yine ağı çekilemiyecek ıünmilş. Cebinden bıçağını çekip, şife
si hafif yüriik ve serbest adımlarla ayn kadar ağır gelmiş. Balıkçı ajın ilk atı- nin kurşun kapağını çıkarmış. Şişe açı
ayn yollardan uzaklaşmışlar.. ımda yaptıjı gibi dalmı§, atı kurtar- lmca içinden Y•Yaf yavq kara duman-
Şebrmd bu bik&yeleıi bitiriace Şeb,- JDJf. ~ ft • ~ et. ı.r 

Benim böyle haftada üç defa ve bi
rer gün fasıla ile annemden yiiıer Pl.rll 
.koparmaklığım annemin nazan dikka • 
thıi çekmiş.. öyle ya... Yumruk kadar 
çocuk bu kadar çok parayı ne yapar .. 
Arkama adam koymuşlar. Benim mek,. 
tebe gidiyorum diye evden çıkıp Kava
sın bağında KAmll atanın oyununa p 
dijiml ölrenmltler. 

- BJ'J'MEDf -
---llfı---

Umumi tahsilat 
Nisan aonana lıadaP 
ne ndlıdaPI lnıldıd 
Ankara, 13 (Husust) - Nisan 1939 

nihayetine kadar umumi tahsillt ınik
dan 235.409.079 lirayı bulmuştur. 

ŞlınaJ memJelıdlePI 
Alman ıelıUflne ne 
zaman ceuap 
ueıeecelıler1 .. 
Oslo, 13 (A.A) - Norveç hariciye na

zırı, Arbelderbladt gazetesine yaptılı 
beyanatta şimal memleketlerinin Al
manya tarafından yapılan ademi teca
vüz paktı tekliflerine önümilzdeld hafta 
başında cevap vermelerinin muhtemel 
olduğunu söylemiştir. 

Jıfull'da yapdaccdı 
dUUı ,,.,,,.,,,,.,,,... 
Kahire, 13 (Ö.R) - Mısır htiltümell 
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Marinanın çifte ihtirası 
o, susamış hem 

--~-er---

Yıuan: ECZACI KEMAL K.AKTA.Ş 

Sakın size kremden, rujdan, pudra ve 
allıktan bahsedeceğim zannetmeyiniz.. 
Ben gevezelik reçetesini söyliyeceği.m, 
boyanman1n değil! 

29-

Gecenin karanlığında 
Siyahlara bürdnmüş, çıplak ayaklarına 

basarak yürüyen bu esrarengiz (Kişi) kimdi? 

Eski ve yeni 
genç kızlar 

---·-&·---
Bu sözleri 1 7 yaşında bir genç lıı< 

ıöylüyor: 
hem erkeğe 

cariyeleri 
İhtirası 

bir arzu 
içinde ydkaelmek 
ile yanı yordu 

Ne beliğ IAftır, gönül kimi severse 
güzel odur derler, fakat gönül hiç bir 
vakit çer kini sevmemiştir. Vakıa anor
mal sevdalar vardır amma biz lıastalık
tan bahsetmiyoruz.. Güzellik telilkkisl 
muhite, ırka hattl iklime göre değişir ... 
Biz kendi muhitimize göre güzellikten 
balısed.iyoruz. Birinci merhalede güzel
lik sıhhat işidir, sonra tenasübü yapan 
iskelet, kemik ve çatı ile etlerin taazzu
vuna dayanan bir şeydir. Bu cihetlerden 
güzel ynratıhnış olan insanların güzel 
olması için ahlilkaıı nazif olması icap 
eder. İşi hisse ve edebiyata döküyorum 
zannetmeyiniz. Temiz bir ruh, asil bir 
kalp gözlerden tavır ve hareketlerden 
nihayet talısi1 ve terbiyeye göre gözü
ken ve tesirler yapan hır şeydir. Yapma 
terbiye sun'! nezaket surat boyası gibi 
derhal görünür. Beden! ve sıhhl tena
sübü olan bir vücudun ruhi nezaheti de 
olursa iste ortaya ideal bir güzel çık
mıştır. Öyle zannediyorum ki bazı oku
yucularım burada duruyorlar, gtizellik
te vücut sıhhatine vücut tenasübünc ak
lınuz eriyor amına vicdan ve ruh safi
yetinin güzellikteki rolüne n<> diyelim 
diyenler belki oluyor. 

Gece ... 
Vezir Haranın sarayı derin bir sükO.t 

ve karanlık içinde... Sarayda herkes 
uykuda ... 

dar sık bir şekilde kıvrılmak suretiyle 
uyumuşlardı ....•. 

Busünkü asri genç kızı, cüret eeaare;t, 
irade ve nihayet şehsiyet itibariyle yİnni 
yıl önceki genç kızdan üstündür. Buna 
Üç ıey aebep olmuştur: 

Saraya geldikleri zaman içeeye arka 
kapıdan deiiJ, büyük kapıdan girdiler. 

Nöbetçiler karanlıkta Marinanın, ar
kasındaki muhafız elbisesi ile bir yaban· 
cı oldujiunu fark etmemişlerdi. Eı.eler 
de ne çıkardı.. Son aylar içinde saray 
muhafızları ara. .. >a ve hiç beklenmedik 
zamanda öyle yeni simalar katdıyordu 
ki bir yabancırun arkasında muhafız üni
forrnuile ve hele Scbastiyanonun yanın· 

da &'•li,i tabü ka11ılarurdı. 
Recyo, arkadaşlarını koğuşa bırakmıt. 

uyuma.mıt. Sebutiyano ile yengeci saray 
bahçesinde bekliYordu. 

Onu ille önce Yengeç gördü. 
Sebastiyanonun kıdağına: 
- işte bahsettiğim Recyo bu .. 
Dedi. Scbastiyano, saraya girmiı ol· 

manın oevinci ile afallamış olan bu hay· 
duda : 

- Gel bizimle ... 
Emrini verdi.itten sonra doğruca iten~ 

di daireaine gitti. 
Yengeç p.ıncl&nları yaktı. 
Odanın içine bol bir ışık doldu. 
Sebutiyano, Recyoyu tepeden tırnağa 

süzdükten aonra ona bütün bildiklerini 
anlatmuını oöyledi. 

Recyo da Yengece anlattıklarını daha 
tafııilltı ile anlattL Bat papazin Vlahema 
sarayındaki aftosundan ve orada IÖy· 
!enen sözlerden bahsetti. 

Sebastiyanoyu en fazla alakadar eden 
cihet, mavi gözlü dilber meselesiydi... 
Recyonun eöyledilderine göre bu mavi 
gözlü esrarengiz kadının büyük adada 
bulunduğu anlaşdıyordu. 

Şu halde Scbastiyanonun dağıttığını 

zannettiği komplonun bir bölüğü büyük 
adada, bir ucu da Vlaherna sarayırun 
içinde idi ve bu komplonun ipinin ucu da 
bermutad bq papazın elinde bulunu· 
yordu .. 

Evvelce SebastiYano saray aleyhinde 
olan komplolarla aırf velinimeti Vasilin 
eserini korumak için mücadele ediyordu. 
Şimdi ise o bu mücadeleyi, vermiı olduğu 
söz ile Karbonopsinayı aaltanata geçir· 
mek, onun ba§ına İmparatoriçelik taçıru 
geçirmek, onu piç Leona karı olarak ver
mek için yapıyordu. Binaenaleyh bu da-
va bir saltanat dBvası o1maktan ziyade 
kendi davasıydı. 

Komployu elinde tutan bat papazı o 
da elinde tutuyordu. Yalnız mesele muh-

meaelelerin kendi yanında konUJulmut 
olmasını büyük bir memnuniyetle ka11da
mışh. içinden: 

- Madam ki, bütün bu meseleleri Se
bastiyano benim yanımda çekinmeden 
k.onuıuyor, fU halde bana itimadı var 
demektir. Bana itimadı olunca da benim
le alakadar demektir. Şu halde beni ya· 
nından ayJrm1Yacak ve ben de sarayda, 
onun yanında adam ak1llı bir yer ala
cağım .. 

Ve genç kız, kendini sadece erkek ihti
rasına değil, parlamak, bir mevki sahibi 
olmak ihtiraaına lcaptmnış olan bu güzel 
mahlUk hu neticeyi özlerken cidden sa
mimi idi. Neden olmıuın .. Bir kerre Sc
bastiyano, bütün ihtiyarlığına rağmen ye· 
rinde olan gücü kuvveti ile ihtirasının bir 
cephesini temin ederdi. Sarayda ve er· 

kek yüzüne haaret geçen uzun aylar ve 
yılların mahrumiyetini koyunun bulun• 
madığı yerde keçiYe Abdurrahman çelebi 
diyecek bir tevekkel ile teslim edenler· 
dendi. 

Daha ~onra İstediği yüksek mevkii ona 
ancalc bu adam.. Scbastiyano verebilir
di .. O Sebastiyano ki imparator bile tah· 
tını ona medyundu. O Scbastiyano ki 
imparatora zevce olacak kadını bizzat 
seçmek aalAhiyetini kendinde görüyordu. 
lıte bütün bu düşünceler bu genç km 
(Aık) ile demiyeceğiz amma .. Ondan 
daha büyük bir ihtiras kuvveti ile Scbaa
tiyanoya bağlıyordu. Ve o bu anda Sc
bastiyanonun konuşmasını beklerken ay· 
ni zamanda hu gece onunla yalnız kal· 
maeı ihtimalini de düşünüyor, bu da genç 

Cismani tenasüp güzelliğin çatısını 
ruh necabeti ise bütün hüviyetini te kil 
eder. Bazı genç vücutlarda pek çabuk 
kaybolan bir güzellik görürüz .. Bunlnra 
güzellik demekten ziyade tazelik, kör
pelik demek gerektir. Bunları bahsimi
zin dışında bırakıyoruz. Güzel olmak 
için sıhhaill, mütenasip olmak için de 
sporcu ruhlu ve cana yakın olmak için 
de alı1Aklı olmak gerektir, işte size ec
zacıların hazırlıyamıyacağı bir reçete, 
bir güzellik reçetesi .. 

ltalyan tazyikini 
durduran sed 

----&---
- BAŞTARAFI 1 iNCt SAHİFEDE -

ve ate"li ruhuna ayn bir :zevk pistonu suretle hülisa edilebilmektdir. 
oluyordu. Taanuz ıiyeaetinc sert bir darbe ve 

Öyle ya.. Saraya muhafız üniforması Demokra.sı siyaseti için gözde bir mu
ile gelmişti. Burada, nöbetçilerin yanında vaffal<ıyet. 
soyunacalc değildi ya.. Soyunsa bile o Akdeniz ve Balkanlarda sulhun muha
böyle bir ihtimali daha evvelden düıün· faza.sına birinci derecede ali.kadar olan 
müş ve muhafız elbiıelerini giyerltcn ar- lngiltere ile ayni al.ıikayı besliyen Türkiye 
kasındaki kadın libasını Sebastiyanonun arasındaki Antant en tabii bir hAdisedir. 
küçük evinde bırakmıştı. Maksad üzerin· Bütün ecnebi umumi efkdrı gibi. F · ansız 
deki erkek Jibaslanndan teeerrüd eder- matbuatı da bu anlaşmanın eiya&i ve aev
ken muhakkak mahremiyeti temin ede~ külceyş kıymetini takdir ve tasdik et~ 

cek hir yerde soyuna bilmesi içindi. Bu mektedir. 
da ancak.. Sebastiyanonun odasında ola- cTAN• gazetesi bu antanta tahsis et-
bilirdi .. Esasen Karbonopsina da böyle tİğİ h&J makalesinde diyor ki: 
yapmıyor mıydı .. O da.. Sebastiyanonun «Coğrafi vaziyetile, bu kadar hakiki 
odasında ıoyurumyor mıydL.. olan askeri lcudretile, Balkan antantı 

Nemrudun muhafızları, bu zalim hü
kümdarın sarayı yandıktan sonra onu 
muhafaza için vezirin sarayına gelerek 
vazife almı,şlar, sarayın etrafında kuş 
uçurtmıyorlar ..• 

Nemrud, hayatından korkmaktadır .. 
Memleketle kendi aleyhinde Msıl olan 
bir cereyan var .. Bu cereyan, Ibrahinıin 
din daveti ile ortaya çıkmasından sonra 
büsbütün artmlljhr. Nemruddan yüz çe
virenler Jbrahime geliyorlar, ona tabi 
oluyorlardı. 

Nemrud, yeniden İn§asını emreyledi
ği sarayı yapılıncaya kadar ve muvak
katen ikamet etliği veziri Haranın sa
rayında bu sebepten kendisini sıkı mu
hafaza altında tutuyordu. Sade geceleri 
d•ğil, gündüz bile sara~a girmek uzun 
merasime !Abidi. Bugün Nemruda yakın 
olanların yarın ona düşman olınıyacak
ları ne malum .. Punun için içeriye Nem
rud ve veziri ile bunların ailelerinden 
başka her kim girecek olursa daima şüp
he ile muameie görmekte idi. 

Bu sıkı kontrol saraya yalnız ginnek 
için değil, saraydan çıkmak için de va
kidi. 

Işte gecenin bu geç ve sessiz saatinde 
vezir sarayının sükO.tunu yalnız uyanık 
duran bu muhafızlar ilıhU ediyorhırd.ı. 

Nen.:ud, çoktan uykuya yatmı.ş, Ibra
hiıniıı korkusu ile korkulu rüyalar görü
yordu. 

Vezir Haranın, Ibrahiıni gafil avhya
rak öldürme emrini Nemruddan aldığı
na memnun, kardeş çocuğu olan onun 
vücudunu bir an evvel ortadan kaldır
mak tedbirlerini düşüne düşüne uyu
yaınallllljtı ... 

Vazifeleri yalnız Nemrudu eğlendir. 
mekten ibaret olan cariyeler geniş sa
raydan bu da. saraya lıkılalı beri eski 
cünbüş 111emlerini bir müddet için ya -
§ıyamamak hüsranı içinde erkenden ya
taklarına, ihtiraslarıru avutmak için bir .. 
birJerinL'"l koyunlarına girmişler ve uyu
muşlardı .. 

Mısırdan sureti ınahsusada celbedil -
miş olan N cmrudun köleleri de vezir 
Haranın sarayında, kendilerine ayrılmış 
büyük bir odada üst üste denecek ka _ 

•• B1rMEDİ •• içindek~ ~aaliyt v~ nüfuz~e, ~P .mem: raftan Türkiye Yunaniatana sıkı bir fe
leketlenrun heyeti umumıyesı uzermdeki kilde bağlı olup Romanyaya da, Balkan 

Işte bu umum! sessizl.ik ve umumi uy
ku içinde tek bir kişi uyanıktı ... Evveli. harp: Babalar, kardeşler cop. 

helere ıridince kadınlar ve kızlar yalnu 
kaldılar. Bu yalnızlık onlara hayabn bü
tün güçlüğünü, geçinmenin nedemek of,. 
duğunu, tahammülün lüzum ve ehemmi
yetini öğretti. Genç kızlar bu ıuretle ha. 
yatın eırrına vakıf oldular. 

Kimdi bu kişi? 
Onun bu saray içinde kendine mahsus 

bir odası vardı. Ve bu oda ... bizzat ve
zirin ya tığı odadan ve hatta Haranın 
Nemruda tahsı.. ettiği odadan daha süs
lü, daha zinetli bir oda idi .. 

işte bu esrarengiz •Kişi> sarayın bu 
en güzel odasının sakini, kapıyı hafifçe 
açmış, vücudunu boydan boya örten sim 
siyah bir libasa bürünmüş, ayağındaki 
atkılı abanoz ayakkabısını çıkarmış, çıp
lak ayaklarının parmak uçlarına basa
rak sarayın koridorlarından bir görge 
gibi geçmişti. ... 

Nereye gidiyordu? 
Peşini takip edersek onun evvela ve

zir Haranın bulunduğu odarun kapısın
dan içerisini dinlediğini ve sonra aynı 
hareketi Nemrudun odasının kapısı 
önünde de yaptığını görürüz .. 

Bu •srarengiz ve siyııhlara bürünmüş 
(Kişi) karanlıkta silziilen bir gölge gibi 
sarayın merdivenlerinden indi. 

Saray kapısında mızrağına dayana. 
rak ve yarı uyuklıyarak nöbet bekliyen 
muhafı7.lardan biri birdenbire karşısın
da tepeden tırnağa kadar siyahlara bü
rünmüş ve yüzünü yine böyle siyah bir 
parça ile örtın üş gayet kara bir hayalle 
karşılaşınca birden ürktü. 

Uyku sersemliği ile karşısında bir ha
yal gördüğüne zahip oldu. 

Derhal mızrağını kavnyarak haykır
dı: 

- Dur!.. Nereye?. K.imslıı? Nereye 
gidiyorsun? .. 

Nöbetçinin bu bağırıııını diğer aı·ka • 
da.şlan da duymuşlardı. 

Onlar da koşarak, ellerinde mızrak
la geldiler ve siy~> nin etrafını 
bir tehdid halkası ile sardılar ... 

··BİTMEDİ·· 

Fırtına yüzünden 
---~---

- BAŞTARAFI 1 İNCt SAHİFEDE -

Ik.inci.si: Harp sonu talim ve terbiyeai 
kızlara çok itimat telkia etti, bundan bq. 
ka her tarafta baş gösteren erkeklerle 
müsavi o1ma_k cereyanı ümitlerini ve he· 
lele müsivi olmalan kuvvetleri arttırdı. 

Üçüncü sebebi de spordur. Spor genç
leri ve kızlan biribirine daha fazla yalclq
tırdı. Arhk kızlar sıkılmaz, ve kaçınmaz 
oldıdar. Evvelce erkeklerden endişe eden 
kızlar göiüalerini güneşe. ve temiz hava .. 
ya karıı ap açık bulunduramıyorlardı. 

Artık timdiki kızlar tehlikeli yerlerde 
erkekten medet ummuyor. Bu cesaret Yf' 

eüreti temin etmiştir. Genç kızlar için 
fazla açık, fazla serbest diye söylenilen 
sözler erkeklere minnet etmed..ilderinden 
ve aponın kendilerine verdiği kudretten 
ileri geliyor. Yalnız dü,ünmdidir ki bu 
serheetlik 'Ve cü.ret yarın icap edene mü
cadele edebileeelderini gösteriyor. üze. 
rine ağır vazife alan aınn genç kızı arb1 
güzel gençler, mehtaplı alemleri düşüne
cek vakit bulamıyor. Fakat kalbindeki 
mavi çiçek solmuı değildir, kökleri dai
ma derindedir. Bugünün genç kızı miQ
talcil kadınlık vazifelerini ümit ve neıe 
içinde ifa etıneği kendine ıiar edinrnitlir 

Çocuklarınızın dişle
ri güzel değilse, bü
tün kabahat sizdedir 
Çocuklarınızın dişlerine çok dikkat 

etmeniz llzımdır: dleride her ıey yoluna 
girer> deyjp geçmeyiniz. Çocukları dif
lerini yıkamıya alqtırmak için sizin eneriı 
ıarfetmcniz l&zımdır. Fakat, bu enerji,-i. 
mühim bir it için ııarfedeceğinizi habrdan 
çıbmuyaralc harekete geçmelisiniz. 

• Çocuklar her yemekten aonra difle 
rini yıkamıya alışmalıdır. Ağızda lı:alacak 
yiyecek parçalarının tahammür ederek 
dişleri çürütmclcrine meydan vermemi'· 
leri için en te irli çare budur. 

terem pederi yere vuracalc. zamanı bu] .. 
makta ve işi velvelesiz, pahrdısız ve gÜ· 
rültüsüz halletmekt idi. 

-*- nüfuz ve tesirile Türkiye yakin prk, Ak· paktından doğan umumi mahiyette te-
Müze idtJPe memurluğu deniz ve Balkan mıntakalannı alakadar ahhüıllerle bağlıda. Böylece Türle • lngi

!zmir müzesi hesap ~e idare memur- eden ıiyaıi oyunun en mühim kartını fu anl&§ması bütün Balkan bölgesi, Ça-
luguna, evvelce bu vazifeden ayrılan B. el' d tutmak! d B d Baltık d nakkale boğazlan ve Avruparun müte-

Denizde hüküm süren sis sebebiyle 
•Avusturalya imparatoriçesi> vapuru 
Salı gününden önce Kebeke varaınıya
caktır. Bu teahhür sebebiyle Ottavada 
kral ve kraliçenin ikametlerinin 3 güne 
indirileceğini Kanada başvekili avam 
kamarasında bildirmiş ve bu değişikli_ 
ğin hükümdarların muvafakatiyle oldu
ğunu ilAve etmiştir. Fakat Ottavadan 
sonra ziyaret programında bir değişik
lik olmıyacaktır. Kanada avam kamara
sı hükümdarlara karşı bir sadakat tak
ririni ittifakla kabul etmiştir. Kanada
nın bütiln arazisinde kral ve kraliçeyi 
kabul hazırlıklan faaliyetle devam edi
yor. Hükümdarlar çiftini ilk olarak ka
bul şerefini kazanacak olan Kebekte 
Fransızca cümleler la§ıyan zafer takla
rı kurulmuştur. Bir çok yerlerde Fran
sız bayrağı Ingiliz bayrağına komşuluk 
etmektedir. 

• Oldukça yumuşak, küçük ve hafifçe 
iğri bir fırça seçmek lazımdır. Sert fırça· 
lar çok defa çocukların, nazik olan, elit 
etlerinin yaralanmalarına ve kanamaları 
na yol açarlar. 

" Toz halinde değıl, pat halinde olan 
diş müstahzaratı kıdlanmak daha dok· 
rudur. E .. s olan di•lerin bembeyaz ol· 
malan değil, temiz olmalarıdır. Toz ha· 
lindeki mü~tahzarlar_ dişleri a~ındırabi
lirler. 

Odanın içinde, hiç bir şey söylemeden 
bir aşağı bir yulcan mütemadiyen dola
şıyordu. 

Onun tabiatını, beraber bulunman1n 
tecrübesi ile pek iyi bilen Yengeç için
den: 

Gali Ça ta · edilmişt" · ın e a ır. u saye e e-
p vaş yın * ır. nizinden Karadenize kadar taarruza kar- baki kunıı için hasımlarını düşündürecek 

-- b'ku 'H 1 fı seci inp edilmiı bıdunuyor. Bu seci ır vvettir. arba yolu kapama': için 
lıi lıadın hırsız Cennanizmin flll"ka doğru akmmı ve fiil"· bu sayede icap eden bütün ihtiyat tedbir-
yalıalandı.. ki Akdenize doğru ltalyan tazyikini dur- !eri alınmıt bulunacaktır· 
Kemerde kuruçay mahallesinde Kireç d cak b' k -'-· ed' Diğer taraftan lngiliz • Rumen tı"caret 

ocaklarında Şerife ve Hanife adlarında ura ır uurctt ır. 
- Bizim patron yjne bir şeytanlık dü- iki kadının halleriyle mütenasip olrnı- c Böyle mesut bir neticeye iktiran eden anlaşması da Romanyanın Ekonomile 

$Ünüyor.. yan 83 parça eşya ile gittikleri görüle-- lngiliz .. Türk müzakerelerinin ktYIDetini iatiklilini korumakta ve Rumen petrol-
Diye eöylenemkten kendini alamadL rek araştırma menıurları tarafından gö- arttıran diğer bir hususiyet de vardır: larının ve ormanlarının işletilmesl lngiliz 
Marina ise, çekildiği kö,ede, gözlerini rülmüş ve ikisi de yakalanmıştır. Yapı- Rusyaya eskidenberi bir dostluk anlaş· -Rumen klearinginin en iyi ~kilde tat

Sebastiyanodan ayırro.ıyarak, onun ağ- lan tahkikat neticesinde bu eşyaların maaile bağlı olan Türkiye ıimdi Jngiltere bikini ve Romanyaya beş milyon liralık 
zını açıp konuşmasını bekliyordu. Bergamanın Koza köyünde ismini bil- ile de Antant akdetmdde Londra • Par.u l lng.iliz kredisi temini suretile bu mcmle-

Sa medikleri bir evden çaldıklarını iki ka- d '- '-ray muhitinde, saray antirikaları d ve Moakova aruındaki müzaker enn l 111.etın ex:onomik mevkiini tahkim eyle-m itiraf etmiı;lerdir. Suçlular adliyeye 
içinde yetişmiı bu zeki kız, böyle mühim verilmiştir. cereyanını kolaylaıtıracaktır. Diğer ta-, mektedir. 

17zD)},..77E/Z/.ZZM= ı=R27"L.l7.7':lM-=. AS//. KE ~:;~e~i~k•~:;:~:r:::~u ,;~.,;;.od~i";';:k~e':n'"o:n:~~'.;;;D:;:e;;;d;;;i.;;;;;Sö;;; .. ;;;y;;;le;;;;;b;;;a;;;k;;;al;;;;;;;ım;;;;;;;;k;;ü;;ç;;;ü;;lc;;.;;.::=s=r~'"t:.=~:~;ou"'g"'~n"';,=~=:=:u"'.ç;;:;;;:n=:=:"'~ı=:•:"s":=i:"'r"":-.,-~ik-a~:. 
Genç kız, Monsenyör" Luinin kolları Yeni vazifen hoşuna gitmcğe batladı mı) tün iıi gücü demir maskeyj kontrolu al-

arasında, işte onun kalbinde hasıl olan lvon ayni aptal tavrı ile: tında tutmak olmu,ıu. O, Monsenyör 
bu tehavvülü sezmiş ve büsbütün lccn· - Vallahi binb&§ı efendi, dedi, nasd Luiyj içinde bulunduğu işkenceli hayat 

Büyük 
dinden geçmek Üzere bulunmuttu ki bir· ıöyliyeyim, hani bu İl o kadar yorucu altında ezgin ve bitkin bulacağını An• 

t • h" den bulundukları vaziyetin nezaket ve bir İf değil amma .. Pek can sıkıcı bir ıey.. mııtı .. Halbuki bilakis onu kanlı, canlı, 

156 elun kanbur, ondaki bu ne§e ve sıh· 

arı I ve macera roman 1 1 nhamctini hi .. etti ve iradesini derhal 1 Demir maskeli herif boyuna ahlayıp uf- neteli ve hatta.. Ümitli bulmuıtu .. 
ele aldı. l layor.. M 

- -- - Dikkat ediniz Monsenyör.. Dedi. - Peki peki.. Haydi git de istirahat h ld 
U at can ığının sebebini bilmediği için 

•. . . . " 1 Esasen biraz fazla ihtiyaı.ızlılc .ta et~ et.. yu.. hiç değilse mlneviyatını kırmalı:, ruhunu, 
- Neden urrutsızleruyorsunuz Mon-ı Ve sonra bu kadar buyak ve beklen- Belki bizi etraftan, görrnediğimız delik· - A.. Uykum yok benim. lçerde ca-

•eyör, <ledi. Gerek benim ve gerek ir me İı< ır aaa et artısın a sen e i. lerden gözetliyenler olur. öbür gece yj- nım sıkddı. Havasızlıktan bunaldım 5 d '- b" d k d del d ı kalbini işkenceyo tokmak istedi. Bu eme-
1 lini fiile koymak için günlerce düşündü. Dolabarın burada, yanınızdaki mevcu~ 1 Düşmek üzere iken Monsenyör Lui ne tizin yanınızda kalmak benim nöbe .. Şöyle bir ha\•a almak istiyorum. 

ı Ne yapmalı idi ki büyük bir kin beeledi-
1iyetimi.z büyük IE.urtulut gününün yakın· 1 onu kollan arasına aldı. Vücudları bir-/ timdir, O zaman size dostlarunız Faribol Ve lvon Rozarjdan aynldı.ktan sonra ği Monsenyör Luiye .iztırap verbilsin. 
ığıru ve nihayt haklarınıza tamamen sa· Ieıti. Ve genç kaz.. ne kadar zamandan ile Mistuflenin bu sırada ve yine tizin le.alenin sur dıvarlarının bir pençeresine 1 b 

1 
1 

şte o u imki.nı aramakta iken bir tip o acağınız itim.adını size vermiyor heri· gözlediği, hasretini. iştiyakını çekti.- için neler yapmakta olduklanm anlabrım. dayanarak önünde uzanan gen'ıt ve dal-
sabah bahçede başı önüne eğile dolaşan 

nu) ğl bu eevgi tezahürünün nipneai olarak Şüpheeiz aizi hiç bir zaman unutmam1' galı denizi, denizin uflcunda beliren kur- bir kadın gördü. 
Moneenyör Lui bqını tekrar ümitsiz- dudaklannt aevgilisine uzath. O da ayni olan bu sadık insanları aiz de unutma .. ıuni sahili dalgın dalgın temapya daldı. 

Gniafonun damarlarında bir sevinç tc-
ik içinde ealladL Sonra: ihtiyacı duymuftu. mışsıruzdır. Birden boğuk bir korku ve dehtet rareoi dol&§b. 

- Evet ... Dedi, aen, u.li. beklenmiye· Fakat.. Deın;r maske.. Buna mani - Hiç unutur muyum~ sayhuı ile geri sıçradL Adarun kurrdu Ah Ded' M d I 0 .. B - .. ı.. a maze o revan. 
ek. ümit edilmiYecek ve imki.nııu: olan oldu.. - ümidinizi ula kesmeyiniz Monsen• sahil kısmından kalenin kapıaına ııiden Ben onun buracl&ki mevcudiyetini unut-
•Ütün }"Yleri yapbn. Hayatırru tenvir Filhakika Monsenyör Luinin kalbin· yör .. Kurtulut günü hiç te uzak değil. .. kayalıklar arasındaki merdivenlerden bir muıtum .. 
~en Y~~e .'."~ "'.'n.d.en geldi. Ben ken-1 de yavaı yavaı ve bir kıvılcım halinde Fakat. .. SusunUL. Ayak sesleri var.. adamın çıktığını görrnüıtü . Süzan, Pinyerol kalesindelcı meşum 
1 kend •· zl • b k bulm • Ve lvon derhal Monsenyör Luiden B G · f 'd f t ed 1 ımı umıı..oı ıge atbgım zaman· Jvona karşı derin ir aş yer aga u... rua on u... ve ec gec en beri demir mulceyi gör· 

ır sen bana &§k getirdin. Bu hareketle- ba,lıyor ve bu aşk daha mantıki ve daha uzaklath. · ·" ... · · ·""" · • """ · · ·" · · · .. .. · · · · .. · · · • • · memişti. Fakat onun kaledeki mevcudi-
inle iftihar edebilirsin lvon .. Çünkü ben ıuurlu olarak madmazel Brevanın hah· Nöbet köıesine çekildi ve zındancı Gniafon adaya gelip te burada sade yetini biliyordu. Ve, Montcnyör Lui ile 
•nin bahsettiğin saltanat ve tahtı ancalc raaının yerini iıgal ediyordu. Vakıa mad- Şarlonun sert, ciddt vaziyetine girdi. Bi- •ikamet değil ayni zamanda ber fCY• ka- kendisi arasındaki mün09~beti bilmiyen 
•ninle paylafmak prtile kabul edece· mazel Brevana kal'fl kalbinde ve kafa· raz aonra da Rozarj, vanında Leküyer I rişmak hakkını kendisine veren kralın Sen Mara, onun demir maskenin ihtiyaç· 
im.. sında çok tatlı bir yer ayrdmı,h. Fakat olduğu halde odaya giriyordu. emirnameaini Sen Mana tevdi ettikten lanna karşı araoıra gösterdiği alakayı ta-

lvon, kendini tutamıyarak haykırdı: lvonun tevekklilü, sabn, sessiz izhrapları Nöbet değişme zamanı gelmişti. sonra ilk İç olarak Monsenyör Luiyi gör• bii. in.,.nl ve hoı görmekte idi. 
- Ooh !\fonsenyör .. Monsenyör.. ve epiz lcahramanlıi(ı. fedak&rlığı ona Rnzarj, lvon il~ beraber odadan ç1kar· mek istemişti vP onu zından var:ifesi gÖ· •• BfTMEDf _ 

• Mühim bir nokta da, çocuklara dit
lerini ıalculi bir tarzda firçalamalanru öi· 
rekmelctir. Bu suretle dişlerin aralan da
da kolay Vf'I daha te irli bir tarzda temİ'I'.· 
lenir. 

• Çocuklarınızın, dişleeyle fındık. ce
viz aair meyvalan kırmalarına müsaade 
etmeyiniz. Arkası arkasına çok aıcak Ye• 

ya çok soğuk ıeyler içmenin zararlı ol
duğunu onlara anlahnız. 

• Çocuklar diıılerini kanıurmak lçia 
iğne ve saire gibi m&deni eşya kullanma• 
malıdırlar. Onların aiızlannda bir ıekerle 
uyumalanna veya pannaklannı emmele .. 
rine katiyen müt1aade etmeyiniz. 

--
Güre kaymakamlığı 

Güre kazası kaymakamlığına ta1İll 
edilen vilayet maiyet memuru B. Halılk 
Yergök yann vazi!esı başına gidecektb-. --AnJlnden ölüm 
Dolaplıkuyu mahallesinde makara SO · 

kağındaki evine gitmekte olan 60 yaşla
rında Ahmet isminde bir zat, yolda san
cılıınınış, evine gidince ölmllştilr. Bu za. 
tın anjin dö Puatrinden öldUğü anlaşıl
mı..<tır. 

-*-Bir otomobil ftazası 
Karakapı caddesinde bir kaza olrn~ 

tur. Tevfiğin idaresindeki 7 sayılı oto
mobil, bir tarlardan koşarak yola çıkan 
Hüseyin adında bir köylünün ineğine 
çarparak ineği ağır •urette yaralanuı
tır. Hüseyin, yaralanan ineğini et ~ 
derisinden istifade için kesmiştir. 

Otomobil, hayvana çarptıktan =-<>nrıt 
bir tarlanın hendeğine saplarım'" ve 
kısmen harap olmUŞtur 
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Sultan lbrahim 
Devri ... 

Kadınlarla temastan pek ziyade zevk alan Deli İbrahim, Artık 
işi büsbütün azıtmıştı Bana illa iri harı bulun diye kıyamet 
kuparıyor, en üst perdeden muttasıl haykırıyordu ..• 

-1-
Sultan İbrahim devri, Osmanlı tari

hinde en karı~ık ve karıŞıklığı derece. 
sinde de gülünç, çok tuhaf bir devirdir. 

Dördüncü Sultan Murat, kendisine 
rakip olurlar korkusiyle, Bayazit, Sü
leyman ve Kasını adındaki kardeşlerini 
tildürtmüş, yalnız bunlann en küçüğü
nü, şehzade İbrahlıni alıkoyarak buna 
dokunmamıştı... İbrahim ise aklen son 
derecede zail, aciz bir mahlUktu.. Dör
düncü Murat, şehzadenin bu halini göz 
önünde tutarak kendisi için tehlike teş
kil edecek mahiyette bir rakip olamıya
cağını düşiirunüş, sultan İbrahime iliş
memişti .. 
Şehzade İbrahim, bütün gençliğini, 

Topkapı ~arayında, kendisi için bir zın
dan teşkil eden karanlık odasının kalın 
duvarları arasında geçirdi.. Büyük kar
deşlerinin cellatlar elinde can verdiğini 
götdU .. 

Bir gün nöbetin kendisine de gelece
ği korkusu esasen sağlam olmıyan sinir

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Yzan: Şahin Akduman E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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lerini büsbütün bozdu .. Ve her dakika yokken hemen öfkelenir, o dakikada teenni ve sabır ke!imelerini Juymak is
ölümün zındana gelivermesini bekleyip önüne ne rast gelse kırar, parçalardı.. temez, beklemekten nefret ederdi. .Ara
dururken bir gün anası Kösem sultan ve Böyle bir saatinde onun karşısına çık- banın karşısına çıkıp kendisini durdur
Kızlar ağası, odasına geldiler : mak çok tehlikeliydi.. Sinir buhranları mağa ve beklemeğc mecbur etmesi pa-

- Büyük ka:rmdaşıruz sultan Murat geçirdiği bu zamanlarda yüzünü koyu dişahı, fena halde öfkelendirdi.. Gaza
rahmeti rahmana kavuştu .. Buyurun, bir kırmızılık kaplar, sık sık nefes alır, hından adeta kudurdu .. Ve kara Güm
arslanım tahtı saltanat sizindir.. gayet çabuk, acele acele lakırdı söyler- rüğe, üfürükçünün evine gelir gelmez 

Diyerek, ona ölüm haberi yerine, pa- di .. Hastalığının arttığı böyle sinirli za- Salih paşayı oraya getirmeleri için 
dişah olduğu müjdesini verdiler.. manlarda karşısına çıktıkları için, bir adamlar çıkardı .. Dertment Salih paşayı 

Sultan İbrahim evvela inanmadı .. Ak- çok biçareler, cellatların yağlı kemendi- tutup palas pandıras getirdiler .. İbrahim 
lının perişanlığı.na rağmen bunun ağa- ne boyunlarını kaptırmışlar, acısına da- Sadrazamın üzerine atıldı .. Ve : 
beğisi Murat tarafından kurulmuş bir yanılmaz işkencelere uğratıldıktan son- - Baka kafir .. Ben şehirde araba do
tuzak olacağını o dakikada, her nasılsa ra hepsi de çok feci bir .:ekilde can ver- !aşmasın diye muhkem yasağ etmedim 
ha. tırladı ... Anasiyle kızlar ağası, onu mı!şlcrdi.. Sultan Ib. :rahim:.. ın· bu t"-da ·? Em · · · tir · cu.... mı. .. rımı neye yerıne ge mezsın .... 
bılekle~ınde!1 kavramış, oda~an çıkar- öldürttüğü adamlar arasında memlekete Tiz bu haini boğun, emrini verdi .. 
mak !çın ugraşırlarken, İbrahim muka- yaptıklarıf aydalı hizmetlerle büyük bir Orada ne cellat ve ne de kement var
vemet ediyor, muttasıl çırpınıyo~, ~ ön kazanan simal~.da vardı .. Sadrazam dı .. .Aradılar .. Taradılar .. Nihayet bah-

- Beni rahat bırakın .. Kardeşım sag Kara Mustafa paşıt\i.;.riricU alan Silahtar çede kuyu kovasındaki ip akıllarına 
o~un .. Bana tahtı saltanat gerekmez, Yusuf pa.şa bu meyanda idi .. Yine sad- geldi .. İpi hemen çözdüler ... Safü-3.zamı 
dıye kıyamet koparıyordu.. A Salih d l'li~ · · artı ;ıı.. ··k rttil O · 1 • ini b't" dil 

On b
. t:ı-ı·· ;\~kül· A •• d razam paşayı, e ı gırun 16 • ve ço e er.. ıpıe ış ı ır er ... 

la d u m uı- u m~ at ıç~ e ve zor- artık kendini tutamadığı böyle buhran- Sultan Murat ta adam öldürtmüştü ... 
0 asın~an çıkard!lar.. Su 18:1 Mur~- lı bir zamanında çılgıncasınca verdiği Fakat onun verdiği idam emirleri, ekse-

dm cesedi bulundugu yere dogru su- b" • . 1 Kar Gümrük' .. b' .. fürük' •• • • 1 nil b' k ılı~ "di s ı 
rliklediler. İbrahim daima mukavemet ır emır e, a te ır u - rıya, ~ e en ır suç arş gı ı . u -
ediyor anasiy1e Kızlar ağasının elinden çünün evinde kuyu kovası ipiyle bir- tan İbrahim ise bir hiç için kelle uçuru
kurtuhnağa uğraşıyordu. Muradın ölü- den bire boğdurmuştu.. Salih. paş~yı yo~du... Delicesine . verdiği mantıJts:z 
sllnün bulunduğu odaya soktular. Oda- boğ~urtm~a. sebep ..• Sultan IJ:>r~, emırlenne karşı ~ede gık demege 
nın bir köşesinde serili bir yatakta dör- o gun kendısını çok hasta buldugu ıçın, mecal bırakmadı.. Milyonlarca alollıyı 
düncü Murat yüzünde bir örtü 'hare- nefesinin gayet keskin olduğunu işittiği tek bir deli i~are ediyordu .. Haddin var
ketsiz ve ses~iz bir vaziyette ;ırtüstü bir ~~çü~e gitm~k ~ere yola ç~- sa i~az et.. Ibrahimin sesi hemen gür-
yatmış, derin bir uykuya dalmış gibi ınış ıdi .... ~~dişah. maı~.etiyle yolda gı- lerdi : . A •• 

göriinüyordu... derken onune bır yuk _?I'abası çıktı. - Baka cellılt ... Tız şu kafiri hakla .. 
Muradı bu vaziyette gören İbrahimin Halbuki İbrahim hastalıgı dolayı.siyle - DEVAM EDECEK -

korkusu büsbütün artmıştı.. Eğer ya
nındakiler kollarından tutmasalardı, 
odanın döşemeleri üstüne, tepe taklak 
yuvarlanacaktı. 

Gavur köyde tütün 
hastalıklarile mücadele 

Fenerbahçe - Ateş 
Dünkü maçta Istanbullu takım sıfıra 

karşı bir sayı ile galip geldi 

Fenerbahçe ve Ateş kaptanları bir arada 

- BAŞTARAFI 1 INC1 SAYFADA- halde ha.kem bu penaltıyı da vermedi Ve 

bu maça yetiştiremediği bir iki oyuncu
sundan ve Atş de ayağı sakatlanan en 
İyi oyuncusu Ömer ve kalecisinden mah-
rum olarak görüyoruz. 

Fenerbahçe: Hüsamettin, Lebib. Mu
zaffer, Aytan, Eaat, Naci, Basri, Rebii, 

devre F enerbahçenin hakimiyeti altında 
1-0 lehlerine bitti. 

ikinci devre: 

Oyuna yine asabi bir hava içinde baş
landığından hakem maçı tatil ederek 
oyunculara nasihatlarda bulundu. 

Maç Fenerin nisbi hakimiyeti albnda 
Fikret, Semih, Niyazi. devam etmekte ve fakat gelişi güzel oy-

Ateşspor: Seyfi, Sezal, Cemal, Mah-, nanmakta idi. 

mut. Salih, Avni, Ferit, Ali, Etem, Re- 11 inci dakikada Ateşin tehlikeli bir 

şat, izzet. akınını Lebib kornere atarak kesti. 
Hakem: Yamanlardan Esadın iııareti l 9 uncu dakikada Reşaddan aldığı 

I ile topa ilk vuru_şu Ateşliler yaptılar. 

Oyuna seri başlandı. 3 üncü dakikada 
At~in bir hücumunda topa çıkış yapan 
Aliye Fenerli Muzaffer çelme atarak dü
şürdü. Bu bariz penaltıyı hakem vermedi. ! 
llk korner dördüncü dakikada Ateş kale- ı 

sine atıldı. Yedinci dakikada Esadın firi· ı' 
kikten çektiği sıkı bir şutu Seyfi kesti. 9 

uncu dakikada yine Esadın gayretile Ateş 
kalesine sokulan Fener muhacimleri kale 
önünde güzel bir fırsat elde ettiler. Esat 
müsait vaziyette duran Semiha güzel bir 

pas verdi. Semih sıkı bir şutla topu ka- l 
leye gönderdi. Güzel yer tutan Seyfi to· ı 
pu keserek muhakkak bir gole mani oldu. 1 

12 inci dakikada mukabil hücuma geçen 
Ateşliler de bir fırsat yakaladılarsa da 
tecrübesiz muhacimleri topu ayaklarında 

-· enerbahçeli Fi'kn 
alkışlandı. 

40 ıncı dakikada izzete beraberliği 

temin edecek aon bir fırsat daha geldi. 
izzet topla beraber Lebibi de geçtik· 

fazla tuttuklarından bu fırsattan istifade 

1 
Fenerbahçe ve A teş::.p0,. calc.1 . ı. 

edemediler. . topu Ali sıkı bir outla kaleye gönderdi ten sonra Hüsarnla karşıJaştığı halde 
16 ıncı dakikada Fener bahçe hücum ise de avuta gitti. 21 inci dakikada da gut atamadı ve muhakkak bir sayı kaçı

hattında tadilat yaptı. Ayağı sakat oldu- Semihin sert bir vuruşu ayni akıbete uğ- rarak takunının mağlup olarak sahadan 
ğu için oynayamıyan Niyaziyi sol açığa tadL ayrılmasına sebep oldu. 

Maç ta 1-0 Fenerbahçelilerin gali· 
biyetile bitti. 

Netice: 

Dünkü oyuna nazaran galip F enerbah
çe takımı kendisinden bekJenen oyunu 
gösterememiştir. Takımda Basri, Rebii, 
Esat ve Semihten ba~ka diğer oyuncular 

1 yok gibi idiler. Takım ha.kim oynamakla 

ı beraber fırsat ihdas edememiştir. 
Bugün noksan olan kadrolannı tamam-

lryacak1anndan kendilerinden ahenkli bir 
oyun beklenebilir. 

İnatçı bir mahluka su atlatmak kabi
linden bir zorlukla onu yatağın yanına 
yaklastırdılar .. Ve birden bire Muradın 
yiizünü örten nikabı çekip kaldırdılar. 

Ne müthiş, ne tüyler ürpertici bir 
manzara! ... Bir zaman bütün dünyaya 
dehşet salan en kuvvetli bir varlık, işte 
bu dakikada, ölümün dağları yerinden 
oynatan yumruğu altında ezilmiş, yüzü 
sap sarı bir renk bağlamış, en aciz, en 
kudretsiz bir mahltık vaziyetinde, du
daklarında acı bir büktilüş, sessiz ve 

dörtte bir gübre karıştırılarak hazırlanan 
harçlarda yetiştirilen fideler daha kuv
vetli ve hastalıklara mukavim olarak bü- ı 

yüyerek, fidelik devresinde toprağa alı~-ı 
tıklarından tarlaya nakillerinde daha gü
zel tenebbütlerine devam etmektedirler. 

Ateş takımına gelince: F enerbahçeden 
daha çok gal fırsatları elde etmesine rağ
men beceriksizlik yüzünden bunlar kaçı
nlmış ve antrenmansız olduğu halde ta• 
kıma alınan Etem de diğer arakadaşlan 

~ · L _ ., , nı bozmuştur. 

-~~--~ . -Oyund-ın bir :;;~ne Kaleci ve iki müdafi çok iyi idiler .. 

mecalsiz yatıyordu .. 
İbrahim korkudan bir kat daha bü

ytiyen, adeta yerinden fırlıyacak gibi 
görünen gözleriyle, insanlar için çok 
derin manalı bir ibret levhası teşkil et
mesi lazım gelen bu manzarayı uzun bir 
müddet seyretti. Sonra Muradın öldü
ğüne ve artık kendisine bir şey yapamı
yacağına kanaat getirmiş olmalı ki : 

- Örtün, örtün, diye emretti. 
Cesedin yüzünü örttüler.. İbrahim 

odadan çıkmak için ilerledi.. Fakat, ha
yll'.. Tekrar bir şüphe, onu geriye çe
virdi. Vaziyeti gözleriyle gördüğü hal
de, h8la tamamiyle emin olamamış, öl
müş gibi görünmesine rağmen Muradın 
yataktan fırlıyarak birden bire gırtlağı
na sarılacağı d~üncesi, bu sefer yeni
den aklına gelmişti. Verdiği emir üzeri
ne ölünün yüzündeki örtüyü, ikinci de
fa olarak açtılar. Tekrar baktı ... Uzun 
uzıadıya, korkusunu tarnarniyle giderin
ceye ve fikrinde kuvvetli bir emniyet 
h3sıl oluncaya kadar baktı .. Ve gönlün
de, sarsılmaz bir emniyete kavuşmaktan 
mütevellit derin bir ferahlık ve güven 
duymasını müteakip odadan çıktı .. 

Başına saltanat kavuğunu geçirerek 
tahtın kurulduğu odaya doğru ilerler
ken ellerini kaldırdı. Ve etrafındakilere 
Jşittirecek bir sesle : 

Jnhisarlar idaresi Gavur köy mıntaka
sının merkezi olan Bulgurcada hastalık
larla mücadele istasyonu tesis ederek 

bütün ekicilerine hastalıksız tütün fidesi I 
yetiştirmek iç.in alınması lazım gelen tet
birleri göstermek üzere nümune fidelik
leri kurmuştur. 

Bu fideliklerde yerli usullerle fenni 
usul üzerine kurulan tecri.ibelerde fenni 
usul de elde edilen müsbet neticeleri gö

ren tütüncüler badema bu usulle fidelik-

Tütünlere bir taraftan sık ve gübre 
üzerine tohum atmanın zararları göste
rilirken ayni zamanda ilaçların tatbik 
§ekli ve ku1lanılan ilaçların fide hasta
lıldannın önlenmesinde ki tesirleri de te-
barili; ettirilmektedir. 

Civar kaylerden fidelikleri ge%lneğe 

gelen tütüncülere fen memurları tarafın
dan fidelikler gezdirilerek ekicilerin an
lıyabileceği §ekilde tecrübeler hakkında 
izahat verilmekte ve bu işlere büyük bir 
alaka gfüıteren ekicHere meccanen fide 
tevzi edilmehedir. 

inhisarlar idaresinin bu teşebbüsiyle 

tütün ziraatimizde daha raııyonel bir ça
lışma temin edileceği §Üphesizdir. 

nr rw~/m-Zitla-~ 

Kemalpaşa 

Kiraz 
Panayırı 

Basriyi sag ıçe ve Semihi de sağ açığa ı 29 uncu dakikada Basrinin kaleyi bul- ı Bütün muhacimlere kale önünde topu 

koymu .. lardı. tu d R b"· · tt .. t ayaklarında tutacaklanna şut atmalannı " mıyan şu n an sonra e ıının a ıgı şu 

19 uncu dakikada Fikre tin uzaktan k l d" .. . k k tuld B h tavsiye etmek ve öğrenmek lazımdır. a e ıregıne çarpara ur u. u te - • . . . 
çektiği sıkı bir şut kale direklerini sıyıra- . . . .. Hakem Esat. Ateşın iki penaltısını 

. . 1 hkelen savuşturan Ateşlıler sıkı hucum- vermediği gibi idaresizliği yüzünden de 
rak avuta gıtb. l 1 F k · · · "d 1 ·· · · · 

21 . . dak'k d A ı·ı . hlik 1· ar a ener alesını hır mu et a tust et· bır ıkı oyuncunun sakatlanmasına aehep 
ıncı ı a a teş ı er yın te e ı . . .. .. .. 

b . ak tıl T b" .. dd k tilerse de bır turlu gol yapmaga muvaf- olmuştur rr ın yap ar. op ır mu et aya - · 
tan ayağa dolattı1ctan sonra avuta gitti.1 fak olamadılar. Bu maçtan evvel yapılan Alsancak • 

25 inci dakikadan itibaren derin paslarla ı . Üyun tekrar. mü~evazin. bi~. tckl~ gir- Yamanlar karşılaşması da sekiz k~i ~)e 
oyruyan Fenerbahçe bir hakimiyet tesis dikten aonra Fıkretin 33 üncu dakikada 

1 

sahaya çıkan Y amanlann 1-11 gıbi 
etti. l zaviyeyi ~ulan ~emir ~bi b~ §utunu Sey- f~rklı bir ~etice ile mağlubiyetlerile ne-

2 7 inci dakikada Seyfinin güze) bir fi fevkalade gll%el .hır ıekiJde keserek bce)enmiıtir. 
kurtarışından sonra Hüsamettin de Ete
min yakindan çektiği sert bir şutu ke
serek muhakkak bir gole mani oldu. 

Oyun yavaş yavaş sert1eşmeğe başladı. 
iki taraf oyuncuları da sarjlı oynıyorlardı. 
29 uncu dakikada kaleci Seyfi ile çarpı· 
pn Fikret sahadan çıkarken Ferit de Na
ciden yediği tekme üzerine baygın bir 
halde onu takip etti. 

Dakika 32... Bir Fener hücumunda 
Basrinin verdiği ara pasını Rebii gole 
tahvil etti. Bu gol oyun üzerinde hiç hir 
tesir yapmadı. Fenerin hakimiyeti tesir
siz şekilde devam etmekle beraber Ateş
liler de arada sırada yaptıkları hücüm
larla daha 'ziyade gol vaziyetleri ihdas 

Hitler ve Rihhentrop 
arasındaki •• 

~oruşme· 
•• 

Münih, 13 (Ö.R) - Hariciye nazırı J fırsatını elde ettiğim güzel İtalyan top
Fon Ribbentrop dün akşam Münihe gel- rağından ayrılırken size en samimi te-
miştir. 1 şekkürlerimi tekrar ederim .. 

İyi haber aJan mahiellerde dönen bir Bu sene içinde sizi tekrar selfunlaınak 
şayiaya göre B. Bitler bu akşam Münib- fırsatını elde edeceğimi daha şimdiden 
ten garbi Almanyaya gidecektir.. Heri düşünüyorum.» 
sene, ilkbaharda bir kaç gün geçirmek Münib, 13 (A.A) - Hukuk ve müs
itiyadında bulunduğu Godesberge git- temleke kongrelerine iştirak edecek 
mesi muhtemeldir. olan İtalyan Afrikası nezareti kalemi 

- Yarabbi, zamanımda ahaliyi hoş 
hal eyle .. Bizi birbirimizden memnun et, !erini kurmağa karar vermişlerdir. Güb
diye dua etti ... 

Panayır 20, 21, 22 Mayıs 939 
günlerinde yapılacaktır. Ke -
malpafa kulübü tarafından 
spor e~lenceleri yapılacak ve 
temsiller verilecektir. Ziya· 
retçilerin her türlü istirahat -
leri temin edilmif tir. 

ı ediyorlardı. Fakat bunlar her defasında 
da ağır hareket yüzünden kaçırılıyordu. 

Münib, 13 (A.A) - Hitler, Alman ha- mahsus müdürünün riyasetindeki İtal
riciye nazırı von Ribbentropun inmiş yan heyeti, dün Münihe vasıl olmuştur. 
olduğu otele gelerek von Ribbentropla -:---

** 
Fakat bu dua tesirsiz kaldı .. Ne o 

halktan hoşlandı, ne de halk ondan ..... 
Uzun müddet zındanda kapalı kalınası, 

esasen sağlam olmıyan aklını büsbütün 
boz.muş, onu adeta yarım bir deli kılı
ğına sokmuştu.. Ortada hiç bir sebep 

re üzerine ve sık tohum atmanın zarar-

larını yakından gören ekiciler sık tohum 
atıldığı takdirde güzel köklü fide elde 
etmenin imkanı olmadığını fenni usulde 
olduğu gibi gübreyi toprakla karışdırmak 
suretile fidelikleri hazırlamanın daha uy• X 

Baharın emsalsiz güzellikle • 
rini de tafıyan bu panayırı 
kaçırmayınız. 

Panayır 
13-17-19) 

komitesi 
990 

gun ve iktısadi olduğu kanaatindedirler. -.m•••••••••••• i:U$Aa. 
işlenmemiş araziden alınan toprağa 

39 uncu dakikada Esadın uzaktan çek· 
tiği şut az kalsın Ateşe bir gole mal olu
yordu. Topu bloke edemiyen Seyfi ikinci 
bir hareketle gole güçlükle mani olabildi. 

Son dakikada Ateşliler muhakkak gol 
olabilecek bir fırsat daha kaçırdılar. Etem 
topla beraber kaleye girerken Lebib çel
me atarak topa v9rmaaına mani olduğu 

görüşmüştür. İtalya veliahdının 
Fon Ribbentrop Berline dönmüştür. Jıarısı halılıındalıl 
Bertin, 13 (A.A) - Alman ordusunun 

şefi general Von Brauchitsch, İtalyan ıayialar 
ordusu erkfuu harbiye reisi general Pa- Roma, 13 (A.A) - İtalya veliahdının 
rianiye a~ağıdak'i telgrafı göndermiştir: karısının Belçikada uzun müddet kal-

•İtalyan ordusu tarafmdan hakkım-ımak üzere İtalyadan ayrılacağı.na dair 
da büyük bir misafirperverlik gösterilen çıkan haberler kat'i olarak tekzip edi.1-
ve bil ük · · · 

1 
• 
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Acele kiralık 
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············ B ·ı ·ı ············ ı gı er 
Bozyaka karakolu kartısında • 

muhtelif cinslerde meyva ve ;zey
tin ağaçlarını, bir kuyu ve bir 
dükkanı ile altı dönüm tarla ile 
lzmirde kızlar ağası hanında 31 
sayılı mağaza üstündeki yazıhane, 
ayrı, ayrı olarak kiralıktır. 

Ege Tiyatrosu S b 
Tem~illeri iya La"' le 

tsmetpıqa BQlı>Ol'ında 

Tay yı b Şen Şakra k.l!l l Jl-r.ııı:ırıı:'?cı::z;n'"'"<z.zr.ıl27ı~"'i.Gı-'"r~ :.c;(:; 7~2ZJllZ2J l639 nı. 183 Kcs./120 Ww 
•••••••••••• 

---·- MI: t. A. P. 31.70 nı. 9465 Kes./ 20 Ww. 
A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

PAZAR • 14/5/39 

_ HER GÜN BİR REÇETE -
Yazan C. öder 

b.20 Program. HAMUR LEKELER!) k: - 1Sulankdırıl
J2,3S Müzik (küçük orkestra • Şef: mlf javel suyu ile leke i ısım ar yı ana· 

Necip A,km) bilir. 

lstiyenlerin: Gazi bulvarı dok
tor Hulusi caddesi 42 sayıda dit 
doktoruna müracaatları 

9-11-ıJ-14 (536) 

Ve Arkadaşları 
REJİSÖR: 

AHMET YEKTA BİR 
'fiirkiyenin tanınmış Sl:\ll&tkirlan 

topluluğu 

Bu Akşam 
l _ Czernik _ daıueden kalpler TEREYAC: - Verni ve katran le- ----·---------- Devlet kuşu 

p,00 

koıuer vaI.ı. 
2 - Bizet - Arleziyen ıüit No. l 
a) Prelid. 
b) Menuet. 
c) Adacietto. 
d) KariUon. 
Memleket aaat ayan. ajanı ve 

meteoroloji haberleri. 
Müzik (k.üçük orkestra • Şef: 

Necip Aşkın) devamı. 
3 ~ Pachernegg • Viyana süiti. 
a) Küçük geçid reami. 
b) Operada balet müziği. 
c) Crabende gezinti. 

kelerini iyi çıkarır. Tereyağ da ayrıca te
rementi ruhu ile çıka1ılır. 

SiDiK LEKELER!: - Lekeli kısım 

sulandınlrnış amonyakla Ailinir. Ardın
dan asil okzalik mahlülünden bir damla 
lekeli yere damlatılır. Ve bol su ile yı· 
kanır. Terin terkibi de siPiğin hemen aynı 
olduğundan ter lekelerini sidik lekesi gi

bi çıkarmak mümkündür. Eskimi., ter le
kelerine asit okzalik mahlülü damlatılır. 
Bir müddet sonra yakarursa lekeler çıkar. 

KAHVE LEKESi: - llık su, badehu 
sabunlu su ile yıkanır. Renkli kumaş üze

rindeki kahve lekesi ılık ıuda çalkanmış 

IZMlR BELEDlYESINDEN: ~ ,.3, PERDE VODVİL 
Yarın akşam Cellatlar filcıası 4 perde 

1 - Formül, Kristalize, Kraolin Temsilden önce zcn~in variyete 
ve kükürtten ibaret Tebhir ilaçları ~/.7"7LYY'. ':/J'!J.ucaz 
satın alınmaaı ba§hekimlikteki §BJ'l-

namesi veçhile açık ekailtme!e ko- (E Halkopulos) 
nulmu~tur. Muhammen bedelı 1100 • 
lira olun ihalesi 30/5/939 Salı .;inü 
saat 16. dadır iştirak edecekler 83 Ji. 
rahk teminat makbuzu ile encümene 
gelirler. 

Italyan hastaneGİ doktoru E. 
Halkopulos hastanenin kapatıl • 
C'lası hasebiyle Alsancak Türkkal
bi sokağında 13 numaralı eski 
Sıhhat evine naklettiğini sayın 
müşterilerine saygı ile bildirir. 

d) Praterde atlı karınca. 
4 - Leopold - Karlbad hatırası 
5 _ Dohayi. Rapsodi Do major 

6 _ Glessmer • Kırlangıçların 

2 - Gümrük karsıs•nda otobüs 
bekleme yerinin ı5/6/939 dan iti
baren bir sene müddetle kiraya ve-

yumurta sanS1 ile çıkanlır. rilmesi baıkitiplikteki §BJ'lnamesi 1-6 (974) 

.. • • 1•111 ........ veehile açıı: nrtırmava konulmuştur. SATIŞ IUNI 
!l 111m9ııııEımııı1ı~ı, .. ı.ıı.ı ' f ;'"":; \t:nhammen bedeli yüz lira oluo il-:3- iZMtR SULH HUKUK MAH-
5_ y U ote 1 :: 'esi 30/5/239 Salı g"inil saat 16 da- KEMES1NDEN: ~~ -

Kolonyası 

Bahar 

Altın Damlası 

Dalya 

Beş Çiçek 
Yasemin 
Ful 

Kokularıni yaratan 

S. Ferit 

: " ır htir•.k edecet.:ler 7 lira 50 kun••· Savran Osman ve ı;ıö'lu Yusuf ve 13,SO Türk müziği. - 1 d :: · • 
1 _Suzinak peşrev. : aÇJ J :: \ık tamina~ makbuzu ile cnciimene kın fıı.tma ve Mesude ve Ahmet ve 
2 _ Arif beyin ıuzinak f8rkı: ~ . . . . abasını;: "'elirler. Cahidin şayian mutasarrıf o!du!.ları 

Eczacıbaşının 

En yeni ş heseri 

DEPO: 
( Beni bizar ederken) :: &~_ Izı_nir bil·eıy!';" ~e 1izmirin :! 3 - İnönü caddesinde Sahil par); fzmir Tamaşalık mahallesinin Sucu 

- yekdigerınc ır e.uren v .. • k ifn . "b" .. L - d k.. ıs N 450 r ' 3 _Suzinak prkı (Görünce ger· :! en modem ve asfalt caddesiyle ma-;: gazın! osuknun . eş . amesı mucı ~ce ..... agınli a aınahk o ve ·ı . ıra 
damnda) :: ruf ve müştehir ve bilhassa çarşıya~ ya ı aca iesısat ınşaat ve tamırat kıymet ev m emece verı en ıza
.f - Zeki Arifin suzinak tarkı !:yakınlığı ile ehemmiyeti bir kat da::: müatecirine ait olmak üzere iki sene lei §UYU kararma istinaden 15/6/39 
(Se,,dim oeveli) r: ha artan İsmet paşa bulv~ıncla yenı E müddetle kiraya verilmesi başkatip- tarihine müsadif Pergeınbe günü saat 
5 c::Lrünün hüzam tarkı (Ay :! sinema yanında bu kern; ~.ve tel-: likteki §arlnamesi veçhi!e açık artır- 15 ek İzmir sullı hukuk mahkemesi 

- ~ - · ttiğ' · 9 Eyliıl otelim kusat ey-' • ktır 
öperken) b' . :!f.l~ ~~~r gayet UCU7.dur. 'Teı;rif~: marakkkn';'iı:i!t-r:Ollırakı~ ku- salonrd:ı:.~ı y~pı)acebed .

1
!3u ~-

6 - Hüzam tüzkü (Ata ınesun S edec~k sayın müşterilerimizin her: ~k.! u l~sl ı h ı .ç o bedma lu;ı:ere tırma a ! b '!' ~ unbe~ d bee ınd lyuz
geldi.) . :! halde memnun kalacaldannı saygı·: ı ı sen~ ı < m~ a~en e ıcarı de r._~tml§ e§ı n_ıs. t'? e . e ve-

14.20, l 4,30 Konllfma (kadın saab · ço· S lanmb bildiririm. . . ;: 2~ liradır ihalesı. 3~/5/939 ~ah rildıgı s~ette. talibıne ihales~. yapıla-

Şifa Eczanesi 

cuk terbiyesine dair) E: Sahlbı : ~u saat ı6 dadır l§tiraJ.: edece;der cak aksı takdirde sah§ ıs gun daha 

Milli küme müsabakalan (19 : MEHMET ve HASAN:; 150 liralık teminat makbuzile encü- uzatılarak ikinci arttırmaaı 30/6/39 lım1m•m•msmliimamll!5Wl!nmımımı:ıı!!!!l•••c:ım:::•ımen 13
•
30 _ı.ı ) : 1 - 13 :: liri C ·· ·· t ı5 d · d iremiz. Mayu ıtadından n .... en ~ım:ıı:mııııııııııımııııııııımım mene ge er. uma gunu saa e yıne a 

! 7 30 ProgTam. 4 - Kartıyakada ı 700 sayılı cad- de yapılacaktır. -------------------'--------
ı 1:n Müzik (Pazar ça)'1) Pi. dede 42 numaralı belediyeye ait ga- Gayri menkul üzerinde bulunanlar ı••------------------------•, 
18, 15 Çoeuk oaati. . GAYR1 MENKUL AÇIK ART- zinonun bir sene müddetle kiraya ellerindeki resmi vesaikleri ile birlik- SALONDA AT Y ARJŞLARJ 1 
18,45 Müzik (,en oda müziği: Ibrahim TIRMA lUNI verilmesi baakatiplikteki §Ortnaİnesi te yirmi gün içinde dairemize müra-

Özgür ve ateş böcekleri.) . SALIHLI iCRA MEMURLU- vef'hile yeniden açık artırmaya ko- caatlan lazımdır. ~kıi takdirde hak-
19, IS Ti!rk müziği (fasıl hey~b) c:;UNDAN: 924 nu!muştur ıenelik muhammen be- larında tapu sicilli mallıın olmadıkça 
J0,00 Memleket oaat aya.n, aıana ve y usa bo..-Iu Beylikli köyun·· den del ican 300 lira olup ihalesi 30/5/- paylaşmadan hariç kalacaklardır. 

meteoroloji haberleri. Ali °!11 Ö ... • B ,._.. k"" •. .. 939 Salı vünü saat ı6 daclır ~k Müzayedeye i§tirak etmek istiyenler 
T .. ,_ .. .•. og u mere ait ey •;uı oyunun . kur I k · la · uh · .. d ed' 

20. 15 urı< muzıgı. . Ç künde ta S/934 t • edecekler 22 lıra 50 us u temmat ymetı m ammenenın yuz e Y ı 
1 - Sehnazpuselik peşrevı. ~y m~ ~°İ ti k a makbuzile encümene gelirler. buc~ nisbetinde pey akçası veya 
2 - Dedenin .,hnaz puselik d v4e594 numaran~~... ;-,1 

1 
hayli: ı4 ı9.2J.26 1640 (981) milli .bir banka teminatı irade etme-

L-.-' en metre mW<W1>r~ o.up a ' · 
1 

• '°-d Ga · kul · 
.,.,...,... alım" d kr.rdan iba - - erı ıazım ır. yn men un vergı 

Her Yerde 

Oynanır Bır 

aile eğlencesidir 
3 - Cavide Haynnın ı~luıu· · hazıro.; t .m~ ':n,.e ehli vukuf: tzMlR tKtNCI tCRA MEMUR- ve sair kanuni müke lefiyetl~ satı· 
-lik prkısı: (Atet g~ı) i:! bu fd.: t İ.w.. olunan beher LUC.UNDAN: cılara ve % iki buçuk. dellalıy~ ve iZMiRDE mm TÜTÜN~ODEN ARAYINIZ .. FİATt (100) PARADm .. 
.f - Leminin fd>.nazpuselik pr- d : • ın . )" fu eti uh ferag harçlan alıcıya aıt olup ihale UMUM DEPOSU : tzMm İKİNCİ MIHÇILAR No. 8 • 10 l'tlÜSKİRAT 
lcı: (Narı firkat şule .paş) e il 7sı~;~ ~inem ,.::ı:m: Açık artırma ile paraya çevrile- bedeli defaten ve peııinen öden.ecek- 1 SER BAYtl HtlSEYİN BAHRİ VE ŞEKİP TİCARI>'THANESt.. 
S - Seclat öztopragın ıehnaz· nes e ıba4 _ _ tart 14 IS ındya cek l!ayri menkulün ne o!du~u: tir. Şartname 25/5/939 tarihinden & •----------------------•waB (Gu d. ·ı r--- gunu ea - ans a , li B"le ik · ib h k · -reb'Im .. in • puııelik şarkı: ı e ıp çag a- ~_., ak.. k artbrm& Develi köyünün Deve ve 1 c ıt aren er esın go ı esı ıç • 

malt.) ~:.~ Tuf-" Z.1ar ~ çiftliğidahilindeveçiftlikdamlannın açıkta ve gayri menlrulun evsafıda JnhısarJar başmÜdÜr}Ügv_ Ünden: 
6 - Reşat Erer: Keman taksimi ır~ • ~iıı a .'!'de yedi buçuğu farkında ve çiftlik arazisine mah~~ §BJ'lnamı:ıJe !.azıhdır. .. . . • • . .. _ . . . - • . . 
7 - Sehnaz puselik ıarkı (Yan· ~en ~ym ~ • ldenfir au ile dönen iki ta§h ve miktarı kifı Ihaleyt mutaakıp muften ih~!~ be- 938 Malı aenesıne aıt tutün ve ıclıi beyıye teıkerelermın müddeti 
dım deminden) ~ pey ..::..;:~~defa 1ıa: ~ceyi havi tanunun ıs Kanunsani delini vermediği veya vermedup ~ Mayıs 939 sonunda bitecektir. Hazirandan muteber olmak üzere. 
8 - DenizoiHunun •ehnazpuse· _ Taym edilen zen artt~ iha- ı927 tarih ve 27 nuınaras~!l kayıtlı re~e gayri menkul tekrar 15 gun _ 15/Mayıs!~~~ ~'?'den .~tibaren ba~!erin tezkelerini deptirmek 
lik: (Yolun bulmam) ~"?.~be~ elde edilmez- bir bap de~İrmen ile yine çiftlik da- muddetle artbrmaya konul~p .~u ~- uzere b8'mudurıyetımıze muracaatlan ilin olunur. ı620 ( 985) 
9 _ Dedenin şehnazpuselik yil- le edılır böyle dit bqin . bilinde hududu tapu senedinde yazılı tırmada en çok bedel verenın uzenne 
riik semai: (Bir dilberdir) ae 0~-~ ~:don her lı cı on dönüm tarla. ihalesiyapılacakaradatahakkukede-

ltl - Sedat Öztoprağm .,hnaz gün Y..._ _ı.. ~ı ....... ~ç ta bu gayri menkuller --L artırma cek ihale farln hiç bir hükme hacet 
kurup. çıkara li....,m en....- .. o.uo-•- - '"li... 'bes" • if tmi-puselilc saz semaisi. . l dilir suret'le ve pesin para ile satılığa çı- kalmamaksızın vecı ını a e 

21 00 Neseli plaklar • R. na=. • ift' :ak edenler Art- karıldı. Birinci artırma 22/6/939 yen müfteriden tahsil ol~~caktır. 
M;\nisa valiliğinden: 

~ ı 'ı o Müzik (R' aııeti cümhur ban- ya . ~ k : · d Penıembe ııünü ..,.t 14 de ikinci İc· Daha fazla malUmat almak ıatiyenler 
' do.u . Sef,'~hsan Günçer) tırmh ~i:::U0 t::;:;: i:buİ ra dairesin,!e ya'Ollacal:tır. JJu artı.r- da.~remizin 93~/31 ı s.a

1
!1h d

1
osyaama 

1 - Manisa MemJeket hastanesinde yapılacak su kulesi intaatı 
4539 lira 75 kuru,luk k~ifnamesi üzerinden açık eksiltmeye konul
muştur. 

ı _ Sousa . maro yazı. yılı tar mada % 75 nisbetinde bedel ve;i!- muracaatlan !uzumu an o unur. 
2 _ Ramea11 • Tambourin. . etmci! ~~üzerinde bak iddia di<?i ııuı;ette müsteriıiine ihale edile- ı628 (983) 

2 - Bu İ'6 ait evrak parasız olarak Manisa Nafıa müdürlüjiünden 
alınabilir. 

3 -Vincent O"ındv · W•llen•teı· ed -::' yirmi gün içinde ev- cek aksi halde en çok arbran'? ~ ··--------------
4 -Wa<'ner. Pareilal Prelüdü. bn ~- v~~ile birlikte memuri- hüdü baki kalmak şartiyle ikincı ar- GAYRI MENKUL AÇIK AR-

3 - ihalesi Mayısın 25 ci Per461Dbe ııünü saat 1 ı de vilayet daimi 
encümeni önünde yapılacaktır. 

5 _ Weber . Valse davet. ra . n_nısp~ t etmeleri lüzumu tırmuı 7/7/939 Cuma günü saat TIRMA iLANI: 
22 00 Anadolu aianm ( .... or oerv.iS) ~~,ıze muracaa 1629 (984) ı4 de yine dairemizde icra edilecek SALiHLi iCRA MEMURLU • 

4 - Muvakkat teminat 340 lira 50 kuruıtur. 1552 (987) 

22.10 Müzik (cazbant- PL) ounur. . vebuartırmadaençakbedelverene öUNDAN: Gu"n)ıu··k bı·r pazar 
' . ki ;hale ed;lecektir. ta bu ıı:am menkul- Melihaya nafakadan borçlu • 

22,4S,23 Son aian• haberlerı •e yann ÇEŞMEU CELAL REMZi IF- 1er ü7.erin& hak blebinde bulunan· müdür oğlu mustafanın atiyeye ld 
prognm. us IDARE MASA MEMURLU- 1111 ellerU.de ki resmi Yese.ikiyle bir- 800 liraya ipotekli bulunan 1alih- açı l 

12,30 P,.ogram. c:;UNDAN: !ilde jl&ndan yirmi giin Z!lrfında mü- linin mi tat p .. a caddesinde ve Ş"'-u" Sara~~•u bulvan ile Mimar 
12,35 T"urlc müzjği (Pi.) M''=-ç-li Cdil Re.mzi firke- racaatlan Ii.zırnmr. Ve aksi h,.Jde çartıda tapunun 9ı numara ve """ w"' 

ajano ve lllllli ...,,--- Kemaleddin caddesinin birleştiği 13,00 Memleket saat ayan, tinin ikinci alacaklılar toplantw hal•'ıırı ta"1J sicilile tes!Vt olmadıkca 5-928 tarihli tapu kaydına bağlı YERDE 
meteoroloji haberleri. 8{6/939 Pe~ günü saat 15 te ın~dan hariç kal~!.arclır. kayden bir di!kkan olup halen or- -.A 

'3. '5.14 Müzik (senfonik plaklar) Büyük K.ardiçalı han 61 .numaı:~a Müza ... ede..,e İdirak etı;nel( ıstiv';"let" taslndan duvarla bölünmü, bulu- os~~N . BAKKA~~~.~ 
18,30 Program. akdedilecek. Ve ı:nüflis §trket flll'e· kmneti muhammenenm % yedı ~": nan itbu dükkan yeminli ehli vu- 8:~t~.n.~pliklen, b~~ pudclik, bükülu 

Doktor 

Sami 
Op~ratör 

Kulakçı 
Kulak, Boğaz, buran 

hastalıklara mütahassısı 

Muayenehane Birinci beyler No. 4% 
TELEFON : 23UI 

Evi : Gimepe Tramvay Cad. 992 
TELEFON : 3668 

18,35 Müzik (opera hakkında. Cev· kasından Remzi tarafından kongor- cuk nisbetinde pey ~i veya mıllı kuflar tarafından (1500) lira kıy- ~ükusuz, her nev~liklerle :i:ı.,ııkara~e 
det Memduh tarafından konuş· dato teklif ~i~q -~1:'f~dan ~u bir banl.<a .~eminab ir~ .etmeleri li- met takdir edil~iği~den ipot4:k ~~t~~ne~:'iôzım ı, ~= doın:.ı..; 
ma plaklarla misaller.) buaıuta görutulecegı ilan olunur. zımdır. Muzayedeye ı•t:~ edenler fazlası bulundugu cıhetle mezkUr toptan fiatine perakende yalna bu pa- -------------

19.00 Konuşma (Doktorun saati) iflas masa memuru Avukat oarlnameyİ gönnÜf -...e Iuzumlu ma· dükkanın açık artırma ile sabi. zarda satılır .. Bu gibi ihtiyaçlannı:zı TIRE ASLiYE HUKUK MAH-

1 - 13 (750) 

19, 15 Türk müziği (halk musikisi halk H. Ekrem Oran liimatı alnm ve bunları tamamen ka- masına karar verilmiftir. bundan ıılmak menfaatiniz ieabtdır KEMEStNDEN: 232 
türltiileri ve oyun havaları. 1638 (980) bul etm.İ§ addolunur. . • . • Artırma günü ı4-6-939 tarihine 1- 26 (922) Tırenin Cümhuriyet mahallesin-

20,00 Memleket saat ayarı, ajan• n Şartname 2/6/93~ tari!ı~n ıti- tesadüf eden Çar.amba günü saat -------------- den Süleyman kın Teslime tarafın. 
meteoroloji haberleri. bere.. herl<~n görebilmesı lCın açık- ı4-ı5 arasında salihli icra memur- AŞÇIBA~l MARKA dan Tirenin Musalar köyünde otur-

20,1 S Türk müziği (klasik program) • ,_,2 17! t-r. Daha fazla malUınat !'tiv:en!er luğu odasında yapılacaktır. 'S makta iken ikametgihı meçhul ko-

fdare eden: MESUT Cemil 939/481000.yailememuny~.tınııze Talip olanlar muhammen kıy- Makarnalar cası Tirenin Musalar köyünden 
ANKARA Radyo küme heyeti ve münadi.ye müracutlan lu7 umu metin yüzde yedi buçuğu nisbe - Muslih oğlu Hüseyin aleyhine Tıre 

21,00 Konuşma. BR NZ ilin olunur. 1642 (976) tinde pey akçesi tediye edecekler- asliye hukuk mahkemesine açtığı ih-
21. 15 Esham. tahvilat. kambiyo - nu· dir. tar davaaında. 

kut ve ziraat bor.sası (fiat) p · Tayin edilen zamanda üç defa Müddei aleyhin ikametgihını terk 
21,25 Neşeli plaklar· R. ELYAFI IMPERMEAB1LtZE OLDU. p ARI S FAKOLTESINDEN 1 bağırıldıktan sonra yüzde yetmit edüp meçhule gittiği mübqir m~ru-
21,30 Folklor (Halil Bedi Yönekten CUNDAN SERTLlCtNt MUHAFAZA d i p 1 o m a 1 ı beti geçmek tartile en çok artıra- batmdan arılatılmakla ilinen tebliğat 

tarafından) EDEN YEGANE DtŞ FffiÇASIDIR DİŞ r ABİPLERİ na ihale edilir böyle bir bedel el- İcrasına ve ilinında lzmirde münte,ir 
21,45 Müzik (oda müziği· Beethoven Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. ff E .., ı de edilmezse ihale on l>6' gün Yeni Asır gazetesile ilanına ve di-

Trio si bemol majör) Muza er rogu temdit ve on be.inci günü yapıla- vetiye nrakasının mahkeme divan-
Piyano · Ulvi Cemal Erk.in. 3 - Künneke · Ledi Haınilton VE cak arhrmada teklif edilen bedel hanesine talikine durutmanın da 
Keman· Necdet Remzi Atak. operetinden Potpuri. ipotek bedelini geçmek tartile en 20/5/939 Cumartesi günü saat 9 
Viyolonsel ·Edip Sezen. 4 - Künnek.. ·Mavi elbiseli Kemal Çetindag"' çok bedel teklif eden üstünde iha- muallak olduğundan yevmü mez-

!2,10 Müzik (melodi ·Pi.) hemşiTder operetinden Marş- ar. lesine karar verildi. kiirda müddei aleyhin bizzat veya 
22, 15 Müzik (küçük orkestra Şef: F"ınal. Hastalannı her PD sabah saat 9 Daha fazla malUınat almak is- tarafından musaddak bir vekil gün-

Necip Aşkın) 5 - Delibet · Kopdya balesin· dan başlıyarak Beyler • Numan xa- tiyenlerin 939-280 sayılı dosya - dermesi aksi takdirde dU?U§marun 
! _ Gibish • Çakır keyfin: Viya- den bebek d!lDll • nı.. de . 21 numaralı muayenehanelerin- mızda mevcut tartnameyi tetkik gıyaben devam olunacağından keyfi-
na ıarkıoı. 23.00 Son ajans haberleri ve yarınki de kabul ederler- TELEFON: 3921 etmeleri lüzumu ilan olunur. Sel8nilı. sergisinin 1137 ve 938 ııeneleriniıı yet tebliğat makamına kaim olmak 
2 - Gfe9Mller - Sabah seli.mı: program. nı _ ... ,..... -.c~~ .......... 1l:Al1 /QQQ\ W.W-Wk .....ı-1.uıllU"IPt Jc.T.antnl tır Ü7PZP ilin nbınm 

• ... 1 I - - .... 



JZMIR SiCiL TJCARET ME -
MURLU{;UNDAN: 

(Dabkoviç ve feriki lzmir şu
besi) ticaret unvanile lzmirde ga
zi bulvarında doktor Hulusi cad
desinde 36 numarada vapur acen
teliği ve deniz nakliyatı ve saire 
ile uğratan işbu şirket şubesinin 
ticaret unvanı ve şirket mukave
lenamesi ve ona bağh ekler ile 
Fazıl Çetingüne verilen temsil 
vekaletnamesi ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 2495 nu • 
marasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. T enik imzası 

1: Mukavele 
2 - Vekaletname 
- Şirket mukavelenamesi -
Galatada Mumlıanede eski Lo-

id hanında16-18numaralarda mu
kim Kristiyan Dapkoviç ve vali • 
desi Madam Klara Dapkoviç ara• 
larında berveçhi ati akdi muka • 
vele edilmiştir: 

Madde 1 - Tarafeyni akideyn 
Dapkoviç ve şürekası unvanı tah
tında komandit nevinden bir 'ir
ket akd etmişlerdir. 

Madde 2 - Maksadı şirket va
pur acenteliği vapurun erzak fu. 
ruhtu nakliyatı bahriye ve her 
türlü acentelik ve saire muamela
tı tüccariyedir. 

Madde 3 - Şirketin müddeti 
devamı (1 Teşrini evvel 341 tari
hinden itibaren üç senedir. 

Madde 4 - Kristiyan Dapkoviç 
efendi 'eriki mes'ul olup lazım 
gelen sermayesi tedarik etmeğe 
mecbur olduğu gibi Madam Klara 
Dapkoviç komanditer şerik sıfa
tiyle yalnız iki bin liradan ibaret 
komanditer sermayesinden mesul 
olacaktır. 

Madde 5 - Defatiri ticariyenin 
tanzimi ve her türlü hususa tın ifa
sile şirketin temsili hususi ~eriki 
mesul Kristiyan Dapkoviçe mün -
hasırdır. Komanditer ~irkete ser
mayesinin faizi nizamisini tediye 
edilecek ve zarara iştirak eyle -
meksizin kardan dahi yüzde be' 
hisse ahz edecektir. 

Madde 6 - Defatiri tüccariye 
muamelatı şirket için muteber ve 
makbul ad edilecektir. Her türlü 
ihtilafat sulhan hakemler marife
tile hal edilecektir. 

Madde 7 - lsbu mukavelena
me iki nüsha ola;ak tanzim ve ba
delimza tasdik ve teati kılındı. 

24 Te,rini evvel 341 
imzalar 

Şeriki mesul Kristiyan Dapko
viç, Komanditer ferik Madam 
Klara Dapkoviç. 

Beyoğlu dördüncü noterliği res
mi mührü ve Mithat Cemal Kun
tay İmzası. 

Kıraat ve meali tefhim kılınan 
İfbu mukavelename zirine mevzu 
imzalar fahıs ve hüviyetleri maru
fumuz mahalli mezkurda muki • 
mun Kristiyan Dapkoviç ve Ma
dam Klara Dapkoviçin olup mün
derecatını bilkabul ikrar ve tas
dik eyledikten sonra muvacehe -
mizde vaz eylediklerini tasdikan 
edayi fehadet eyleriz. 

imzalar: 
Taksimde Kazgancı mahalle • 

sinin heyeti ihtiyariyesinden ma • 
hallei mezkurda mukim 12 numa
ralı hanede mukim Mehmet Sa
h ip efendi. 

Taksimde Turna sokağında 
Arif pafa hanında 14 numarada 
mukim mösyö Klaman Trayiç 
efendi. 

Bin üçyüz kırk bir senesi sehri 
T e!rini evvelinin otuz birinci gü
nü tarihile müverreh olan itbu 
mukavelename zirine mevzu im
zalar Kristiyan Dapkoviç ile Ma
dam Klara Dapkoviçin olduğu 
isim ve hüviyetleri hali.da mu -
harrer muarriflerin ifade ve taa
diklerinden anlafılmakla aynen 
def teri mahsusuna bilkayt tasdik 
kılındı. 24 Tetrini evvel 341 

Mührü resmi: Beyoğlu üçüncü 
kif b=adli Servet Yesari 

lsbu suret defteri mahsusuna 
24 T e~rini evvel 441 tarih ve 
12450-279 numaralı kaydı resmi
aine mutab k idiği tasdik kılındı. 

3 Ağustos 927 
Beyoğlu üçüncü katibiadli Ser

vet Yesari 
Bir sureti dairede hıfz olunan 

bu suretin lstanbul Ticaret ve Sa
nayi odası sicilli ticaret gazetesi
nin 11 Tetrini evvel 1928 tarih ve 
539 No.lu nüshasından müstahreç 
aslına mutabık olduğunu tasdik 
ederim. 

Beyoğlu 4 ncü noterliği resmi 
mührü ve Mithat Cemal Kuntay 
imzası. 

Maddei Müzeyyele 
Meyanemizde münakit ve Bey-_ .... :t-~-=· 1-~ • ·- ·ıı • lllıf• -- !lı 

YENlASIR 14 Mayıs PAZAR 939 

Tetrini evvel 341 tarih ve 12450-
279 numaralı musaddak ve mü
seccel bulunan mukavelenamenin 
maddei mah!usasında muharrer 
olan unvanı tüccariyemiz (Dap· 
koviç ve feriki) olarak tasrih ve 
sermayemize üç bin lira daha ila
vesile l}irketin sermayesi (be, bin) 
liraya iblağ edilm':tir. Ve mezkur 
üç bin lirayı feTiki mesul Hristo 
Dapkoviç efendi tarafından vaz 
ve müddeti şirket zirdeki tarihten 
itibaren üç sene daha temdit edil
diğini mübeyyin ithu maddei mü
zeyyele ziri imza ve kabul edildi. 

4 Ağustos 1937 
Klara Dapkoviç. 
Damga: Dapkoviç ve Şki. N. V. 
imza 

p As T 1 L KATRAN HA K K 1 Öksürükleri kökünden 
keser tecrübelidir 

Bin dokuz yüz otuz yedi sene
si Ağustosunun dördüncü gunu 
tarihli bu temdidi 'irket mukavele 
zeyli altındaki imzalar, •ahıs ve 
hüviyetleri dairece maruf Kristof 
Dapkoviç ve Klara Dapkoviçin 
olup münderecatr.u tamamen ka
bul ile mahallinde memurum hu
zurunda koydukları tasdik olu • 
nur. 

Tire Ziraat Bankası arazi satışı: 
Birinci müzayede müddeti 11. 5. 939 tarihinde hitam bulan qağıda yazılı tarlalara talip çıkmadığından 

satl§ın on gün müdetle uzahlmaama karar verildiği ve lcat'i ihalesinin 22. 5. 939 pazartesi günü saan on 
be§te kaza idare heyetinde yapıl&cağı ilin olwıur. 

20 Eylul 928 
imza: Kristiyan Dapkoviç 
Mührü resmi: Beyoğlu üçüncü 

katibiadli Servet Yesari 
Bin dokuz yüz sekiz senesi şeh

ri Eylülünün günü tarihli müver
rah olan i'bu maddei müzeyyele 
zirine mevzu imzalardan biri sah
sı ve hüviyeti dairece maruf Kris
tiyan Dapkoviç efendinin olup 
münderecatını tamamen bilkabul 
ikrar eylediği cihetle aynen def· 
teri mahuşusuna bilkayt tasdik 
kılındı. 

4 Ağustos 1937 
imza ve takrirleri mahallinde 

tarafımdan ahnmıttır. imza 
Necati. 

Mühür: Beyoğlu üçüncü Noteri 
Servet Y esarioğlu. 

imza 
Bu suretin dairede saklı 4Ağus

tos 1937 tarih ve 6259-1 77 No.lu 
daire nü~hasına uygun olduğu 
tasdik olunur. 

4 Ağustos 1937 
Resmi mühür. imza 
Bir sureti dairede dosyasında 

hıfz olunan bu suretin lstanbul 
20 Eylül 928 ticaret ve sanayi odası sicili tica-

Nev'i Köyü 

Tarla Atburgazı 

(( « 

(( (( 

Tapu sene-
Mevkii dinde Y. Dö. Sahibinin İlmi 

Dutlu kavunlu 150 

« 356.2 

(( 350 

Hacı Ali pqa oğlu Sami 
Atalan 

« « « 

« « « 

Hududu 

Şar: Burgazdan ece mezarlığına 
giden yol Şi: Kırbqa müntehi .a
mekli irim. Gar: lmam O. Hüseyin 
ve Mustafa kızı Emine ve yapıcı Ha
lil Ce: Sahibi senet ile mahdut ..• 

Şar: Burgazdan ece mezarbğına 
giden yol. Şi: Sahibi senet. Gar: 
Nusret bey hacı Hüseyin. Ce: lzmir 
caddesi ve çiftlik ebniyeaile mahdut. 

Şar: Burgazdan ece mezarlığına 
giden yol. Şi: Sahibi senet ve yapıci 
Halil ve kesikçi Ahmet. Gar: Ede 
Mehmet oğlu Dunnuı ve Nusret B. 
Ce: Sahibi ıenet ile mahdut .. 

1643 (982) 

Beyoğlu üçüncü katibiadli Ser- ret gazdesinin 12 Ağustos 937 ta-
vet Yesari rih ve 3205 numaralı nüshasın -

~f.i(7.~V"~~~ aw ........ lll!l ........ ırım ..................... 1111•111111~ .. !!!m ... JI 

~or .Ali Riza Bir sureti dairede hıfz olunan dan r:ıüttahreç e.ıhna mutabık ol
bu suretin miibrez lstanbul ticaret duj!unu tasdik ederim. •• ve sanayi odası sicilli ticaret ga • Beyoğlu dördi1ncü noterliği ~ 

Un len zetesinin 11 Teşrini evvel 1928 ta- resmi mührü ve M;t et Cemal 
rih ve 539No.lu nü:;hasından müs- Kuntay imzası. 
tahreç aslına mutabık olduğunu BEYANNAME Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü tasdik ederim. Aşağıda imz~larımızın usclen 
Beyoğlu dördüncü noterliği tasdik'ni ve tarafımıza verilmezi. Her gün hastalarını saat üçten son

ra Atatürk caddesi •Eski Birinci~ 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

resmi mührü ve Mithat Cemal ni dileriz. 
Kuntay imzası. 

Meyanemizde münakit ve Bey
cğlu üçüncü noterli~ince 24 Teş
rinievvel tarih ve 12450 • 279 nu
mara ile musaddak ve müsec~el 
bulunan mukavelenamenin müd -
deı; hitam bulmasına binnen. 

Zeyl: 
1 - Şirketimiz· isbu mukavele

namesi aynı şerait ile Beş (5) se
ne için temdit edilmiştjr. 

2 - Şerik madam klara Dap
kovic bilvekale kaydil~ ve memur 
sıfatile Dapkoviç efendiye veka
leten vaz'ı imza edebilecektir. 

31 Temmuz1932 
Mühür: Istanbul Vapur acen · 

tesi Dapkoviç. 
Damga: 
naokov'ç ve Şki. 
Bilvekale imza 
Bittalep tahrir ettirdini b1n do-

kuz yüz otuz iki senesi Tem muzu
nun otuz birinci günil t~rihile mü
verrah elan isbu zeyli mukavele 
zirine m~vzu imzalar ve klişeler 
fahıs ve hüviyetleri dairece ~ ~ -l,f 
müteahhit fotografları mahfuz 
Kriıtof Dapkovic efendile m:ı<lam 
Klara Dapkoviçin oluo mahallin
de kıraat olunan münderecatını 
tamamen bilkabul vaz eyledikleri 
cihetle bir nüshası hıfzolunarak 
tasdik kılındı. 31 Temmuz 1932 

imza ve takriri mahallinde ta
rafımdan alınmıttır. 

imza: Necati. 
Mühür: T.C. Beyoğlu uçuncü 

noteri Servet Y esarioğlu. S. Ye • 
sarioğlu. 

Bu suretin dairemizce 31 Tem
muz l 932 tarih ve 6389-160 nu • 
mara ile musaddak zeyli mukave
lenin aslına uygun olduğu tasdik 
olunur. 3 Mayıs 1939 

Mühür: T.C. Beyoğlu üçüncü 
Noteri Servet Y esarioğlu. 

Bu suretin dairemizce musad • 
dak ve mübrez 3 Mayıs 1939 ta
rih ve 3473 numaralı surete uygun 
olduğu tasdik olunur. 

6 Mayıs 1939 
Beyoğlu üçüncü noterliği res

mi mührü İmzi okunamamı•tır. 
mukabele edildi. · 

Dapkoviç ve Şki. 
Vapur acentesi 
Galatada Frenkyan han 3 üncü 

kat. 
Beynimizde mün'akit ve Bey • 

oğlu üçüncü noterlikçe muıaddak 
31 Temmuz 1932 tarihli ve 9389-
160 No.Iu zeyilname mucibince 
sicilli ticarette 9950 numara ile 
mukayyet bulunan Dapkoviç ve 
şeriki unvanlı tirketimiz hakkın
daki mukavelenamemizin müdde
ti 31 Temmuz 1937 tarihinde hi. 
tam bulacağına mebni tarafeynin 
ittifakile itbu zeyil ilave edilmit
tir. 

1 - Şirketimizin itbu mukave
lenamesini aynı feraitle 31 Tem
muz 1937 den itibaren tekrar (5) 
bet sene için temdit edilmittir. 

2 - Bu kerre tecdid edilen mu
kavelenamemizin müddeti hitam 
bulmazdan bir ay evvel tarafeyn
den biri canibinden feshi ihbar 
edilmedikçe aynı feraitle kendili
ğinden tekrar (5) bet sene için 
temdit edilmit addedilecektir. . . 

lstanbul 29 Mart 1939 
Istanhul G:ı!atn Frank han 111 

katında mukim Dopkovtç ve Şki. 
vapur acentası firmasının ortak -
hır1. 

~ TELEFON : 2987 
(/.fi./7/.LZ/7////:F.7.TL7..zzLLZJrLf0'.J 

Krist:y"'n /K1+·tcf / Dapkoviç otuz dokuz senesi Şubat ayının 
Bayan Klnra Dn ·ov'c yirmi be~inci cumartesi günü. 

31- Mart 193g 25-2-939 
lmzalaı· okunam;ıdı. lsbu vekaletname suretinin da-
Bu b'n dokuz yüz otuz c!o1cuz ire 

0

dosyasında saklı 25-2-939 tn -
~enezi Mo.rt aymın 31 inci Q'ünü rihli ve 30Sl umumi numaralı as
t:lrilılc olen hu bey~nname nHın- ima uygun olduğu tasdii: kılındı: 
daki imzalar sahıs ve hüviyetleri- Bin do!iuz yüz otuz dokuz senesı 
ni tanıdıi!ıM Krisfyan • Kristof- mayıs ayının on ikinci cuma gü • 
Dapkoviç ile Klara Dapkoviçin nü. 12-5-939 
olduğunu tasdik ede:im. Pullar: 

Beyoğlu dörd!.incü noterliei imza K. Dabkoviç 
rr~mi mührü ve Mithat Cemal Beyoğlu dördüncü noter Mit • 
Kuntay imzası. hnt Cemal Kuntay resmi mührü. 

Ist.mbul Beyoğlu dö•clüncü no- Bugünkü tarihle yazılan veka-
terlii?'i tarafından tanzim edilen letnamenin asıl ve suretine m,ti
vekaletname ile vekili bulundu. rilmek üzere çıkarılan bu suret 
ğum lstanbul Galata Tophane neler kanununun 41 inci madde
volcu salonu kar\ısında F ırank ısine tevfil:an harçsız ve pulsuz 
hanında ücüncü k .. tta dairei mah- olarak tasdik kılındı. Bin dc~:uz 
~usada mukim D~bkoviç ve feri- yüz otuz dokuz senesi Şubat ayı
ki vapur ecentesi namına bilveka- nın yirmi be~inci Cumartesi gü-
le (Dabkoviç ve şe!'iki lzmir fU. nü. 25-2-939 
besi) namile müvekkili bulundu- lzmir üçüncü noteri Süreyya 
ğum ı:;irket namına lzmirde hir şu- Ol:ayın resmi mühür ve imzası. 
be kü,adı için icap eden muame- 23 Kanunu evvel 1939 
18.t ve merasimi kanuniyeyi ifaya, Y.N. 18510 
lzmir sicilli ticaret dairesile, Ti - lzmirde «Dabkoviç ve şeriki 
caret odasına ve mahalli devair lzmir tuhesi» namile firketimiz 
ve makarnalı resmiyeye lazım ge- namına orada bir ~ube küşadı için 
len dilekçe ve beyannameleri tak- icap eden muamelat ve merasimi 
dime ve takip ve İntaca, ~ubeyi te- kanuniyeyi ifaya iz mir sicilli ti • 
sis ve küsat ile bera.ber ilamatı ic- caret odasına ve mahalli devair 
raya ve idaresi için tali acenta, ve makamah resmiyeye lazım ge
vekil veya memur tayin ve azline, len dilekçe ve beyannameleri tak
kendilerine sela.hiyet ve vekalet dime ve takip ve intaca tubeyi te
vermeğe, gümrük idarelerile, Li . sis ve kü,at ile beraber ilanatı ic
man, posta, banka veya sair ma- raya ve idaresi için hali acente 
~amata acentelere ait muamelatı vekil veya memur tayin ve azline: 
ıf.~ya~. beyaı:ıname, k.on~im:nto; kendilerine selahiyet ve vekalet 
gu~rük ordınosu, ma~ıfesto ımza vermeye, gümrük idareleriyle Li
ve ıtaya ve aynı selahıyetle aharı man posta banka veya sair ma • 
tevkile, ahzu kabz ve sulh ve ih - kam~ta ac;ntelere ait muamelatı 
raya, ikrarı deyni ve taahhüdü ifaya beyanname kontimento, 
mutazammın borç senetlerinden gümrük ordinosu manifesto im
ve !irketin mesuliyetlerini müs - za, ve itaya ve a~ı aelahi~etle 
telzım mukavelattan maada evrak aharı tevkile ahzukabz ve sulh 
imzaya. fu.be namına muhabereye ve ibraya, iharı deyni ve taahhü
ve e~rın:ııze m~arrer sened ve dü mutazammın borç senetlerin • 
çeklerı cıro etmege muamele ev- de ve şirketin mesuliyetlerini 
rakım tanzim ve imzaya, para te- müstelzim mukavelattan maada 
diyesine ve merkeze havaleye, evrak imzaya, şube namına mu • 
posta ve bankalardan her türlü habereye ve emrimize muharrer 
müraselat, havale, paket, adi ta- senet ve çekleri ciro etmeğe mu. 
ahhütlü veya kıymetli vergi ve amle evrakını tanzim ve i~zaya 
resim tediyesine bu baptaki para tediyesine ve merkeze hava: 
vesaiki imzaya ihtilaf zuhu • leye posta ve bankalardan her 
runda protesto keşidesine, tea • türlü mukaddereli mektup, nümu
biti delailtalebine dava ikamesi- ne ve emtea ahz ve kabza, vergi 
ne, ihtiyati ve icrai haciz ve vaz ve resim tediyesine bu baptaki 
ve fekkine ve icra muamelatını vesaiki imzaya ihtilaf zuhurunda 
son dereceye kadar ifaya, avukat protesto ke!idesine cevap verme
nasp ve tayin veya azle, aharı tev- ğe, kefif, tesbiti deli.il talebine da
kile ve kendisine tevdi edilen hu- va ikamesine, ihtiyati ve icrai ha
susatı son dereceye kadar ifaya ciz vaz ve fekkine ve icra mua • 
mezun olmak üzere lzmirde Ce • melatını son dereceye kadar ifa • 
lal Bayar bolvarı 24 no. Fazlı Çe· ya, avukat nasp ve tayin veya az. 
tin günü vekil nasp ve tayin et • le aharı tevkile ve kendisine tev
tim. di edilen huausatı son dereceye 

Dabkoviç ve ter iki Vapur acen- kadar ifaya mezun olmak üzere 
tesi vekili tirket memurlarından tirketimiz memurlanndan bay 
Epaminondas Juanidis 25 fUbat Epaminondaa Juanidis'e vekalet 
1939 okunamıyan imzası. ita eyledik. 

25-2-939 tarihli vekaletname - lstanbul • Galata Tophane yol-
nin altına huzurumda konulan im- cu salonu karsısında Erank ha • 
zanm tahıs ve hüviyeti marufun nında üçüncü katta dairei mahsu
Epaminondaa Juanidis'in olduğu- aada mukim Dabkoviç ve teriki . . . 

BelJelı gibi sevimli 
Çoculı yetiftirmelı 

lstiyen her anne, 

Senede Birkaç 
defa çocuğuna 

iSMET 
SOLUCAN BİSKVVJT! 

vermelidir 

ER ECZANEDE 

Kutusu (20) lıur~tur 

• 
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Nafıa vekaletinden : 
EKSiL TMEYE KONULAN tŞ: 
1 - Büyük Menderes tabirlerinden Cürük su üzerinde yapılacak 

regülitörle Sarayköy ovasını sulamak üzere açılacak kanal hafriyat 
ve sınai imalatı kC4if bedeli ( 446 579) liradır. 

2 - Eksiltme 15/6/939 tarihine ra.sthyan Perşambe günü saat 11 
de Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüiü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme 4artnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
itleri genel 4artnamesi, fenni 4artname ve projeleri 22 lira 33 kuru4 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Elailtmeye girebilmek için isteklilerin (21 613) lira (16) ku-
1114luk muvakkat teminat vermesi ve elailtmenin yapılacağı giinden 
en az sekiz giln evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu İ4e mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri '8fÜır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye ~tirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüiüne makbuz mukabi
linde vermeleri li.zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
14,22,25,30 1635 ( 978) 

iz.mir tramvay ve elektrik Türk 
anonim şirketinden: 
lzmir Tramvay ve elektrik türk anonim 4İrketi hisaedarlari umumi 

heyetinin 31 Mayıs 939 tarihinde saat 11 de 4irketin lzıiıirde Bahriba
badaki idare merkezinde fevkalade olarak toplantıya çağırmakta ol
dukları ilin olunur. En az 20 hisseye malik olup bu toplanbda hazır 
bulunmak arzusunda olan hissedarlann hamil bulunduklan hisse se
netlerini toplanhdan bir hafta evvel 4İrketin idare merkezine veyahut 
bir bankaya yatırmaları ve hisse senetlerinin nizamı müddet içinde 
yahnldığuu gösteren bir vesikayı hamil bulunmaları lazımdır. 

RUZNAMEYIMOZAKERAT 

Hesabatab tetkike memur mürakibin yerine yeni bir mürakibin tir 
yİnİ. 1606 ( 986) 

iLAN 
lzmir vilayeti muhasebeyi husu

müdürlüğünden: • 
sıye 

Karşıyaka nahiyesine bağb büyijk Çiyli ve Kuru dere köyleri tahriri 
arazi itirazlarının tetkikatı hitam bulmuş olduğundan 939 mali yılın
dan itibaren yeni tahrir kıymetleri üzerinden vergi tahakkuk ettirile
ceği arazi tahrir kanunun 10 uncu madesi mucibince ilan olunur. 

1644 (975) 

lzmir defterdarlığından: 
Dosya 

No. 

134 Şehitler 2 inci Altın Kilise ıokak 61 taj 
No. lu 261,66 M. M. 

136 Şehitler Sepetçi - 1513 No lu sokak taj 

L K. 

130 83 

No. lu 60,80 M. M. 105 00 
Yukanda yazılı emvalin mülkiyetine talip çılanadığından 11/5/39 

tarihinden itibaren 10 gün müddetle temdide bırakılmıştır. Dıalesi 
22/5/939 tarihinde aaat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlik müdürli· 
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T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CUNA.RD LİNE 

Messageries 
Maritimes 

KUMPANYA.Si 

YENİ ASIR 

Umdal 
UMUMIDENtZ 

ACENTALICI LTD. 
HELLENİC LİNES LTD. 

Oli ·ier ve 
Şürekası 

BİRiNCİ KORDON REES 
BİNA.Si TEL. 2443 

.CAHIFE ı _________________ ıiiiiiim,_... 

Dcutsche Le· 
vante Linie 

G. M. B. H. HA.MBURG 

SAHİFE9 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
A.DRIA.TİCA s. A. Dl 

NA.VİGATİONE 
GERMANİA vapuru 15/17 mayt5 MİLOS vapuru 10 mayısta beklen!· 

Liverpool Ve THEOPHİLE GAUTİER vapuru 3 ha· arasında beklenilmekte. olup R~«:=i~ RA BATl'I : yor .. 13 mayısa kadar Anvers, Rotter- BARLETI'A motörü 17/ 5 tarihinde 
. . . d 1 lı: • gün İstan- Hamburg ve Anversa lımanlan ıçın yük LOND dam, Bremen ve Hamburg için yük gelerek aynı· ,..;~ Pire, Erin-''-' Trieste 

Glacao hattı zıran tarihm e ge ere aynı al cakt 1 HERON vapunı 15 nisanda gelip .. ~ ....,., 
...,, V bul, p· Napoli ve Marsilyaya hareket a ır. nih . d . yük" al aktır alacaktır. ve Venediğe hareket eder. 

• • • • • • • • • • • ıre, ANGHYRA vapuru ayın ayetin e Londra !çın ac • ACHAİA vapuru 23 mayısta beklen!- 1 BRİONİ motörü 18/ 5 te gelerek ayni 
. . edecektir. . . • beklenilmekte olup Rottı;r<iam• .. Ham- BELGRAVİAN vapuru 15 nisanda yor. 27 mayısa kadar Anvers, Rotter- gün Patmos. Leros, Rodosa hareket 

BOSNİA vapuru 25 mayıs tarihinde Her türlü izahat ve malümat ıçın Bı- burg ve Anversa limanları ıçin yük ala- Lo dra Hull ve Anversten gelip yük dam, Bremen ve Hamburg limanlan ed 
tahminen ~!ip mal çıkaracak ':'e ayni rinci kordonda 156 numarada LAU- caktır. çık:ra~. için yük alacaktır. 1 ~İTrA Dİ BARİ motörü 18, 5 tarihin-
::'C:!: Liverpool ve Glasgov ile yük RENT REBOUL ve ŞERntİ vapur acen- ETSBALKANLARKA PLOV~BAASA.I HAKOTO'l"l'l R HERAKLT A H L İ y E de gelir, ayni gün İstanbul, Pire N poll 

. .. . • • 1 Z I ERPOOL HATTJ EA vapuru 13 mayc,1a bek- M il • C h k t ed FERN LİNE tasma muracaat edilmesı rıca o unur. YUGOSLAV BANDffiALI L V 1 . Hamb ars ya ve enovaya are e er. 
2 l 7 5 enıyor.. urg, Bremen ve Anvers- ZARA motörü 2415 tarihinde gelir 

TELEFON: uLOVCENn usBiAN vapuru 20 nisan<b Liver- ten mal çıkaracaktır. . .. p· K .fu Sarand Br· dis; 
NEVYORK HA.....,l 1939 .. d eli yük" - 1··- ak ABMEMENT H SCHULDT aynı :tını ıre 0 a ın .u Lüks vapuru 14 mayıs . P8z::ır gu- pool ve Svansea an g P ,,......ac - · . . Trieı;te il'e V enediğe hareket eder. 

FERNHİLL motörü 16 mayt5 tarihin- isimleri ve navlunları hakkında acenta nü Suı;ak, Trieste, Venedik ve Pıreden tır.. ..GL~CKSBURG_ vapuru hazıranın ilk LERO motörü 2515 tarihinde gelerek 
de tahminen gelip mal çıkaracak ve ay- bir teahhUt albna giremez. Daha fazla muvasa!At edip eynl ~ Köstence ve Deııtsche Levante•Lfnle günldamerBınde beklcnıyHaorb .. An~".1"8- ~ktteral - ayni g0n Patınos Leros Rodosa hareket 

.. . . . Varnaya hareket edecektır. remen ve m urg ıçın yu a- -·' 
nl. zamanda Nev - York için yük ala- tafsilat almak ıçın T. Boven Rees ve Şr. .TOVCEN KREI'A vapuru 15 nisanda Hamburg caktır. .,..er. 
caktır. nın 2353 telefon nunıaruına müracaat <u. 

39 
umarteH . .. .. An ersten gelip yük çıkaracak. TA B L 1 Y E : ROY ALE NEERLA.N 

Ge lı: 1 Vapuru 20 mayıs 9 c sı gunu ve v GLÜCKSBURG hal !ima · ANYA 1 
re vapurların muvasa!At tarihleri, edilmesi rica o unur. Köstenccden avdet edip 21 mayıs 939 vapuru en - DAlSE KUMP 

pazar günü saat 12 de.. kında acenta bir teahhüt altına giremez W:da ~ ~:remen ve An- HERCULES vapuru 18 ' 5 tarihinde 

- Pire - Arnavu~luk limanları - ~otor, I Dalın fazla tafsilf.t almak için Birinci DEN NORSKE MİDDEL- gelerek Amsterdam Rotterdam ve Ham-
• • il. Dubrovnik - Splıt,_ Venedık ve Trıeste- Kordonda 152 numarada •UMDAL• burg limanları için yük alacaktır. . 

• 
ye hareket edecektir. . uml deniz Acentalığı Ltd. müracaat HAVSi.İH.JE, OSLO SATURNUS vapuru 25/5 tarihınde 

T C Z• t B k İzmir - Venedik - Trıeste seyahat ~ 1 BALKİS vapuru 15 mayısa doğru bek- gelerek İstanbul Burgas Varna ve Kös-• • ır aa an ası müddeti: 7 gün.. edilmesi rica o unurM .. d"-'n !eniyor. Dünkerk ve Norveç için yük tence limanlarına hareket eder. 
Gerek vapurlıırın muvasaHlt tarihleri, Telefon : 4072 U ~.,.et alacaktır. 

Kurulaş taPihl : 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

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

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiBA 
iKRAMtYE VERECEK 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- Telefon : 3171 Acenta AMERİCAN EXPORT LİNES, iNC SVENSKA ORİENT ı:..tNEiN 

fi • "' EXCHANGE vapuru ll mayısta bekle- VİNGALAND .. .. 
2315 

tarihin. 
· N k · · ... , ... alacaktır motöru de 

myor. evyor ıçm T ~ • Rotterdam Bamburg Skanı:linavya 11-
D. T. R. T. ınan1an için yük alacaktır. 
SZEGED vapuru 25 mayısta beklenl- BRAGELAND motörü 1/6 tarilıinde 

yor. Tuna limanlan için yük alacaktır. gelerek Rotterdam Hamburg Skandl
TİSZA vapuru 4 haziranda bekleni- navya limanlan i~in yük alarak hareket 

yor .. Tuna Ymanlan için yük alacaktır. edecektir. 
Ziraat bıınbsmda lı:umbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 1 TİSZA vapuru 17 mayısta bekleni-

1.irası bul•m•nlu-. senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki p!Ana göre lk- İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış kooperatifleri Biri.iği ~r. ~ynıt, Portsait ve İskenderiye SERVİCE MARİTİME 
ramiye dağıtılacaktır : T A R İ ş ŞARAPLA.RJ ıçın yük alacaktır. 

4 a ~~ LOOO Liralık 4.000 Lira Ege bölresinin nefis yaş üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dömisek ve kırını. - SERVİCE M.ARİ!'İME Roumaln Kumpanyası 
n..... İŞ lı:sik ROV .. AİN ALBA JULİA vapuru 6/6 tarihln-

4 ' 500 • 2.000 ' 1 zı Tariş şaraplannı daima tercih ediniz. Sofranızda TAR şaraplan e l'JI de gelerek Malta Marsilya ve Cenova 11-
f, • 250 • LOOO • • olmamabdır.. DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle- manları için yük ve yolcu alarak han-

4' , 100 • 4.000 T A R j Ş SİRKESİ • niyor. K&tence, Kalas ve Tuna Uman- ket eder. 
lot • 50 • 5.000 • Sayın halkımıza emniyetle arzediliyot. Tarif sirkesi, halis üzllm sirkesi.dir. ları lçtn yUk alacaktır. l:andalı:l hareket tarilıleriyle navlun-
12t , 40 • 4.800 • T A. R İ Ş UZUM BALI JOHNSTON VARKEN ı.INEs L11>. !ardaki değlşlldllderd.en dolayı acenta 
160 • 20 • 3.200 ' Teksif edilmiş taze üzüm suyudur. Taze Uzfim suyunun bütün hususiyetle- ~CEMORE vapuru 28 .~ayısta ~e- mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf-
DlıacAT ı Beeaplınndalı:l pııralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşıni- rini taşımaktadır. Tariş üziitn balı en sıhhi ve mugaddi kuvvet şurubudur. nıyor. B?'.. Varna, K~ce •. Sulina silftt lçtn ikincl Kordonda FRATELIJ 

yenlere lknınlye çıktılı. takdirde yllzde 20 fazlaslyle verilecektir. 1 Kalas ve •nrau liınanlan ıçin yük ala- SPERCO vaptır acentasına müracaat 
Kar'.Jar .... ' .. ı EJIOI, 1 Blrind lıinım, 1Martve1 Haziran tarih- T A R İ ş İNCİR VE VZVMLERI caktır. edilmesi rica ohınur. 

terinde pıkl1ecelrtlr. Fennin en son terakkiyatına uygun bir ~de işlenmi§ ve hazırlanmıştır. Vapurlarm hareket tarihleriyle nav- TE"LEFON : HM _ !00$ 
.... ____________ !m ______ , __ ım __ -~ Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır.. lunlardaki değişikliklerden acenta me- --------------

Tariş markah mahsulılt ve mıunutah her yerden arayınız. suliyet kabul etmez. Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mllraca-

Hamdi Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu ham karşısında .• 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 
Kolonyası 
Erkek Dişi 

MASKüu:N, FEMlNEN, iki cins kolı.11 
Bahar çiçeil - Altın rüya, Limoıı çiçeği 
Fu!n, Son hatıl'll, Leylilr, Mmekşe, 

amber, yasemin 

Hilal Eczanesi: 

- - • - • ~p 

( Savın müşterilerime 
Mühim ilan 

Yeni mevsimin Yaklaşması do•---· le .. . kun" vevl ıeıııizleme ve bo-• -vıııoıy ınu.essesenuıı .; 
yaPIA işlerini bir istisna lmıık erd _ .__ 

o üzen. fiatl e y ........ 

Mevsim için 
Rekabet kabuı ebııiyecek derecede tenzilat 

İtbıalı IJleriyte fb1ıret hn-mış olan nıüe.sseaem b f laılide l.lkontosu ile 
ll&1lll ınilşterilerimin tevecclll.ıünu ... ___ - - u ev . clir 

--cağına emııı 

ŞARL PRIMUS 
BüyUJı KordJçol• 110:: N~. 48 'l'eJefon : U49 

- -

İzmir umumi satq mağazası : 
KEMERALTI CADDFSİ No. 71 TELEFON : 4195 

ı ··2' (253) 

~ ............ r-. ......................... .. 

SAÇ EKSIRI 

\ 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve kcpelılenmesine mini olur. Komojen saçların kök

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır. Tabii renklerini 
bnzmaz, l:itif bir rayihası vardıı- Komojen Kam.ok saç eksiri maruf eczam.'
lerle ıtriyat mafazalannda bulunur. 

inhisarlar Çamaltı tuzlası mü
dürlüğünden: 
1 -Tuzlamız için muhtelif ebatta 24.228.4 metre mikabı çıraL çam 

kerestesi aatm abnacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 42 lira olup muvakkat teminatı 76 lira 32 

lı:unqtur. 

3 - Şartname, ebat listesi ve nümı.ıııesi müdürlüiümüzden alına
bilir. 

4 - Taliplerin ihale giinü olan 26. 5. 939 cuma giinü saat 14 de 
rnüdüriyetimizde toplanacak komisyona teminat akçelerile birlikte 
rnüracaallan. 

-····· ı 

Daha fazla tafsilftt için ATATtrRK at edilmesi rica olunur. 
cadd..,..I 148 No.da V. F. Heııry Van Der TELEFON: %087/2008 

""'. - . -·. . . . . ./~ -;. 

T. iŞ BANKASI' n1n 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAF AT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, l Eylül, 1 tkinciteırin 
t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

~m!'ZI İkramiyeleri: =:?%27.:ı:z:zz:~~, 
1 Adet 2000 liralık ·- 2.000 Lira 
S ,, 1000 liralık ••• S.OOD Lira 
8 ,, soo liraltk ·- 4.00D Lira 

16 n 250 liralık - 4.000 Lira 
60 n ıoo liralık ••• 6.000 Lira 
95 ,, SO liralık ••• 4.750 Lira 

250 ,, 25 liralık - 6.2$0 Lil'a 

32-000 1 •••••• ·--·-
4JS 

' ~' T. it Bankaıma para yatınnakla, yalnız para biriktlrmif olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemİf olununuz. 

Kolay Ve Seri Yazı 

Gösterişli Ve Dayanıklı 

Ucuz Ve Temiz 
Tüccar, Bankacı, Memur, Talebe, ve her kme 

lizım olan, icabında kopya lriiıdı ile ~ kopya 

çıkaran mürekkep ayar tertibatlı ve 

Beş Sene Garantili 

f.At.~ 
İZ Mi R 

Dolma kalemleri geldi. 

Fiyati her yenle n.. 2. 

Toptan alanlara iskonto yapıhr. 

Türkiye umum acenteıi : 

Nafiz Mustafa - İzmir 

Maliye vekaleti lzmir kırtasiye 
deposu memurluğundan: 
K'ırtaaiye deposu ittihazma elvet"itli kiralık binan olanlar me:drilr 

adrese müracaat etmeleri. 
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Fransız Hariciye Nazırının utku 
arasındaki işbirliği asla şimdiki kadar kuvvetli Fransa ile lngiltere 

olmamış ve hiç bir zaman bundan tam bir enerjiye istinad edememiştir 

Fransa ile lngiltere Harbı kimse istemiyor 
~~-~~~~~-~~--

Her hangi bir tahakkümü red fakat 
her türlü işbirliS?;ini kabul ederler 

Fakat sulh yoluna girmek için de 
henüz bir çare bulunmuş değildir 

Paris 13 (ö.R) - c:Alyans Fransez:ı> 

in lngiltere şubesi tarafından Sovtamp
ton şehrinde yapılan umumi içtirnaa da
vetli bulunan Fransa hariciye nazırı B. 
Bonne orada ehemmiyetli bir nutuk aöy
lemiı ve c:Alyans Franseu (Fransız itti
fakı) cemiyetinin Fransayı yabancı mem
Jeketlere tanıtmak ve sevdirmek için yap
tığı hizmetleri belli ettikten sonra de
miştir ki: 

c:- Fransa ve lngiltere araaında i§bir
liği asla şimdiki kadar kuvetli olmamış 
ve hiç bir zaman bundan daha tam bir 
enerjiye ve daha kuvvetli bir iradeye 
la tin ad edememiştir. lngiltere ve Fransa
nın siya•et iştiraki bu dereceyi hiç bir za
man bulmaml§b. 

c Reis Daladiyenin bu iştiraki mükem
melen tebarüz ettirerek söylediği gibi: 
Fransa v~ lngiltere her hangi bir tehak-
küme katlanmağı reddderler, fakat hiç J:l • ..;o .,..,. .... , •• • o • .c ı.01m.. ti"' '' 
bir işbirliğini de reddetmezler. Birinin ederler. Zira harbin devletler ve milletler 1 sindeki ittifak tezahürü hariçte en iyi bir 
ve diğerinin istediği kendi imparatorlu- İçin ne büyük felaket olduğunu bilirler. tesir uyandırmıştır. Kopenhagda çıkan 
ğunun müdafaası, himayelerini deruhte Fakat yine ıunu da bilirler ki, phıslar cZvenska Dagblah muhafazakar bazete
ttikleri milletlerin hürriyet, istiklal ve em- gibi vatanların da mevcudiyeti, bu dün- si Daladiyenin ve Çemberlaynuı ıon nu
niyet ic;inde ya§atılmasıdır. Zira bunlar yanın kanunu olan, en son tehlikeyi goze tuldarnu Almanya ve ltalya arasında as
olmadıkça insan hayatı her manayı kay- almaksızın temin edilemez. keri ittifak akdi kararma en yerinde hi.r 
heder. ı Iıte bu kanaatle, lngiltere ve Fransa mukabele telakki ediyor ve diyor ki: 

PARLAK BiR SiSTEM: isliklil ve hürriyetlerini korumağa azmet- Paris ve Londra yeniden bir Münib top-

« Bu sistemin manevi inşiaı dünyada karlı imzalarile teahhüd altına ginneğe lantısını tahrik etmek iatiyen manevraya 
hiç bir zaman bugünkü kadar parlak ol- lüzum biuetmiflerdir. Sözleri. i tutacak- sarsdmaz bir soğuk kanlılıkla karıı koy
mamıştı. Zira bu sisteme bağlı olan her lar ve imzalannm ferefini yer' c getire- muılardır. F ransanın lngiltere ile ana ne
kes bilir ki kendi şahsi davası, içeride her ceklerdir. Ayni teYİ iatiyen ve ayni va11- vi işbirliği siyaseti günden güne daha fiili 
istibdat teşebbUslerini boğdukları gibi dı- talarla İltiyen iki millet arasındaki bera- bir şekil almıştır. Şimdi Fransada harp 
pnda da her hegemonya te~ebbüslerini berlilc öyle bir dereceyi bulmuttur ki endüstrisi tam randıman halinde çalı~ 
menetmek azminde olan iki imparator- bundan bahsetmek, artık bir muarefeden yor. Fabrikaların i~gali ~eklindeki grev
luğun kardeoçe işbirliğine bağlıdır. balutmek sı'bi ohnuttur. iki memleketin lerle haftada 40 saat iş esasını kabul et

dottluiuna taraftar olanlarm h.zandığı tirmek için yapılan çalkantılardan üç se
muvaffakıyet derecesinde bir muvaffalo- ne sonra F ranınz işçileri eea çıkarmadan 
yet pek az inaani te,ebbüalere müyeuer 

1 

bu haklannı terk etmişler ve bir mayıs 
obnUflar. nümayişlerinden kendi arzularile vazgeç-

Ben de bu taraftarlardan biriyim. Ve mişlerdir. 

---tr·---
Romanya harjciye 

nazırı B. Gaf en konun 
beyanatından 
-~-

Bükreş 13 (ö.R) - Ingiliz h eyetiyle 
son Ingiliz - Rumen ticari anlaşmalarını 
imza eden hariciye nazırı B. Gaf enko 
(Temps) gazetesinin Bilkreş hususi mu
habirine şu beyanatta bulunmuştur: 

cBüyük Avrupa payitahtlarına yaptı· 
ğım seyahatten §U kanaati elde ederek 
döndüm ki: Hadcli zatında kimse harp 
istemiyor. Fakat henüz sulh yoluna gir
mek için bir çare bulunmam~tır. Bu da 
dünyayı teliş halinde tutmağa sebep 
oluyor. 

cFakat, doğru veya yanlış, kendini 
tehdid altında hisseden herkes bir nok
tada birle§iyordu: Azını ve sebatla du· 
rulacak bir mukavemet hattı tesbit et
mek lazımdır. lngiltere ve Fransa işte 
bunu yapmışlardır. 

cBB. Çemberlayn ve Daladiyenln son 
iki nutuklan bu hususta artık bir şüphe 
bırakmaz. K eza Romanyada toprak bti
tünlilğünü ve istiklalini müdafaa azim 
ve kararını ilan etmekle bunu yapmış

tır. 

«Seyahatimden aynı zamanda şu em
niyetle dönüyorum ki: Küçük millet· 
ler, yani hiç bir hegemonya rüyası ol· 
mıyanlar, şimdi bir yatl§tırma ve itidal 
rolil oynanıağa namzettirler. Bağlarının 
hiç bir zaman şimdiki kadar sıkı olma
dığını temin edecek mevkide olduğum 
Balkan antantına dilfen vazife işte bu 
mahiyettedir ve Romanyanm son imza 
ettiği ekonomik anlaşma da bu roliln 
hududu dahiline girebilir.> 

Bübe,ten 
B. Gafenko bir kaç güne kadar, yani 

Ankaraya aziınetinden evvel, Avrupa 
seyahatinden getirdiği intibaları teşrih 
eden bir nutuk söylemek niyetindedir. 
Ankara seyahatinden az evvel de, Ro -
madan avdet etmiş olan Yugoslavya ha
riciye nazırı B. Markoviçle buluşarak 

bir manzar4 
acele bir fikir teatisinde bulunacaktır. 

Atina 13 {Ö.R) - Romanya ve lngil
tere arasında ticarl ve ekonomik anla~ 
:mayı eyi b ir neticeye isfil eden Sir Fred. 
rik Layt Roos idaresindeki Ingilb he. 
yeti Bükreşten Atinaya muvasa1At et• 
miştir. 

Fransız milleti, milli diaiplinin takvi
yeaini kendi arzuaile kabul ederken Jngi
liz milleti de ayni cesareti g&tererek bü
yük eillhlanma gayYetine devam ediyor
du. Ve nihayet, milli hizbine ve anane
llİne muhalif okluğu halde, mecburi aa
Jrerlik hizmetini kabul etti. 

Emniyet aiatemini yalnız Ren tehrine 
kadar deiil, ayni zamanda Viettil tehri
ne kadar yaph. lngiliz milleti ve onu ida
l'e eden .büyük devlet adamı, F ranaız 
millet ve hükümeti P,i, hupten nefret 

Fransız diplomasisinin reisi sıfatile bir da-j Londra 13 (ö.R) - Sovtampton 
ha teşllürlerimi bildiririm. Bu müşterek nutkunu aöyledikten sonra 8. Bonne 
aiyuet hakkındaki yüksek itimadınıza ve Londraya gelmiş, fakat ziyaretinin hU8USt 
onun parlak neticeleri hakkındaki kanaa- olduğunu, hiç bir lngiliz devlet adamile 
tinize böylece bir teY ilave etmiş ohnu-

1 

temas etmiyeceğini, bu gece Fransız ee
yorum .. > faretinde misafir olduktan eonra yann 

Paria 13 (ö.R)- Franeız harid si- tayyare ile Parise döneceğini bildirmit
yueti hakkında F ranıız mebuean mecli- tir. 

Tokyodaki askeri toplanb 

Danzig hakkında bir şayia 
Almanlar 28 Mayısta Danzigde bir 

plebisit mi yapmak istiyorlar? 
Kaonas 13 (ö.R) - Siyasi mabfiJler

de dolaşan bir şayiaya göre Litvanya 
başkumandanı Leh ordusu başkuman -
danı Mareşal Ridz Smigli Kaonasa gele
rek kendisini ziyarete davet etmiştir. 

Japonya ile müttefikleri arasında 
esaslı ihtiliflar çıktığı söyleniyor Varşova 13 (ö.R) - Danzig nasyonal 

sosyalist otoritelerinin 1933 intihabatın
da Nasyonalist partisinin ilk zaferinin 

Paris, 13 (Ö.R) - Tokyodan Havas tenkit etmiş ve Japonyayı Almanya ve İyi haber alan mahfellerde temin edil- yıldönümü olan 28 Mayısta Danzigde bir 
ajansına bildiriliyor : İyi haber alan İtalyanın siyasetine teşrik edecek umu- diğne göre başvekil B. Hiranoma hafta 1 b' · hanrl dıkl 
mahfellerin ifşaatına göre Hiranoma mi bir anl~anın akdini istemiştir. 1 sonu tatilinden istifade ederek iki mu- p e ısıt 8 arı şayiası Leh gaze-
kabinesi içinde Almanya ve İtalya ile Bu teklif karşısında Tokyoda yeniden halli noktai nazarı karşılaştırmak ve son tlerini meşgul etmektedir. 
münasebetler meselesinde cidcll fikir ay- müzakere mevkiine geçmiştir. Mevsuk 48 saat içinde yeni bir uzlaşma formü- Bir sağ cenah gazetesinin istihbaratı
nlıklan baş göstermiştir. Nisan ayında menbadan öğrenildiğine göre, kabinede lü bubnak ümidini muhafaza etmekte- na göre hücum kıtaları ve hususi kıta
Anti komintern paktı hakkında yapılan harbiye nazın general İtagaki ve mils- dir. Bu uzlaşma hemd ahili h~ harici lar bu manevrayı yürütmek emrini al
gayretli müzakerelerden sonra, Tokyo- temlekat nazın general Koino tarafın- siyasete şamil olacak vahim bir buhra- mışlardır. Fakat Leh gazeteleri şu nok
da hüküm süren muhtelif temayüllerin dan temsil edilen askeri unsurlar Al- nın önUne geçmek için araştırılmakta- ta ilzerinde ısrar ediyorlar Danz.igd 
mahfelleri arasında bir uzlaşma formil- manya ve İtalyayı tatmin edecek şekil- dır. nal a1istJ . • e 
lü üzerinde mutabakat hasıl olmuş ve de ileri atılmak arzusundadırlar. Fakat nasyo sosy erın tasavvurları ne 

b f · ·ı iki' mih rtagınw a Son Re- bahriye nazırından da müzaheret gören Paris, 13 (Ö.R) - Domey ajansı Ha- olursa olsun kendileri de anlamalıdırlar u ormu ver o , ki Leh· k di . 
Jnodaki İtalyan _ Alman hariciye nazır- hariciye naz.ırı B. Arita kabinenin bu ay noydan bildiriyor : istan en otontesine Ubi bir şe-
ları mülakatının arefesinde bildirilmlş- iptidasında kabul ettiği hareket hattına Polang • Su beynelmilel imtiyazlı hir olan Danzigde böyle bir plebisite 
ti.. sıkı sılaya bağlı kalmak arzusundadır.. rnıntakasına çıkarılan Japon kıtalan Çin asta müsaade etmiyecektir. 

j · h b l ahfell rln bildirdiği- Bu sebeple geçen hafta içinde hükümet karakollarının ateşine maruz kalmışlar 
Y~. a Jcr a anhük.1;11 il t~ hülıı--tan, J mahfellerinde müstesna bir faaliyet hü- ve mukabele mecburiyetinde kalmışlar-

ne gore apon me ı, ö.:>d a- k" .. .. ba d ç · lil 8 s · da ç· 
Alın ttal d b' um sunnuş ve on mayıs çarşam gil- ır. ın er ang • u cıvarın , ın 

ponya - anya - ya arasın a ır U d b 1 fl . · ı d" . . d Asy 'k kum be 
k ~ lıkl , d kerl ktının akd' · n onanmanın aş ıca şe erı ı e un- arazısın e, ati panyasının n-
aı ~u ı ~ar ım as pa mı k "' .. .. rd ba 1 fl . . d J akı d l l dı 

t kl·f tm kl her be J anın bu u cuma gunu o unun ş ıca şe en zın epo an y nın a yer a mıs ar . 
e ı e e e a r apony d ~~ı: "--'- 1 J d . ] · b 1 üz · 

pakt 'b' lnız Uzak ~ft.;k•'- e arasın a ~ muaıAere er cereyan et- apon enız tayyare erı un arın en-
mucı ınce ya ....- ... v . . 

ancak Rusyanın Almanya ve İtalyaya miştir. ne bombalar atmışlardır. 
karşı bir harbe dahil bulunduğu takdir
de müdahalesi şartını ileri sürmekte idi. 
Bu Japon teklifi Romada ve bilhassa 
Berlinde pek fena karşiliinmı~ ve mev
suk menbadan alınan haberlere göre, 
Berlinde Anti komintern müsellesinin 
inkıtamdan bahsedecek derecede ileri 
gidilmiştir. Bu sırada, San Remoda, da-j 
ha ziyade beklemeksizin Alman • İtalya 
askeri ittifakının akdine geçilmesi ka
rarlaştmlmıştır. 

Tokyonun uzlaşma formülüne karşı 
yapılan en mtlhiın itiraz bunun son de
ı-ece elastiki olması ve Rusyanın bitaraf 
kalacağı bir Avrupa ihtilafına karşı se
yirci kalmak bnkAnını Japonyaya ver
mesidir. Almanya, dünya statükosunun 

Fransız ihtiyat zait/erinden mürekkep 
bir heyetin Birmingam ziyareti 

Paris 13 (ö.R) - G. Düfyö idaresinde bir kısım Fransız ihtiyat za· 
bitleri heyeti lngiliz arkadaşlannın davetile Birmingama gitmiştir. He· 
yet burada saat 15 de tayyare fabrikalarını gezmiş ve saat 16 da D. T. 
bataryalannın Viktorya parkındaki talimlerinde hazır bulunmuştur. 
Bunu müteakıp lngiliz arkadaşları F ranıız ihtiyat zabitlerine bir çay 
ziyafeti vermişlerdir. 

General Düh•ö bir nutuk aöyliyerek bu ziyaretlerinin harp sahne· 
lerinde kurulan ve tehammül edilmez bir tehdit sebebile bugün her za. 
mandan daha elzem bulunan bir dostluğu takviye edecek mahiyette 
olduğunu söylemiş ve lngilterenin takdire şayan endüstri gayretini 
tebrik ederek D. T. malzemesinin mükemmeliyetine hayran olduitunu 

Londra 13 (ö.R) - Londra ve Mos
kova arasındaki müzakerelerin hali ha
zın hakkında Lord Halifaks kendisini 
ziyaret eden Polonya sefirine izahat ver
miştir. 

Varşova 13 (A.A) - Halk bu sabah 
Lodz istasyonundan çıkarken Alman -
yadan gelmiş olan Alman gazetelerini 
yakmıştır. 

Varşova 13 {A.A) - Danzig ayan 
meclisi reisi GrelseJ', nasyonal sosyalist 
şeflerinin bir toplantısmda söylediği nu. 
tukta demiştir ki: 

Bizim isteklermiz Danzigin bir kaç 
asırlık tarihile mlieyyet bulunuyor. Bu 
isteklerimizi Hitler de kat'i olarak teyit 
eylemi§tir. Ne ecnebt matbuatının ma· 
nevraları ne de hudutlarmuzda yapılan 
merberlik tedbirleri bizi IU'8IDJ7acak • 

Alman hükümt:t edcum Ralı§tak'ın son topl.aııtısrnda 

sonra d~ m.ukadderatımızı Hitlerin eli- ı Varşova 13 (A.A) - Danzig'deki P o
ne tevdı ediyoruz. Şark mıntakası me - lonya fevkalade komiseri, Polonya ga--
selesi günün birinde mutlak halledile - ~ 1 . . ba .. · ek"--1 k la . . . . . . z.,...e ennın yunın cam wı arı ın • 
cektir. işte hızım mevcudiyetimız de rak dükkanın tahribini ve :Mareşal Pil.
bu karara bağlıdır. 

Berlin 13 (A.A) - Obra ırmağından 
geçen bir Alınan balıkçısı, ırmağın Al
manyaya ait olan kısmında Polonya or
man muhafızları tarafından öldUrilhnilş
tür. Balıkçı, kendisine ırmağın Polonya
ya ait kısmına geçmek hakkını veren 
daimi bir mtisaM""""""'1i ..hamil bulq. 

sudskinin resminin yırtılmasını ayan 
meclisi nezdinde protesto etmiştir. 

Paris 13 (ö.R) - Danzig meselesi 
Leh gazetelerinin lisam gittikçe daha 

büyük bir azim ve sebat göstermekte 

ve Lehistanın harici siyasetindeki sü • 

kamet ve emniyete terceman olmakta • 


